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Почетак у 9,40 часова пре подне 

C A Д P Ж A J: 
lipe дневног редл: I, —Читање ааписника n))eTxo,iFior 

састанка. 
2. — Саопштење интерпелације Бранка Аврамоиића на 

Министра социјалне политпке и народног здрапља o по- 
ступкуДр. Матановића лекара Држапне болнице у Н6- 
вом- Саду. 

3. — Захтен Мииистра правде за издавање суду на- 
родних посланика. 

4. — Отсуство народних посланика. 
Дневни ред: Завршетак претреса у начвлу и претрес 

у појединостима предлога буџета са Фипансијским законом 
за  буџетску 1932/33 годину.' 

Говорници: Министар финансија Др. Милорад Ђорђе- 
вић, Министар правде Бодаидар Максимовић, Хусеин Кадић, 
Никола Соколовић, Др. Стјепан Бачић, Алвксандар Додић, 
Министар просвете Др. Драг}'тин Којић, Милан Ћуковић, 
Милош Драговић, Алојзиј Павлич, Др. Никола Кешељевић, 
Др. Федор Никић, Милутин Јефтић, Јаико Барле, Милан 
Петковић, Др. Милан Стијић, Виктор Погачник, Др. Богу- 
мил Вошњан, Миливоје Ђ. Исаковић, Аранђел Савић, Др. 
Гавро Санто, Др. Степан Крафт. 

Лретседник Др. Коста Кума^уди: Отварам XX 
редовнп састанак. Изволпте чути саппсник прет- 
ходног редовног састанка. 

Секретар Ачтс Ковач прочита записник XIX 
редовиог састанка. 

Лрешедтк Др. Коста Кумаууди: Има ли ко 
од гооподе иародпих посланика какву приметбу 
на прочитани записиик l' (Нема.) Записшш je прим- 
љен. Прелазимо на саопштеи.а. Коднота je једна 
интерпедација Народној скупштини. 

Секретар Атттс Ковач eaonmTaBa: г. Бранко 
Аврамовић, народии посланик, упућује на г. Ми- 
нистра социјалне политике и народног здравља 
интерпелацију o поступку Др. Матановића, лекара 
Државпе болиице у Новом Саду. Интерпелацпја 
глаои: 

Господину 
ИВАНУ ПУЦЕЉУ, 

Министру социјалне политике и иародног здравља 
Београд. 

Господине Министре, 
Част ми je поднети вам следећу интерпелацију: 
V Новом Саду постоји Државна болница, a по- 

ред  тога  и  приватпи  саиаторијум  лекара  те  исте 
Државне  болиице   г.   Др.   Матановнћа,   оператора. 
Многи болесници, који со однесу на лечеље у Др- 
жавну болиицу леже no неколико дана без лечења 
док породица болесникова не пренесе болесника у 
приватиу болницу код г.  Матаиовића. 

Kao конкретап пример наводим случај покојног 
Митра Касаиског из Ирига, подрумара Фрушко- 
горске виноградарске и воћарске задруге у Иригу, 
који je озлеђеи no глави лежао у Државпој болпици. 
Иако тешко рап.еп, није му указана помоћ докле ra 
његова оупруга Рајна Каоапски и .његова родбииа 
нису пренели у приватну болницу државног лскара 
г. Матановића. 
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Иосле извосног времеиа, исти je болесник умро 
у болници г. Матаиовића, a г. Др. МатановиЉ je 
закључао сестру покојног Касапског у једну собу 
свога санаторијума и одело покојниково у залОг 
узео a мртвог Касапоког без одела голог вратпо 
натраг у Државиу болпицу. 

Сестру и одело мртвачево je држао tBe дотле у 
иалогу, док иије родбииа покојникова дала меницу 
ла ону своту, коју je г. Др. МатановиК тражио, за 
лечење болесника који je умро. 

Овакови случајеви нису усамљеин, и има их 
много, тако да се чуда причају o новосадским бол- 
ницама, a парочито o великим сумама. Господине 
Министре питам вас: 

1) Да ли вам je познато да државни лекари 
имају и приватне болнице у Новом Саду a нарочито 
Др. Матановић ? 

2) Да ли je дозвољено државним лекарима да 
имају и приватпе  болпице ? 

3) Да ли вам je познат начин наплаћивања ле- 
чења у помеиутом оанаторијуму и да ли се овај 
начин наплаћиваља може дозволити у једпој прав- 
иој земљи. 

-'i) Да ли су државпе болнице радм тога, да се из 
љих врбују пацијенти приватним болницама, јер у 
л.има се не лечи одмах. 

5) Да ли je дозвољено, да онај болесник, који 
je умро опет буде враћен као мртвац у Државну 
болницу и тиме државпе болнице постају мртвач- 
иице и капеле приватпим саиаторијумима државних 
лекара. 

6) Да ли je дозвољен горњи начин убирања 
награде као у средњем веку да се жива бића особе 
и одела узимају у залогу. 

7) Шта мислите, Господине Министре, у овом 
случају предузети ? и да ли ћете оставити и даље 
на положају државног лекара у Државној болници 
г.  Д-р Матановића. 

Молим, Господине Министре, да ми у Скуп- 
штини  одговорите на  ову моју интерпелацију. 

Примите, Господине Министре и овом при- 
ликом увереље o мом одличном поштовању. 

3 марта 1932 год. 
Београд 

Народни посланик, 
lipa ко   Аврамовић,   г. p. 

Претседник   Д-р   Коста   Кума"уди:   Ова   ин- 
терпелација доставља се надлежном Г. Министру. 
Тражи се издавање суду једног народног посланика. 

Секретар Ддте Ковач саопштава: Г. Министар 
правде тражи да се изда суду народни посланик 
г. д-р Никола Никић за дела из § 2202 и § 309 К. з. 

Претссдник Д-р Коста Кума- уди: Овај ће се 
захтев Г. Министра правде доставити Имунитетном 
одбору. Изволите чути отсуства иародних посланика. 

Секретар Анто Ковач саопштава да г. Иван 
Урек, народни посланик, моли за 6 дана одсуства 
због болести и да г. Милап Катић, народни посла- 
ник, моли за 3—4 недеље боловања ради лече№а. 

Претседник Д-р Коста Кумагуди: Одобрава 
ли Народиа скупштина тражена отоуства ? (Одо- 
брава). Прелазимо на дневни ред: Наставак пре- 
треоа буџета за 1932-33- год. у иачслу. Има реч Г. 
Министар финансија. (Аплауз). 

Министар финансија Д-р   Милорад  Ђорђевић: 
Господо, иародни посланици, ja сам са пажњом 
саслушао говоре господе говорника који су узелп 
реч у начелиој дебати претреса буџета за 1932-33 
годину. Са пажњом сам саслушао све приговоре, 
све критике, које су господа у овоме разлагаљу 
(()ормулисала. Сматрам за пријатну дужност да пре 
свега заблагодарим свој господи на доброиамерним 
критикама, примедбама и предлозима које су ив- 
нели, и да их замолим да верују, да he Краљевска 
влада у даљој својој како финансијској тако и при- 
вредној политици o свима тим приговорима, пред- 
лозима и сугестијама водити рачуна и да he нај- 
марљивије иастојати да те приговоре, те критике 
и предлоге у свом даљем раду уважи у колико 
се они буду могли довести у склад са иитересима 
државе и народа. 

Из излагаша које су господа говорници у на- 
челној дебати изнели no предлогу буџета издвајају 
се у главиом две импресије: једна да су приходи 
у буџету за 1932-33 годину доста високо одмерени 
и да би било оправдано поставити питање у којој 
мери ти приходи одговарају стварној привредној 
моћи нашега парода и моћи плаћаља наших по- 
реских обвезника, a у погледу расхода импресија 
je, према излагању једног дела говорника, да су 
расходи високи, и да се при изради буџетско!1 пред- 
лога пије штедило колико je требало штедети • 
док би према излагању друге групе говорника бу- 
џет расхода био у ствари мали: буџет расхода не 
обухвата све потребе народне и државне, не обу- 
хвата их бар у оном обиму, у колико би то било 
потребно ради обезбеђења напретка и проспери- 
тета народног и државног живота. Сам овај факат 
подвојености у мишљењима и код господе народних 
посланика у погледу буџета расхода показује у 
најпунијој мери сву деликатност и сву тежину 
проблема израде једног буџетског предлога. Ja 
сам, господо, ову констатацију чинио већ до сада 
у неколико махова. Она je написана у Лисменом 
експозеу, са којим сам предлог буџета поднео На- 
родном претставништву, и ту сам констатацију по- 
новио и у пленуму Народне скупштине. 

Рекао сам једном приликом да буџет није песма, 
овога пута би употребио другу једну форму: буџвт 
није сунђер. Немогуће je господо, стегнути рас- 
ходе, рестрингирати потребе државног апарата у 
оној мери у ко j oj изискује један овако нагао прелаз, 
нагао потрес у нашој привреди, у нашим финанси- 
јама. 

Ja сам рекао, господо, сасвим отворено, јер 
без искрености и отворености нема озбиљног рада 
у јавним финансијама; да je тешко бити афирма- 
тиван у данашњим приликама у погледу процене 
висине прихода, који се наредне буџетске годино 
очекују од пореских обвезника. Ja сам само на- 
гласио да се no овом моменту и у главном o тешком 
привредном стању, o наглом опадашу платежне 
моћи најмногобројнијих пореских обвезника у Ha- 
rnoj земљи водило рачуна до крајних граница мо- 
гућности и да се при одмеривању појединих врста 
прихода у овом предлогу буџета поступало најоба- 
зривије, најопрозније. 

Више rocji. народних посланика говорило je 
да te процена прихода оснива у главном на резул- 
татима наплате у текућој буџетској 1931-32 години. 
To je истина; али je пропуштено да се нагласи у 
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критпкама, које су биле формулисане, да je та и 
таква процена прихода коригована до оне крајнс 
мере, до које je то било могуће, да би се no овом 
пред.логу буџета удовољило и оном другом захтеву, 
који сам ja у више махова нарочито нагласио, да 
би буџет био реалан. Да постигне ово, тај други 
захтев je у томе, да буџет не само што треба да буде 
у складу са привредом земље, него треба да у пот- 
луности обезбеди иотребе државпе управе, да омо- 
гући правилио функционисаље државног апарата. 
Да смо се држали само и искључиво тога критери- 
јума, т. ј. да смо приходе у новом предлогу буџета 
одмеравали стриктио према резултатима наплате за 
првих девет, односно десет месеци текуће буџетске 
године, онда би наша процена могла да буде нешто 
мало више оптимистичка. Код непосредних пореза 
одбацивање прихода je до сада 10% према резул- 
татима у месецу јануару. Taj проценат смањења 
he се одржати свакако до краја ове буџетске године. 
Међутим, приход у погледу буџета код непосред- 
них пореза смањвн je no првобитиом предлогу вла- 
дином аа ЗО"^, a no смањељу, које je извршено у 
Скупштинском финан(;ијском одбору, иде још за 
неки проценат више, за 21 % и може бити неки 
децимал. Код посредних нореза, то се ne опажа, 
иије се отишло на ниже од оне суме која индицира 
висину наплаћених прихода од посредних нореза 
у току текуће буџстско године, али то зато, што су 
узети у обзир и извесни приходи, који нису посто- 
Јали и ne постоје још у току буџетсне годипе, или, 
у колико постојс, још нису дошли до свога пуног 
изражаја. To je случај ca трошарином na шећер, 
ca извесним специјалпим таксама, у којима сам 
већ говорио и o којима hy неку реч рећи и доцпије, 
то je случај ca школарипом, која je предвиђена у 
износу од 70 милијона дипара. 

Господо, рећи ћу вам даље, да се није вршила 
корекција на ниже ни у погледу процене прихода 
од Монопола, него je предвиђена ona сума, која 
je требала да се оствари, ако би иаплата нрихода 
ишла онако исто, као и у току буџетске годинс. 
Међутим. и ту има један особени елемепат, који 
нас je руководио, да ту оуму прихода не предви 
ђамо у нижем износу од онога, у коме je фактички 
предвиђен .To je, што Управа монопола има већ 
закл>учених уговора o продаји дувана у иностран- 
ству и изгледа да се закључе нове продаје, које ће 
омогу^ити јаче приходе од те продаје у иностран- 
ству, него што je то било у текућој буџетској години. 

"У погледу прихода од предузећа поступало се, 
такође, крајње обазриво. Ове цифре прихода, које 
су предвиђене, изузев прихода од пошта и теле- 
графа, ниже су од one цифре, која бн бпла оправ- 
дана као предвиђени приход у буџету за 1932-33 
годину, ако би се ona упосила искључпво према 
резултатима  наплате  у  текућој   буџетској   годипи. 

Господо, на овој страпи пашег буџета, код 
буџета прихода, могло се ићи још ниже, да би 
расходи били нижи и да би, онда, буџет, у крај- 
jfceM глобалпом ефекту, био мањи. Ja сам рекао, 
и при томе остајем и овога пута, и то и овога пута 
желим парочито снажно да пагласим, да то није 
интерес привреде узете у целипи, да то није ин- 
терес државни. Смаше^е прихода код привредпих 
предузећа зпачи смашеп.е рада, сман.ен.е њихове 
продуктивпости, значи умањење свих опих ди- 
ректних   и   индиректних   кориоти,   које   привредна 

предузећа у државној експлоатапији пружају на- 
родној привреди. 

Господо, ja бих се лако могао сложити са свом 
опом господом, која су рокла, да je буџет расхода 
де факто мали према степену пашега развитка п 
екопомског и културпог и социјалног, прсма ви- 
сини, обиму, потреба, које кроз државни буџет 
треба да дођу до задовољси.а. A сложио бих се, 
господо, и са опом господом, која су била мшшвеља, 
да je буџет, још увек, велики и да би се даље реду- 
цираО. Ja бих ту само нешто приметио. Приговори 
ове господе су били више пегативии него копструк- 
тпвни. Речепо je, да би буџет могао бити још ман.и, 
да би се могло уштедети joni више али пијо речено 
како, где и, парочито што je пајважније при ре- 
шавању питаља ове врсте, пије речено, колики би 
глобални ефекат те уштеде могле дати, a, поред 
тога, какве би реперкуоије то даље смал.еше буџета 
изазвало na ошнти ток држовних послова, на стан.е 
иЈјпвреде  у  земљи. 

Могло би се штедети, али би се онда onoj првој 
тежњи, која се мора имати у виду, при изради држав- 
nor буџета, т. ј. да буџет буде слика државног 
апарата и државпих потреба и no подмирен.е тих 
потреба, морао дати сасвим одређеп зпачај. Го- 
глодо, ja сам нагласио да критеријум, осповнп, 
битни критеријум при изради овога буџета, пије 
била потреба, није била корисиост издатака којо 
треба да омогући предлог буџета: критеријум јо 
био могућпост подмирења исилата. Taj критеријум 
je доследпо с^ројвођен од почетка до краја и колико 
je тај метод рада дао стварних резултата, ja иислим, 
да lie се пајпотпупијс илустровати ако вас потоетим 
joni једном na процснте (;маљеи.а, која су извршена 
у појединим буџетским разделима у односу na бу- 
џет од 1931-32 годипе, који je joni na спази. Буџет 
Врховне државне управе смаљбм je ca 69,8%, раз- 
део буџетскн пепзија и ипвалидскпх потпора ома- 
}1.ен je ca 17,30%; буџет државних дугова повећан 
je ca 21,72%; Мипистарства правде смањен je ca 
13,76%; Министарствапросветесмањен je ca 11,49%; 
Мипистарства ипострапих послова 12,78%; Мини- 
старства унутрашл.их послова смањен je са 9,37%; 
Мипистарства финансија смањеп je ca 18,76%; 
Мипистарства војске са 21,75%; Мипистарства rpa- 
ђевива са 40,59%; Мипистарства саобраћаја са 
22,88%; Министарства пољопрпвреде са 59,29%; 
јер je свиларство избачено из предлога буџета; 
буџет Миннстарства трговине смањен je ca 31,68%; 
Министарства шума и рудпика са 38%; Министар- 
ства социјалпе политике и народног здравља са 
33,48% и буџетски резервпи кредити са 33,33%. 
Све у свему, господо, чипи ми се да je овим пред- 
логом буџета постигнут максимум онога што je 
било могуће постићи ако се води рачуна o свима 
момептима и o свима иптересима који долазе у обзир 
кад се ради једап nocao ове врсте. Предлог буџета 
je подпет са уравнотежепим приходима и расхо- 
дима. Ta равпотежа бпла je предмет озбиљпих 
приговора у пачелној дебати. Наглашено je nanoce 
да та буџетска равпотежа може лако доћи у onac- 
пост a као елемепти те опаснооти паглашони су, 
прво, овлашћвња у Финансијском закопу na оспову 
којих се такође могу вршити расходи преко рачун- 
ског дела; na другом месту, пакпадпи ванредни 
кредити, који се могу јављати у току паредпе бу- 
џетске године, као што их je бидо у прошлом бу- 
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џету a п  у свима иретходшш буџетима;  и троћо, 
летећи дугови. 

Господо, ja г.а.м uoK painijc иагласио u;) којих 
равлога оу иавесни расходи морали бити унети у 
овдашћења no Финаноијском вакону. Овом прилцком 
не Пих се uj)aliii() иа исту стиар, само бпх иаиомонуо, 
да ова опаоност која je наглашеиа од страпе некс 
господс народних посланика у начелној дебати, 
да та опасност аа буџетоку рашштожу ие иостоји, 
и.ui бар no постоји у оиој мери, у којој су то omi 
предвидели. Јер се, гооподо, иарочито настојавало 
ujm изради овога буџета, да ни један од тих рас- 
хода, који on се имали подмирити у наредном бу- 
џвту, ис остане непокривен'. Тако нсто, господОј 
п ванбуџвтоки расходп, крји би qe имали вршити 
na осноиу ouJiaiiiliOii.a uo Финансијоком пакоиу, 
ималч бп своја покриКа у ванбуџетоким пЈтходпма, 
која се у наредној буџетској грдини имају очеки- 
nam, no пр.едвиђешш опецијалним ваконским про- 
писима, који су доиети, или који he бити допссепи 
у Пародиој скуиттпии. Један од тих законских 
арописа јесте предлог вакона p ивменама и допу- 
нама у вакону o таксама, који ho омогућити да 
уђо у државну каоу нешто впше од 100 милијона 
дпиара. II raj приход he бити и сам довољан, да се 
покрију најважније сумс расхода, одоорспс no 
овлашћеп.п.ма Фппапсијског закона, a то су дота- 
ције бановшама. 

Сад долазс ванредни кредити као друга опас- 
пост за равнотежу буџетоку, Гледајуки ствар „a 
приори" то je факт, ванредни кредити су Tai.-iui 
пздатцп. који аринцшшјелно претстављају опас: 
ност аа буџетску равнотежу. Bu 1>ето, господо на- 
родни послаппцп, морати учинити повврење Кра- 
љевској влади, и веровати да ona неће ангажовати 
те ванредна буџотске издатке, да nelio одобрапатп 
пли предлагатп ва одоброње ванредне и пакпадпе 
'креДите прско стварних касепих MoryiiHOCTii. Лко 
бп со ппак десило, да нека изванредна државна 
потроба ивискује неки ванредви падатак, илп ив- 
вестен накнадни или ванредни кредитј који би ce 
морао одобритп, ва такио издатке no сасвЈШ пор- 
малиим проппспма, који су предвиђени у Заноиу 
o цржавном рачуиоводству. траживе ce рсобена 
iiOKjniiia. To je метод no комс he Влада у иДућој 
буџвтској  години  поступати. 

V поглсду летећих дугова, ириговОр који je 
учињеН, оспива ce на пепотпуиом обавсштсиЈу. 
Tu летећп дугови, који ce код нас показују у бо- 
иовима, издатим иа осиову законског овлашћеља, 
покрпвени су у самом буџету. Omi су у износу 
од 700 милијоиа дппара, али ce не исплаћују свп 
само у једпој буџетској годпнп. Taj дуг je репар- 
тираи на iiioi т буџетских година, u on ce упоси 
сваке године у редован буџет расхода код дотпчног 
мпипстарства   радп   исплате  тих   бопова. 

Господо, Влада нс сматра да je своју улогу у. 
овом домену свога послован.а завршила израдом 
предлога буџета. Основиа нарактеристика тога пред- 
лога буџета je штедња. Оабиљна штеди.а спрове- 
l)(4ia у свима правцпма. To ce мора призиати. Лли, 
господо, ако би прилике у иаредиој буџетској годпни 
диктовалс нове nauope, Илада ce неће устевати да 
их учипп. Ja сам иазао да je тешко данас бити njio- 
рок у ПОгледу развоја иапшх лрпврсдпих ирилика. 
To би имао да попоипм п onom лута. ВуџвТ je сам 
no себп ант арвдвиђта и у своме iipe,4Biif)aiby Влада 

ce трудпла колико год je могла, нолико je то чове- 
чапскп могуће, да буде реалпа. Ириликс he пона- 
зати колико je ona у томе успела. Лко прилике буду 
јаче од n.е, од њене моћп предвиђап.а, што mije 
немогуће, ona he ce трудптп да ce у погледу др- 

?кавпог финансирања прилагодн тим новим при- 
ликама. Ja мпслпм да ce у томе погледу дапашп.ој 
Влади може учппптп повереп.е. Всћ у августу м(»- 
сецу прошле годппе, кад je за пашу финаноијск 
сптуацпју паступпо једап непредвиђени потрес 
обустава n.'ialian.a репар^ција Иемачкс n кад јо 
због тога пзгледало да he nama буџетска равпотежа 
бити овбиљно доведспа у пптап.е, Влада mije im 
часа часпла, редуцирал^ je буџет раохода: na матс- 
ријалне пбтребе ва 712 мплпопа днна^а, a редуци- 
рала je n личне расходе у укуппом ефекту од 212 
мшшрна динарак Укупна редукцпја у годшпп.см 
e(|)eixTy изнооила je блпзу I мплпјарду. Господо, 
од тога метода Влада nehe одступптп, као што рекох, 
im у наредној години: ако би то прилвке диктовале. 

Врема дапапш.см е.таљу стварн мпслим да могу 
pehn, да ce овоме буџету ипак ne бп могао одузети 
егштет реалпог буџета, и да ce ne бп могло pehu 
да буцетска равпотежа иостигпута пзмеђу прпхода 
n раоходд mije стабплна. Мислпм, господо, да he 
тај буџет, уз Kopeio^ije itoje ce покажу пужпе у 
току наредпс годппе, послужптп иао солпдпа база 
фппапспрања у пародпој годппп. Мпслим nanoce 
да h6 onaj предлог буџета одклопитп сваку onac- 
пост која би могла ресултирати из љега, из буџета, 
за стабплпост пашсг народпог повца. Иодвучено je 
Beh, господо, то je нарочпто иагласио и пзвестилац 
(|>iinaHCiijcKor одбора, да буџетска сптуацпја, др- 
жавне фпнапсцје, могу битп опаспост за стабилност 
пародног новца, у оном случају, у onoj сптуацији 
која бп настала, ако би ce јавпо велпкп диспарптет 
иамеђу државппх прихода и државвих расхода, и 
ако бп таква сиптуација палагала Владп, да куца 
na врата Пародпе банке, да тражп за себе ванредни 
иоптпгент новчаппца. Ta опасиост nehe доћи; ja 
мпслнм да то могу пзјавитп, без бојазпп да he ме 
догађајп до.маптоватп. (Лплауз). 

Кад сам Beh у овом реду пдеја, дала МИ ce iipn- 
лика да ce осврнем оа пеколнко речп n na мсшенте 
којп карактерпшу пашу новчапу, нашу валутарпу 
'•птуацпју. 0 томе je било доста говора. Било je 
чак покушаја од стране иввесне господс говорппка, 
да ce радп o6jauin.eii,a дапашље прпвредпе кризе, 
плп бар ове акутностп прпвредпе крпзе у којој ce 
данас налазпмо, нађу елемепти у повчаној спту- 
ацијп, просто речено, да ce привредна криаа објасип 
TiiM  мопетарппм  елемептом,  несташпцОм  новца. 

Да отворим овде једпу параптезу. Ja o upii- 
вредпој крпап ппсам говорпо ппшта преко опога 
што сам рекао у своме ппсмепом експозеу. За TO 
сам нмао озбпљппх разлога. У времеппма у којпма 
жпвпмо, у TeuiKohaMa ca којпма ce борпмо, у тра- 
жепЈу pcuieiba за проблемс којп ce 110ставл.ају, 
мпслио сам да нам mije време за академсну расправу, 
стао Сам као практпчап човек na практпчпо стапо- 
впште, да ne треба докаапватп да су два n два чс- 
Tiipn. KpitBa je ту, ona je поторпп факт, name j1' 
да траитмо пачппе да крпзу ублажпмо. (Пљескап.с). 
За то сам, господо, ja n нвоставио ив свога ранијеГ 
излагап.а ма шта, што on пам служпло као теорП' 
ско објашњење оаме крпзе. 0 томе су кп.пге micane, 
o  томе  бп  ce  могло  говорптп   сатпма,   плп  можд^ 
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Данима, да се, на крају крајоиа, дођо до констата- 
Ције, која се најобичнијим е&шириским nocMatpa- 
'вем утврђујв. Onaj елемеиат, несташпца новца itoja 
постоји, алм привидно a ne отвар&о, пијс правб; 
Huje потпуно oGjuniiheii.e ирпвродие крнае. Ona пије 
уврок кр^зе, ona je н.епа последица. Ако се сипге- 
тичкч шжуша да се резимпрају узроци кризе код 
Нас, онда би се могло рећи: Пбремећена равпотежа 
ивмеђу потрошње и пропзиодил,' у целом свету, 
која се у иашој вемљи манифестује у крпбл цена 
главпих аемал.скпх ироизнода, у кризи тешкоће 
Уновчеша гих пропзвода, у песразмерп пзмеђу цена 
аграрних проиввода n neira индустријских произ- 
вода, ОДНОСНО сиега оиога што ссллш куиује, од- 
Носно ових потреба које он подмирујв. Несташица 
новца, рекох, иоследпца je тих другпх елемеиата, 
Последица jom једпог елемеита, који у питањима 
финапсијсвдш пгра врло често, a иарочпто даиас, 
прворазредну улогу. Taj елеменат je чисто испхо- 
Лошки. To je криза попереи.а. Гоехгодо, при раема- 
Tpaii>y овпх иитан.а и прп тражеи.у iicnparaior, ло- 
гичног, објашп.ем.а, најбоље je погледати цифре и 
Нослужити се једпим проетим инструмектом, бев 
иога се економеиа п фпнапшјска иптаи.а тешко 
Даду  решити.   Taj   пром  инструменат  je  олоика. 

Даном ваконске стабилиаације динара код nar, 
28 јуна1931 године, када су ошпте прилике у вемљи 
биле толико другојаче од даиашњих да се, обвиром 
Иа данашн>е прилике, тада ипје ни могло говоритп 
0 кризи, тада je иоичаипчип оптицај код иас ono, 
У округлој цпфрн 4.500,000.000. Данас je on 5 ми- 
лијарди динара. Зајмови, које je Иародиа бапка 
Дала п којима je оиа у једпој малој мерп алимеи- 
гирала иародпу привреду, ивносе на дан закоиске 
стабилизације динара милијарду и 450 милијона. 
Данас TU зајмови износе две мтшјарде и дђеста 
Милијона дииара no есхгопту и ломбарду. Пародма 
банка je пустила у оптицај од месеца јупа до дапас 
^00 Mii.injona дипара свежег повца. Taj повац nnje 
Дао свој пуп ефекат. Huje дао свој nyn ефекат зПог 
кризе неповерења. Иовчаппчни оптпцај je nelin 
Иако за то нема никаквбг лано оПјашп.ивог економ- 
ског разлога. Висину оптицаја у једној земљп од- 
ређује привредни живот; интензитет npoMeta. Трвба 
•'ii да доказујем и папомип.ем, да у Јгогледу интен- 
витета привредног живота данао, и опога од npe 
(>—7 месеци плп npe годину дапа, jej) je ситуацпја 
fiiuia приближно иста, ne може бити mi nopehen.a ? 
^ио IHTO карактертае name прплпке дапас, то je 
Цотпуна гтагпацнја привредног жпвота, то je екоро 
^атастрофалап пад цепа. Према томе je еаевим 
"'toripino u iicnpaimo да за нормирање екопомског 
'Кипота данас треба зпатпо мање новца него што je 
'греГ)ало npe (i месеци n npe годппу дапа. (лшкп то 
8Ча na практичног жпвота. Да će једап nocao дапас 
^бавп, треба скоро два пута маље повца пего што 
je требало про годину дапа. na простог разлога 
чјто су цене палв. 

Господо, mije уврок у томе. Новаца има. Али, 
0
HII канали; кроз које повац ^иркулише, канали 

'jojn повац спроводе од његовог изрора, од Емисионе 
"анке ка привреди, na нбвчаним институцијамаЈ 
'ч канали ne фупкциопишу како ^еоа. 'l'ii капалп 
'У закрчени, закрчепп у пеку руку. A закрчеип 
^У и ne фупкцпоппшу вбог крпзе повереп.а. Ta крпза 
1'овереп.а пзазвала je тезориеап.е понца, иваввала 
Је стављање новца ван промста, ван вршеп.а п>егове 

пормалпе екопомоке фупкцпје. (Уввици: TaftO je). 
[чрпза повереп.а, међутим, гооподо, то je пепхолошка 
категорпја, то nnje матерпјалпа категорпја. Крпза 
nonejien.a ое ne даје оузбити ппкакпим nponnciraa, 
никаквим penpecmmiiM ii.in адмпшк тративппм ме- 
patia уопште. Повервњв се може ваопоставити само 
оаПил.пим, смитл.епим, Tjieaiienmi радом na јавшш 
фппашпјама. (Вурно ШЂеокап.е). Ту je, господо, 
радикалнр решење тога питања. У томе правцу 
Влада намерава да ради. 

Кад сам ueh у овој материји, господо, материји 
коју развијам na бази рлементарне истине o потреби 
стабилности пашог новца. да поменем и други једап 
крупап уврок, којп би се буџета, сем буџетсКб 
оитуације коју сам напоменуо малоЧас, могао по- 
колебати стабилност нашег пародпог повца a npo- 
пзвестп ene one бескрајпе немани и пепол.е, које 
ее пормалпо, у такпим ситуацијама, јапл.ају. Taj 
другп узрои, могао бп бити велики поремећај, join 
много neliii noro IHTO je дапас, у пашем билансу 
imaiian.a. Ви знате, господо, да je главпа по.тцпја 
у пашем билансу плаћања трговински билан&, од- 
noe увоза и ИВВОЗа. Ham трговински Пплапс бпо 
je ураппотежеп већ iipomie године. Речено je од 
етрапе једиог говорника да ее o актиппостп ne можс 
ronopiiTii, због једпе омашке каја je у статистици 
o спољној Tproitnnii ва 1931 годину учиаена у оеп- 
тембру мееецу. Ha пме, што je нолпчпма пзпезепе 
пшепице оорачупата у септемору no пптерпој, мо- 
пополској цени коју дефакто та колпчппа тпеппце 
npn продајн у иностранству mije постигла. И кад 
ту корекцију учиппмо, рнда можемо слоПодпо рећи 
да je nam трговипскч бплапе у прошлој годпнп 
Ппо уравнотежен. Речено je у моме ппсмепом екс- 
позеу, да je тај факт равпотеже пашсг тргопппског 
биланса (шак један спетао момепат у пашој фппап- 
сиЈској n привредној ситуацији. Ja то понављам 
n опога пута, јер, господо, могло je бптп n rope; 
могло je бити да биланс ne буде ураппотежеп пего 
да буде naennan. Таквих годипа je бпло: Била je 
и претпропша година пасивна, истина ne много; 
1928 годппа, била je катастрофално naciinna, jop 
je nacnna износила милпјарду дппара. Опога пута 
TO mije бпо елучај и поред теШКб кризе код nao, 
п тај момспат може нам ипак у onoj пашој певољп 
п недаћи, у KOJOJ Живимо, бптп разлогом једпе 
мале утехс. Taj моменат показује пам да je етрук- 
тура нашег прппрсдпог жппота еластпчпа у toj 
мерп да пад извоза утиче аутоматслп na ПаД увоза, 
те се према томе те две аозиције у пашем биланоу, 
na (Tpami актппе и na страни паеипе. израпп.авају. 
И ваиота, господо, ва нашу емисиону установу, 
преко којс се обавља kani девизни промет, прппатпа 
трговина ne преставља пелпку бригу- Већу брпгу 
престављају државна miahan>a у иностранотву кбја 
нису безиачајна. Одпашег уиуппог државпог дута, 6д 
годшпи.пх вдауитета, који се покавује у ономе пред- 
логу буџета у цифри од хиљаду " пет стотппа ми- 
лиона, noja цифра де факто ne изпоси толико, иде 
једна милијарда само na исплату апунтета, т. ј., 
пптереса n амортизацпје у ипострапстпу. Ila име 
државпог краткорочног и срвдшерочног регулцса- 
nor дуга пеплаћује ее 4—500,000.000 дипара сваке 
године. У теку1>ој годппп та iie еума бнти маи.а. 
Остатак од 5'—000,000.000 дппара, у протенлој 
годппн, до укуппе цифре до 2.000,000.000 колико 
прпближпо nanoce укуппа држапна n.naliaii.a у mio- 
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странотву, ишао je na подмирење равних потреба 
no текућем буџету сваке године. 

Toj вишак, који се у билансуплаћања јавља на 
страни паспве, пок])11пан je до сада (ит.м другим 
јвктивним повицијама. сом и.чвоза. којо долазе у оП- 
;)iij) у нашем бнланоу плаћања. Te друге активно 
поапције су, као што вам je внано; попшљ^е повца 
лаших емиграната, прЈШив страног капиталу, зај- 
мовп јаиипх тела и приватних .nma, варада наше 
трговачке морнарице и трошкови туриста. Т" су 
приходи, гоеподо, несумњивр умањеки, умањени 
су у врло осотпој морп. Али п ова roialiaiha, која 
се у билансу плаћања јављају na страни пасиве, 
биће такође, у току наредне буџетске годпио, ума- 
ii.cim у зиатиој мерп, тако, да мислпм ипак можемо 
очекиватп, да IICMO равпотожу одр?кат11 n у погледу 
нашег билааса anal>aii.a, u да се и с те стране иећо 
jainiTii иикаква опабност за иародпи новац. Само со 
uo себи разуме, господо, да се, ради Лостизаи.а 
того Ц11л.а, мора n код нас прибећи свима ошга 
тохппчким мерамо у девианој политици, којима 
су прибегле и остало вемље, код којпх je биланс 
raialiaii.a пасиван, пли недовољно активан, и којо 
треба да спрече, једиом речи, јак одлпв дввива. 
У том погледу, вама he свакако биуи аозиато, да 
смо п ми пррдузелп мере измеиама u допупама до- 
впоног правилнпка, KOJU je докротоваи мало посло 
ступаи.а na снагу Закрна o стабштзацији. И у 
колико прилике буду TO диктовале, уе мере 1>е се 
и употпунити. Раауме се само матерпја je врло де- 
ликатна, господо, да се мора водити рачуиа, као 
п у овима мерама ог.с категоријс, да ono што се 
Пуде урадило, ис покаже сасвим супротан резултат 
оиоме коме со твжи. Велика je опрсзпост потребиа 
a ту, иарочпто у мерама које се буду, или се буду 
морале декретовати, ради рестрингирања иашег 
увоаа, ради активирања нашег трговинског биланса, 
да те мере. у свомс крајн>£М розултату, ne погоде 
nam иавоз, јер оида свс што се ради свешће ге на 
нулу. Опреаност je, дакле, потребна. 

У пзлагаи.у велике, огромне већине господе 
говорипка у начелиој дебатп, Владпна пореска uo- 
литика   била  je   предмет  нарочитог   иитересоваи.а. 

Гооподо, Владипа пореска политина je приличнр 
једиоставна. To je политика растерећења, политика 
равудшог прилагођавања намета, стварним, при- 
вредиим приликама и платажним Morj'laiocTiiMa на- 
рода. Ja сам aeli имао прилике да се ивјасншл o 
особепим мерама, које je Влада предложпла Иарод- 
ној скушптини, у циљу растерећеи.а народа. Го- 
iiopiio сам с овога места o измеиама и допуиама За- 
кона o непосредној иорези. l'onopno сам o ивменама 
ii допунама Закона o трошарини. Овога пута да 
jom оамо овоје раније ивлагање уиотпуиим са два- 
три иова момеита, иарочито у поглоду Закоиа 0 
непосредном порсзу. 

Господо, речеио je од страие више говориика 
да оио смањење катастарског прииоса no Закону 
o непроредним поревима са 20% mije довољно, 
да оио ле одгРвара јако умаи>епом реитабилитету 
иолижрпвредие проивводње уопште. Речеиоје сасвим 
исправно од страио једиог од господе лослаиика да 
то питал.е mije питав>е никаквог система, иикакве 
политике, пего да je питан>е рачуинце. Исправно 
je то. Само, госиодо, и рачуница даје за право 
Владн у овомс случају. Јер, задужел.е земљарллом 
no Заколу o непосредним поревима од 1928 годиле, 

које je лзгласала Народна скупштина и која je тада 
самосталло утврдлла висину стопе землЈарлле како 
за ословлн лорсз тако и за допулсли лорез, и то 
ва ociioiiiiii лорез са 12%, a за допулскл лорез мак- 
слмум од 17";, ивносило je укулло 039 милиора 
у округлој дифрл. Од тада, од дала ступаља ла олагу 
na до сада, ова мсра, коју je Влада сада лредложпла, 
mije лрва, ола je четврта, и зато се ова мера лине- 
ajmor снижења катастраллог ариноса за 20% има 
лосматратл у склолу свлх тпх мера растереће11>а, 
које су слроведеле од   1920 na до сада.  Тако  воћ 
1929 годпле Влада je јодлим слецијалллм вакопом 
слизила максимум долулоког пороза од 17 na 12, 
п то je дало једпо уман>ен>е задужеља од 72 млллола. 
1930 годилс Влада je снивила no други лут макси- 
мум долулског пореза од 12 ла 8 и то je дало ума- 
шење задужеи.а ва 08 мплијола. У 1931 годиии 
Влада je снивила и стопу ословлог порева од 12 
na 10 п то je дало yMaii>oibe вадужеп>а за 97 милпола. 
С.ада, ocTajyiiii прп тим раллјпм гтопама: 10 за ос- 
ловлп, 8 максимум за допупски лорез, a сллжава- 
jyhii катастрални принос за 20%, Влада лружа 
лово умал.еп.е вадужења ва 143 милиона. Ирема 
томо укупло умањење које треба пматл пред очима 
ивнрси 'ИО млллола. Влло би олравдало да се у 
лредлог буџета за 1932-3'3 годплу као лрлход оД 
вемљарине улесе цифра од 553 милиона, међутиМ 
у предлогу буџета je предвиђена цифра од 450 ми- 
ллола, IHTO злачл, да се у ларедиој буџетској го- 
дини као приход од земл,ар11ле очекује лешто мало 
више од 50% лслод one суме задужел.а која je утвр* 
Ijena лрема катастарскрм лрллосу олда када je цена 
лшелпцл као главлом аграрлом прривводу била два 
лута већа лего што je далас. 

Гослодо, са ларочитом лажл>ом сам у току 
лачелле дебате лратло разлаган^е све господе која 
су говорила o трошарили ла вило п ракију. Вп 
злате да je Влада Beli лодлела једал ваконски преД- 
лог o тој матерлји Народлој (жулштилп. Влада се 
j(s у рошељу тога литаи.а инспирисала у највећој 
Mejin свлм omiM приговорима ноји су до сада чи- 
л.елп тој врстп јавлих ламета, како у погледу лл1- 
хове влсиле, тако л у логледу лачила лаплатс. И 
подпосећи свој лредлог, радећл га улраво upe тога, 
ола je то чплпла ca лајбол^ом u пајискренијом теи- 
делцлјом да те лрлговоре који су учил.елл, отклош1 

у потлулости, да их отклоли ларочито у логледУ 
лачпла лаллате, да олемогуИл сваку шикалу, сваку 
вексацију проиввођача, да отстралл свакл колтак* 
између проирвођача л сељака и oprana Фпл. кои- 
троле, ii да спречи влоупотребе, једпом речи да 
омогу1и1 сељаку потлуло слободал лромет са тиМ 
л.егов11м проивводима. (Бурад аллауз). С) томе 
заколу 6iihe свакако доста речи, ларочлто у <I)IIII- 
одбору, a лоеле л у ллслуму. Ja, господо, лолав- 
љам да je ту Влада лолета лајбољом жељом да " 
то ллтаи.е које далас у тако веллкој мерл ллтерс- 
еује наше лародле масе, peiim слоразумло и коМ' 
промисно са народним представницима, (Лллауз)> 
настрјавајући ii])ii томе да задовољл све легитими6 

илтересе,  које ту долазе у литал.е.   (Аллауз). 
Господо, Влада се je бавила и тггаљем житнога 

режима o коме je такође блло доста говора. В" 
сте Boli јутрос у новинама могли прочлтати зваШ1' 
чал комулико Владин, да су у пптал.у житлога 
рслшма уталачелл дефилптивлп погледп, да je ре' 
сорлом Министру дато  овлашИол.о да  подлесе  Ha- 
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родиој скуиштиип :iiiKOiicKii продлог o .шнчшдацијп 
Житнога режима, (Пураи аплауз и иоклици: Жпвео!) 
o ликвидацији, која треба да ee спроведо тако да 
буду задовољене твжа>е опих сиромапитх крајева 
који су иарочито патили ва време овога режвиа 
високе цсие, a да се такође омогућн иавов и пласирА 
Целокупип   nam   вишак   пропзводи.с.   (Аплаув). 

Госиодо, са истом паноБОМ и оа штп.м интере- 
coBaibeM које je аипмпрало Пародиу гкупттииу у 
говорима o регулисаи.у кредитних одиоса у земљи, 
који су дапас неоумњиво лоше постављени, постав- 
љени тако да тсшко погађају nam најмногобројнији 
ириврсдип сталеж, сељака, тешко noralju у толикој 
иври да у многим случајевима доводп у питање 
и саму л.огову сгзпстепцпју (Гласови: Тако je!) 
и његово доотојанотво као човека; Томе питању, 
молпм вао да вврујетв да je такође и Влада ћосве- 
кивала и посвећује исто толико пажње и интереео- 
naii.a, КОЛИКО je то учишма llajio/uia скупштина 
кроз уста иародипх  шклашша у начелној  дебати. 

IJeli upe Јшчелне дебате Мпппстарски савет 
држао je некрлико узастонних седница на којима се 
бавио тпм питањем тражећв најбрљи начин на ijoje 
би се то питање решилд, тако, да то ренЈеше ne 
допесе зла nero да донвсе стиарпп иоОол.там.е n 
noMoli онима, којима се жели да иомопге. Рад na 
буџету u начелна дебата у Народној скупшитни 
отклопнла je могућноот да Влада na тој ствари, 
томе питап.у n даље радп, али одмад сад. no свр- 
шетку рада na пачелној дебати, Влада he проду- 
жити да ради na томе пптап.у са пајГшллш насто- 
јавап.ем, да nalje једпо здраво п добро решеп.е. 
(Буран аплаув). Међутим. неваборављајући при томе 
na ону народну ,,орза noMoh двострука je noMoii . 
Влада lie ппјхитппје n])ii(TyiiuTii извесним мерама 
којо on имале за сврху да допссу прзо, трепутпо 
олакшање. 

Господо, то оу у главном моменти, na noje сам 
сматрао за потребно да свратим пажњу Народне 
скушптине npn вакључеп.у п.епе пачелпе дебате у 
предлогу буџста. 

AKO бисмо бацили једап епптетпчпп поглед 
Ha нашу финансијску Лолитику, у опште, од које 
сам прикавао еамо пеколпко у садапш.пцп најистак- 
нутпјпх момената, опда би моја дужност била да 
ту политику резпмпрам n окаректершпем као полп- 
тпку конвервативну, полптпку здравог разоора, с.ми 
Шљену, одлучпу, алп одлучпу само тамо где се 
'a сигурношћу може рачупатп да акцпја води en- 
гурппм повитдвшш ревултатима. Ha протпи поли- 
гика Владе у финансијском погледу није и нећо 
'iiiTii аолитика сумњивог и onaenor експорименти- 
сања, акробатских скокова, жонглерства. Здрапа 
волитика ивискује вдраве методе. Te вдраве ме- 
тоде ивражавају ое у стабилнОсти повца, то nonona 
ваглашавам и истичем, у строгој ттедп.и, равумној 
Пореској полптицп п чуваљу држаппог пЈ)едпта. У 
томе погледу и тим правцем Влада be продужити. 
(Буран аплаув и уввици: Живео!). 

ПfemcitimiK Д-р Коста ЕСумаиуди: Начелни аре- 
трес je господо вавршен. Прпетупамо гласању. 
Рласање l.e бити поименично. Гоепода noja цримају 
onaj закопскп предлог гласаИе :JII, a nojn су протпв 
^ласаћб прогнив. 

CcKptuiap А\\тс Бовач прозшш пародпо посда- 
Ниш; да  гласају  n onu оу  гдаолаи овако: 

Аврамовић Вранко       ва 
Ађић Лпте - - за 
AKcenTiijeitnli Александар       ва 
Алексић Коета -    ва 
Апилови^  lllaliiij)       за 
Анђелиновић Гргур Будислав Д-р 
Annli Мића Д-р        отсутап 
Airromijemili Душап     - отеутаи 
AnTj'nonnli Jocnn        за 
Лрапђеловп}!  Јовап - - за 
Ауер Људевпт Д-р —- за 
BaHaMoiiiili  Јордап        ва 
Баљић С.алих       ва 
l">aii.an .hvno.Mii])        за 
Inipali  Г)рапко Д-р        Ba 
Варлб Јапко — зц 
Батинић J озо -    за 
Вачић Стјепан Д-р       ва 
Бенко Jocnn      ва 
Бешировић Димитрије l'.       ва 
ПогдаповпК Исо — ва 
Божић Милан    - за 
Борисављеви^ Страхиња      ва 
|jpyimija Радослав ►-  за 
Будшпин Стован       за 
r«yKi!ii]> Алсксапдар —   ва 
BynoBiili Мплап — na 
Ваљавоц Стјепан -    против 
Варда Севор — за 
Васиљевић Стеван Д-р       аа 
BeJiiniKOiinli дМпладии na 
Вељковић Вељко    - sa 
Видаковић Вптомп]! 
Видић .lema Д-р — ва 
Видовић Богдап Д-р 
Bojiinoimli Jonan В. - 
Вошп.ак Богумил Д-р 
Byjnh Дпмптрпјс В. - 
Вукићевић Bornli Д-р 
Гапрапчп!! Отоп Д-]! 
Гавриловић Ото -    ва 
Гајшек Ј^арло -    за 
Главички Божидар 
Господнетић Фрањо 
Tpajiili  Перо — ва 
Грба Мплшвап 'Д-р 
ГрбиН Емилијан -    ва 
ГрђмК Ваоиљ - - за 
Грубановић Мплап 
Грубор Фрањо Д-р    - протпв 
Давидови^ Вптомпр - •■ за 
Даниловић Живко - - за 
ДеметровпК  Јур^ј        за 
Дервшпиђ Ђулага    - за 
Димитрпјевп!!  Мпта   — за 
Дпмптрпјевп^ Хаџп-Тодор       ва 
Добровић Милан С.       за 
Добровол.ац Мплап  .1.   -   за 
ДОвовенскц Јовап С.       ва 
Додп!! Ллександар-Tana       ва 
Дошеп Мпрко Д-р -    за 
Дро.гопп), Милош П.       ва 
Дрљача Бранко -    за 
ДрмеЛ) Алојзпј -    ва 
Дубоковић Јурај    - ва 
Ђокић Риото — за 
Ђорђевић Владимир    - за 

llpOTIIII 

3B 

за 
против 

ва 
отсутап 

BS 

ва 

аа 
аа 

за 

за 

28 
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Ђурић Михаило       за 
Елеговић Иво Д-р        зи 
Живановић Милан — за 
Живанчввић Михаило -    au 
Жпвкови]!  Ногоспм Д-р     - зи 
JKiiBKOBiili Пстар — за 
Живојиновић Душаи М. -- ао 
.'Захарић Чедомпр -— отсутан 
Зељковић Бошко — за 
Звмл.ић Јакоб — за 
Ивалдекпћ — HBKOBIIII Мирко Д-JI    - 
Ивапишсви}* Петар — за 
Иванчевић Душан  — за 
Исаковнћ Миливоје Ђ. — за 
Иоаковић Мито — зо 
JaiiKOBidi Велпзар Д-р -   за 
Јевремовић Драгол.уП Д-р — за 
Јевтић Нчивотије — за 
Јевтић Милупт Лл. — за 
Јсвтпк Мпхаило Р. —- за 
Јевтпћ Радовач — за 
Јелић Милутип — за 
ЈеличпЈј Божа Ц. — за 
Јеремпћ Жпвојии — за 
JcpcMiih Тоде Д-р — отсутап 
Јоваи Андрија — за 
Јованови!) Ллоксат1дар — sa 
Јоваповић Ђока — за 
Јовановић Јова — за 
Јовпчп!. Добросав — за 
Кадпћ Хусеин — за 
Кајмаловић Омер — за 
Каламатијевић Михаило Р. — за 
Капдић Јовиша К. — за 
Катпћ Милош — за 
Каћавски Стевап — за 
Кошељевић Нпкола Д-р — за 
Клнпц Антои — за 
Киожевпћ Ловро — против 
Кнежевић Стјепо Д-р — за 
Ковач Лите Љ. — sa 
Ковачевић Драгутин — Карло — за 
Кожуљ Марко Д-р — sa 
Којић Драгутпи Др — за 
Комап Ллбин — sa 
KocTiili Драгут"" Д-р — sii 
Костпћ Милорад J. Д p — за 
Краљевпћ Драган Д p — за 
Крамер Ллберт Д p — за 
Крафт Стеваи Д j) — за 
Крсјчи AiiTOir  — sa 
Крстаиовпћ Ристо — sa 
KpcTiili Владимир — за 
Крстпћ Милутин — sa 
KpcTiiii Мпхаило B. -    sa 
KpcTiili Симо — за 
Кувмановић Лазар K. — sa 
Кујунџкћ Андрија K. —sa 
Кујунџић Богољуб K. — за 
Кумаиудп Коста Д-р — претседава 
Кунтарпћ Лкте Д-р — sa 
Kyii.au.nih Јоахим — sa 
Куртовпћ Војко — sa 
Куртови!! Шукрија — за 
JlasapeBiili Милован М.    - sa 
Лазаревић Тодор Д-р — отсутап 
Лазареви!) Теодосије К. — за 

за 

Лазаревић Филип С. Д-р — за 
Леушић Ђуро Д-р — за 
Лисавац Младшг Д-р — sa 
Лончаревић Иван Д-р — против 
Лончар Станко — за 
Лукић Живан Д-р - - за 
Макар Дако —■ ва 
Максимовић Божидар — sa 
Максимовић Стјепап — sa 
Малаичсц Владо Д-р — sa 
Маринкбвић Војислав Д-р — отсутаи 
Mapjau Ђуро — за 
Марјапац Спмо — sa 
MapKiih Фрањо - - за 
MapitOBiili Милопко Д-р — sa 
Марковић Милорад П. — ва 
Марковић Никола — отсутаи 
MapKOBiih Иетар К. — отсутан 
Мастррвић Лпте Ф. — против 
Матпца Павао — sa 
Матић Ђока Н. — за 
МацековиН Матија — sa 
Машпћ Марко — sa 
Метикош Мплаи Д-р — sa 
Miijiih Милан Ђ. — sa 
MIKTICTUII Вјекослав Д-р — отсутан 
Мплетпћ Владислав — sa 
Милошевп!! Гавро — sa 
MimomeBiili Младои II.        sa 
Милутшшви!! Милиико Р. ■— за 
Милутшшвпћ Мплорад Ђ. -    за 
Мисирлић Јован Т. — sa 
MiiTpOBiih Јовап P. — sa 
Мпхаиловић Илија 11.   — sa 
Михаиловпћ Свстислав Д-р — sa 
МохориК Иваи — за 
Мравље Мплан — sa 
Мулалић Мустафа A. — отсутаи 
Иајдорфср Мирко — отсутан 
Иедељковић Урош II.     - отсутаи 
HiiKiili Пикола Д-р — протпв 
HiiKiili Федор Д p — sa 
Никодијевић Лрапђол Д. — sa 
Николић Браико Д-р — sa 
HiiHKOBiih 'Грипко — sa 
Нуић Истар Д-р — npoTim 
ГВамцул Ранко Д-р - - sa 
Обрадовп!! Алекса .1. — за 
Остојић Ђуро Д-р — отсутаи 
Иавлич Алојзиј — upoTiiB 
Палачек Иван Д-р -- sa 
Парабућски Ђорђе        sa 
Иараиос Шпиро Ф.        sa 
Иахериик Фрањо — sa 
Патриогић Љуба — за 
1 lopuli Матеј Д-р    - отсутан 
Hepnli МиЈпшојо Ђ. — sa 
llepuli Иипко Д-р       sa 
Перко Драгутпи В. — sa 
Петковић Милан       отсутаи 
Истовар Ловро —- отсутан 
Петричпћ /Кивко Д-р - - sa 
IIoTpoBiili Морко   — за 
llciiiiih Милутин — sa 
Ппвко ЈБудовпт Д-р - - sa 
Пиштелић Славко A. Д-р       за 
Погачпик Виктор — за 



СТЕНОГРЛФСКБ БЕЛЕШКЕ 179 

rionoBuli Димптрије Ок. — за 
Honoimli Добривојс Гср. Д-р — 
Iloiioiiiili Душан - - за 
rionomih Јсфтпмијо        отсутаи 
llouomili Коста Д-р   -   !за 
UouoBiili Мплаи В.  — за 
IlonoBiili Милан Д-р — за 
llonoBiili Светислав Д-р — ва 
Ирал.ак Иодељко — за 
Прека Пикола — за 
Прекоршек Иваи —  за 
Пришцш Јово — за 
Ирша Шиме Д-р —  за 
Пустослемшев Расто -   за 
Иуцсљ Иван Ј. ^— ва 
Радивојевић Лазар Љ.       за 
РадиК Ивап — отсутаи 
Радовп!! Саво Д-р — за 
Радоил!!! Мнлап — за 
Рвдонић Мнљаи — за 
Pajnli Тоша Д-р — за 
Рако Јанко Д-р - - отсутал 
Рапс Стаие Д-р — отсутаи 
Рррбахер Јулијап Д-р — за 
CUBIIII Аранђел — за 
CaBiili Сава В. — за 
CaBHOBiili Млија     - против 
Санто Гавро Д-р — ва 
Сарачеввћ Раденко — за 
Секулић Милан Д-р — ва 
Селиђ Јоца М. — за 
Селмановић Алија — за 
CHMIIII Милорад — за 
Симовић Александар М. - ~ au 
Смиљавић Toi\ta Д-р -    an 
Сокић Милојс М. — за 
Соколовиђ Иинола — за 
CnacoBiih Вукашин — за 
СпахиК Бладо — за 
Спиндлер Вјекослав       за 
Cnim'iiih Вјокослав — отсутаи 
CpuiKiili Милан Д-р -     за 
Стажић Jocuii —  за 
Стајновић Никола - - за 
Станић Андра -    аа 
Станипшћ Владшшр Д-р - 
CTanojoBiih Драгомпр М. 
Станојевић Милутив — ва 
Стевавовић Жнвојин Лр. - 
Стевановвђ Милан - - за 
^теиаиов Миливој — за 
^тепаповић Милан Р. —  за 
Стефановић Игаат    • ва 
HTUJHII Милан Д-р — ва 
Стојадиновић Милослав Д-р 
Стојковић Милан Ђ. Д-j) 
^•тошић Стамепко — за 
^Tpoaonnli Крста —  за 
^y6oTiiii Никола Д-р 
Тадић Глигорије Д-р 

за 

аа 
na 

за 

за 
за 

/оодорови! 
Толић Игв>ат 
^OMuli Јакоб 

Војислав — 
М. Д-Р 
— за 

за 
за 
ва 
за 

ва ;Гонић Тодор Р. - 
JoiiajioBiili Милан 
јоромаиовић Хасан - 
'pCuh Ваошшјо — за 

ва 
ва 

Трбрјевић Урош Д-р — за 
Т^ифуновић Љубиша — за 
Тркуља Стаико — за 
Трпковић Ставра К.    - ва 
'iuipnli Ђорђе — за 
Tuipiili Стсвак — за 
Ћуковић Милан — за 
Узуновп!!  Никола •— за 
Уреи Иван г- - за 
VpoiucBiili Мирко Ил. — за 
Урукало Ссргнје — ва 
Фиданчевић Тома Д-р — ua 
Физир Виктор — ва 
Фотирић Арса        за 
Хајдии.ак Аитоп — за 
Хашкек Лавослав Д-р     - ва 
Хасанбеговић Авдо Д-р — за 
Хођсра Светислав В. — за 
Хрибар Иикола — ва 
Христић Бора   — sa 
Цомовић Филип — ва 
Церер AIITOH — за 
Цнпушевпћ Методнјс     - аа 
lIop6iili Бранко — за 
Чохаџић Хазпм — за 
Шарковиђ Тпхомпр — за 
llleaTOBiili Хуро Р. — за 
lllera Фордо — за 
Шслмпћ Драги11 М. — за 
Шсћеров Славко Д-р — отсутаи 
Шибеник Стаико Д-р -   за 
Шиљеговић Владпмир — за 
ИЈифтар Стевав     за 
Шиајдар Фрал.о — за   
Шуменковив Илија Д-р — за 
Шурмпн Ђуро Д-р — за 

Прегассдник Др, Коста Кууапудн: Резултат јо 
гласања овај: Гласало je овега 278 иародпих поела- 
ннка, sa 267 и И  против. (Пљескање.) 

Према томе објавл>ујем, да je Продлог буџста са 
Финанпијским закопом за 1932-33 годину у качелу 
прпмљеп.  (Бурно пљеекање.) 

Прелазимо na протрес Буџетског предлога са 
Фнна-нспјскпм закоиом за 1932-33 годппу у иоједи- 
ностпма. Претрес се вршп no разделима, a гласаље 
no партијама. За прватриравдела: Врховпа државпа 
управа, Пенвије и Иивалидске потпоре, n Државпи 
дугови иико се mije јавпо за роч. Прслга томе, прп- 
ступамо одмах гласаљу. Гласаће се седел-.ем и уста- 
јаи.ем. Ona господа, која су зп, ивволиђе гедети, 
a која су против, ивволиће устати. 

Изволите чутп г. пзвсстпоца. 
Иввеатилац г. Ото Гавриловић чита: 

A 
ДРЖАВНИ РАСХОДИ 

1 РАЗДЕО 
ВРХОВНА ДРЖАВНА УПРАВА 

Глава 1 — Круна 
Редовнп расходи 
Лични расходи 
Партија 1, 2, n 3. 
Прстссдпик Др. Коста Кулаиуди: Прима ли 

Скупштипа раздоо 1, партије 1, 2 и 3? (llpiiMa.)06- 
јављујем да јо раздео I, партпје I, 2 n 3 примљоп. 
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Sa овим je Народиа скупштана, гласајцћи се- 
дењсм u устајањем o свакој појсдиној партија у 
смислу чл. 102 Усгаава u § 67 Закона o Пословном 
реду у Пародпој скупштини, усвојила цео буцст 
државних расхода I Раздсо врховне државне управс, 
II Раздео пензије u иивалидске потпорс u III Pa- 
.idco држпнпи дугови u то od паргпије 3-а do пар- 
iTiujfi 58 закључно no прсдлогу Финансијског одбора. 

Премп гаоме, Господо. објављујем da с.у ра.здели 
/, // u /// примљени, 

IIpeiucećniiK Др. Коста Кумапудч: Предавцио 
jia  буџет расхода Минибтарства правдо. 

ll.Mii. јх"! ]■. Министар правде. (Пљвокан>е.) 
Министар правдс Боаеидар Максимовпћ, господо, 

буџет Мштистарства правде ивносио ]? ва ову текућу 
!!1.'!1-.'J2 годпиу укуппо 'i.'i.'i.dS'i.nl'i дппара. Смап.ои 
je одлуком Краљевске владе од 31 августа 1931 
годиио ira 423,470.114, т.ј. иввршенО јо у току иа- 
вршења тога Пуџета смаи;еа>о за 10,213.400 динара. 
За ову годииу идућу предлог je мзноспо укупно 
381,250.805 дивара, т.ј. од буџста одобрсиог за 
1931-32 годииу маи.о за 52,432.739 динара илп у 
односу na aeh пзврпачш смањењо TOKOM пзаршоња 
у овој токућој буџстској годшш смањвн јо у томе 
п])о;окту Koja je поднесен Пародпој скугаптини за 
42,219.309 динара. 

Финаноијскп je одбор у поднетом пројекту бу- 
џста Министаротва правде учиппо још једпо смаљење 
од 2,103.788 динара, према томе значи да целокупан 
буџет MiinncTapcTita правДе пзпосп 379,147.027 ди- 
нара или за 54,536.50< даиара мање, пего гато je 
био одоореп пре годину дана. 

Роеподо, у ову суму буџетског износа улазо: 
целокупна судска струка са државнпм TyjKiiouiTBOiM, 
управним судовима и казненвм заводима, u цело- 
купна верска управа, ссм верских школа, чији пз- 
даци улазе у оуџет Тшистаротва иросвето. Ha вер- 
ску управу нврачунајући ту јрдап амандман no коме 
бн у округлој сум.ч 3,500.000 цинара трсбало та 
ццфра, коју hy наннадно иаложити да будв повс- 
hana, укупно бн у овај буџет дошло још 74,201.Пп0 
динара, IIITO hn pelin чатава једиа пстина буџета 
Мшпктарства правде, a остале четири петпне буџвта 
иадају на судску струку п на цонтралу. 

C обзиром na то, што оу суме државнс помоћи 
којс се додељују призпатим верскпм заједппдама R8 
буџета, слабо еластпчне, п што су И дапао, пако се 
палазпмо у тешкпм прпвреДппм прплпкама, no много 
промснљпве, ono су у главпом морало остати без 
saue&a и у овомс продлогу буџота. Иото тако тешко 
je било и прп најбрижљнвијии одмеравањима, ir при 
пајсавеопијом ра.ду у коме ое шпло од повиције до 
позпцијо, да оо постише каква вопа и зпатппја цпфра 
смањења буџетског, и код саме судоко струке, jop 
оу Ti! пздацп naJBoiuiM дслом личпп пздаци. Прома 
томе смем да кажем, да јо nanop КралЈевокс владо 
n Финансијског одбора, под тавким околностима, 
дао вадовол>авајуће ревултате, смаЉујући као што 
рокох укупп.у Цифру буџета Мпппстарства правдо 
са проко 54,000.000 динара, односно са преко 12% 
од продложепог буџета. 

Господр, што се тпчо еамог рада u политике 
Мшгастарства правде, која je иввесно исто толико 
важна, и која мора интересовати Наррдну скуп- 
штину, колико п овај рачупскп цифарскв доо, ja 
hy ca вашпм допуштсњем да проговорим некодико 
рочи. A у колпко on бпло iiOTp'-ono TOKOM дпокуспје 

o буџету Мпппстарства правдо, ja бпх бпо слободан, 
да n накнадно дам ако се зажелп ова потробпа оба- 
вештења. 

Министарство правде у главвои je раввијало 
евој рад ва протекло времо од прошло Снуиштппс ДО 
данас na ивједначел.у ваконодавсхва; Taj nocao био 
je врло ооплат и врло плодан, обухватајући не само 
чпсто ресорне послове Министарства правдо, пего 
обухватајући закоподавпо и уредбепо реформе n ца 
других подручја, бмло у виду копзултацпја вршешсс 
код Мипистарства правдс или у другом облпку 
сарадше уже или шире дате од Мппиотарства правдс 

У погледу чпсто pocopne закоподавпо реформе, 
коју je вршило само Министаротво прћвдп пепосродио 
у свом подручју, 1твар стоји овако. 

Допот je noiiu кривичпп закоп 27 јапуара 1929 
гбдине. Допот јо Закон o судском криппчпом поотупку 
такође у 1920 годипп. Допот јо Закои sa пзвршеп.о 
казпи лишеша олободо у 1929 годипп. Ирви и троК" 
закоп воже у целој државп. Други важп у целој 
држави сом подручја Јужне Србпјо и Upno Горо, 
где со пијо могао увости у жпвот, пошто na том по- 
дручју нису установљени срескв судови. 

Поред тога допот je Заков o измопама n допунама 
у кривичном ваконику, ваконику o судском ксрввнч* 
ном поступку, Закону o штампп u Закову o извр- 
пшвању кавни лшпења слободе). Главнв je циљ овога 
закона рАстерећеше окружншс судова и o тпме у 
иози повећање надлежности среских судова. 

Допот je Закон o уређењу судова л Закоп o оуд- 
оком поступку o грађанским схвариме1. 

Допот je Закоп o судијама редоштх судова оД 
8 јапуара 1929 годпно, затим Закоп o уређењу судова 
од 18 јаиуара 1929 годппе, падаље Закон o шернјат- 
CKiiM судовима од 21 марта 1929 годннв, Закон др- 
жавног тужпоштва од 21 марта 1929 године. 

Донет je Закоп o устаповљељу срескпх и окруж- 
нпх судова na подручју Апелацпоног суда у Бео- 
граду и на једпом делу подручја Апелацпопог суда 
у Скопљу од 26 повомбра 1030 године. 

Допет je Закон o адвокатпма од 17 марта 1929 
године, затпм Законик o судском постунку у гра- 
ђанскпм парппцама од 13 јула 1929 годнне, уводна 
Закоп за законпк o судском поступку у грађапским 
парницама од 9 јула 1930 годипе. 

Допет je  Закон  o  пзвршоњу  и  обезбеђењу оД 
9 јула 1930 годппе. 

Једап део овпх Закона већ je на сназп, a друг11 

део пма да ступп na спагу посло пспуњеља одрођен^ 
у jbiiMa вакацпјо. 

У стечајној матерпјп донот je Закоп o отечају 
од 21 новембра 1929 г. п Закон o припудпом пораВ' 
паи.у ван отечаја од пстога дапа. Оба Завона ваЖв 
Hi'li  у целој  дргкави од  I   маја   1930 годипс. 

Донет je Закон o вемљшпним кн.игама од ''ц 

маја 1930 годиио, Закои b унутрашп.ом урођо11'У 
n оскивању вемљишних књига, Закон o вемљшпни^ 
деобама од 31 децембра 1930 године n omi Закон'1 

важо зо целу државу изузев иодручја бившо Србијв 
n  Црис  Горо. 

Ha подручју Србије ради ое већ на оснивав>У 
вемљишних књига п то за сада у иеколпко срезовл- 

Г.ио je донет иото тако Закон o тапијама, коЈ1! 
je додиије према искуствима отеченим у њогов^М 
примени iKi.Mon.oii у 1931 годиип; исто тано Закон (' 
јавним беложиицима, који je изједиачпо Закон0' 
давство  у  подр.учјима  у  којима ве1>   постојо jam11' 
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беле/киици и предвпдео могућкост љиховог евентуал- 
ног устаиовљеи.а у другим подручјчма. 

У колико би Народиу скушптину иитерссоиао 
рад o даљем опровођвњу ваконодавних реформи пз 
чисто судске струно, ja бих био < лободан да наџоме- 
ием да je BCII ii.ip'alion ћројвкат o судском ванпариич- 
ном поступку п пројекат Закона o раврмџвшу фидеи 
комиса који' hc, надак cei У најскоријем времвну 
GIITII  пред  Иародпом  окушитином; 

Пројекти KOJU joiu пису готовп u који су још у 
[)аду a који вас свакако у ирвом рсду морају инте- 
росоватн обухватају прво, грађвкски ваконик, који 
je у главном у целости иврађен, али треба још јсд- 
ном да буду претресене у ксшпсијп неколике партије 
u тада hc Св тај про-ект Molili иродатп јапигк ти п 
Moiin ho бпти ивложев једнон ршптем и јавиом 
аикотирању пре uoro mro дођв прод Народну скуп- 
шгииу на дефипитчти) овакоњење. Што се тичо 
Тргопачког ваконика, љсгов јо цоо први део израђеи 
a од другог дсла претстојп да ce citpiim joni једна 
партија, na ''" и ои битн дсфшштивпо довршен. 
Исто тако ce приближа ce крају и рад на пројекту 
вакоиа  o доиорском праву. 

Поред тога - iiiTo hc, иислнм нарочито иитере- 
совати пародие посланике са територпје прођашн.с 
Краљевџне Србпје - потребио je и уаеће ce у рад 
сада одмах пнтање <» уређењу службе рачуноводства 
код судова, иоја je до сада била, као што господн 
ВВају, тако оргаииловаиа и у рукама да су алоутш- 
требс у том погледу бпле врлч звсте в врло много- 
бројне.  (Одобраваи.е.) 

Господо, na овога И8лаган.а вн стс пндели в 
сами којс су ii иакве су у главном биле судске ре- 
(|1орме које су до сада изведене. Може ce свакако 
прпговоритп, и то су поједша господа у начелној 
дебати учптшла да je ова судска реформа im којој 
Ке сс врпштп судско пословање у будуће битп иешто 
скупа, a било je приговора, у колико сам ja аапазио o 
начелној дебат11; и иешто спора, алпдржим, да ce 
ие мо/ке peiiu, парочито у колико ce тиче устаиове 
срескпх судова да je пепотребна и да биомо могли 
изоставити ту рсформу, која je за нрајеве у којима 
mije постојала делимично већ и пзведеиа a за Лужну 
Србнју и Ириу Гору нажалост из буџетских разлога 
морала je за ову годипу бити  изостављеиа. 

Да узгред напоменем кад je реч o томе законо- 
давпом раду na чисто судској струци. o реформама 
чпстог судства, да ce овде у иачолној дебати чуло 
доста приговора и то доста оштрпх протпв адвоката 
п протпв o;i.Mepai!:iii.a и.пхових иаграда (Пљесаи и 
одобраваи.е), a 611.110 je у томе иогледу и доста кон- 
кроитх писимепих жалбп у Мипистарству правде. 
Ma да врло добро зиам, као некадашп.и адвоиат, 
да адвокатскп хлоб пмје увек баш тако завидап, 
иијс тако обплан као што ce мисди, иарочпто у да- 
пашљпм приликама овог општег вастоја (Бурно одо- 
бравап.е). ИПак ирпмам са иајпуиијом roTOBOiiiiiy, 
да cite иаиомеие, које су у том поглсду у Иародној 
скушптини neli досад учтвене п које he тек у, спе- 
цијалној дебати o буџету Миппстарстпа ирапдо бити 
учпи.еис, нспитам и да учтшм ове што je потрвбна 
за отклан>ан>е и суобијан>е оваквих појава и ованвиз 
прпгоиора (Уавици: Жпвео u одобравање), na 
било то, господо, чисто адмииистратпштм путем илн 
закоиодавшш путем. 

Гослодо, у џословима чисто ввроке управе i\o- 
нешонису овивакони: Закон o орпокој православпој 

дрнви. Закон o верској заједпицп Јевреја, Закоп o 
нсламској верској заЈедиицп, Закон o евангелиској 
хришћаиској цркви и реформп зфишћапске цркве, 
Закои p ивбору патријарха српске православне 
цркве, Закоп o избору репс ул-уле1ма, члапова улема, 
међлиса и муфтија^ Устав иоламске верске зај^днице; 
Устаи евангелистичк( хршџћанске цркве, Устав 
лравослииис цркве. Ila опом ардручју остало je да 
ce сврши JOHI пптаи.е закона o међуверским однооима, 
o чсму je пројекат BCII опремљен и мислим такође, 
да Ке у најокоријем врсмену бити прад Пародиом окуп- 
штином. Поред питања o Конкордату, које je још 
(iTiiojii'iio, тај бипосао p међуверсиим одпоснма јодиии 
joiu остао и на тај начии ми би имали заиршеио 
целркупно ваконодавст.во у одцосу на верску управу. 

lio оном вакрнрдавству верама je привната потг 
пуна равноправдрст и осхављено да ce самосталио 
раввијају уз протекторат држаие и сташу годпши.у 
дрЈкавну помоВј чпме je удар^н трпјип основ путу 
за прави верски иир a ва верску трпел^рврст. (Алдаув 
п одобраван>е.] 

Господо, оамо no гсПи ое равуме да ce од чинов- 
пиштна свих pec,oj)a, a од чтишшка Министарства 
праиде нарочито, као иротсташтка правосуђа, оче 
кује да буду увек н вавда будни чувари државне 
.ммсли. Ово у толико upe што судпје редовиих су- 
дииа, ирема уставппм варвђењима иосле одрвђепе 
уставне ва^ације дрбијају сталнбсх м ввпрвмвсти- 
isocT, 11 ono je судском реду вавда и у ранијим режи: 
мп.ма и у рвом режиму поклањава извесна цажња 
вбог његрве високе функције коју врши у држави. 
(Аплаув п одо,браван.е.) 

Господо, судска неаависиост, кад буде у пот- 
пунооти и у свему наотупила, ne сме никад бити 
бедем или бусија иза које ce ваклањају сепорати- 
(ти... (Бурно одббравоњв) воћ праиција на којој 
чврсто стоје носиоцп једиог, недељеног м иедељпвог 
Југословенства.   (Бурнр  одобравање). 

'l'o би, ГООПОДО, сумарко рочено, бпле линије и 
днрективе којпма ce руководило и којима lie ce ру- 
ководитп и у будуће Миниртарсхво правдо у својој 
политпци u у овоме раду. И ja мислим. давши та 
најлотреоипја u najiviaimiija обавештен.а и o раду 
Миниотарства правде и o његовом буџоту у и.еговом 
рачуиском делу, да смем молити Пародиу скупштииу 
п очокиват од п.е да he гласати за предложенн 
буџст Мииистарства правде. (Бурно и дуготрајпо 
одобравање,   пљоскање  и  узвпци:   Живеој). 

Прртссдннк Др. 1{оста Куматуди: 11ма реч иа- 
родни послаипк  г.   Хусејпи   Кадић. 

Хусејии Кадић: Господо пародни послаиипи, 
мепи je особита част, што сам иа новембарскпи иа- 
борима прошле годиио ивабран ва народвог посда- 
НИКа слободиом вол.о.м мојих бирача. иа листи ко- 
.niKor u мудрог државпико Г. Потра Живковића.• 
Токо.м шестојаиуарског режима имао сам црилике 
да ce лпчио, у mune иахова, ооведочпм (, иокрвној 
Призи и o:i')ii.iiH()M старан.у Г. Петра 'Лхпвковипа за 
потиуиу једиакост п равноправност ових грађана 
наше државе. 

Ja сматрам да ј«1 потребно да овом приликом 
иа ouoM месту у кратким потеаима принажвм улогу 
муслиманоког дола нашег парода у нашем народном 
и државном .кпиоту. 

li enoumna je историјока чињеница да оу баш 
босанскохорцеговачкн муслимани кроа вековетурске 
владавине у овим крајевима сачували надионадни 
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каринтер Бооне ii Херцсзговпие, чувањем народног 
јевика ii одржавањем својо самосталности у уну- 
трашм.ој управи. To je бсзуслошш у велико допри- 
nojio да су со nama истокрвна браћа у суседним 
крајввима могли успешно борити за ослобрђење пспод 
туђинског јарма  и  ;ia своју самосталност. 

Ila босавско-херцеговачке муслимане mije пи- 
када упливисала ни вера, да ма за длаку попусте 
п одетупс од својег националног карактера и своје 
самосталности. To оу omi доказали у овима момеи- 
тп.ма својим јакп.м отпором iipCiMa турсној CIIJIII, 
нада год би ona покушала да их однароди, и да ма 
у нојем нравцу окрн>и ту л.ихову, вековима увре- 
жену н љубомоЈшо чувапу самосталност. 

Када je берлински конгрес одлучио 1878 годиие 
да Босну и Херцвговину окупира Аустро-Угарска 
монархија, тада су ес ба.ш муелимапи Босне и Хер- 
цеговине дигли na иоге и са оружјем у руцп борили 
се ва елободу Отаџбине, пролевајући своју крв, те 
оу аадалп тешких мука n осетљивих губптака оку- 
паторској сили Аустро-Угарске. 

У тој борби муслимани Босне п Херцегбвине 
дали оу своје најбоље јунаке и допринели су све 
>iq)TBe да одржс своју самосталност, што им на жа- 
лост mije успело, nero су прогашањима окуиатореких 
властиса поносомнавешалима испуштали своју вели- 
ку патрпотску душу. Нахиљадс внанихиневнаних ју- 
нака, муслпмама, посГвјвдочилојесвојомкрвљуиживо- 
тима патриотизам муслиманског дела пашег народа. 
(Одобравање u пљесак). Познати су uporomi, ве- 
таље и CTpo.i.an.e иајугледиијих муслимака шпром 
Боепе и Херцеговиие као што су Хаџп Хафнз Каук- 
чија, Мудерис Јамаковић, Лвдо Јабучица n мпоги 
други, коjи као да су давпо код многих заборав- 
љени. Ja омијем с-лободио да устврдим да je мусли- 
мапскп дио иашег народа подиео за слободу Голх-оту, 
равну највећим катастрофама у историји нашег 
парода. 

И, после окупације Бооне п Херцеговино, му- 
сдимани се ниоу никада помирили оа повом судбп- 
noM, него су рваком прпликом настојали да се peuie 
туђинског јарма. 

Поред осталих понушаја да се ослободе испод 
аустро-угарског јарма, муслимани Ročne п Херце- 
говппе, у заједнпцп са браКом православие вере. 
иокрепули су борбу за своје вјсрско просвјетнс 
аутономије, која je гтварно била политичка борба. 
И накоп десетгодпшљо борбе успјели су да добију 
те своје вјерске аутопомијс. 

Тим заједничким поирето.м Босанскохерцого- 
вачки муслимани и православни ударили су 
адраво темељв и за даљни политички рад, иа су 
тако павојевали макар и крвљу полптичку аутоио- 
мију Ijociie n Херцеговине. Тако су иравославии и 

. муслимани јвднодулшо ушли у босанскн сабор ro- 
дине 1010. Мођутим, та јсдиодушиост муслпмаиа и 
православних није никако конвенирала рндашњим 
туђппскнм властима. Нешто тактом и политичким 
мајсторлуком аустро-угарских властп. a иешто не- 
разумеваи.ем п малодушношћу ондашп.их вођа му- 
олимана и православних, успела je туђинока поли- 
тика да равдвоји и равбије овај заједнички рад 
лрема геслу: Завади na владај. Такс je тада у боеаи- 
ском сабору већина вођотва муслимана приклонила 
аустрофилској ПОЛИТИЦИ; 

Од тога времена превладала je лолитика му- 
слимапских вођа окупљених око аутонрмних тела. 

KOJU су као иретставшши муслимаиа водпли ре- 
жимску политику. Ти полптичари n у задиЈем часу 
у очи caivior слома бивше моиархије, склапали су 
познате пактове оа грофо.м 'Гпсом, што je било у 
потиуној супротноети оа правим раеположеи.ем и 
осећајем муслимана Босне и Херцеговинв, који до- 
следни евоји.м традицпјама - пзјасиише сс na уста 
својпх вориих претставиика за оелобођеше од 
туђииа п за уједиљеље целокуппог иашег иародн. 
(Ил.ссак и рдобравањв), 

Онп су билп CBCcmi великих ирогоиа жртава п 
иапора братског српеког православиог иарода у 
Boemi и Херцоговшш за ослобођеп.е пспод туђина 
п yje;uin.eii>e иашег иарода. 

Иу ne смс се нпкад заборавити да оу и том 
приликом и многи свесни муслимани бшш upora- 
n.ami, затварами, убпјани, суђенп у велеиздајиичким 
процесима, iiai)04ii'ro Муслиманока оредњошколска 
и академска омладииа, која je у иотину у свима 
потхватима и иокрстима за ослобођење учествовала. 
Пе сме се заборавитп mi то, да су мпоги омладиици 
муолимани, решеии ауотријских казамата, пребегли 
у Русију II Србију и тамо сс као добровољцп лаво! ски 
борили раме ув раме са сргажим војницима аа сло- 
боду свога народа. (Уввици; Тако je. Живео!). 

Све ове чшмшице јасно покааују да je муолиман- 
ски део нашега народа у свима одлучујуИим момеи- 
тима no цео nam парод и народну зг^једипцу мушки 
се nomio n допрппео свој обол, те СВОЈИМ жртпама 
падужпо целу југословенску заједппцу. Te чшве- 
нице јасио показују да греше сви они који иоку- 
шавају да муслимаиском делу нашега народа даду 
специјалну озпаку u да их третирају другојаче. Omi 
су иајчистији и најраснији део иашега парода. (Уз- 
ници: Такр je и пљео^сање). Нашим уједиљонЈем и 
ослобођеиЈвм босапско-херцеговачки муслшиши по- 
ред .многлх жртава жртвовалп су u ca разумевањом 
ирихвитили аграрну реформу и своја имања уз 
мпнпмалку оштету доприиели као обол идејп парод- 
ног уједиљења. Иолитичкпм груписа.п.ем иашога 
иарода no племепскпм, верскп.м n рогпопалппм 
страпкама босанско-херцеговачкп муслимани (liop- 
мпралп су re у једну политичку југословенску орга- 
иизацпју у циљу да помогну активним суделовањем 
изградп.п иаше заједиичкс домовпие и да очувају 
CBOje економске иптересе. (Шукрија Курппвић: Нису 
сви). Behiiua. Kao што су се и друге бпвше партије 
брииуле да обезбеде пнтересе својих iipnciauia. 
Никада na mi по ослобођеи.у7 и уједињењу мусли- 
мани Босне и Херцеговине нису имали никаквих 
својих нарочитих муслиманских државно-правних 
цшвева- Па и no ослобођеп.у радили су за заједппчко 
добро целог namer парода n за општс интересе naiue 
Краљевине. (Узвнцн: Тако je). V томе циљу му- 
сдиману Босне и Херцеговине повдравили су једно- 
душпо  шсстојапуарски  рсжпм. 

Ј/огТтрстссдиик ЕСарар Ковачевић: Немојте чи- 
татп, то je једпо, a друго, молпм вас да вавршите 
јер je ваше времс пстекло. 

Хусејин li'iiAiih: Ja мислим да моје време mije 
пстокло, a оспм тога ja ne чптам nero глодам na се 
псиомажем,   г.  потпретседппчс. 

У томе цпљу муслимани Босне и Херцоговппе 
поздравплп су шеетојш1уарск11 режпм, уверопи да 
iie под мудром управом свога Уавишвног Владара 
nalili спаоа цела југословопска заједппца. За Му- 
сднмане Брсне и  Херцеговппс mije никада бпло у 
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Питању јединство nanio државо. И кад се ишло 
на осмоновембарске ii;iGopo ca паролом; За Краља 
и Отаџбину, босанско-хорцогопачки Муслимани до- 
кавали су пзлаоком na naGope, да су у томе момепту 
сви на окупу, jop je то ва i[>iix једисш за увек ван 
свако дискусије (Пурип узвицп: №ивео u плескаи.с). 

Господо пародни поеланидп, сматрам да треба 
овом приликом кад je пред нама буџет Мшгастар- 
ства правдо, да се чујс у овој кући, како je na бо- 
санско-хорцсговачке Муслпмапе деловало upe две 
годпие укидам.е верско-иросвотие аутопомпје, како 
je дошло до п.егова укидаи.а те како je сироведсно 
у живот. 

Осдобођењем и уједиљењем нашег народа про- 
ширила се je и псламска вјерска зајодиица у нашој 
отаџбини, али се није уједппила, јер су Муслимани 
Босне ii Херцеговине имали евоју вјерско-просветну 
аутономну управу, док се у CpGnjii и Црној Гори 
управљало верскпм и вакуфским пословима преко 
врховиог муфтије у Пеограду односно иреко Mmm- 
старства вера — правде. 

Да 6u се јединственим законом урсднлп по- 
слови исламске верске заједппце у целој Ј-Јраљевипи, 
почели су меродавни фактори да радс иа редакцијч 
једииствсног вакона o исламсиој верској ваједници. 

У том Ц11л,у иара^ен je пројекат вакона и uo 
вакуфс.Јшм сабору у Сарајеву, као највећем ауто- 
номпом телу, прстресен и примљен, тв у смислу 
важећег вакона аутокомиог етатута, a на основу 
§ 34 иредложеи Министарству правде као подлога 
за доиошсп.е јединственог вакона исламске вероке 
заједнице  аа цслу  Краљсвииу. 

Статут ва аутоиомну уираву исламских всј)- 
екнх и вакуфско-меарифских послова у Б. и X. 
као вакон тачно прописује § 34 како се може он 
измеипти. 

Ha осиову тога закоиског npoiiiua, вакуфски 
еабор молио je господина Министра правде, да се 
у смислу иостојећих закоиских прописа донесе за- 
кон o исламској верској заједипцп у споравуму са 
(||актор11ма муслиманских аутономних тела вакуф- 
еког  сабора. 

У том правцу поднео je вакуфско-меарифски 
сабор у;децембру 1!'2!) године једногласну ирет- 
ставку, потписаиу од председника Сабора, Реис-ул- 
улеме Пресветлог Г. Чаушевића, којом je na осиову 
тога постојећег закоиа, (аутономног статута) молио 
и тражпо да закоискп пројекат прстходно (примо 
локо) npiiMu вакуфски сабор као врховни opran 
аутопомне управе. Међутим, Г. Министар правде 
том iipiuiiiKOM nuje узео у обвир тај ваконски пред- 
лог Вакуфског caGopa, него je no свом нахођењу 
доиио Закон « исламској верској заједниди, a у 
прелазнпм наређењима једноставно укинуо ауто- 
номни статут, a све ворске олужбенике ставио na 
расположење. (Проланици'нешто добацују). Јосте, 
господо, то je код нас вило\ (Један поеланик: Код 
нас CpGa исто je тако Giuio!) Ипје, mije, ja hy вам 
pelin! 

Госиодо посланици, овако ее није иоступало 
ии са једпом верском заједпицом. Закон o право- 
славној цркви донешен je у сагласности са престав- 
ипцима православне цркве, na у прелазиом наре- 
ljeii,y чл. 26 зади.и етав, парпчито су остављеии 
овн дотадап.и прописи и органивације до доношеи.а 
новог устава правоолавие цркве и до љеговог спро- 
иођел.а у Јкивот. Исто тако као што je постушвепо 

са аравославном црквом, поступљено je и са до- 
иошеи.ем закоиа o верској ваједници наших Јевреја, 
na у прелавним наређењима § 27 остављено je и 
јеврејским вероисповедним општинама да на основу 
вакона раме донесу себи иова правила саобразпа 
новом закопу за упутарже управл.ап.!^ сврјим вер- 
ским пословпма. 

Ни иод једног од гори.их закоиа mije i'e у.мешао 
Г. Ммииетар прапде, иити за ceGe придржавао власт, 
да on отпушта п поставл^а како верске достојаистве- 
иике, тако и друга лица, док код Муслимана je 
придржцо себи власт и na основу тога отпуштао 
п поставл.ао муслп.маиске вереке достојаиетвеипкч; 
према свом личном Haxol)eiby. 

Закони, којима се регулишу одиоеи појединшс 
вероиспбвести према држави u обратно, ;iyGoKo 
задпру у ијтиатии u јаипи жпвот сљедбеника ДО- 
■тчиих вероисповести. Уставп поједииих верских 
оргаипзациЈа којима ее регулише уиутари.а орга- 
нивација поједине веропсиовестп OMoryhyjy прави- 
laii, савремен раввој и напредак верских органи- 
вација. 

Са допошси.ем устава православпе цркве иоету- 
пало се са пуном и потребном oiipe3iioiiiliy да ее 
не повреде права и осећаји, како верскшс достојан- 
ственика тако и свнх припадишга ираиославие 
верске  заједпице. 

Са ne мањом опрезшмпКу иоступлао се и оа 
спровођењем вакона Јеврејоке верске ваједнице, 
K0J0J jt' лрепуштеио да сама пзрадп правила ва 
своје верске ошптине. 

.Mu смо сви ималп прилике да недавно прочи- 
тамо у новпиама ивјаву Ијсгово ("вотости Господпиа 
Патријарха Варнаве, у којој ивјављује: да je ко- 
иачно, након двогодшпп.ег рада, преговарања и 
споравумевања донешен Устав С.вете Православне 
цркве. 

Међутим, док се je ca поменутим двема вереким 
заједницама иоступало тако, дотле je на пречац 
доиешеи Закои o иоламској nejiCKOJ ваједници. 
Прелазиим наређењима тога Закона докинут je 
аутопомпи статут, стављеи je иа располоЈкеи.е вер- 
ски поглавпца Рејо-ул-улема као и сви муслимавски 
верски великодос.тојиици. To ja мпслим mije иигде 
било. (Веселост. Милан Ћуковић примећује пока- 
зујуаи na Мпииотра правде Ножу МакспмовпКа: 
'l"« mije Gno даиатп.и Мттгтар!) Био je ои уВлади, 
зиа on то. 

Уре/^ом, коју je na основу § 25 Закоиа И. в. в. 
доиио сам Мипистар правде, оставио je Министар 
иравде eeGii право... (Жагор и упадице) да управља 
са пословима u пмовином исламско верске заједппце, 
ne водећи рачупа o предлознма Репс-ул-улеме, 
и ако то доношени Закон 11. в. в. у § 25 иаричито 
прописује.  (Један посланик  одобрава:  Тако je!) 

Ради тога je прип Реис-ул-улема Краљевинв 
Југославије дошао у сукоб са Г. Министром правде 
и подпео оставку иа свој положај. (Посланици mi- 
тају: Koju je GMO Министар?) Ham га je! (Буран 
смех). 

• И тако се je код муслимаиа са доиошеи.ем Уотава 
почело радити преко колеиа u иа пречац, без икаквог 
споравумевања са нароДним пре^ставницима, uero 
се радило са људима, постављвним no P. Министру, 
које je on купио око себе. 

Ради тога поступка огорчеп je муелпмапски 
део нашега н.арода, na и onu (добровол.ии) дoGpo- 
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намврни људи, који оу очешшалп да lie г. Минастар 
иравде омогуЈшти Исламској персној заједници вдрав 
и иравилаи разпој. Тим прступком иашао се je по- 
гођеним иначе повучен n.'j јавног живота, u г. HICJJIKII 
ApiiavToiuili ге у свом ондашњем огорчењу namicao 
једав промемориј (Упадице: Врло важно! Ila бад 
\v сенатор!). У гом провЈеморијуму ианео je миоге 
педостатке u иеиравде, како je тадаи.и Г. Министар 
правде својии поступком учинио; a нарочито оцртао 
пида, jtoja су постанл>епа аа норсж' д<)( тојалстнопике. 
п наводи: да je Г. Мидистар поставио у Улема Ме- 
џилису у Сарајвву људе, који im у којсм погледу 
нс одговарају томе авап.у, да су котпуно п попис- 
иени тако, да од 4 члана који оу поетавл.епн 
тројпца су који нб внају ни једнр обичнр писмо 
im liii])iMiinv mi .1атиш1ЦОМ иаписати... [Богољуб 
/i'i/ji/iniiili: K. орато, iipeliepo cul) Ово Шермф иаводи! 
Ja то не волим! Може бити и није прећеро! (Смех), 
да je l'enc llaymoBiili, и ако њему иесимпатичаи, 
јвдини претртавник муолиманк, који пма ослопа 
у народу. OBQ je, госиодо, кајбоља илустрација 
начина како je рађено при доиошси.у u спровођењу 
v живот Закоиа м Устава исламско верске вајед- 
иице.  (Упадице). 

11])оведо1тм наредбама гослодипа Мттстра п 
Уставом Исламоке верске ваједнице, које je допело 
тело постављено no Господину Мивистру из људи 
бев квалификација и бев ослопа међу својиш исто- 
верницима, онемогућено je да равиоправип члаиовп 
те ваједнице узму ма каквог учешћа у пооловима 
lle.ia.MCKe ворскс и.чјсдиице, na су ДОНОСИОЦИ Устава 
осигурали у њему овоју прввлаот и го они људи, 
који су постављенв no ондашњем Г. Миџистру правде 
дошди на положаје, које ne би моглв no својој ква- 
литвти и кволификацији ваувети, na они свеспи 
тога унијели оу и у Устав § 98; no коме и.ихове прп- 
надлежности ne могу бити ман.с иего су UM у часу, 
када ступи Устав иа снагу. Иијесу прописапе im- 
какве квалификације. To je, господо, унвто и зато, 
јер су cniMim били да су постављепи ла положаје, 
које mi но којем вакону ne би могли заузоти, али с.у 
били иреведеии ua те положаје no Закопу државпнх 
чипоипина пспосредио пред допошеииз Устава аз 
паводпо вшпих државних интереса. Пз свега ивло- 
женог jacno се види, да je Г. Министар правдо при 
допошеп.у Занопа u спровоће^>у пстога у JKUBOT 
руковођен лпчпи.м момелтима, јер je спЈ)оведеп 
пскључиво преко људи и.егопп.х личних пријатеља 
и то од оппх којп од ослобођеп.а до дапас ниоу могли 
nalili mi у којој прплпци ослопа међу својим исто- 
itejimmiiMa. Према томе пословп Исламске заједпице, 
којима има да управљв сама она прско људи п.еног 
повереи.а предати су људима, који иемају п.чродпог 
поверења. Твме су повређека осповпа права гра- 
liana муслимана. Муслимапи Краљевиие нарочито 
Босне и Херцегрвине увек оу били рвесни своје 
улого у својој милој отаџбиип. dim су увек допрп- 
пели свој обол у пуиој иери када се радило o својој 
грудп, na су то показалп и доказалн п у спима мо- 
ментима " после пародиог нам ослобођења. Kari ј(' 
то тако, оида mije могло бити разлога. да со дира 
у 11Л1Хова ирава да само учествују у срвђивав>у 
своје вјерске ii вЈерско просвјетие управо, тим пре, 
IHTO HM je то ираво и позитпвиом одредбом закона 
зајамчеио. 

Потпр1тссд1шкИп\\т Ковачевић: Гооподине по- 
слаНИЧвј   ваше je  време  изашло. 

Хуссиа Кадић: Одмах ћу завршнти. Ово je спе- 
цијална  дебата. 

Како рекох, Уставом Исламоке верске аајед- 
нице којп je донело тело поставл.е110 од људн без 
ослона међу својим истоверницима онвмогућвно je 
да равноправни члаиови Исламсве вероке заједнице 
узму  учешћа  у пословима  своје  верске  заједнице. 

IIOIUTO сам ja (> јануара 1929 године једио- 
глаоно биран за вакуфског двректора no ваку(ј)ском 
сабору као слободиом вољом изабрапом прстстав- 
иппггву муслимаиа Босне и Херцеговипе, то као 
иародии послапик пупп.м иравом у име муслиманског 
дела namer парода тражим да се ироведе репизпја 
Устава Псламске верске зајсдиице, Д«^ ту ревпзију 
проведу по народу Пијшип л.удп у споразуму са 
Краљевоком Владом и да се тако псираве ианетс 
шшравде   всуодпианоком   делу  нашег  парода. 

У уверењу, да iie Крал.евска влада иарочито 
Пооподин llciaji Живковић; иретседЈшк Краљевс.ке 
владе, пакон овога излагаи.а, учпипти све н датн 
могућности, да се учињена неправде и грешке му- 
слпмаиском делу namer народа nonjiaBe, пзјавл.у- 
јем да hy гласатп за буџет Мпиистарства иравде. 
(Буран аплауз). 

Дотпретседник ЕСарло Ковачевић: Реч има 
кароДни  посланик  г,   Нинола С.околови!!. 

IluKOJiii COK(UIOIIII1I: ј^осподо иародпи посланпци, 
судство je једна од три основне фуинције које чине 
државу као оргаппзовану л.удску заједипцу. Бев суд- 
ства нема дргкаве, a без вал.апогсудстванема njiaunor 
поретна, иемаиравие сигурности у земљи, —анемаии 
угледаки кредита пастраим. lio квалитету судства у 
једиој државпдепи се ие самр степеп иравие спгурно- 
сти у тој зсмл.п iteli n степен и.езипе културе. liama 
иравиа IH тсрија, господо, доказ je велике духовие кул- 
турс namera народа. Душапов закоипн, најдрагоцеии- 
ји сломеник културе namera народа јесте н доказ, да 
je ираво, у времепу кад je тај закон Гшо донет, 
Пило у иашој националној државп иа миого BoiioM 
степеиу, иего што je то био случај у пстом времеиу 
у мпогим другим државама западие Европе. Ilpo- 
падањем паше националне државе, лропадаи.ем 
name слободе, nam парод, трпеНи велпке пеправде 
n pouvj.vlm гуђину развпо je ocehaibe иравде до 
максимума, до тога степена, да je појам цравде 
Гшо синоним појма слободе n појма државе. И отуда 
je у свестп namera парода n створепо увереп.е, да 
„Правда држп асмљу u градове". - Ocehan.e праи- 
де, госиодо, n дапас, у ирактичпом жпвоту namera 
парода, толпко je развијено да мп пз праксе зпамо, 
да се често водо врло тешке парнице ne радп задо- 
iioji.en.a реалпог илп матерпјалпог пптереса, веК да 
се no цепу велпкпх жртава задовол.п пекп апстрактпи 
n идеалпп правпп oćenaj... (/(-p Вогољуб Кујјјнции: И 
iiim-l)... равумесеи ппаткаопалпчјеовога.—II овакво 
iijianno схпатап.е namera парода подигло je до врло un- 
сокогстепепа углед папшх судова, који су углед onu, 
имали од увек, na ru пмају n дапас. Mn зпамо, 
господо, ii3 протлостп да je после рата опао свакп 
ауторптет, a каоније, кад су партијоке прплпкс 
у namoj земљп довеле дотле, да je бпо поколепап 
сваки ауторитет u сваке властп — ми зпамо да ј" 
јсдипо суд задржао тај свој ауторитет n лрема гор« 
n према доле. Јер, свако je бпо увероп да he у судУ 
nalili заштпту овога права, праведпу заштпту, a 
с друге страпе nn Владе нпсу дирале у паше судове 
пп у времепу пајтегкпх партпјскпх борбп. lio cituMii 
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здкоипмн надпе Вбмље, судови су лсзавнсии у изри- 
Цаи.у правде. Док je по закоиу постојала сталност 
судија у пашој вешћи, та je сталпост uiuia pccueii- 
тована,—a кад je сталпост де леге престала, она je 
ii даље постојала до факто,јер и ако je бнокојиелу- 
чај, a то су могли бпти само изуаетци, родак je би 
';лучај, да je иекп еудија бдо бев равлога или Пез 
iBoje кривпце иоЈЈрепут са свога мсста. Ja сма- 
траМј гооподо, да ми треПа у овомемоменту оа овога 
места да одамо иаше признање и нашим судрвима 
и иашим еудијама, UITO су увек остали ira висини 
свога позива. 

Госиодо, великпм жртвама извојевапа слобода 
ујединила je наш народ na шест равних правних 
подручја. Ми смо имали тежак задатак дасе све те 
законодав[1е разлпке ивједначе да се ивбришу ове те 
преграде, које су нас na томе 1гол,у делиле једпе 
од других. To je био једаи огромап задатак, једап 
тежак поеао, који je тражио п врсмеиа и вол,е, као 
и много ВИООКОГ и стручпог знап.а, сиреме п пску- 
ртва. Одмах, после Уједил.еи.а, томо ее je иоелу 
приступило, али као MITO зиамо, уиутрапш.е полп- 
тичке прилике у пашој вемљи довеле оу nam Парла- 
мепат до потлупе стерилиости тако, да on mije био 
способан да ваконодавним u парламентарним путе 
проведе те важие и   тошке   реформе. 

Режим од 6 јаиуара, који je довео до иотпуие 
ликвидације све деструктивне нојаве у нашем по- 
литпчком жпвоту, учииио je и овдс своје и завео 
иов правад, и то ее доба у погледу иашег ваконо- 
давства с пуним правом може обележити кар влатно 
доба иаше закоподавне унификације. 1^ад се no- 
вуче бплапс тога ушкјткаторног рада, добијамо 
резултате које je изнео и одртао Г. Мшшстар прав- 
де у евомо експовеу. Ja бих код хога желео, ro- 
сподо, да еамо подвучем one највначајније мо- 
мепте, KOJU te сматрају као велика тековииа новог 
времсиа и иовога доба у патем политичком и ла- 
цпоиалиом животу. To je у првом реду изједначење 
кривичне материје, којим je докинута ona анома- 
лија: да су у фупкцији кривичних судова учество- 
вале a управие, полицпЈСке власти. Докииуто je 
n то, UITO je до данас било нотпуии аиахроиизам, 
да постоји једап кривичии поступак па припцппу 
акузаториом. Једиа без сумње иесанремеиос т, коју 
je читави свет век пзбацио, и самр су, благодарећи 
сПорости namer иаирстка и раввоја у том погледу 
ти  остатци  могли се задржатп  још код нас. 

У погледу меничног ирава, оматрам ва потреб- 
Но да ттакием, да мп имамо данас, може ее сло- 
бодио устврдити, најмодернији менични Закон у 
читавом свету, који je спремл.еи ч уређен тако, да 
у сваком момеиту nama држава можо прпступити 
светској унификацији меничног права, у смиелу 
женевског пројекта. 

Оргапизација која je спроведена no Закону 
o судовима иввршила je велики вадатак' тпме, 
што ji; правду и правну IIOMOII прибли^ила народу. 
To je нарочито важно и корионо за one Јфајеве 
Иаше државе, a то je до даиас била читава прет- 
куиановска Србија - у којима су постојали само 
окружии судови иа великим територијама, до ко- 
јих je тешко било доКи, и, абог тога, тражеље прав- 
де и добијање сравне ваштитв било je толико те- 
шко u скопчано са толиким твшкоћама, да људи, 
баш u ca тога разлога, често пута ниоу mi тражилп 
евоје право, јер еу ематрали да су веће жртве ко- 

јима lie jioliii до тога права, пего oiia норист коју 
lic UM та судгка заштита доиетп. Зато св мора im- 
здраиити и обелеЈкптп као једаи ввлики успех о- 
сшшап.е u органивоваше среских судова у кра- 
јевпма где их до еада mije било. 

Закопом 0 пзпрпичмша, који исто тако треба 
да ступи na спагу истовремеио са иовпм r])al;aHciviiM 
поступком, OTimomihe ее онет једпа аномалија, 
no којој je joni уВен задржаио бпло уЧешће поли- 
ције у нввршивању оудских решења и судоких 
прссуда. Није потребно да ое спомиње, госпбдо 
да једио судск"!) jiemeii.e мо?ке иравилно и ваљано 
извјипити само суд. (Чује be: Наравна ствар! Тако 
je!) Ha иодручју кривичног права то ј(> отклои.еи.е 
завођеп.ем повог крииичпог закона. u судског ио- 
ступка, u иреоетаје да сс то joni ивврши иа иодруч- 
ју   грађанског  права,   n  то,   пзгледа,   mije  далеко. 

li, сад преостајс још без сумп.е најтежа и пај 
важнија ствар, којује споменуо и Г. Министар правдеј 
a то je доношеше новог јединственог грађанског за- 
ковика. Грађански аакон опада у реД основних 
закона, јер се љиме уређују правим односв na nb- 
дручју читавог грађаиског права, Koje je, као што 
зиамо, готово безграипчио и ne може се стриатп и 
укалуиити у строге формуле. To je, ГООПОДО, тако 
огромиа MaTejnija п од толиког зиачаја, да ј^од 
тога треба сакупити све ono што je најбоље и нај- 
одабравије. Данао, на читавој нашој државној те- 
риторији, сем једиог малог дела Војводине, гра- 
ђансно право je рецииирано и примеп.епо na оонови 
ауотријоког грађанског закона од 1811 године, 
дакле од далеко преко 100 годпиа. Значи: дасечи- 
таво иаше грађанско закоиодавство оснива иа ту- 
1)е.м праву, па туђем закоиу, који je патем иацпо- 
палпом  правиом  o('eliaii>y  страп. 

И први je задатак код родиговам.а поиог за- 
ijoiia, да у тај закоп уђе дух п правни ооећај иашег 
иа])ода, кога ми хвала Вогу имамо у ивобвљу, са- 
мо ujm том треба поступатв необично опревно и 
употребити све мере, да со ие би пало у грешке. 
И raj про^ект вакона, као што je рекао Г. Мини- 
стар правде, треба отштампати и у јавности про- 
диокутовати, те ироз неколико година изложити 
свестраном испитивању свих слојева и ових де- 
лоиа парода па срв те приметбе, замеркв, рецеи- 
вије и критике скупити и коначну редакциЈу за- 
коиа спровести ua основу свих тих вапажања. Само 
та]«) ми hcMo Molili извршитн једно велико и у- 
право епохално дело, доиошеи.е повог грађапског 
ваконика. 

Господо, као што ренох иа пољу унификације 
законодавства учип.еио je; врло миого и постпгиути 
iv ревултати којима се ми можемо пономгги. Ми 
ua инобтранства врло ретко добивамо прианале, 
али na овом пољу добили емо призиаи.е, да je nama 
држава у иогледу унификације ваконодавства и 
у вези C TiiM извршеимх рефорама претекла Друге 
нове држапе, којв су можда na вишем СМПвну ОПШте 
цпиплпзацпје   од  luic. 

Потпретседник  Kapao   Ковачевић;  Господине 
uor.iiuiipie,   ваше je време  истекло. 

Ппкола Соколов&ћ: Ja бих хтео да изнесем само 
још нека заиажаи.а отоме, у чему name правосуђе 
mije још можда оиакво како би ми ови /ке.кми 
да то буде. Морам дојално праенати, да ти недо- 
статци iiocToje ие за то што се omi не би хтелп от- 
клоиити, иего ради ТОга ШТО пиемо пма.ш ono што 
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je за спровођење тогн у првом реду потребно, a 
то еу материјална срететва,, a тих материјалних 
сретстава пемамо U(4J)04IITO данао у ова тешка вре- 
мена. У брганивацији наше државе покавало со 
да смо ми мпого mimo тога хтедц пего што смо мо- 
глџ, na се je то покавало у прном роду и овде. 
Mnom наши судови у највећем процвнту ne могу 
да у поступности одговарају својим вадатцима 
na простог равлога, што немају довољпо персонала. 
Господо, од судија се тражи савесност и експеди- 
тивност a тако je правр, јер то и јесте задатак 
суда. Али ако суд пема довољно потребног персо- 
HUJia и пород iiajoo.i.c иол.е nuje кадар да изврши 
свој задатак. To онда идв на штету квалптета суд- 
ства, тпм се спречава оно тто je код судовања 
врлр потребнОј a то je јединство и усавршавање 
eyji,oiiaii.a. Иарочито се осећа. недостатак манипу- 
латцвног пероонала као и спреме тога персонала. 
(! тога би било потребпо да ее ос}П1вају практични 
курсеви за тај персонал, јер ако нема iiOMolaior 
еудског персонала који je за рад и пормалио функ- 
ционисање суда неошсодно потр^бан, оида суд не 
можо да задовол.ава својим задатци.ма u право- 
(•yljo ne може да се правилно   одвпја. 

Госиодо, у нашем судовању поред   још nejvii\; 
застарелих и преживелих вакона постоје jom иеке 
■remKoiie. Иозиато je свима практичшш ираииицима, 
да се поеловп код ваших судова обављају споро, 
a да се пред судовима у Словеиији иословп сврша- 
вају најорже.  Разлог je томе upe свега   правилиа 
територпјалиа подела судова, довол,аи Gpoj  судпја 
u модераи еудскп поступак. У пракси се oceha ве- 
лпка разлпка између судоваи.а у Словенији и су- 
доваи.а у осталим крајевпма, na nuje чудо да трго- 
вачки свот врло често уговара падложпост судова 
иа тој територији зато тто јеувереи да he тако пре 
доћи  до  остваре]1.а свога ирава.   Или се уговара 
надлвжност трговачких, обраничких и берванских 
судова.   Има случајева да се пред берзаискии су- 
довпма у великом броју појављују и сељаци као 
тужена  страна',   a  мп  зпамо  да  берзаискп еудови 
}iiicy стварапи за сељака. Бервански.судови ие кројо 
правду на оспову права и вакОна иего иа освову 
берванских   узанса,   трговачких   обичаја   и   сво- 
јих статута. C тога ja молим Г. Министра иравдо 
да учпнп све тто je потребио да v.c оваква пракса 
искорсЈ[11 u онемогући, јер колико ja внам jom ни 
једаи сељак mije иред берзанским судом право до- 
био париицу. 

Господо, чуле су се са овога места миога жа- 
љеп.а на еудске таксе. One п поред привнатог си- 
ромашког права врло често онемогућују извесннм 
слојввима народа тражење правде пред оудовима. 
Осповио ираво je свакога rpaljaniiiia, да je држава 
дужна да му да правпу ваштиту, и то право мора 
му се n у пракси омогуИптп. Судска иравда треба 
Да je јефтина и свакоме доступна. Судови морају 
бпти na коицу потпуио одвОјОии од овију управних 
na и фискалнпх власти. Јер изгледа у последи.им 
годин.ама да се (;ви судовп сматрају као инстру- 
менат за ствараи.е фискалних прихода, тто je 
иесуми.иво  од  велике  ттсте  no  еудовал.е. 

Коначио имам jom једну опсервацију. Иови 
кривични Закоп и кривични оудски поступак у 
жељи да се што upe дође до једиог модериоги на- 
предког судоваи.а, ваведен je без дoвOv,bue npiiupe- 
ме. Тп закоии продвиђају модерио u напредие ме- 

тоде кажњавања и иоправљаи.а. Али да се све ме- 
тоде и у живот могу спроводптп, потребип су 
заводи, a за те заводо потребна су и материјална 
оредства. Можда je погрешно тто су се уводили 
ови закони у живот пре uero тто je бпло средстаиа 
за п.пх. II данас имамо глучајева да судови изричу 
пресуду у духу тих напредних и модерних уета- 
иова,ате се премда не могу пзпршитп, аато што oe 
осуђено лице не може упутити у вавод за иоправиу 
иа  upoi тога разлога тто таквих завода вема. 

Ово су, господо, у најкраћим цртама мојв 
приметбе, као тто рекох, ja внам да je у данатте 
време TO тетко или немогуће остварити. II сврха 
u цамера мојих речп je то да вадлежнпм (ракто- 
рима скренем пажњу, да се постарају, да се pro 
lil m o ови недостатци отклоие, u да name право- 
суђе  буде на  оиој   висини  како  бпсмо  Јкелели. 

Ja сам гласао за предлог буџета у иачелу, јер 
ворујем да iie Краљевска влада у овОме Даљнем 
раду најенергичније и безкомпромисно спрово- 
дити идеју интегралиог Југословеиства. Из иетога 
равлога ja изјављујем да hy гласати и ва буџе* 
Министаротва   правде.   (Аплаув). 

Потпретседник Карло Ковачевић: Има реч 
г. Др. Браико Bapali. (Гласони: Huje овде). Има 
реч г. Литон Хајдив.ак. (Глаоови: Мије овде). Има 
реч г. Др. Стјепан Бач1ф. 

Др. Стјепав Бачић: Господо, после лепихречи 
иашег послаиичког друга, ипаче судије, г. Соко- 
ловиКа, ве бих имао isnioro да кажем. Ja бих имао 
л.егове речп o улози правоеуђа у нацпоиалпом 
жнвоту и у једпој културиој држави само да по- 
тврдим. Фактично нијв елучај да je једиа велика 
држава у евој MOTO, одпосно као своју девизу, 
ставила: justicia l'undamenliim re^iion.irn esl. Jcp 
je, госиодо, бпло држава које су добрим ираво- 
суђвм везале хетерогене елемоите и у своме зако- 
иодавству заштитиле и малога човека, како л.е- 
гову личноот, својииу, тако u л.егово поттеи>е 
a зато може битп гараицпја само у добро уведе- 
иом  правосуђу. 

Господо, у том погледу наша млада држава 
била je местимичпо врло добро сиабдевеиа и са 
добрим законом и са добрим еудством, док у дру- 
гпм крајевима го je било лошије, и ja морам са 
овога места да вахвалим КралЈОвској владп што joj 
je прва брига бпла да je оиа прпвела делимпчно 
у дело унификацију нашег законодавства u што 
Iie и даље радити na упификацији аакона. 

Господо, да je иаш привредни жпвот био у 
сталнпм трзавпцама, да се ииостранство уструча- 
вало еклаиати Belie послове, бпла je кривша у 
томе, тто je код нас било 6 правиих подручја који 
1ву због разних поступака пли лагаиости судекога 
поступка нису хтели склапати са нама уговорв. 
За пример да наведем да се аустрпјски п чески 
трговци нису уфали у оптте да склаиају једио 
време кредитнс поелове, a специјалио са upeljaui- 
л.ом Краљевином Србијом и Јужпом СрбијОм, и 
рекли су како поеле једпе успело изречене пре- 
суде не могу да дођу до иамире. Пешто еличио било 
je и код иае. Господо, као што видите ив чисто 
кредитиих разлога треба уиифициратп наше за- 
коиодавстио. Ja како рекох одајући Краљевској 
влади благодариост тто je делпмично спровела 
уппфикацију имао бпх само иеке опаске да кажем 
и то o будуИој унифпкациј11-  Ja бчх   упозорио Г. 
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Министра правде да у грађанскрм парбеиом по- 
Отупку, који he се ако Bor да ускоро у жпвот 
увсстн, укажем на јвдну апомалију, једиу иојаву 
која ће се морати noj;bpliii ровпзији ире него што 
тај вакон ступи na спагу, a то je питаи.о иаддеж- 
ности тих cpeciviix судова. Ja ие знам какви су 
MOTiuui u вашто jo Краљовска илада одредила 
надлежност тих судова према своти до 12.000 ди- 
иара, na среске и првостепеио судове, тако да сре 
оки судови ne могу решавати спорове чија je врсд- 
iidcT већа од  12.000 дииара. 

1\)('Ј10до, ja држим да omi мотпвп којп су дик- 
товали, нпсу добри и Jielic MOIIH одргкати објективиу 
критику ив једноотавног разлога, што специјално 
pa подручју Баиског стола вагребачког једав пр- 
востепепп суд има у своме подручју толпке среске 
еудове у таквој удаљепости и у такој слабој кому- 
шшадији да ако будомо углавили иадлежпост 
среских еудова као што ее предлаже, o)in iie мо- 
рати големе своте да илаћају док дођу у суд. Дру- 
141 равлог који je водио Краљсвску владу био бп 
тај, да еудци среских судова ниоу довољио квали- 
фиковани да оуде o оваквим споровима којп су 
од овако велике вредиоети, a ми зпамо да ти су- 
дови имају потпуио квалификоване судцо оа 
Праксом као и судовп ирвостепепи, a ja бпх ое 
усудио устврдити да се иајбољи судци налаве у 
редовима судара који су вршили праксу код 
среских иудова, јер код црвоствпених судова било 
je мпого судаца који су сс бавилп иамо кривичним 
судовањем u кад се комс додслп једап грефански 
случај они услед тога што нису у сталном кон- 
такту са праксом и животом no могу да га решс, 
те према томе no MOMO мишљењу судије срескпх 
судова имају више спромо него судије у првосте- 
пепим судовима. 

Друга једна ствар, господо, споровп o вели- 
ким свотама обпчио су послови, који иотичу ив 
једноставпих послова који су иаписанп и утвр- 
ђени. Пајтсжи споровч, као што сами зпато, то су 
споровп o носеду и малице. Ако се поверавају 
такви поолови једпом среском судцу, ja no внам 
зашто му се не би поворовали и пословп Belior 
правног вначе&а. Ja мислим да lio Краљввска 
влада спец11јал}10 Г. Министар правде, који водп 
рачуна o исправкама, водитп брпгу и o овим слу- 
чајевпма n у том погледу јодном аикотом понова 
испитати ову устапову. 

Ja бих упозорио Г. Министра правде на и- 
еправку }IOKIIX позгодних установа, у постудку, 
које су заведене у жпвот, j ep у прво вроме су уста- 
повљепе да нису биле na потпупој висини, иначе 
у главпом пачела су вапредпа. To je na прпмер 
neh пешто исправљепо, као што јо иадложиост 
no приватним тужбама ко престуипма, што jo BOII 
Ватраг враћено среским оудовима; јер je долазило 
До тога да проузрокујс волпке трошкове страи- 
кама u да м.ихово право у нривичним троишо- 
вима постапе  плузорпо. 

Упозорио бих још na јодиу аномалију у томо 
поступку, гдс оштоћеио лице нема права апела- 
дчје, у колпко би га првостепени рудија одбио са 
оштетним захтевом. To je једини пример ив namer 
Правосуђа, да првостовеип еудац врши право- 
суђе боз контроло n боз права аполадијо, као што 
je Рнмски llaua — „Uoma loo ita canza finita". 
Свршепа ствар. To jo једиа крута отвар,   у  п.еговом 

принципу иедопуттона и молпм да се и o томе по- 
веде рачуиа и то пре иопита, j ep не можс се дозво- 
лптн једном судији, ма колико ои бпо објективан 
и стручно спреман. да може у једиој ствари иресу- 
дчти o приватној оштети без права прпзива и да 
странка буде у том погледу потпуно   пезаштпКена. 

Весели ме што je Министар правде паговестио 
унификацију ириватиог закоиодавотва п иово пз- 
да1во ваједничког општег грађанског ваконика. Ja 
би само молио да Г. Министар правде прије no што 
со тај закои изда, да ое отворп из рсдова Иародио 
скупштиие, која тако обилујс врло добрим ирав- 
иицима, једиа мала компснја, која Кс га добити у 
руке да га испита, joj) буду ли га стварали стари 
научиици и стручни георетичари, сумњам да ће у 
грађаискн ваконик yliii onaj дух »ашег 11а})ода, 
који до сада у свпма ваковима na свпма подручјима 
мањка. Kao практичан јуриста могу да констатујем 
да je то специјално код пероопалиог дела и у па- 
следиом праву апсолутно тај римски дух, који je 
провејавао кроз оишти гргЛјаиски закоипк, mije 
одговарао духу нашега народа. II велшш број 
сиорова долази од тога, што народ nuji! no свом 
схваћаи.у права схватио устанбве, no славенској 
својој пдсологпјп, nujo схватио устапово ошлтег 
грађапоког закопа. 11 ради тога долави до опорова, 
a опецијалпо у наследном праву, јер naui' сељак 
mije могао једпако схватптп наследно право жопо 
и опих nojn су отоутпп од Kj'lio итд. To су све ма- 
ленкости, алп ос ипак иа тога види, у чему су раз- 
лике. Гарапцпја да су друкчија правпа схватаи.а, 
која смо Mii као Словопп донели од давпнх времепа, 
тако како je рекао друг СоколовпН у погледу оби- 
тељоког права, јест и то што смо ми у доба, кад 
у Европи nnje бпло још правие сигурностн n mije 
било још кодификације, Beli пмалп Душапов зако- 
miK као што омо имали na пашои подручју баш- 
ћанску плочу, кад другп културни na])o/ui нису 
тога имали. 

To зпачи, да nam парод пмадо иврађене правне 
нојмово, којо су, живећи no туђинским државама 
страних правпих начела долазплп стално у сукоб, 
n парод je бпо прионљоп, да долазп у спорове са 
позитпвпим прописима ради тога, јер je п.егово 
правпо   схватаље   одговарало   другом   стаповишту. 

Господо, ja бих упозорпо још na једпу пужду. 
Господо, nn до дапао пемамо 1штеркоп((10С11опалпог 
закопа. Мањак тога закопа тако ое тешко oceha у 
погледу одпоса појединих конфесија у погледу же- 
ппдбепог права, да je крајље време, да he Кра- 
љевска влада, a ja се падам да n Г. Мшшстар правдо, 
узетп то к срцу, израдитп јодап ппторкопфоспоналпн 
закоп, којп лдговара схваћан.у namer парода, a 
KOJU у том погледу nelio пматп пикаквих компро- 
миса. 

Гошодо, сталне оу гужбе na једпу апомалпју 
у нашем правоеуђу, a то je скуп поступак. Ja не 
внам да лп je пкоја држава у сташу IIOCTIIIUI, да 
правосуђе одбаци око nap стотппа мплпопа чистог 
дохотка држави, да јо то најуносније приватно 
предувеће. J ep господо, то голомо таксе, те разне 
друго нове таксе у поступцпма тако су големе, 
да их nam народ ne може вшпо снашати и да je 
TO иа уштрб ислеђивап.а п.еговог права. Ja оам 
у гепералпој добатп, опомопуо, да со томо хтело 
доскочити правом сиромаштва, увереп.ем o сиро- 
маштву. Али, господо, како кажем, ja блх отавпо 
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na срде Г. Мпиистру правосуђа, да ирипааи на то, 
да се фискапне и управне влаоти не уппићу у го 
цраво оиромаштва, које га уплитање чине илу- 
aojniiiM. Ja сам уповорио на појаву, да једноставно 
рпштина неће no иадогу управне власти да набави 
тисканицу u кроа годину дана у најсиромашнијој 
ounrniim нема тисканице. И сада чркају људи на 
своје право, које мои;о засхаритн или у ошите не 
можс доћи, ii морају платити таксу. Ja бих упо- 
aopuo иа то, да фиск ништа ne губ№тимв, јер крива 
страна, која je пресуђена, a онако he пдатити суд- 
бене таксе. Све je то једна фискална пресија, да се 
чим иише таксепих марано. прода. To ишоди угледу 
нашег правооуђа, и то о}1де гдс je најважније и где 
je највшпе на месту баш код сиромашн^их сељака. 
Господо, једаи богат човек ваћиће лако средстава 
да плати таксу, u сиромах сељак неће nalui. 

Господо, ono, што je мој предговорнив г. Соко- 
ловић рекао, страцша je ствар. Судац, поред го- 
лемс одговорпостп, ноју имаде у погледу изрицања 
правосуђа, мора, као змај, да паап и na маиипула- 
цију са таксама. Ja ишам један пример иа праксе, 
да je аа пет пара мап.ка наплаћеие таксе предмет 
врајкен у току поступка и мени je обустављен по- 
студак само због ист napa мап.е наплаћене таксе. 
To оу аномалијв. Замолпо бих Г. Министра правде, 
да  јсдпом  окружппцом  упоаорп  na   овакве  појаве. 

Даља апомалија тто поскулљује поступак спе- 
niija.;ino у подручју банског стола, јесу paaini oiviacu, 
који су ваконом постухшиком цредвиђенн и којп 
су данас непотребни no моме увереп.у, i^ao што су 
дражбепи огласи п изроци. Ти огласи, no пашој 
праксп, код ..Иародппх повппа" јесу такав терет 
поред кога псчезавају сви адвокатски трошковп. 
Треба да сс илатп 200 динара ва оглас држави a 
за увршћеп-е трократпо у „Службепе повппе' у За- 
грсбу шест стотппа до еедамстотппа дипара. На- 
коп тога што je одлука укипута no банском столу 
у погледу дражбспог чипа, долазн се понова до 
огласа n плаћа се опет шест до седам стотпна дпнара, 
укуппо око 1300 дннара за оглас. Ja сам зато да 
, Народпс noBiine" држе полптпчкп део лпста a.m 
да спромашан свет пчаћа огласе овако скупо, то 
je,   гоеподо,  страшна ствар. 

Господо копачно je ппашовршпппоступакскуп. 
Јакаоадвокат, исам прпзпајем, да су onu вршиоцп 
тога поступка овршног правпли врло често ометше. 
Ту крпвп.е нема до адвоката, пего само до опнх суд- 
ских аваппчпика, који су те послове вршплп. Ми. 
пмамо званпчппка, којп праве једпу масу разппх 
пеправшшости прчлпком извршеп>а тих овршнпх 
поступака, јер je данас тај кадар вваничшша далеко 
од онога, да буду псправпп чпповпнцн.. Onn ће увек 
тако реагпратн, само да бп пскорпстплп свој поло- 
жај. Дешава се да се no једпа овршпа ствар провађа 
no два, трп, n четпри пута, док ne дође до иавршења. 
(Одобраваше.) To un бпла такође једна замерка коју 
би лако моглп поправпти. 

To ne значп пак, гоенодо, да MU пемамо пове- 
реља у паше судство, али треба водптп рачупа, да 
то name судство буде узор судства, a специјално 
тамо, где се ради o матерпјалппм стварима дпвил- 
ним. llainn судци су исправни, o томе ne може бити 
спора, u ja ca овога иеста, a као бивши судац, и као 
јавпп раденик, морам да ивјавим name опште повероте 
судцпма. 0}iii нису били ппкада na страни мора.чпог 
пpoIIaдalba; jop су нашп судцп биди увек na виоини 

свога положаја. (Одобравап.е.) Onn су сем тога били 
и у погдеду националном, и у сваком погледу na 
своме месту, и ми са овога места треба да пазчмо, 
и да омогућимо да исправност код судаца остане и 
надаље. Ja бих приметпо још једну ствар. Само се 
no себи раауме, да су судцп nanin тако исто n веома 
исправни Југословепи, n мп ne можемо ни да раау- 
мемо друкчије неко л.пхово гледиште, и да бп onu 
друкчије радилп него што треба. Ja ne бпх желео, 
господо, да се попове уведе ona лоша пракса која je 
no пегде бпла аа време партијскпх режпма, где се 
чак и uapimaibe правде гледало na партијско обе- 
дежје. Господо, једап судац мора да буде пеааппте- 
ресован, ни партијски, ни материјално. On ne сме да 
гледа mi na националисте, ни na пслацпопалпсте, 
ninii na разне народности, on има да гледа само na 
правду, n nn пашта впшо. Да бп се то могло и no- 
стићи, n да бп се могао добптп ваљап судскн кадар, 
onn треба да имају и танву паобраабу, алп треба да 
имају сталност u некретност у својпм положајима. 
Ja држпм, господо, да могу да говорпм у пмо свих 
вас, a тако исто мпслпм да могу да говорим n у пме 
свих судаца, који врше ту високу функцију, да je 
свију u.их жел.а, да ео опет пређе na принцип стал- 
ности и непокретнооти судаца, јер се само тано може 
да загараптује пепрпстраспост   суда. 

Још једну ствар желпм да спомепем овде o суд-. 
ском кадру, a то je o п.иховој материјалној обезбе- 
ђености. У том погледу треба се старатп, да судци 
имају што iselie дохоткс. Овом цриликом ja liy да упо- 
зорим na једну аномалију, која код нас влада, a 
KOje ne би трсбало да буде. Mn свп апамо, да су ра- 
ппјих година еудцп пмалп na расположопЈу бесплатне 
станове у аградама, где оу бплп судовп. 

Њимасу данас no Чиновничком аакопу тп стапови 
одузетп, узетп су као прпватпп стаповп с тим да пм 
се паплаКујо соба но 180 дипара, a пошто су то 
велпкп стаповп, то пмају случајева да судцп морају 
плаћати no' 1000—1200 дппара, макар да бп могао 
добптп у провппдијп пстп стап аа 500 дппара. Ово 
niiTaiijO je горуће n ja сам аамољеп од мпогнх судаца 
да со у' том погледу старешипама срескпх судова 
папђе у сусрет и да се то питање регулпше. Ja ne 
кажем, да судци у ово тешко време uehe да поднесу 
пзвесннх жртава, onn су спремпп na то. 

Господо, ja бнх још упозорпо на једпу ствар. 
Хвала Богу, пашп судовп у Савској бановнни, од- 
nocno na подручју Загребачког Бапског стола, 
посталп су експедптпвпп. Ja то морам истаћп као 
једпу чпп.епицу да je Мпнпстарство правде постпгло 
то што су судцп дапас експедптпвнп. Нпко пема 
пишта протпв те експеднтпвпостп, алн ту експеди- 
тпвпост треба повоћатп тпмо што бп се извршно бољи 
размештај судаца. Пословп у разппм местпма варп- 
pajy. Има места где пословп опадају, a остаје пстп 
број судија a пма другпх сресиих судова стпца- 
јем пршшка, отвараљем повпх ипдустрпја нес- 
размерпо noBoliaua посао, a процедура je тешка, 
јер ne мо?1!е да се памештају повп судцп, јер то опте- 
p(iliyjc буџет, апи треба да се изиршп бол.а расподсла. 
Млнистарство правде увело je кориспу праксу, 
паредпло je да му судовп шаљу тромессчпс павештаје 
0 своме поеловап.у n то je пајлакши пут за Мшшстар- 
ство правде да впдп гдв je смањивање, a гдс je по- 
nehaBaihe посла, да пзједпачн судскп кадар н да тако 
свуда будс довољпо еудија за решавањс. 
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Господо, још једна рвч o адвокатимај I'OCUOAO, 
чудо се много приговора адвокатима оиде и ja иисам 
од оиих којн би шиховс неисправности браиио, ja 
могу овде да ивјавим да сам ja једаи од оних који сам 
своје колего који су били неисправни пријављнвао 
u трудпо се да се приведу одговорности. Госиодо, ми 
имамо Закон <» адвокатима са дисцшшинским оудо- 
впма који су састављени од судаца и претставника 
Лдвокатско коморе. Господо, тп оудови функцио- 
Нишу. Разумљиво je да страике, a свакп јо од вас 
јодиом у животу био странка и имао адвоката, из- 
губивши процес, сваљују кривицу Ha адвоката, 
ii тако сс uiiipu јодио психрлршко расиоложеЈво 
npoTiiii адвонатскпх сталежа, којо можда у поједи- 
ностима може пмати оправдаља, алп као опште mije 
умеснб. Господо, ja hy вас потсститп на латпнску 
пословицу која каже да су Богови кад су хтелн не- 
кога калиитп, створили га исдагогом, a ja кажем 
адвокатом. Лко неко добије иарипцу оида ће он 
])oliii: исправан судија! a ако ивгуби рећи iic: ивгубио 
сам због адвоката! 

Господиие Претседниче, било je трлико при- 
говора o адвбкатима и вромс je да и ja, ca овога 
моста,  исшто кажем o томе пптап.у. 

Потпретссдник i .'a pio Ковачевић^ Има 125 го- 
вориика. 

Др; Стјепав Бачић: Али не у претресу буџета 
Мииистарства   правде. 

Господо, адвокатски сталеж пострји од иајста- 
ријих времена, од кад су се формирале ћравне др- 
жаве, on je био Оризнат као једаи од углодпих п по- 
требпих сталсжа. Цео државнп живот оснива се на 
једиој спецификацији. И крпво je мислити да, када 
се свуда можс ona извршитп, и код прпватиих наме- 
штсиика п код свпх сталсжа, да се баш у правосуђу, 
где je иајкомпликованији апарат, где се вакони то- 
лнно меЈвају, да ту ona ne мо?ие да сс шврши. Л шта 
je друго адвокатскп сталеж, nero сталеж којп у iin- 
тересу л странке и суда има да прппомогпе суду да 
дође до ислеђеља матерпјалне истнпс. Крпво je сма- 
трати да je адвокат позвап да изврдава правду, да 
забашуравазакопе. On je позвап да страпцп отворп 
очи и закопсшш србдствима помошс ислеђеае. Нај- 
узвпшепији je задатак тај, и не 6u било паметпо да 
се данас то адвокатском сталежу ne привна. Ja зпам 
шта je одиозпо код адвоката. To су награде. Али ja 
ћу Вас упозорнтп na чиљеппцу да у свпма другпм 
сталежпма, сваки сам себп одмерава паграду, a 
једшш je адвокатскп сталеж, коме другп награду 
одмерава. Иосдедица тога што адвокатима другп 
награду одмеравају, a паграду пм одмеравају су- 
довп, јесте та да нп један адвокат у данашље доба, 
адвокат којп води правпу канцеларпју, mije стекао 
иметак. (Гласови: Тако jel) Дајте MU, нађите једпога 
адвоката, који je адвокатуром стекао данас палату 
илп пметак. Господо, ja се чудим да се догађа да еко- 
пом, привредник, трговац, запатлпја, бапкар и све 
друге струке стпчу венаљска добра, иметке, градс 
се палате и друга добра, подпжу се големн улави у 
бапиама n ппкомс ne нада na памет да каже: A зашто 
сс onu обогатшие. Само се пребацује јвдном сталежу, 
a ja кажсм: Адвокат који je што стекао, mije стекао 
као адвокат, nero као спретап, послован човвк. Ja 
бих са овога места да тај приговор одбијем да се ne 
можс адвокатпма пребацптп да су иврабљивачн 
аарода, ja бпх упозорпо na то н молпо бпх господипа 
Мшшстра правде, да се И опде, гдс ne постојс адво- 

катске   тарифе,   имају  увести   адвокатске   тарифе. 
Ja бпх ставпо апел na Господппа МинисФра правдс, 
да иа подручју Банског отола у Загрсбу уведе тарпфе, 
како су то Beli захтевалп адвокати n другп, да уведе 
тарифе, које lie одговараш данашњим привредвим 
прплпкама, тако да lie свака страпка у напред зпати 
шта има у колпкој вредности кома датп, тако, да са 
те страпе nelio бити прпговора, да na једпу тарпфу 
која iie водпти рачупа o привредпој криви n 0 cnpo- 
машном свету с једна стране, тако да адвокат не 
прииа приговјрре вбог награда, a с друге страпе 
necrahe једпог сталпог камепа сметње ва сарадњу 
ивмеђу (;удова n адвоката, која je толпно потребпа. 
J ep, док оудови одмере адвокатииа варадуј черто 
ре судови палазе у положају доста долпкатиом n 
тако долазп до тешкоћа. Дакде, ва адвокате једпа 
праведна тарифа je цостулат угледа адвокатоког 
сталожа и угледа праворуђа. 

Ja бпх с тиме завршпо. Ha гооподина Миниотра 
правде ставио бпх апел да n у том ногледу еваки 
приговор уклони na тај начин, што би ое иарадида 
једна праведна адвокатска тарпфа, na с обвиром 
na то да je Миппстарство правде данас једно од оппх 
МинистарставаЈ која су највише постигла » у нашем 
пациопалпом животу, гласаћу за буџет. (Један глас: 
Да се укппе падрп ппсаретво.) 

Ja, одајући са овога места прнзнање Мпппстар- 
ству правде, да je ono бпло један од оппх ресора, 
noju jo у пашој вемљн иввршио пајвеће задатке n 
najnoiiii посао и noju be, има наде да заврши успешно 
паше уједињенЈе и у погледу праворуђа, ивјављујем 
да liy ca одушевљењем глаеатп за буџет Мпппстар- 
етва правде. 

Потпрстсгдник Карлр Крвачевић: Нма реч r. 
Александар Додн]). 

Ллександар Додић: Госнодо пародпп пославвци, 
n ja liy да говорпм пешто мало o буџету Мчппстаретва 
правде, na молпм г. Мипистра да ме саслуша n да 
поведе o томе рачупа. Што со тиче судова, ja сам 
увереи, п Mii то впдпмо na терепу, да су n судије И 
судовп добрп n псправпи. Због тога у томе правцу 
пемам шта да прпметпм. Алн сс мора прпметитп ово, 
да je се после 1920 године дешавало и дошло дотле, 
— n то удешавањем адвоката с јсдне плп друге страпе 
— да се дапас тако pehu mi један мало векп спор ne 
може да пресуди док суд ne пзађе na лнце места. 
Ja бнх молпо Г. Минпстра правде да пађе пеки излаз, 
да нађе једап вептпл, na да се зна када суд треба да 
пзађе na лнце места, a када ne. Даље бпх молио да 
се утпче na то, да се при суђењу ne досуђују преве- 
лпке паграде, јер дапас имате парочпто код меппца, 
које гласе na 2 плп 3000 дппара, да се досуђују трош- 
кови од 1000,  1200 или 1800 дипара. 

Ja сам се још јавпо за реч n због тога да кажем 
шта и како раде адвокатп. Ja сам човен сељак, али 
и ja тврдим да се данас без адвоката ne може, само 
се n Ј1Л1хоно питање мора тако удесптп, да be вна 
шта ко коме узпма n да лп једап адвокат може некоме 
да узме све. Слушао сам тако за једиу прпчу, када je 
још кнев Милош ишао no земљп na питао људе: Како 
сто, имате ли адвоката ? Одговорплп су му да имају 
два. To jo, рокао je тада кпез Miuioin, браћо, велпко 
зло. ETO OH je још upe 100 годппа предвпдео каквн 
ће бити тп људи. И<^ говорим ja да со ово одпоси na 
све адвонате, има пх и добрпх, a има и рђавих, ja ово 
вборш! ва one рђаве. Momi je у разговору рекао 
јодаппут noKOJmi Нпкола Пашић: ja ne могу ппкако 



ion XX РЕДОВНИ CACTAHAK — 5 MAl'TA 1932. 

да ce сложим ca адвокатима u ne могу зоог тога што 
једаи кад брани на суду иског злиновца каже да га 
треба пустпти, a други каже да га треба осудпти. 
II кад je отац слао дете у школу рекао јо: иди, учп 
IKI адврката да бранши и себе и другога, али тај 
отац није предвиђао какав he иу битр син кад ио- 
стане адвокат. 

Дешава ce, госиодо, да један адвокат приликом 
каввог ваступања погоди са људима, да их ваступа 
88 5.000 динара. Onaj човек добије парницу и 5.000 
динара, a кад ce пресуди, суд му досуди i, 5 или 6 
хиљада динара. Овај човек, кад му трсба квита •» 
уплати, пде код адвоката, али адвокат му ие да и 
кажс, ja сам ce с тобом погодио за иаграду, a ово 
je меин суд дооудио и мораш да платшп. 

1^осподо, ja сам велшш противник тога, да један 
наројри посланик, или сеиатор који je адвокат, за 
време трајања аегова мандата врши адвокатску 
праксу. To ne би смело да буде. (Жагор. — Глас: 
Л зашто ?) To je због тога, што он, његовим аутори- 
тетом кад нде да ради код судова рушп углед суда, 
јер има једаи део судија... (}1\агор.) Кад једаи сеиа- 
тор пли послатич васту&а једну странку и кад 
je ои прииуђеи да ва пекога каже, uonireujc, иустпте 
ra, онда публика, која je ирисутиа каже, Bovne мој 
какав je овај сенатор, какав je овај послаппк, кад 
може да каже, ово je поштен човек. II аато бих ja 
био ва то, да сенатори и пародпи посланицива време 
Tj)ajajba свога мандата ne врше адвокатске праксс. 

Ja na крају ивјављујвм; госиодо, да liy аа буџет 
Министарства правде глаоати, зато што пмам пове- 
реља у Министарство правде.  (Лплауз.) 

Потпретседник Карло Ковачеиић: Иошто нема 
више пријављених говорника код прорачуна Мини- 
старства правдс, прпступамо гласап>у, Ko je за, тај 
he седетн   ко je   питТтп.  тај he устатп. 

За овим je Народна скупштшш, гласајући се- 
де1ием н устајаљем o свакој појединој партијп у 
омислу члана 102 Устава п §67 Закопа o пословном 
реду у Народиој скупштшш усвојила цео буџет 
Државних расхода IV Раздео Мшшстарства правдс 
и то од партпје 59 до партпје 207 закључпо npeiMa 
пзвештају Финанснјског одбора, са поднетим и усво- 
јеним амандмашша, који гласс: 

Парт. i SO—190: 
Раздео IV — МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ. 
Глава XXXII: Православна верска управа. 

Стална годпшља државиа noMoh Српској православ- 
ној црквп, место 3.3,779.627.— ставитн динара 
37,534.630.— , т.ј. плус 3,755.003.—. 

Парт. 191 
Глава XXXIII — Римокатоличка " гркокато- 

личка верска управа. 
Личне принадлежности. 
IIоз. 4. Додаци на ркупоћу 
а) ва дрквене великбдоотојнике, чиновнике и 

разврстаио свештеиство: 
Лпчип, место дпиара 1,905.321.— ставити ди- 

нара   3,173.419.—. 
Ппродпчпп, место динара 37.260, ставити 

динара 41.400.—. 
б) ва парохијскр свештенство: 
Лични, место дшшра 10,525.050. ставити ди- 

иара 11,694.500.—. 

Породичии, место динара 189.000.-— ставити 
динара 210.000.—. 

в) служитеља 
Лични, место дппара 36.889.— ставитм динара 

61.440.—. 
Породични, место динара 25.200.— ставпти 

дииара 28.000.—. тако да у целој позицији место 
дииара 12,747.220.— ставити динара 15,237.259.—•. 
Цела партпја изиоси место 2^,622.070.— динара 
27,112.109.—,  т.ј.  плус, 2,490.039.—. 

Парт.  191a. 
Награда контрактуалним чиновницима и диевни- 

чарима: 
6 кбнтрактуалних свештеника место динара 

189.963.— ставити 199.960.—. 
11 служнтеља-дневничара, место динара 123.991 

ставити динара 130.517.—•. тако Да цела партија 
место 313.954.— дипара ивноси динара 330.478.—, 
т.ј. плус 16.524.—. 

Парт. 193. 

Паграде место   динара   76.140.—   ставити 
84.600.—, т.ј. плус 8.460.—. 

Глава XXX IV  — Старокатоличка верска уирава. 
Поз. 2. Додацм на скупоћу: 
а) ЧинОвника;   лични  место  динара  24.496. 

ставити динара 40..800.—. Нородичпп, место динара 
19.440.— ставихи динара 21.600.—. 

б) Свештеника, лични, место 48,146. ставити 
дииара 53.496.—. Породичии, место 44.100.— ста- 
вити дипара 49.000. —, тако да цела иозицпја место 
136.182.— дшшра ивноси 164.896.— динара. 

Цела партија ивноси место 317.262.— динара 
345.976.—, т.ј. плус 28.714.—. 

Парт.  202—205: 
Глава XXXV — Муолиманска верска управа: 
Сталиа год11ши.а државна IIOMOII верској ислам- 

ској  ваједници место динара  11,150.854.— ставити 
дшшра 15,101.202.-, т.ј. плус 3,950.348.—. 

Парт.  205a (нова): 
За репрезентацију a одржаваи>е аутомобила 

Реис-ул-улеме дпнара плус  192.000.--. 

Парт.  2056  (иова): 

За кирију зграде Врховиог старошииства Ислам- 
ске верскс заједницс дилара плус 84.000.-'-... 

Глава XXXVI ■— Евангеличка верока управ 

Парт.  206: 
Стална годпши.а државна IIOMOII за Евангеличке 

хришћанске цркве и реформовану цркву K'pa.i.eBime 
Југославије, место динара l,362i220.— ставити ди- 
нара 1,444.000.—. т.ј. плус 81.780.—. 

Глава XXXVII       Мојсијевска верска управа: 

Парт. 207: 

Стална годипш>а државна прмоћ ва вероку за- 
јсдиицу Јевреја у Краљевиип Југосланмјм мвСТО 
дпиара 1,059.682.— ставити динара 1,131.220.—, 
т.ј. плус 71.538.— динара. 

Свега IV раздео, цоввћава ce за диаара 10,6,7.8.406 
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Потпретседник Карло Ковачевић: Према томе 
рбјављујем, да je ироричун Мипистарстна иравде 
примљђн. (Лплауз.) Прекидам седницу и настави- 
licMo je у три и no еата no подпе, експозе Росподина 
Министра просвете. 

(Седница je прешгаута у 12,50 часова.) 
- Иаставак ecdiniur //  16 часова. 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Настављамо 
седиицу. Иа реду je Министарство просвете. Има 
реч Г. Министар просвете. (Пљескање.1) 

Министар п/7рс!в(;ше Др. Драгутов Којић: Господо 
Народни послаЈгици, upe пего што бпсмо прсшли на 
^иецијалиу дебату o Министарству просвете, штс 
пмам част на челу стајати, допустите мп даув цифар- 
скп преглед, који имате пред соПом дам извесне и;)- 
јаве, noje Ке употпунити слику, ноју вп треба да 
имате o програму Министарства ва пародпо просве- 
iiiinaii,(!. 

Кад кажем да треба мало говорити o просветној 
цолитици Министарства ва народно проовећивањеЈ 
онда одмах да вам кажем да се та просветпа политипа 
може ивразити у пеполппо пратппх речи. 

Просветна политика Министарства ва народно 
просВећивањеЈ односно Ј^раљевспе владе састоји ое 
у томе, и iben je циљ дво.губ: што више писмености, 
што Biiine народног просвећива&а и одмах да речем, 
господо, UITO мање фабриковања интелектуалног 
пролетаријата у namoj вемљи. (Пљескање.) 

У OBOiM првом погледу, који ее одпоси na првп 
ббјекат просветш! политике name државе, ja морам 
да вам кажем да je се neh доста учинило. Један малп 
летпмпчап преглед ралвијал.а namer осповпог ткол- 
ства од ослобођења до данас, даће вам једну слику 
с којом ми можемо бити потпупо вадовољни, Гако, 
господо, у 1918 години и одмах no оелобођету мп 
емо имали државпих, самоудравних и приватних 
школа — ja ]'оворим o осповпом тколству — 5010 
оа 11.064 }1а('тавппка и 658.000 ученика. Од 1918 
годппе na до данашњег дана, кад то рас1фавл.амо, 
мп пмамо, госнодо, 8018 осповпих школа са 22.430 
паставпчка n ca 1,360.000 учеппка. Mn смо, господо, 
ва непуних 12 годипа пораслп са ЛООО школа, удво- 
стручили смо nam паставиичкп кадар и удвостручплп 
наш ученички број. 

Kao mro видите, ове цифре показују да се у na- 
moj аемљи водпло рачуна o писмепости и o просве- 
Киваи.у, n да je папрсдак, којп je nama вемља пока- 
вала борећп ее са свима певол>ама кроа noje je ona 
пролазила, вадовољавајући. 

Несумп.пво, господо, да идеалап циљ nnje но- 
стигнут. Да бп се тај циљ постпгао потребпа су три 
елемепта noja сада педостају: потреопо je време, 
потребпа су материјална сретства и потребан je на- 
ставничкв падар. Време he пам дати прилике да у 
овом смислу и овом темпом и даље пдемо. Зато пам 
требају матерпјалпа (ретства. Међутпм, ви внате у 
каквим се тешким прпликама сада палазп nama аем- 
ља. Због тога ћемо мп сада моратн досадатп.п тсмпо 
да успоримо. Ja се надам да ћемо ми, кад вихор ове 
светоке криве који ни пашу вемљу mije поштедео — 
јер nama земља nnje пикакво срећно острво o које 
би се одбијали таласи светске криве — буде npomao 
-т- моћп у погледу подпзата осповнпх школа nlui 
тако učio Gpao и успешно као што смо n до еада 
чтлп. Ono чнме ми можомо сада располагатп то je 
наставпички   кадар.   У   недостатку    материјалнда 

оретстава мп сада пмамо могућности да бар те праз- 
nnne n педостатке, у погледу паставпичпог падра, 
попуппмо. И радп постизата тога циља треоа проду- 
вети све што je пужпо да се онемогући и вабравп 
дезертирање n папуштаи.е шкоЛске заетаве. Има, 
господо, појава да je учитељско наставничко особљо 
запослепо у погледи.с време у државпој админи- 
страцпји, доп су школе, вбрг тога, остале правне, 
(Буран аплаув.) 

Краљевспа влада пред тапвом једном појавом 
сматра да треба да предувме одмах нешто да би се 
та појава опемогу^пла, - и, господо, то je омисао 
члапа 24 Финансијског вакона nojn je пред вама и 
но коме се учптелЈСпи паетавпмчпи падар има вра- 
TiiTii na своје место. - - Bn зпате да no тој одредбп 
Финансћјског вакона, у будуће, наставници he моћи 
да  буду  упослепп  само   у  школи. Кад   чиним 
овапав једап преглед,  ревију name основне школе, 
onда je ред да na овоме  месту помепем n то како 
етоји   у   цогледу   ман.ппспих   осповппх   школа.   Ja 
одмах морам да пажем да ми пемамо потпунпх по- 
датака o раввитку и стаљу патих мањиноких основ- 
ппх школа, од дана оспобођења до данас. Али, ми 
имамо ва поједине терихорије name   отаџбине   no- 
датке   како  се  аитаи>е  овог  основног   мав>инског 
школства развпјало,     рећићу,  како ое то ниташе 
ОСНОВНОГ  Maimincnor  тполства  развијало   na  терп- 
торијв бивше Војводине, na ћете из тога прегледа 
Molili вакључити како стоји са тим стањем уопште 
у namoj земл.п. Ma територији Војводине у 1913 и 
1914 години, na и у 19l8 — јер, за време рата у no- 
еледу школа пигде ништа nuje могло бити учињено —■ 
мп смо имали, господо, у погледу оделеља — ja го- 
ворпм o немачком, румунском,  чехоеловачком на- 
ставпом јевику — 210 оделеља; сад имамо са нвмачким 
паставпим језиком 589 основних одвлвв>а; еа чехо- 
словачпим паетавпим језиком 90 оделеп.а, еа румуп- 
ским наставним јевиком 78 оделеи.а, еа русннскпм 
паетавпим језпком 21 оделеље. Ha пстој територији 
бпло je свега 32  оделен.а са мађарским паставпим 
језкком, noju je у 1913 и 1914 години, као тто зпате, 
био језип држ&вни, a сада има 532 таквих оделеп.а. 
Ano се узме да су n оделеп.а са срцским паставпим 
јевиком била мав>инска у 1913 и 1914 годппи, a шпх 
je бпло 542, онда je укуппо било у то време 802 оде- 
лења са мав>инским«наставшш јозппом, ne рачуна- 
jyhn ту мађарока оделења, noja су бнла са државним 
паставпим   језипом.   Према   томе   ми   дапас   имамо 
490 мап.ипспих оделоп.а nnme nero што nx je бпло 
у 1913 и 1914 години. Ово, госнодо, показује како 
je п полипо je пеоправдапа критика, noja je упућепа 
na адресу name просветпе политипе, да je ona била 
упућена  против  мањинских  пшола.   Иа  прегледа, 
nojn сам вам попазао, jacno ес види да je nama npo- 
светна политика у  колико je  ишла  у  раввијању 
националног основног школства, толико пбмагала, 
колипо je могла да помогпе, п paaunjaii.e мав>инског 
осповпог школства. Ja сам вам ивнео овај кратак 
преглед,  јер  мп  немамо  времепа за удубљивање  у 
сва ова врло интересантна питаи.а, a број говорника 
којп се прпјавио за дебату 6 буџету Министарства 
проевете  попазујо  колико  je  велико   пптеросовап.о 
Народне скупштине  за просветну  полптипу,  тто 
Пародпој скупштинв чини част, када се^зпа да данао 
цео свет готово исуључиво води бригу o другој једпој 
страни народног живота, o материјалном гкпвоту. 
II   кад   то   знамо,   опдо   je   иптересоваи.е   Народпо 
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окушишне JU иителоктуални ЖИВОТ типега народа 
једна ствар, ва коју joj ce апсолутно мора одати 
признање, 

Лли, када je реч o кратком прегледу <> нашем 
школству, и кад сам ja учииио тај маm ирсглсд у 
поглоду оонрвиог школства, допустите ми сада да 
ирођем  иа name  ередњешколско  школстно. 

Кад сам у почетку ренао: да je глашш циљ иашо 
просветне политике што вшпе пибмености и што 
mimo лародиог iipociioliiinaii.a. a опвт парочито 
(-Tapaji)O у том погледу да немамо супврпродукције 
пителоктуалног нашег живља, одиосно да не стна- 
рамо интелектуалне пролетере, онда сам помислио 
одмах иц сташс пашсг срвдњег школства. 11, нако je, 
ГОСООДО,   V ДржаВНОЈ  ПОЛИТИДИ  ll()ltM  уСЛОВ  ll(KJ)(MIOCT, 
ja вам одмах морам рећи: да кад je реч o нашим гим- 
назијама и o iiauiiiM сродљим отручнпм шкодама, ja 
морвш да признам, да то школе, у стаљу у коме су 
данас, иосе једну нолику опасиоет, да једиог дапа 
ле дођомо до једиог воликог иитолоктуаЈтог иролс- 
таријата. Мн аа сада имамо — ja liy вам и то цифрама 
покавати - цреко 200 које пуиих, којо иеиотЈтуии.х 
пшпазија; пмамо 5 ирапсклавиих GorocjioBiija.; 2 
швријатске школе и око 40 учитол.ских школа. 
Ja iiy вам цифарски jicrajBiicaiio показати иако TO 

< тоји. Mu имамо сада пуинх мушкпх гимиазпја 20, 
пуппх женских гимиазија 13, исиотпуипх ЖбНСКИХ 
гимнавија •>, иуиих мошовитих гпмиазија 65, iienor- 
луиих личповитих гимнавија ^b, приватних само^ 
управиих niMiiaaiija 26; мушкп.х учитељскчх школа 
имамо 7, женских учитељских школа <S, мешовитих 
учитељских школа 10, ириватиих учитељских школа 
0, богословија хгравославних 5, шеријатских ткола 
3, грађавоких државних пгарла 173, грађаноких 
приватвих шко.ча 30; У приватним u грађанским шко- 
лама имамо до сада око 28.000 учошша, a у пгана- 
зијама имамо сада, кад вам ово говорим 200 гимиа- 
зпја са 4.310 наставника и 80.540 ђака. Кад овом 
Проју додамо број ученика у грађанским школама; 
онда мн досада имамо у иашим гимнавијама око 
120.000 ђака. ilajaoliii Gpoj овога ђаштва спрема ce 
за високе студије да ce, пошто стекие универзптетско 
образовакв, спреми нажалост еамо и исклЈучиво ва 
упославан.е у држапиој админиотрацији. У оном 
степеиу прпвредиог развитка, у коме ce nama земља 
налази, са отсуством велике- иидустрије, велпке 
Tpi'omino, великог поседа, велнног оапкарс тва, nam 
школоиан човек иема другог упослеља но јодиио 
државну адмивиотрацију. l\ тако посматраи и освет- 
љен овај проблеи вначи један врдо крупан иЈЈоблем 
за нашс, ако хоћете, економско (тав>в. У току ге- 
цералне дискусије бугдета за годпну 1932/33 појавпо 
ce једап општи крнк да у погледу персоиалнпх ии- 
датака наша државна администрација иде толико 
далеко, колико може бнтп пеиа примера у страиом 
свету и ви сте господо, сасвим оправдано тражилн 
да ce направи јодиа брана, да ce спречи развијаи.е 
у погледу персоиала код наше државие адмииистра- 
ције. Господо, то je све могуће ако ce пође од пзиора, 
т.ј. од онога места одакле потнче та зла појава, a 
то je лаше среди.ешколство. Ако хоћемо, господо, 
ово зло да лечнмо, ми морамо да га погледамо право 
у очи м ово што вам кажем, мпслпм да погађам 
.MiK.uii свпју ,вас, кад ла/нем да оа оваквим бројем 
шкрлства и са таквим темпом у погледу стварап.а 
једног кадра којп треба после свршеног пшоловап.а 
да буде упослеи у државној адмпиистрацијп, мисто- 

jniMO пред врло pljaini.M перспектпвима. Због тога 
јо Крал.евсиа влада морала да noMinu.La na мере 
иојима ће ce то зло спречпти. Опасност je толико 
велика, да ce ту није могло iiohii само са једпом ме- 
ром; морало ce помпшљатп na једам читав систем 
мера којима lie ce ова појава спречити. За сада смо 
мм iiaiiiiuiii na трп танве мере. Kao IHTO впдите 
ii3 Финансијског вакона којн je пред вама и самог 
буџета, ми смо сматрали да je прва мера, којом he 
ce понушати да ce овој pijanoj појавИ стане на пут, 
питаи.е увођења школ^рине. Из Закопа o таксама, 
који je презеит11))ао овОЈ Народној скупштини Г. 
Ммнистар (|)iiiiaiiciija, ви iiCTe видетн како je паж- 
љиво израЈНен тај део o школарини и o школским 
тансама. Ми смо узели једап миппмум до кога je 
школарипо свакб ослобођеп. Taj минимум, као што 
знате пз Финансијског рдбора, изиосп 300 динара 
непосредне пореве. 

Ђаци, чији родител.и плаКају маље од 300 
дииара непосредие порезе — a то je један добар имо- 
так - којп претставља у сеоским поседима 20 до ЗР 
хектара, ne плаћкју школарпиу. Од тс цпфре na na 
imiiie израђеиа je једиа иравилна скала no којој со 
уводи школарппа И таксарина. Мпслпм да у време 
овакве крпзе n овакве иевоље у оваквом стап.у у 
каквом ce палази nam пародпи п државни живот, 
да je праведпа мера да у издржавап.у гпмназија и 
високпх школа учествују они родител.и који су 
нмућни. 

У ппзу мера које je Краљевска влада предви- 
дела n желела бп да оствари како би ce OBOJ злој 
појави стало na пут, мИ смо, господо, предвидсли 
као другу меру редукцију гпмпазпја. Mu пмамо то- 
лпко мпого riiMiiaanja да стање у коме ce one палазе 
претставља једап дуксуз, једап иоадрав луксуз с 
обзпро.м na ono што сам малопре казао, да сви ти 
младп људп са свршепом шнолом пемају другог 
упослења пего државау службу. Kao што сте видели, 
n Фппапспјским закопом мпписмо хтелиузетппа себе 
Да преко колепа ломпмо тано тежак проблем, којим 
lie ce гимпазије потпуио укипутп n редуцирати. 
'{"o je проблем noju тражи дубоке и свестране сту- 
дије. Краљевска влада je сматрала да ona то 1штан>е 
треба да peinn ne пагло, ne брзо, пего са дубоком 
студнјом. Ja могу да вам кажем да чак n Мппистар 
п])освете пије могао узстп na себе одговорпост које 
lie ce гимнаеије редуцирати, него je ту одговорпост 
поделио ća Мппистарскпм саветом, n према одред- 
бама Фппапснјског закопа редукцпја гнмпазпја na 
крају ижолске годппе iianpninhe ce према одлуди 
MiiniicTapcHdr савета. "Могу да вам кажем упапред 
да he ce иврадити једап пажљпвп крптерпјум, са 
којим lie ce то ипаче врло тешко пптап.е решавати. 
Kao елемепат тога крптеријума могу да вам поме- 
пем ово: водпКе ce рачупа o псторијском зпачају 
појединих паптх средп.их школа, o датуму n>enora 
nocTOJaii.a, јер пмамо школа n гимпазпја које дати- 
рају још од XVll века и које су у везп са nainoM 
историјом,   које  су   nam   nonoc   псторпјски ако 
ХОћеге. ВодпКемо рачупа o томе колико ДругиХ 
школа слпчппх плп пстоветпих има у јсдпом месту- 
Вод11|1е ce рачупа o томо колпко има учепика у тој 
школн. Водп!^1 ce рачупа како je једпа школа, од- 
nocno меото у комо je та школа. поставл.епа цпфар- 
ски, какве су KOAiyiiiiKaniione везе, колшш слиЧИИХ 
или пстоветпих школа пма близипа тога места. 
Сви ти елемептп трсба Да образују једап критерпјум, 
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DO комо he ce 1Шжл.1шо релтти иитаи.о редукције 
иаишх niMuainija. II ja мислнм да Иародна скупштвнв 
треба да поклонц Крад>евокој влади ловере11>о и да 
веРУЈ« да he ona умети то литањо да реши, онако 
како интереси 8емл>е иашога карода вадтевдју. 
(Аплауа.) 

Kao тро1>у меру овога питап.а, госдодо, ми омо 
цредвидели једцу адмшистративну мору педа- 
соцшу, a то jo јодаи јачи цензус при одои.ииаљу 
ђачких оцона, то верујом да he овај систвм мора учи- 
miTii да со оласности, O'KOJOJ jo овдо роч стаио иаоу- 
ирот. JOHI само то да иапомеиом са коколико дпфара, 
колико ja дапас BOII талао хииорпродукцпјо мнтолн- 
гоицијо волнкп и колико јо во1> данас ouacaii ва иату 
адмиииетративну оитуацију. To иарочито ка>нем 
због тога, jop je већ било крптнко, jop ("o капало: 
како јо то да со укндају niMiiaimjo, кад иоловшш 
naiiior чниовниттва иема школскцх квадификадија. 
To Пи Ппло оправдано опда када би MU оа тпм чинов- 
mmiTBOM могли да иаправимо јодаи волшоПни потез, 
Ца га одјодаом иостаио! Лли, кад ми имамо јодио 
фактично отан.о o којем ми морамо водити рачупа, 
опда ј(* та критика нооправдаиа; нарочито кад вам 
Прикажем како стоји у том погледу у Миниотарству 
просвете, 

Јер, госиодо, опот да со пратим. Овакио стаљо 
у нашим пшнаашама п орвдњџм школама не можо 
да оо толорира. Ja ћу са неколико примера да вам 
илустрирам ситуацију у којој смо дапас Kasao 
оам вам како отоји у поглоду броја ђака у гимнави- 
јама. Да кажом како у том погледу отоји у ороди.пм 
Школама. ГосцодОј ja као одговорпи министар дапао 
чмам прод соПом око 500 молГш свршвнвх ђака учи- 
тељских школа, који траже памоштои.о. 

Ha крају ово школоко годино, прома броју за- 
BpiiiaBajyliiix клаоа, мп ћемо и.мати jom око 1,600 
Д0 1,700 иовпх учитољоких капдпдата. Ha крају 
школско годипо, одиосно у почетку пдуће школскс 
године ове јесонп, Мшшстар проовоте iiMaiie прод 
С06.0М око 2.200—2.300 молГш учител.оких кандидата, 
Мислим na мушко u жоиоко, a имаћо могуИиостп, 
Да од тога броја упослн оамо 500. Кажом вам да je 
такво сташо даиас и ja вао, гооиодо, иитам, како mi 
то отан.о ивгледало за две три родине, ако би про- 
Дужилп да тпм томпом идомо даљо. 

Тако вам, господо, отојп u ca богословијама. 
MnoJiiiM na правоолавпо богооловијо. l^ii аиато да 
католичко богословијо пмају пзвоону аутоиомију 
у том иоглоду. Ja ово кажом sa православио бого- 
Оловије, којо оу под мојп.м Мииистаротвом. Mu имамо 
Пет богооловија, које оу до сада отвориле око 200 
сада ноупослених своштеиичких каидидата. Ти млади 
људц, коj и оу со опремалп аа опиритуалии жпвот, 
9а цркву, аа духовпи лшвот, даиао су очајип, urro но- 
мају места, немају парохијока шшоштоп.а, цду и 
ирооо u моле, да буду намештоии или у полицпји 
luni у баикарству илп ма где. (Јодап глао: Има iipa:i- 
Чих парохија!) Нома, господо, правипх иарохпја. 
Да пма, no би то такво стаљо било. 

Ja нам, гооподо, кажом, ове оу цифре аутеи- 
тично и овакво јо стаи.о, како вам ja протставл>ам. 
J u имам овакога даиа молбо младпх, очајиих људи. 
Jtojji су со спромали аа OBOUITOIIIIKO, a не могу да 
буду упослоии u намештоии аа живот онако, KUKO 
су оо  onu то опромали. 

1']то вам, господо, једиог кратког проглода, како 
стојн у поглоду иаших ороди.их школа. Кад кажем 

ородп.их школа, као што оам иаиомоиуо, ja мполпм 
на пшназије и на стручћв наше пшоло. Говорвћи o 
iniMa и roBopehii у овом момоиту o супорпродукциј" 
пнтолоктуалаца, мони оо иамоћо дужпост да, пре- 
.uiiicliii иа nanio највише школство, пођем баш 
од тога момонта. Ham иарод, ne оамо ми, ne оамо 
Скупштина, ио оамо управл.ачи, иистпиктпнно ooeba, 
да у том поглоду, no отојимо опако, како бп тробало 
да oTojiiMo. Mu пмамо, ja сам мало прекааао, одвшио 
велпки број ђака у ороди.им школама, a тојо узрок, 
то со то стањв преносн и na nama овоучплптта. 
Дапао, кад ja ОВО говорим, мп пмамопа иашпм упм- 
ворзитотпма око 20.000 отудената. Ha Униварви- 
тотима у Загребу, Веограду, ЈБубљаци и на факул- 
тотпма у Суботици ii у Скопљу имамо 20.000 младих 
гвудп, којо данас-сутра треба наместити у пашој 
државпој адмппиотрацијп. Ja вам, покавујем, upalio, 
пред какиом оо nepcnoKTiiBOM палазимо п да јо бнло 
сасвим прпродпо, кад оо у namoj јавпости, у поолодп.о 
иромо покротало и пптаии^ редукцше факултета. 
To jo било јодпо питап.о, којо јо nam парод ипотип- 
ктнвпо ооотио n сам га отавио na дповпи рсд. Mn омо 
со у Влади, тако псто, бавили тим питањем и прод 
nopcnoKTiiBOM да редуцирамо факултете или да их 
опојпмо, пли да предувмемо друго море, којо су 
другп иародп снојодобио продузолп, na примор лп- 
мптни број учопика, јодап пуморуо-клаузус птд. 
MU смо дошли до другог вакључка. 

II, госиодо, гио dno MO)IO којо оам вам паномо- 
нуо нпсу Moivio битп iipn.M.i.ono, joj) со оматрало да 
оу nama трп уиивораптота no кроацијо школске ад- 
ииниотрације, нвго донекле једно оамоотварање; 
да су ти универвитети самоникли кров nam народни 
и државпп живот, оматрало оо да уппворзитоти у 
Љубљани, Загробу и Бвограду треба онако како 
оу постали да остапу u даље; храмовн наше нацио- 
палпо културе и наукв! 

Сматрали смо да пм треба оотавпти мог^шост, 
да м дал.о врше ту овоју велику научну и васпнтну 
мпопју, којјг

 су omi до оада na опште задовољотно 
u опако како треба вршили. С.митрали смо да тако 
иото и ODO факултете у Суботици и Скопљу треба 
оставптп. II тако се ДОШЛО до тога pomoii.a, да no 
треба укпдати ни једаи факултот, да ne троба ona- 
јатп im јодап факултот, п да ne треба од ових факул- 
тета, који су у Скопл.у и Суботиди, отварати паучпо 
пипчггуте, jop omi оу сами no оеби, поред овог педа- 
гошког момоита,  научни  иштптутп. 

Али,   у   осматрању  тога  питања  вапажено  je 
код униворзптота нешто друго, што јо, у ооталом, 
појава која пратп сваку администрацију, a no само 
школску адмиппстрадију. Примећено je, да " иај- 
liiima nama свеучилишна паотавиа админибтрациЈа 
покавујв иввеоне внаке оаможивооти. Ja оам )в иа- 
ввао саможивост, појаву no којој свака адмпнттра- 
днја пма топдопцију да ое повоКана, да расто п да 
раоте боз лимита и бвв отварнш: потрвба. Mu емо, 
ГОСПОДО, na уииворзптотима запа.шли да имамо 
појаиу јодиог луксузпог цопкаи.а катедра, којо no 
оме да оо дозволп, којо ne можо да подпооо отаи.о 
naiuer државпог буџота, а; ако xoliOTo, и окоиомско 
стаи.о namor парода; na смо сматрали да јо потребпо 
да, no вређајуШ! аутопо.мпју упивоЈиштота, noi'Ta- 
вимо јодиу мођу, да no дамо да оо та топдопција цва- 
ката катодра n nom'lianaii.a школоке адмшпктрације 
n дал.о разиија. II то јо омисао чл. 3,0 Фипаиоијошп 
вакона, <> коме оцо MU тако мцого говорили у Фи- 
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наноијском одбору Пародио скупштинв. Тако треба 
ту ааконску одрсдиу охватити u никако друкчмјс. 

Постојала je критика: како се на тај начин, 
што бп се опречило да се и даље цепкају катодро 
ii да се ciiG mimo множи наставно ос^облЈО na универ- 
витетима, чини као неки атак на аутономију уии- 
вервитета. Ja сам и у Финансијском одбору ивјавио^ 
a вадовољство ми јо да то нвјавшл и пред пленумом 
Народне скупштинв, да je свака мисао од удара на 
аутономију универвитета била далвко и од Мини- 
отра ироспето и од КраЈ1.овске владе. 

Ирави омисао члана 30 финансијског вакона 
je иостављаи.о бране противу нецелисходног цепања 
катедра и иснормалиог пове^авап.а иастивиог пор- 
совала на универвитетима. 

Краљевска влада, одвоспо ja, у име Краљевске 
владе ивјављујем: да није имала намеру да овим 
чланом вређа она аутономна права универвитетај 
која су им вајемчена Законом o унивврвитвтима 
од даиа 28 јупа 1930 године. 

Фпшикијгко спровођење члана 30 Финансијског 
вакона биће ивведено спрравумно са универвитетима. 
(Лплауи  п  живо  од()б])аваЈ|.о.) 

Ja мислим да јо та ивјава потребна ^бог тога, 
да се не би давалр равна гумачења овом доброиа- 
мерном члаиу .'!() namer Финансијског вакона. Jop, 
господо посланици, једаи кратак малп преглед опст 
ke вам покавати како се нешто морало учинптп и у 
овом погледу. 

Да вам цифрама покажем, како се данас стоји 
на иашпм универвитетима у погледу броја наставног 
особља. 

Ja говорим само o редовним професорима, o 
ординариусима, такво je стаљо и код ванреднцх 
профосора, код доцеиата. Сад, господо, има у Бео- 
граду 88 редовних професрра универвитета', у За- 
гробу 114, п тенденција je да тај број сваке године 
расте. Ja пмам всК сада око 10 предлога нове родовпо 
профвсујрв. Оставити ствар да се тако раввија, био 
би грех према иароду и према науци. Нама треба 
национална наука. Г1рава иаука je ona која води 
рачуна o потребама народним, ивван тих потреба 
за моио нома наукв. II с обзиром на то, гскподо, 
ми смо сматрали да јо потребно да учинимо нешто 
да се бар у будућности овако no развп ja. To jo јодпшг, 
иокључиви смисао члака 30 Фннаисијског закона, 
којп jo прод вама. Ha овај начин ja оам вавршио 
свој експозо, који je iRiiao дулт noro што сам ja 
мпслно, те вас молим да мо иввинете ако сам вас 
мало Biinie ваморио. Ирм крају остајб ми да вао за- 
молим да гласате за предлог буџета Министарства 
просвоте овако, како je ок ивнет прод вас. (Лплауз.) 

Прстссдник Др. Коста Кумагуди: Има реч г. 
Милан Ћуковић, 

Мнлач Ћуковић: Господо иародци посланици, 
буџет Министарства просвете, како нам je иредло- 
жон, за 92 милиона јо маил! uero onaj којп je давас 
na снави. Равлог ОВОМ великом смаи.ои.у иросветног 
буџота у једној ввмљи,*која je на послодн.ом месту што 
се тиче писмености народне, ложиуоиом воликом злу, 
у оиој волпкој иовољи која je притиснула " наш иарод 
и цео свот, у свеопиггој привредној криви и у ослаб- 
љеиој економској снави свих олрјева namer народа. 
Ja сам увореи да je Кралввска влада, продлажуКи 
Финавсијском одбору u Народпој скушитшш овано 
редуциран просветни бучет, то учинила тошког срца. 

AKO би буџет прегледали no л.еговим главним 
деловима, uo главама, опавићемо као једину светлу 
тачку булот основне наставе n народног просвећИ" 
вал.а, ј(!|) тај бупет ио само да mije смап.ен иего je 
првећаи са 8 милиона динара. 

II то je мало, господо! Сви LOTO ео у томе сло- 
жити и призиати^ морамо и потврдитм ono што je 
рекао Господин Министар просвете, да смо ми од 
ослобођења и уједиње№а у томе поглоду учинилп 
волпки пл.иредак. Имамо цојединих крајева Eianie 
зомљо, парочито доло na. југу, који су миого напре- 
довали, a IHTO тако у баиовиип у којој самивабјраЛ) 
у Врбаској бановини, учшвено je за ове послед11'0 
дво годинб у погледу о.сбовног пшолства и народног 
просвећивања више него што je у том цогледу Ау" 
строугарска управа учинила ва 40 година своје вла- 
давине и milile него што еу учипиле паше, иародпо 
Владе, до 6 јануара ва 10 година. Ако сенеће моћп 
са то.м су.мо.м учинити миого, али барем lio се поиу- 
иити ona иразипна коју je спомеиуо Господин Ми- 
ипстар просвете, a то je, да у namoj земл.п п.маде 
школа отворених, сЈавиданих, али не радипх, и да 
има Bunio стртина кандидата који су свршилп учи- 
тељску школу a нису могли наћи ваћослење вбог 
буџотско немогућности, na бар one школе, noje je 
народ подигао еа тако великим трудом и са тако 
великим сланом, бар ho one, у иовој тколској го- 
ДИНИ,  ирорадитп. 

Од свих логлавља највеће je сма1вен>е учињев 
у глави сродше иаставо, средп.пх ткола и средњих 
стручних школа; ва 40,000.000 динара Maibii je 
буџет средњих школа, a за 12,000.000 динара махвИ 
je буџет средњих стручних школа. Кад прочитате 
у Финансиском закону onaj нив одредаба, којима 
се регулише положај наставннка средњих школа 
које држава намерава укииути, a акоих еамоуправе, 
баиовпне и општиие, приме иа себе, рнда ивгледа 
да je u ту главпп разлог смањења буџета среди-с 
иаставе био: ттеди.а. И као такву, привремену по- 
јаву, која ji; дпктоваиа повољом и нуждом нашом, 
такву одредбу могли бисмр, и ако тешка срца, 
примити. Алп, када je Госпрдин Министар просвете 
нвволео овде заступатп тозу да није само no среди 
разлог штедња, пого датуимадо и других, ствариих 
разлога, у чвдвеници да наша вемља веИ пати оД 
суперпродукције интелигенцпјеј ja морам прого- 
ворпти неколико речп п o томе, n заступати сасвиМ 
оиречно Miiuuboji.e. Ja чак налавим ту пзвеспу кои- 
традикцију, jej) ca једне етране кавати да имамо 
много интелигенцијв, да имамо превише средНЈиХ 
школа, a o друге стране довволити нашим еамо- 
управним јединицама, ошптпни и бановини, дат)"^0 

TO тколе на себо, да ирпме ивдржавање п.ихово И 
плаћање наставвичког особља, ja ту налавим, велим, 
извеспу  контрадикцију. 

Допуштам да je код нас раширено мшпл.ојос, 
али no ворујом код иешколоваиог свота, пого коД 
иашо пптелпгеиције, кажом, раширено je мишље№в, 
да ми ihMaMo iipoBiime средњих школа, оредњих 
стручних школа, a нарочито да имамо премкого 
гимвавија. Mnom naum интелектуалци, видећн У 
најновије доба два, три млада човбка у овојој ие' 
посредпој блпзппи који су овршили пропиоапс школ^ 
и ne могу овај час да нађу упослењени у државнр] 
im у самоуправиој mi у приватпој службп, (Tiiaiiaj) 
брзо закључак, да ми имамо премного гимнавија " 
факул^ета a то пзглода да јо иата особинада ствв' 
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рамо opuo вакључке u да врло радо падамо из једне 
Крајности  у другу; али ово je јодпо крупно питни.о 
o комо трвба дуго расправљати и o коме трбба миого 
inicuTii н крје трвба поткрепити li осветлити са свих 
страна, a нарочито са сигурним и многоструким ста- 
тистичким  подацима.   Ми,   уопште,   немамо    једио 
такве добре статистикв; и то јо недостатак       ако 
xoliOTe, -    n iiiuiio државне администрације, што )ie 
иружи целој нашој јавности потребне податке, да 
можемо да ипдпмо колпко имамо ученика школа свих 
врста,  свих  равреда,  колико  их  годшиње сврши, 
колико их одо на практичне послове, у  ванате, у 
стручне школе, пи универзитете, ватим да нам даду 
сотребне податке « броју и врстама бтудената, o 
Проју колико их год11Ш11>е сврши u колико их до- 
бпје  упослељс.   C  друго  стране  потреонп   су  иам 
подаци   o   томо   колпно   има   расположивих   места 
данас било у државној, било у самоуправној   или 
прнватној службн, u колико nx можемо имати  у 
дргледно  времв,  na да онда можемо према томе, 
макар и приближнр, да ивведемо вакључак и неки 
рачун. Го.сподин Министар просвете je кавао да у 
иашој земљи данас има око 80.000 ђака у средњим 
школама, у гиЈшавијама. Ja имам податке  да ми 
данас  имамо   146 државних гимнавија  и   у  њима 
75.714 ученика са 3.489 наставшша. Ако се реду- 
цира оипх 45 гимназија, како се то види ип пред- 
лога буџета, онда би у нашој звмљи остала 101 гим- 
навија. Да видимо како у том погледу стоји ono 
гшташ.о у суседним u у другим културним вемљама 
Kupone. Велика Британија, ■' то само Енглеска без 
Шкотске, iraa 1329 средњих школа равличитога типа 
којо одговарају нашим гимнавијама.   Пољска са 28 
милиона становИпка, која je дакле два пута већа 
од нас, има 739 оредн.их  школа;  Румунија, мало 
већа од нас, има 327; Чехословачка има 382 школе 
са 3.037 одељои.а, оа 92.247 ђака и .r)!)ll иаставиика 
Мала Лотоипја са 2  милнона становника  има   98 
средњих школа. 

Како ипдито, наша Југославпја отојп не само 
у погледу неписмености иего м у погледу "jioja 
ородн.их школа иа иосЈгеди.о.м мосту у Kuponu; иа 
ипак ио чујемо да би иједна од поменутих др^«ава 
укпиула  гимнавију  и друге средЈБе   школе. 

У веип са овим troju a питање opoja наших 
универвитета. Један господин у генералној диску- 
сији рекао je да и.мамо премного универвитета, 
одиоспо факултета и да би iix требало редуцирати. 
IlcTinia, oi[ je казао да се mije омсло Стварати три 
културна жаришта у јединственом народу, j(!j) та 
културиа жаришта могу имати н неке сепарати- 
стичке тенденције, али треба привнати да смо мп 
у Бсограду u Загребу наследили скоро потпуне 
универвитете, a да су браћа Слове}1Ц11 још под Ау- 
ITJ)IIJOM тражили универ.ситет, и да mije било дошло 
до  рата,  сигурно  би   п.мали свој  унивврситет. 

Према ованичпој статистици o којом се ово моја 
ие елажс, ирема опом што je казао Г. Мцнистар, a 
ивгледа да ће №егова статистика бити тачнија, у 
овом зимском оемеотру имали смо 16.67.4 отудента, у 
Београду 8481, у Загребу 5106, у Љубл>ани 1887 
флловофск!? факултех у Скопљу 222, правни у Су- 
ботпци 434, виоока екопомска школа у Загребу 
544. Највише имамо правника, и то 5394, фидовофа 
4283, техппчара 3174, медицшара 1297, агронома 
и шумара 1017. Остале европске државе иоделпо 
оам no величшш.у трн категоријс n то веће од Ју- 

гославије u једнаке са Југославијом и мање од л.е. 
Према томе Немачка пма 23 уливорзитета, Италија 
25, Француска23, Пољска 7. Шпанија 11, Румуиија 
4, Чехословачка 4, a остале државе у Евроип које 
су маље од нас имају, и то Мађарска 4 универвн- 
тета,  Белгија 5,  Холапдпја 6,   Швајцарска 4,  Ау- 
стрија 3 ит.д. r>i>()j студената рекао оам да имамо 
16.000, док Г. Мшшстар каже да пх имамо 20.000 
Увмимо да пх има 20.000. Немачка нх има 83.000, 
Италија 36.000, Француска 74.000, Пољска 30 хп- 
љада,  Шпанија 39 хиљада,  Румунија  18.000, Чв- 
хословачка 21.000, Мађарска са 8 милиона станов- 
ника има  10.000, Белгија 9.000, Холандија 8.000, 
Швајцарска 8.000, a има 6 милиона становника. 
Аустрија »'a 6 и ио милиона етановиика пма три 
универвитета са 13 u no хиљада студената, Грчка 
има 6.000, Португалија 5.000, Бугарска 6.000 ит.д. 

- AKO  хоћемо  да  видиико  колико  становника  у 
држави долази na једаи университет, опда најмањи 
број  становннка долави  у  Швајцарској,    где  до- 
лазм на једаи универвитет 574 хиљаде становника. 
Затим у  Холапдпјм,  <1»IIUOKOJ,   Шпод1

'!^
1
},   Гхмгијп. 

Италнји u Француској долазн вишо од  1  милион, 
у   Португалу,   у   llhiamijii,    Грчкој,     Ме^арској, 
Аустрији,   Порвешкој,    Иемачкој,   Бугарској     до- 
лави inmio од 2 мплпоиа,  уДаиокој,   Чехос.кжачкој, 
Иољокој више.ОД 3 милиоиа. a у Румунији    долави 
4,348.000 на једаи  унмвервитет, a    Лугославпја до- 
лавн  опет  на иооледп.ем  месту,  јер    долази  један 
упивероитет на 4,430.000 становнпка.  Код тога треба 
узети још један   момепат у   рачун:    ових   16 или 
20.000 наших студената,  то оу све    студенти ви- 
ооких школа у склопу   ушшороптета,    осим виооко 
комерцијалне школе у  Загребу. У   другим европ- 
oKiiM државама то mije олучај.    Аустрија, ua при- 
мер, пма дво високе  техничке школо  са 4.000 сту- 
дената, МаЈјарска  економски факултет у  Иошти са 
1194 студената, a впсока техничка школа  o;i   1159 
студената,   Иол.ока оа   јшзипм    школама   у рангу 
утшерзитета   са  43.000  отудеиата,   a  Чешка    има 
'i високе технпчкс школе са   равним  другим   ака- 
демијама »'a 11.087 студената. 

Од овцју наших студената имамо, можда, 
провише оамо фплозрфа, оообито ано се u кад ое 
буду редуцпрале ореди.е школе. Ооталих студе- 
ната номамо превише, јер ми у иашој земљи ио- 
мамо довол>ио правника, немамо довољно лекара, 
ветерџнара, агронома, геометара. Mii немамр ета- 
тистике да видимо колико у управној' служби 
пмамо неправника, ио самр пристава и nucapa, 
него, господо, a среских начелника имамо неправ- 
ника. Да не говорим o високој фпнансијској службп. 
M и долазимо до погрешиог закл.учка o великом 
броју nauic интеЛигенције зато, што се наша пи- 
телигенција вбнла у иашс градове, у наше вароши. 
Ja оам ncKii дан у Фпнаноијском одбору чуо од 
јсдног прпјатеља да у једиој варошп, нс такр ве- 
линој у источној Србији, има 40 лекара. Ja оо 
чудим, госиодо, како omi могу да егзистирају, за- 
што та господа не иду на оело и тамо ио проширо 
свој делокруг? 

Молим вас, господо, иашо сеооке општпие, про- 
тиву којих смо ми говорилп, специјалпо у оиим 
крајевима који нсмају општинско традиције, те 
општиио lie бити, оно lio постати оснажене и ско- 
номски рворгшшзовапе, али те сеоске оиштиие не 
емеју бптп оамо адмшшстративие и  цолитичке je- 
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диницо, него у првом реду морају бити културне 
јединице. (Уввици: Тако je!) Наше сеоске општннс 
no треба дб, имају нвписмеве претседнике и полу- 
аисмене беаежнике, него бележнике правнике који 
lit- GiiTii бесплатни правни саветници својш on- 
штинара. 

Ja сам неки дан читао у иовинама, не внам 
да nu je истина, да je ЈБубљанск^ медецинс^и фа- 
култет кавао да имаио хиперпродукцију лекара и 
одвраћао наше отудепте од медецинских студија. 
Ja се чудим да овако високо и научно тело може 
pehu да у веиљн где само сревови имају no једног 
лекара и то су срески лекари, или ако има и општвн- 
ски лекар, они еедо зајодно у среском месту у срезу, 
којп jo liOJuiK и има до 40.000 становника. Каква je 
jo ту хигијоин, каква je ту брига ва народ? Ми 
имамо премало лекара и морамо учпиити спо жјјтно 
да повећамо тај број; нвћу рећи ва свако село, јер 
би то био луксуз, иарочито за мала осла, али бар 
свака сеоска ошприна нека добпјо свога   лекара. 

Ието та.ко. мп смо оточарока вемља, колико 
имамо воторппара.' Ja внам да у сревовима пмате 
само no јодног ветеринара, a имате сревове бев 
uoTopiiiiupa. Шта опда да говорпмо o oKOiiOiMiiMa, 
шта да. говоримо o агроиоммма, na ко ke да подпжо 
иашу приврвду .' 

Ja знам pelin lio со: ги наваљујеш иово терете 
на сеоскв општипе. Јосте, само општиве треба тако 
оргаипзовати, ne према симпатијама појодипаца или 
симпатијама према свлу, пего треба тако раопоре- 
дити да то буду сиажио окономско јодпиице, na ако 
буду ввдржавале то њима тако потребпо факул- 
TOTCKII обравовано особље, ono су онда Иввршиле 
своју културну зада^у. 

Господо моја. ми иорамо јодпом прпступитп 
рошошу проблема културе села и ви сто чулп шта 
je јуче господип РадпК говорпо. Ви сто одобравалп 
o пљескали. Али, ми се ne можемо задржати само 
na mM леппм фразама, и ja кад говорим o селу, 
ja миолпм, na паше босапско, јужпо сропјапско, 
хердрговачко n црпогорско село. У тим селима данас 
оу једини културни факторн, свештеник и учитељ, 
и зар liOMO iMii тако n на даље пуштатп да пде! Ja 
no омаловажавам ппчпјп позив, алп onu ппсу у 
стап.у u ne могу датн пароду све што парод од п>их 
тражи. Хоћомо ли мп пашу оавост уопавлишати u 
умиривати, да смо доота учииилм ва културу оела, 
ако смо у сваком трећом и чотвртом солу ооновалн 
основпу' школу, a у сваком довотом или десетом 
оелу курс за домаКицо! Не треба, госнодо, да се пла- 
шпмо да ho паша пптелпгепдија о(;татп боз леба, 
и да lio остати гладпа, ако оде у село. Само треба 
да зпају да треба да буду окромпп n ca малим за- 
довољнп n да ne иду за волпким зарадамн. Њпхов 
рад треоа да појсфтппп. Ие можо данас nn једап ва- 
pomaniin да плаКа 100 дипара за лекарскп преглед, 
a како lio тек сељак платпти! Пока nama ппволп- 
гоицпја слободпс профосијо будо задовољпа са npn- 
ходима којо има државпи чиновник плус пзвеспа 
сума коју треба да пмају за осигурање за случај 
пзпсмоглостп n старбсти место пспзијо. Иока no 
рачунају са сумои од 10—15.000 дипара, nero пека 
буду као ночетппцп као пашс оудије n профссорп 
задовољпи оа 2 хпљадо, две n no u три хпљадо дп- 
napa. У осталом, кад су све дапаши.о геперације 
подпелс жртво за отварање пашег пајвоћег пацпо- 
налног дела, n onu треба да буду апостодп културе na 

селу. Ha, господо, доклемп пестворпмо ту хпперпро- 
дукцију то иптолигопцпјо и паша 1111тел11ге1шија 
nolic OTiiliii na соло. Ona lio OTiilni TOK опда na свло, 
пад дођс onaj мотор мовопо n над дођо повоља, na 
кад пптолоктуалдп видо да ne могу пмати зараде 
у граду, onu ho oTiihn у соло. Зато сма^рам CMO.IMI- 
naiiiO naine пптолигепдијс и стварањо уолова оп- 
станка њевог само у градовпиа, сматрам то штетпом 
мором  ва ninpoKO  nanio сољачке  олојово. 

Ja мислим да je проблом пашо иптелигевцпје 
ne у колпчнпп. noro у KOKBOIIII п.озииој. Видпте, иа 
прпмор, ja сам за вајстожијв море у школп n одо- 
бравам ono што јо nama просветна управа увола. 
Ja сам n за пријамио исппте, n ja сам да се na крају 
првогсеместраони који су песпоообпп острапе, идасе 
одузме право полагаи.а поправпог пспита, ако ђак 
падне из дво продмота. Ja као дугогодиши.и пастав- 
miK n дпректор једпо шполо слушао сам тужбо 
професора на слабу спрему ђака пз осповпе школс. 

11 исто гако (лушао сам од професора Универ- 
зитота тужбе, кано ђаци, који сврше гимнавију, 
долазе са подовол>п11м зпап.ом na Уппворзптет. И, 
господо, про h године ja се сећам, да je професор 
Университета г. Ђаја o гоме јавно у „Политици 
micao. 

Ja бпх био n ва пооштрељо тога пролаза на 
упиверзитет, a паша просветпа управа има поко- 
лпко годипа из покаквих обзпра, пз ове нослератпе 
сентименталности, попростапо олакшава пролаз П8 
раарода у равред и на гимнавије ka универвитет. 
Кад сам ja полагао матуру, полагао сам 6 ncnirra 
писмепих n (i усмоппх. Данас јо то прополовљепо, 
господо! 

Па онда нису, господо, ja привнајем ии 
свс пшнааије једнаке. Можда he требати мислити 
и na то u због ове матурс, да се ne нолажу свуда 
na свакој гпмпазији, nero да будо опако као што je 
бпла допота одродба o приватним испптпма, да со 
одроде ona места, гдо hc моћи ђаци осмога разреда 
полагатп пспит матуру, да могу npehn na Универ- 
зптет. 

Ja сам за све ono што служп, да nama омладииу 
патора na озбпљап, поуморап, систематски рад. Mu 
смо погрешили, господо, тто кпсмо одмах нослс 
пашег yjeflmiion.a заволи годишње испите у нашиМ 
свима тколама без разлпко, да пату омладппу na- 
торамо na спстоматскп рад, a овако смо попуштали 
првпх годипа опим људима, којп су бплп ратом оме- 
Tonn, којп су бпли пзбоглпцо и чији су родитељи 
страдалп, a и сада пропуттамо из годнно у годпну 
попрестапо. 

Господо, пшпазпја je пајсавртспијп облпк шко- 
лс за опће образоваљо n за сирсму за високу шиолу 
и паучпи рад. Huje TO јучерашља устапова. Гим- 
пазпја има столетпу протлост своју. Дакако да гим- 
пазпја ii3 16 и 17 века и дапашља nnjo пста, n omi 
je морала водитп рачупа o потребама n нрилаго- 
дптп ое прплпкама, n од свих типова што пма гим- 
пазпја у Европи n културпој Лмерици — паша 
рсална пшпазија то јо пајсавршопијп иш, и то 
троба да подвучсмо u да захвалпмо namoj просвст- 
noj управп, jop мп смо, господо, решилп идеалпи 
захтев културпо-соцнјалне педагогпје. Мн смо ство- 
рплп јединствепу школу т.зв. Einhoitsscin'le, коју 
свршавају свп боз разлпке и могу успешпо п бсз 
пкакво ПОтешкоће npehn na све фапултсте n све 
впсоко школе. Стога; господо, такву   за   културпи 
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иапредак једнога иаролд важну и корисну установу 
нс сме.мо   омнлонничишт!. 

У деоатп o гтручиим шио.чама г. Др. Стојадп- 
иоии1> подплачи« je, како со код iiac ^аиоставлЈЦ 
стручии иастава, a иоди/ко ое ова Друга, да je иа- 
уовем -r- хумаичстпчка. Ja LM; ПОТПуно слажем, да 
се код иас вђПОСтавл>& СТруЧНа пастава, алп ј(! г, 
Др. CTOJajumoBiiii ono јодпостраи, on je оиорпрао 
пепростаио ca ЦИфрама ОД HO хиљада гпмпазпјалада. 
Мођутим око сс ра;)глод<'1, daCfiiiM друкчпјо изглсда.. 
Ilolie тпх S0.00() ('Bii ОВрШИТИ riiMHa;iiijy n OTIIIIU 
иа ВИСОку школу. Mn ОВб [Ч)ДИНе пмамо у првом 
разреду 21.000 учоипиа; у другом равреду гмањујс 
се на 17.000, у трећем равреду na 10.000, у чотвртом 
ua. 7.000, a у потом na. 4.000. Иоглсдајтс, ваШТО то 
баш да после иаршгх равредб омашује će внатно број 
учеиика ? Ево вашто! Што ми пвмамо у нашој вемљн, 
пли пмомо врЛО мало ови.ч другмх школа, ко,;с on 
биле пагтаван DCHdBHO тколс ОСИМ гпмпавиЈ!'. Mn 
по.мамо (тручпих ОШОЛа n т.ув. rpaliaiicK-ii.v ШКОла', 
Kao што чмају другс вемље И пароди. Mu имамо 
јсдиио гимнавије, и то гишшвије ио опремају самр 
ва Унивврвитет него n вп ванатв и ва отручне школе. 
Д.чиис ВИ ВНВТв n no Закоиу o заштптп радппка }ie 
ирп.мају се j)a;uiiiun И 1П(Л'])тп ПСПОД \f\ i'O/uina. 11 
мени j;ao директбру долавилв Су мајке и говорнле: 
Пока оврши само два равреда гвмнавијв дв иде на 
заиат! - 8aTO no смемо опорпратп са цифрана, СШО 
да Плофпрамо можда јашнх т. 

llpeiaccdmiK Др. Коста Кумапуди: Молим г. по- 
сланика да вавршп свој говор. 

Mii.iaii Ti.vKoBiih: Молим, Господине Претседниче! 
.loj) впдите, господо, и ова мера редукције, ja 

no внам, да ли he бити потпуно успешва. Шта ве 
бптп последица гога? Посдедица тога биће, да be 
со ђаци paaooiiii n;} онога места, којо то погоди n 
да lio со повећати број ученика у другим школама и 
иаставници место са 40 ђака радићб са 60 ђака и 
то lio бити na штету квалптота п.пховог школског 
рада. MM liOMO можда IKMJITO маторијалпо, фискално, 
добпти, аЛИ liOMO пвгубпти пнтслоктуалио,   култујто. 

ГосПОДОј ако поглодамо, каКО оу namo тмпаапјо 
распоређепе ио баповппама ja no апам. KUKO he 
Краљевска влада TO пчтап.о poinmn впдимо не- 
правилност n појодиакосг. Врбаска баиовиаа, која 
mijo пајмап.а, од којс je маља и Зетска n Приморска 
банОВИна, имаде пајмап.о ореди.их школа, има свега 
4 niMiuumje, две пуис и дво иепотпупо n пма овега 
1744 ђака, док Ириморска oaiiomina, која je од n.e 
маља, имадо 3300 ђака, a Зетока, која je исто тако 
од n.e маља, пма 0200 учеипка.   (Одобрави11.е). 

0 томо сам говорио у Фппапспјском одбору n 
окрепуо сам иажп.у г. Мпипстру ироевето, na ту 
}1справду и пејодпакост. 

Госкодо, у Врбасхој баиовиип пајмап.е joiu 
једпа гимиааија треба да будо, n то аНО хоћоте да 
погледате иа географоки раепород, пајпогодппје меото 
то je Дервеита. Једиа оо гпмназпја палааи na аападу 
баповппе у Бихаћу, n друга у Бвк>0ј Лпдп, a чптав 
псточпп доо баповппо пема nn јодпс сродље школе. 
Дервепта јо пмала још 1912 годппе гпмпазпју, који 
je била укппута за вромо рата, посло ОслобођолЈа je 
роактпвпрапа n 1929 годппс ćiier укипута. Дорвепта 
je прво среско мссто у Босии n Херцоговппп, којс 
je добпло среди.у школу благодаро1хп ПОЖртвбва,- 
постп љоговог грађапства, којс јо подигло дпвпу нс- 
лелепну зграду, где je слсштопа грађапска n ОСВОВОД 

ткола. Дервентскм срвб нма 40 omouim.v ашол.а, 
п.ому  г])авпт11])а Тошаи.гип   u   Прп.аиорснп   г])(>;!,   n 
то мосто има све условв, да његова гимнавијћ na- 
продујо   u  npoenepnpa. 

Господо, у буџету naлазп.мо дартију 231 „коми- 
cnja ва ивјвдначење термшологије" предвиђвно 50 
хиљада динара. Ta партија на око маЛена искрено 
мо ј(; обрадовала, jop jo крајп.о времо да учпппмо 
крај ОВОМ namoii песротпо.м дуа.шзму, као што јо 
nouiiM правописо.м учип.еп крај дуаливму npe дво, 
трп годппо. Mn, господо, у onn.M ирајевима, РДв го 
употребљава терминологија TIBB. београдбкђ и aa* 
гробачка, OCOIUIMO највише Taj педостатак. Ja IM

4
 уз- 

дам. Дв ln' Г. MiniiK та]) прогвото n то пптап.е понол.по 
рошптп. 

Недавно сам читао Правилннм o филмовшш, mto 
je пзда.ло Министарство просвете, ti врло je добро, 
IHTO je нареднло, да матлисн морају бити у чпето 
пародпом км.пжоипо.м јозпку, joj) Je грамота, ДВ се 
iiani   пароднп   јеВИК   ТаКО   ОЧеВИДИО   кварп.   Ja   бпх 
овом сриликом, иако то нзгледа ситаица, вамолдо 
Г. MHHIICfpa упутЈктш.пх до.ча n Г. Мттстра npo- 
гисто, да прппазп na namo та.бло n патшкм', особито 
тамо где и.ма Киршшца и латићица. Коднас у Bocuit, 
барем у Г.арајеву, правпло je, да кшрШШЦОМ стојп 
iianiuano   , боЈхборип"  a латпппцом   ,,бријач" liii- 
рилицом „сајџија" и „часовничар" a патииицом 
,.урар'", ћирилицом „ципелар", алатиницом ^обућар". 

Е, госцодој ja иислим да ми Срби и Хрвати пма- 
Mii јодаи јодпжтиоп (Јжсло-хрватокп језпи, a овалш 
мп тако jainio и n]io,4 страпцп.ма. КОЈИ TO чптају n 
равумију признајемо да имамо двајозпка. (Пл.огак). 

Господо, пајзад, жалећи што нам je у оиоцп- 
јалној дебати одређено OBSJKO кратмо време, жолим 
да упутим једпу молбу Госиодппу МинИСТру npo- 
светв, да повољно ршим молбу Југословенско!' про- 
феоорског друштва у иоглоду 11])азповаи.а школских 
празппка. У onim папшм мошовптпм крајовима, 
где пма ђака разппх копфесија. Код нас je та.коио 
стап.е да лш помамо'осим државппх празппна дру- 
гих до вергкпх пралппка, И кад јодиа копфеоцја 
слави, ne долаве лрофесори и ђацм те конфооије 
у школу, a осталп долазо. Mn МОЛИМО Господииа 
Мшпитра ПрООВвте да ne оамо у интервоу иравил- 
пог ([(упкциоппоап.а школеке адмититрадпј*1, nerc 
IHTO je join мпого важппјо, у пптореоу пацпопал- 
nor васпптап.а паше ОМЛадше одјјодп, na према 
броју ђака no пзвеспом iipojienTy кад ДОђу пзвеолш 
верскп празпик, да TO будо шнолоки оравшш ва 
сво Ijaito боз разлпко, a ујодпо поиа се тп празпицп 
родуцпрају тако да број будо пстп као у крајоппма 
гдс су ђаци једие  конфесијв. 

Тпмо оам свршпо n Нвјављујем да hy глаоати 
ва  буџет.   (Одобравање). 

Прсгиссдник Др. KoCfa КуА!а"уди: Молим го- 
споду послаппко, којп су се npnjainim за ))оч да 
оо држе утирђопог вромспа. ИМа још 135 прпјапл.о- 
nnx говорппка, na ако будемо прекорачпвалп утвр- 
ђопо вроме, onlio.MO n])iiiiy!joiiii да ИВВбСНИ број 
говоЈжпка naojmuioMO пз (ппска, a ja 6ttX хтоо да 
ова гоопода говорппцп, крји OV се јаиили за рсч, 
могу својс говоре n одржа.тп. Стога BđC попово мо- 
ЛИМ Да се строго држпмо вромопа, којо пам јо став- 
л.опо  иа  ])ао11оложоп.с. 

Сада пма реч г. Mn.ioin ДраговиК. 
Мплот JJparoinili: Господо нарОДНи послапицп, 

o удозп свпх врста пашпх школа за наш пародпп 
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/KiiuoT и културни paBBOjj није потрооио гокоритн, 
a још Mun.e то нстицати и подвлачитн. Mu смо сввсни 
д;1 културни народп имају i5oliy u матздшјалну п 
духовиу културу него кароди, који оскудввају у 
просвененостн. Ja by почсти мој говор p нашим 
iiiivo.iiiMU iiiTiiM родом п иоделом као што je говорио 
г.    Мтиитар. 

Госиодо, наше основне школе уређвне оу Зако- 
ном од 5 децвмбра И'29 год., који има такве шупљине 
дп се просто ne зна шта тај вакон наређује. Ои није 
ироднчдсо н све што je иотребио за нормалан живог 
школе u шен раввитак. Тим законом било je пред- 
виђено да lio се донети п правилник, кбјн hc допу- 
iiiiTii тс правнине у вакону. Међутим има iteli три 
пуне годпие, u тога правилника иома. A u кад би 
се доиосио тај правилник, ис би могао донети све 
одредбеј које су потребне :за школу ако no Gii дошао 
у контрадикцију са самим ваконом. Господо, ми се 
ire смемо ваваравати, да наше основне школо одиосно 
како im кажете пучке школс не дају ^во што je no- 
требно нашем народу и омладинп, која долази ту 
;ia осиоБио образовање и зкнпитаи.о. Али када би 
увели да макар летимично преглсдамо програм који 
се у TiiM школама иввађа, и да впдпмо шта све треба 
деца да шхуче, мп rv морамо запитати, да лм то могу 
духовио да сваре деца од 8 12 година и да све то 
приме као своју духовиу овојину. 

Господо, кад чштмо прнговоре ва образоваи.г 
у основним школама, не смемо ваборавитн улогу 
ооновне школо у васиптан.у те омладине, a ja ми- 
• мп.м, да су (ииовпо школе претежно васпитне уста- 
нове, спремаЈће за друштвени живот п даваи^е основ- 
}iiix кључева, за даљне ббравовање. Још један велики 
маи.ак у тим осиовшш школама јесте тај што нашо 
учитељство никад не васпита иашу омладину у ono- 
разуму са родитељима нити са н>им8 држи ваједничке 
оастанке н не расправља поједине 1шдивидуалнв 
(мучајове ако ne ошпто случајеве. Господо, CTOJiiMO 
пред једним стаљем коме ako погледамо у очи ви- 
дп.мо да ми )iii после 13 годпиазајодиичкогичивотаио- 
мамо mi данас уџбенике за осповпе школе, сталнвуџбе- 
IIIIKO, мислимнадржавна ивдања; Mu имамо при мшш- 
старству нросвето једну установу која ое вове Про- 
светни саввт, a коју би ja пре наввао no речима 
господина' Ђокића, певачко друштво. 11 и до данас 
тај Просветни савет није предувео испитивање по- 
требних мсра за утврђива№е сталних уџбвника, 
iiero од једног састанка до другог препоручује yi,i- 
беппио, одобрава onaj или овај као привремени уџ- 
беник. Кад знамо да сс тнм привременим уџбеницима 
ствара можда и несавеона трговина, опда to морамо 
вапањити пред чињеницом шта све иаше дето у 
ocuoiiiiiiM школама мора да чита и учи. Ако llpo- 
светпи савет сматра да говорим неистину нека пре- 
глода сво шта je одобрио до сада као уџбеник и 
видеће какав јо тежак положај довео иаше основно 
обравовање. Чују се често примедбе наставника 
грсди.их школа да деца no долазо спремна у оредЈ1)С 
школе. ПемогуКс je, да из основне школе uaaljo дето 
иакво жело професори гимнавија. Немогуће јо баш 
вбог тога што ми имамо веома опширан ирограм, 
a друго тто се у основној школи мора павити на 
васпитну страну; Мислим иа првом месту васпитну 
страну зато што je дето свега 4 сата дневно под учи- 
тељевим надвором, a све оотало време, '20 сати код 
кућо, a по готову код иашог сељака на ваопитну 
страиу no обраћа се шшаква иажи.а. Ja ио могу да 

пропустим ирплику да кажом да паше учитољотво 
много мањка љубави према послу, да no упоеи сав 
жар који треба да уноси народпи учитељ, да не 
праве питање од места где he битп, ди не мисдв 
никад o ириликама за уживање a равоцоду, нвго 
со мора апостолски поовотити позиву којп je ива- 
брао за овој живот. To учитељство какво добијамо 
нв стручних учитељоних школа много подбацујо 
од оиога да одговори праним потребама iiauier ua- 
рода. Због тога ми имамо страшан мањак у нашој 
просветној политици, веома тежак и осетан про,- 
светни маи.акЈор нома сталног просветног надвора. 
Слушао сам у кулоарима и то сам чуо из уста прет- 
ставиика просветно иолитике где оо каже да треба 
завести надвор профеоорски. Ja мислим да he то 
бити још тежо ва иашу ооновпу наотаву. Jop кад 
веК добијамо лош квалмтет из учитељских школа 
напуњени теоријама боз икакве iij)ai\oo, беа икаквих 
иаука за прилике и то тешкоће које Ko га срести 
у животу, дт морамо имати сталпу руку која be 
га иоучавати у тошким пословима, као што јо посаб 
пародиог учитсл>а. Ja бих са овога места молио 
Г. Миииотра просвето да иитаи.е оталног школског 
падзора poimi јодаииут, да иа та моста изаборо one 
иајспособније л.удо који оу оа већим школским 
ивалифпкацпјама, иа прпмор људе из нижег течаја 
педагошке школе u нека пх вадосли аа сталне школ- 
ске надворнике. Још једну ману у животу uauiera 
основнога шкодства морам да ивнесвм еа овога места, a 
то je уокапотчињеиоЈтполитичкимуправии.м в имти- 
ма. Господо, јамислнмдасве треба потчииити полн- 
тичким управии.м властима, алн школу п у.читеље 
никако. По због тога што he onu радити у контра- 
дикциј" са политичким управним властима, иого 
због тога да бп могли бити експедитивнији у пооло- 
впма п у оиомо IHTO их чека сутрадаи не само као 
просветне рефвренте, него и као учитеље и људе 
који морају да поучавају наш учитељскп сталож. 

.lom једна граиа иашога' ироеветаог npoCBehii' 
вав>а. Гоеподо, то су nanio дома1шчке школе. Te 
домаКичко школе, господо, колико рам их ja впдео 
иа пракеи no иашој падиоиалиој маиијп, да ове 
примамо онако као што смо видоли на страни не 
испитујући паше прилике, не водећи рачуна o мвн- 
талитету нашега свота и н.оговог npooBoluiBaii.a, 
ми смо их примили oiiuKBo какве омо видели у lle- 
хооловачкој u другии државама. One ne одгова- 
раја оиим задацима HIITII дају ouo розултато канви 
се од љих очекују. Ja оам, господо имао прилике 
да као школскп падзориик видим рад иаших дома- 
ћичких школа, п оио што бих прпмотпо то je да 
учитељице треба да вбаце са свога лица пшинку 
u иудор, јер оио васпитавају ту оно што мора бити 
здраво, што нс емо бпти луксувно, што мора да водп 
рачуиа да оо пружа онолило колико им je губор 
дугачак. Ja сам впдоо једну другу отвар, да те учи- 
тољпцо месе торте u праве pasue салате и iio4(!ii>(' 
итд. Чему то води, молим вас, овому можда и роето- 
ранима моичс битп и богатим кућамај ади нашем 
народу иикако, то jo иолриотудачно, jop треба 
и.мати миого оротстава да оо спреми једио такво јело, 
како оии тамо препоручују. Ja бих сматрао да со 
грани нашега народнога нросвоКиваша троба пр- 
(ветпти миого већапажња у свима правцп.ма, алм ое она 
мора изводпти и радити no једном утврђеном ni)o- 
граму чији иооилац треба да будо Мииистарство 
проовото,  алп  у сиоразуму са осталим Миниетар' 
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ствима, чији чиношшцп п.мају непосреднога додира 
са народом. Не може ('c, госкодо. једноме учитељу 
оставити да буде учитељ cuoje дсце, да буде и.ихоп 
васпитачј да буде встсрииар na селу, да будс лекар, 
да будв економ, a да Пудс ако хоћете и пожарник. 
Mopu, господо, MiinoBimiiiTiK) овију струка да се 
посвети ('HOMO послу оиако и у оиој мори колико 
je то потреПно, jop учитељству у снпма тпм ипта- 
и.има отсуствујо мпого стручнога. обравова&а, иа 
га бвв me суми.о може навести a na погрбшан пут. 
Л ако Пп имао ва оталну сарадњу a ^иновншптво 
осталих Министарстава, то пародио проовећивање 
иошло би правилним путем. 

Господа,   да  прођом  сада  на  средњу  школу, 
Средњешкоолки професори сматрају да кад до- 

бију децу ii;i (ииоштх школа треоа одмах да им 
одреде један положај свршених осморавредника a 
;ia себе вадрже право, да увму катодре са које lit! 
чисго научно да говоре. Господо, пјјиликс су такве, 
можда има приговора томе, можда сав ироцо.иат 
namer средн>ошколског професорског сталвжа ипј^ 
такаи, али господо, у великој већини јесте. llpua 
жалба коју учпие професори то јо да им деца долаао 
иесцремна ив основне школе. Али, госиодо, да 
.ui оу onu себи ставили у дужност ono што им j(i 
дужност: да попуне лкш.ак оног обравовања којо 
деца ив ооновне школепедостаје. Мп; гоеподо, з}1амо, 
да наше оредње школе mije чисто школа, која треба 
да даје геније потпуно формиране у образоиап.у. 
Ми внамо, господо, да je рат као [)ат оставио ове 
оно штетне последице које рат може да остави, 
како na победиоце, тако и на побеђено, да on руинира 
маторија.лиу културу, руинира духопиу културу, 
ствара склоност ita лаком животу, брзом 6orali(ui>y 
u у опште ка једном иашоту, којим треба да со по- 
стигае нешто бев и.мало трудаи без пмало аноја. 
Ja, господо,*привнајем да и наша омладина која 
je ивишла ив ових ратова у којпма јо била као дето 
u преживела страхоте и несреће ратпо, привнајем, 
да nepun ове паше омладине нису можда толико 
челични и да Јвихова духовна способност mije тако 
јака да савлађује препоне на које наиђе у школи 
или у жииоту. Знате да има пуно случајева да та 
nama (•.редп.ошколска омЛадина воли да ради све 
a не воли да ради riocao ва који ју je и.еи родитељ 
испослао у школу. 

Потпретседник Д-р Авдд Хаса?беговић: Госпо- 
дине говорниче, молим Вас да завршите говор. 

Мплош Драгови!!: Молим Вао, ja имам права 
да говорим пола сата, a говорио сам свега 20 минута< 

Пот&ретседник Д-р Аид« Хаса'беговић: Прбма 
оиоме како сте решили, имате права да говорите 
евега  четврт  сата. 

Шилош Драговић: Покорићу се onoj опомени 
г. претседавајућвг и бићу што краћи, управо хоћу 
да ваокругдим свој говор. 

Ja сматрам да оу напш професори који o6pia8yjy 
иашу средњошколску омладпну дужни, да je jom 
u васпитавају, и да ти професорн треба да буду 
подвргпути оцеи.ивап.у у погледу свога рада и 
успеха. Оиакав какав им je усиех у школн и какав 
HM je успех у иредмету, такву оцеиу omi требају 
да добију ва дотичну годииу. Jep има жалосних 
чињеница да наиш 1јаци седмог или осмог равреда 
гимнавије не внају француоки јввик mi ва троЈку. 
Има исто тако жадосних чип.сппца да ђаци падају 
на матури ив математике. Па шта су радили онда 

ти професори ва осам година кад нису ва то време 
могли да спреме своје ђаке које су им родитељн 
поверили да пх (ирсмају. Ja молим Г. .Миипстра, 
да у правилипк за оцеи.ивап.е школских наставника 
унесе ову одрсдбу, jep je ona врло потребна, и импе- 
ративио се намеће како за профвсоре тако исто п 
за. иашу омладину. Молим jom ва јвдну ствар. Време 
мп je врло K])aTito na ћуиово pelin свегаса две речи. 
Ja тражим да се и ђади нв вишег течаја педагошке 
niKO.ie од четирп године третирају као тто ее то 
третирају ученици који csptaie филовофски факултет 
иа Уливерзитету. Ta je школа и установл.еиа ča 
такви.м прерогатпвама. (Један глае: Не служп ona 
ничему). 

Ja моли.м Г. Миниотра још и ono, да ради 6в- 
|'|)ад11.е духовиог једииетва у нашем иароду учиии 
да с;е учитеЛ)!! ne поставл>ају у меета у поирајине 
одакле су родом, иего да се мешамо међу ообом, 
na да Словенци долаве на nam краји.и југ, a MU 
нв овпх крајева да идемо тамо. (Министар просвете 
Божа МпКсимовић; Зашто сте ви овда тражили 
Лебаке'.') Господине Министре, нисам га добио, 
ако сам га тражпо и ja сам усвојно ваше равлоге 
да га ие могу добити. Нисам га добио не вбог тога 
што га ниоам могао добити, или што нисам имао 
право на то, него га нџсам добио вбог тога што еу 
планови ваши билп такви. 

Ila дал.е да Мшшстарство мо.ш Краљевску 
владу, да ее uc ограничава број постављења нових 
учитеља no одредбама Финансијског вакона, него 
да се иостави онолико учител.а колико фактична 
потреба пзискујс, jep мп даиае имамо хиљаду иразипх 
одел.еи.а у иашој држави, пмамо (!то празпих школа, 
a имамр 450 молби које чекају na. постављење. Ila- 
])0д очекује користи од тпх школа, кад je Beli у и.их 
уложпо сав свој труд да их подигне и да им дадв 
потребан намештајј a не очекује да one сутра буду 
вакључане. 

(1 обзиро.м na Иардареку баповппу могу да ка- 
жем, да смо мп у Вардарској бановини најваоста- 
лији у томе погледу и да се o овој Бановини нај- 
мап.е води рачуиа. Ми имамо око 450 празних оде- 
л.ел.а и миого празипх школа, na нмамр и данас 
niKOJia које су покривене сламом. Док ее на другим 
местима вишо пз буџета даје аа HOMOI. п подивање 
школа, за ову Бановину mije то случај. Због овога 
ограничен.а у Финаисијском вакону сматрао бих 
да треба да гласам пјјотив буџета Министарстра 
проевете, али ценећи све прилике у којима ce nam 
свет налази и ценећм ошпте прилике у вемљи и 
све one маи.ке, ОД којпх nam евет иати, ja iiuaic 
сматрам уз молбу, да г; Министар повећа број учп- 
теља које треба иоставити да попупи све школе, 
a да старе пензионише, jep не служе ничему, ja 
оматрам ва своју дужност да глаоам ва буџет. 

Потпретседник Д-р Л.вдо Хасавбеговић; Има 
рвч р. Алојзиј  Павлич. 

Алојзиј Павлич: Nr onoj he години nam велики 
југооловенскв народ проолавити 50-годишн>ицу 
ocnelien.a one велике цркве у Ђакову, која на вра- 
ти.ма miču напис: ;,У славу Божју, славу цркве, ва 
л.убав и елогу народа свога подигао бискуп Јо- 
сип Јурај Штросмајер." (Гласови: Слава му). Због 
тога бам елободап да тим поводом позовом све mune 
народне посланике да ови до1)у у Ђаково na ову 
Прославу пдаее тамо na гробу велпкогбпекуна иЈу- 
гооловена Ттроомајера сви поклонимо п.еговој сенп, 
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.Чашто '.' П.что joj) je тај храм Божји пајпс!.!! храм 
у нашој држапи, jop ou садржи спитопу истока и 
зацада, оријоита и оксидента, вато јер се нелики 
Гиккуи Лурај Штроомајер борио sa право .1уго- 
словеиство и аа праву југооловеџоку идоологију. 
Нс само то да je он подпгао цајвеНи храм умвтно- 
("ги, већ ои je такође установио овеучилиште шш 
уттортпч^т у Загррбу. За народно ми.сл.с даровао 
јо ои 300,000.000.— дикара данашње иалуто, те 
се тако цодигао као кајвећи мецечао Зугославијв* 
A иад со пратио са рвечацог отиараи.а. iiajnolier 
овсучплишта na словеноком југу 1864 годиио три 
рочп je ваписао na аагребачком оввучидншту. У 
■roj драгоцеиој поруцп раавиојо велпки југооловенони 
оиснуп миоли o задатку зиаиостп и o зададима про- 
(|;осора. и ђана. On jo рокао да je јодиа ОД иајважиијих 
иародиих жол>а, хиала Богу, iicnN'ihona. Своучпли- 
uiTo je отвороио. Иарод jo ca иоиамориим »иртвама 
створио ono IHTO je у oiioMO времену могло бпти 
постпгпуто. Свеучилиште je храм пооввћђц истиии 
у свима струкама, зиаиости и умотпости л.удоко, 
овеучилишто je onaj уптпиоии циљ ва којм снакп 
ipeča да Tovh'ii n да га пред собом има. 

II оада троба да учиним неколико примедаба, 
jop су иока господа говорииди кавали да je ва нашу 
волпку Отаџоину потпуно доита да имамо оамо један 
универвитет. Хвала, пре свога, Господину \iiiiiii- 
(тру просвете што јеРекао да нашн увдвервитети 
остају исокри.оии, a ja кажеи оада да оам гласао 
iipoTint прорачуиа no да иисам пмао повврења у 
Владу, јер тога поверења ja имам, већ због л,уб- 
.i.aut'Kor уинверзитета п оамо зато, jop у иродлогу 
Фпиаиоијоког вакона o иввештају Финансијског 
одбора ono јо параграф 28 a., у комо стоји да се ома- 
и>ују такође личаи и иатвријални раоходм ва 20% 
и према томе љубл>ански универаитет био би окр- 
ii.on. 'Гако бп се укинуо јуридички, тоолошки u 
медицински факултот n ja као Југослонои, као иа- 
циоиалии Словенац не бих могао да примим иа себе 
одговорност зоог тога и да понесем то бреме. Ja 
кажом ово: кад би се то десило, да би љубљански 
уипиорзитот био окрњен, могуће да би само дво- 
јица од ових мојих iipiijaiHVha u колега пооле иових 
цвбора oii.iin овдо у Београду. Зато сам гласао про- 
Tiiit Пуџета, да ои било оиако како јест. 

Укивервитвт није фабрика, у којој имају да 
со проиввоДе првтенденти ва равличите чиновнике, 
профосоро п разпо сталожо. 1Јоома сам захвалаи Г. 
Мпшктру upocBOTO што je рекао да na иашим уии- 
вервитетима има превишв ђака, да има ировито 
слушалаца и да се гу ствара јвдна велика армада 
која тражи иамоштоп.а у државнрј администрацији. 
Исто тако ja сам ii])OTiiit оипх којп су казали да je 
само јодаи упнворзитот за читаву земЈву потробан. 
Лно би то бпло, госиодо народви иослаппди, то би 
био моиструм. llujo иогуће да постоји оамо један 
једини универвитет у читавој аешмви, да je он потре- 
бан да noiTojn само у Верграду. Ja сам o ЈјожпНи.н 
празипк био у Скошву, господо, где постојп фиЛО- 
30(|)CKII факултет, u могу вам pehu, да сам тамо 
видео шта чиии филовофски факултет у Скопљу и 
како су omi, KOJU су оо про звали Македоицп, по- 
стали прави Југооловопи. 

II уипиорзитот у Суботиди такође јо иотробап, 
иошто чмају и други oitojo унивврвитете, којц со 
палазо у страшш држанама. Потробаи je u уиивер- 
зптет у Загребу. a посебну мисију има  Љубљански 

упиверзитет. IIujo Уииворзптет оамо за иашу др- 
жаву, за Словонце који оо иалазо у ослобођевој о- 
таџбпип, iioli on има и другу овоју задаКу, o иојој 
оада iieliy гонорити, jop то зиамо OBU какву задаћу 
пма, јер без свих Југооловеиа пема праве југосло- 
веиске културо. C тога ja кажем, да je потребаи 
Уипворзитот. Уипворзптот, како кажо иомачки 
фплозоф U)IIXTO. Ушшорзитет олужи ие оамо да сс 
(•тварају оудије, ирофесори и други оталежи, веИ 
си олужи iioTiiiiu, тамо ое узгајају отручи.аци, v 
и.п.ма го raju u зиаиоот. Код нао у Вардарокој ба- 
uoBiiim има миого тога да оо IU тражујо из nanio иото- 
pnjo. Ту омо пмалп маиаотпро, a тп оу маиастпЈт 
доказ, како оу Срби увен културии a да оу правс 
Фрооке започоло у Маћедовији. Такођа у Сарајеву 
и liocim пмамо богумиле, a то je иорошеио пптаи.е. 
li у Словвначкој троба да истражујемо, иаква јо 
бп.ча nama тужиа иоторија, какО омо MU патили xii- 
љаду годииа под Лварима, 'Гатарима и друпш иа- 
родпма. II ту т|)оба, како кажо иемачки фнлозоф 
(чшзиаваи.е то je вадаћа   Универзихвта. 

Ja оам веома захвалаи na том, да љубљаиски 
ушшорзитот будо потпук п иоокри.оп. Слажем 00 
потпуио оаГосподином Миниотром просветв, да није 
UOV])O6HO да би пмали толпко профооороких отолица. 
Ja liy казатп, колико има иаотавхиха Ввоград, 
колико Jby6,ii>aiia a колико Загреб. У Београду има 
760 наотавника, у Загребу 780, a у Љубл>ан11 оамо 
209. Таио их пма иајмаи.о. II ако би дошло до тога, 
како je било предвиђено у пзвештају Финаноијског 
одбора, у Љубл.аии би дошло до тога, да бп со личии 
раоходп омап.или njioMa издацима у Пеограду и 
Загребу за  14 Ч2 %, a маторијалии раоходи за 71/2%- 

ЈБубљански Унивврзитвт јо најстарији у др- 
жани. Његбвн иочоци опадају у Xvll век. Hoh je 
Иаполеои воликп отворио у Илприји Уипверзитет 
:ta Лп-бл.ану, a кад je дошла Ауотрија, одмах га je 
укипула. .lom од годиие IHIS тражпли оу Словепци 
уједииЈену Словепију u овеучилиштс у Љубљани 
и то кроз све политичке боје су то чинили, јер без 
(•иоучплпшта иема олободо, иома иаиротка, иома 
праве иациоиалне миспје. 

II ту ja желпм да кажем да би у иашу државу 
требала да дођу и браћа Чеои и брака Пољаци и да 
би iiaiim (тудоити тербали да одлазо, радп студчја, 
у Праг, Братиславу, Краково и Варшаву, те да ce 
тако утврђујв велика оловоисна заједиица. Mu 
треба сви добро да ce упозиамо, ови Словоии, a ие 
оамо ми у овој држави; треба тако да оо iiame Југо- 
оловеиотво протвори у оловоионо јединство, jop ту 
нама овнма леиш опао. J om ношто бпх желоо да 
кажем. Према цифрама ми дајемо за наше Укивер- 
витет врло мало. За 10 годппа ми смо дали велнко 
овоте за иашу војску. 'l'o je било иотребио. Дали 
смо и ва ооцпјалну хигијоиу и то јо иаша олава, 
алп за Универзптете дали омо укупио од хиљадс 
9.39%. Од тога за Пооградоки Универзптет, промил, 
3,13%; за Загребачкп Ушшерзитет 2.57%; a за 
Jby6jhaiioKii овега Gfi napa! Го je ово крема пздацими 
које омо издалм за друге потребио п иеиотребио 
(твари. Још by учикити, господо, иоколико прпмо- 
даба и молио бпх гооподпиа Мпиистра за укидап.о 
иозицпје 1, 2 и 3 партије 211 овога буџвта које прод- 
виђају иаградо за олужбеиике који радо иа пзра- 
^ивап.у прорачуна и закококпх пројоката; ja оам. 
гооподо, против тога да ce чпиовиицима Миииотар- 
ства проовото додел.ују иекакве оцецијалнв иаградс 
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&а, л.лхо)! рад. To иама иијо потрвбно. Чиновник 
који врши своју ду/пност u KOJU иирађујс иаконскн 
upojei^aT, иека то ради у ирсмепу служПе, када дође 
иа рад, ii вато иека доПија бол.е оцеие и аназмаие 
u никако да доПпјају опецијалне награде и да на 
тај иачии пмају воћс нрпиадлсжности начелници 
и од самих Министара. Ово важп ne оамо за Miiirn- 
(•тарство просвотс него ii ва ова остала Мшшстар- 
ства. Сад hy се још мало задржатп и na пенвибне- 
рима. Ju сматрам, господо, да треба да дође једва 
редукција пвнвиовера. Знам да у Пеограду постоји 
једап пенвионер који je велики Погаташ, мшшоиер, 
a прима од државе пенаију. Сматрам да ј« то сра- 
мота «д таквог једног чиновника и богаташа, што 
ирпма од државе пенвију. Оеим тога пма чииовиика, 
KOJU су пенвионери " који раде по Министарствима 
n фунвционишу као рапии делегати. iluiMa месечпо 
долави од државе 20—S0—40.000 динара! V вре- 
мену када се смањују илате сдужитељииа " при- 
правницима - суплентима бпло Пи иотребпо да се 
п onoj неправдн учини крај, a ие да и у оудуће нека 
лица ии Београда ирнмају тако велнкс плате п пен- 
вије. Сад hy npehn, господо, ira пш:ан>е гимиазија. 
Ko je отворпо, у нашој земљи, толики број гимна- 
вија? Отворио пх je Светозар Прибвћавић пз поли- 
тнчких u партијских разлога. Иоказало се, господо, 
да то није било доПро. Број гимназија треПало би 
смашивати. Jom цешто хоћу да кажем. Иије доПро 
ва нашу отаџбину што ое омладина не увгаја тако 
да   пма  идоала. 

Ja сам протпв реалпих гимпазија, ма да еам 
бпо 6 годппа иаставшш у тпм гпмпазпјама. 'Го 
mije ни класпчиа гпмиазија, ич реалиа. To je не- 
какав шши-мшп. Само класичне гшшавије узгајају 
идеалио омладипу. Клаоична култура je вајбоља 
култура. Ji'aji би се у гимиазпје увео латинскп 
језик, оида fm омладпиа иаучмла да логичио мпсли 
и идеалио Пп ее узгајала. 'Го je иајПол>а математика. 
Иото тако и грчки јевик  и стара грнка култура. 

ПогТтршшдпик Д-р Авдо Хасавбеговвћ: Мозшм 
вас,   г. послапиче, да вавршите. 

Адојвиј Павлич: Помепуто je да се сиизи 
Прој паших гимнавија. Kao посланик Дравске Па- 
iiOBinie, ja ne Ппх био за то да ее укипе гимпазпја 
у Новом Месту, која je jom ив .\\ II столећа. Ja бих 
молио, да ее непотпуна гимнавија у Мурској Суботи 
претвори у иотпуну гимпазпју, јер ona ima иадп- 
оиалпи карактер. Omi л.уди тамо патилп оу хм- 
љаду година под Мађарима, и данас треба да имају 
na тој иајесверипјој тачци name државе једаи иа- 
ционални југословенски институт. Сем тога, шлам 
да кажем да ne би било mi добро mi право, да ое 
у Дравекој баповшш укппе 11 грађанских школа 
u тиме редудпра i*.'i паставпика. У Београду пма 
52 наставника на грађаноким школама, a рсду- 
цирапо je свега 29, a у Дравској бановшш, према 
извештају и прорачупу, пма да се редуци^* 93 
паетавпика. Сивска баповипа пма .482 паетавппка 
грађаноких школа, a редуцира ее 88. 

Ja пмам повереп.а у Г. Мввиотра просвете. 
Алп, ja кажем да треба добро промислити како 
be ое иввршити то рвдуцчМ1В>в> Ја Чражим да оотану 
грађанокв школе у Цвљу и у Доп>ој Лепдавч, a 
ието тако да остапе грађанска школа у Горп.ој 
Jllnuntn. Сем тога, молпм Г. Министра просвете да 
ее Bpiiin упис у пшпазију копцем школске годпие, 
илп почетком месеца јула. Исто тако молим да се 

пзради наставни план ва оредн>в шкоде за свпх 8 
година учеп.а, jep се плановв пепрестапо меп.ају 
n ешко их ие зпа. Ту je всликп хаоо, особито у срсд- 
iboj настави. Молим такођв да се допусте екаутске 
оргаиивације и да ее доџусти савев треввене мла- 
дежи у оредњшл ошолама. Потребно ј<! још да ее 
врши размеиа паставиика, као што je сиомеиуо 
мој џредговорник. Треба да дођу Хрвати ив млађе 
генерације као наставници у аардарску бановину, 
a одатле у дравску бановпиу. 'Гакође je потребпо 
да се равмвн>ују паетаииици " Хрвати и Србв u Сло- 
веици иа пашим упиворзптети.ма u ua гимиазпјама 
м грађанским школама, и то само најбољи. Ilaj- 
бољи Словеиди треба да дођу у Вардарску банр- 
вину, a иајбол.и Срби у дравску баповпиу, a та- 
кође и најбољи Хрвати. Треба по гОм ови да будемо 
правв Југоеловени, да будемо потом еви културии 
л великп, n да одговорпмо високој жел.п Иашега 
л>убљеиог Jx])a.'i>a ii велпким иотробама културппи 
наше дрмовине. 

Ja hy гласати за буџет Министаротва просвете 
под тпм условом, ако се одржи Уипворзитет у Љуб- 
љапи и ако остаиу u даље гимнавије у Мурекој 
Суботи   n   у   Иовом Месту. 

ПтТтретссдник Д-]) Алдо Хасанбеговнћ! Реч 
има народни посланик г. д-р Кешељввић. 

Д-р lliiiio.ia Кешељевић: Гооподину Миниотру 
просвете може ее вавидети да у свом ресору има 
несумп.нво пајиоттеиији сталеж у nauioj земљи, 
najiioiiiTomijii ивнеђу свих осталих еталежа. Ja hy 
имоноватп тај еталеж и рвћи да je то професорскп 
сталеж. Сталеж, који код најскромније награде 
ради једап од иајтежих послова васпптавају^и iiauiy 
омладииу u one који Ке водити у будукност нашу 
дрЈкаву, остао je непоАварен, некорумпиран и мора 
му ое вато привнати да ј«; честит треба му омо- 
ryi>irm  да  и  даље  остаје  тако  аестит  и  поттеи. 

Ja сам у општој буџетској дебати говорио o 
укпдаи.у факултета u казао сам своје мишљев>е. 
14 еада no други пут честитам Г. Министру просвете 
и Краљввокој владп na иастојаи.у да ДО тога страш- 
пог факта неће до^п и оматрам, да je то једап огро- 
ман културни услвх кад се у оваквим ековомошш 
вриликама уепело да се та жаришта, како ои рече, 
жаришта просвете, културе и прогреба сачувају 
поокрп.еиа. Ja морам са жаљељем да кажем да je 
врло тешко дејствовало na мвне као п иа свакога 
ко je тачиије мислио p стварц, да je морало да дрђе 
и до редукцпје у iianuiM среди.пм школама. 'Гачпо 
je етвар да код нас цифра учваика средп.их ншола 
ивноои 80.000, али госпрдо, треба видвти, колико 
тпх ученика ивлавв с матуром. 0 томе су већ го- 
спода иредговорпмци i-oiiopii.in и ирсма томе броју 
впдп се да код нас вема хиперцродукцијв онвх 
који су завршилп средшу школу. Јамислим горподо, 
да nama земља na крају крајева nelie трпетп пикакве 
штете од тога ако будемо имали што већи број шко- 
ловаппх л.уди u обратцо: што буде више код нас 
писмепости u школовапих л.уди, то je акспома 
коју ne треба доказнватп, паш парод и држава биће 
ближе прогресу u моћи ће лакше ићи путем про- 
rpeoa. 

Ja морам овде због ивјава крја je пала, a и 
no молбп својпх поелаппчкпх другова из Јужпе 
Србије, да кореглрам једну речекцду, крју je мало- 
час г. цредговорник овде кавао. On je казао, да je 
факултет у Скопљу учинио, да je тамошње станов- 
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ипштво иостало југословенско, a после je демап- 
товао самог себе и рокао да најстарија култура наша, 
иаше фреске потичу одатле и да je то чисто иаци- 
онални еломоиат. Ja то чиним сматрајући да сс 
г. првдговорнику омакла омашком ова рсчонпда, 
јер ииаче ona нити je тачна нити има смисла. (Одо- 
браваи)0). Ja говорим из покрајпие која je имала 
врло мало школа, која imjc имала могућности да 
их некада има na ипак пред -'IO до 50 годпиа почеДа 
je да добија основне школе и својим срвтствима и 
своЈОм снагом дошла je до тога, да данао има један 
леи  број   гимнавија  и  ашола које joj  чине  част. 

Te школе нису ииклс саме no себп, јер школс 
kao u све друго добро и pijano ниче као последнца 
услова који су створени. Исто тако и школе no- 
дижу се na местима, где пма могућности аа н>ихово 
подиаање. Ja сматрам да школе треба чуватп na- 
рочито у оппм крајевима, где je мап.а ппсмепост 
п боље и јаче nero у ошга крајевима, где je ппсмо- 
пост спроведепа готово у пупој мерп. Школа je баш 
зато ту да научи народ писмености, a пема већег 
терета од неписменог становништва. Ja држим да 
где су ређе гимпазије и где je уопште мања писме- 
пост, да тамо ne треба ни једпу једипу школу укп- 
путп, n ако бп гдо требало осппватп пове гимнавије, 
требало бп баш у тим крајевима. Код нас у Црној 
Гори пијо било у довол.пом броју гимнааија, услед 
чега je огроман број Црногораца долавио na шко- 
ловап.е у Београду, служећи другоме као служавка 
и собарица и перући туђо судове. Ha тај начин 
долазило je до 400 ученика из Црне Горе у Београд. 
Bn }ie можете тиме што ћето ватворити извеспе 
школе стати na пут ђацшла да се шкалују. Зато 
треба иазити да се ne предузпмају меро које би 
сиромапШе a талентоване младиће спречавале да 
се школују. (Одобравање). Лко сс буде na тај начин 
поступало да се укндају школе у сиромашним кра- 
јевима, где нема ни путова и где je парод заостао, 
онда he настати пустош у тпм крајевима у погледу 
писмености, и ми IIOMO noliii патраг за пекпх 50—60 
година, што неће чинити част ни пама ни држави. 
Пошто je Г. Мшшстар изјавио да ће o тим прили- 
кама водити рачуна, ja опет пбнављам, да ме je то 
веома обрадовало. 

Господо, треба да истакнем и трећи фактор 
којп овде долазп у обзир, a то je, да су школо no 
варошима много болЈе дотиране, nero one у маппш 
центрима и no селима и требало бп баш обрпуто 
да буде, јер деца у варошима имају прплике да се 
и ван школе култивишу да виде савремене тсковппе 
науке n технике, док деца у мањим местима и no 
селима пемају скоро ништа. Има и других појава. 
У школама no већпм местима, често na 20 ученика 
долазп једап учитељ, доп na селу једап учптељ 
долазп n на SO ученика, a то mije право. Док учи- 
тељ у naponm нде no лепим улидама. има добро 
осветлЈеп.е, чак и грамвај, и често je снабдевен 
свим комфором, дотле сеоски учитељ има како 
рече један предговорник и сламом покривену школу, 
a такав учитељ има no 80 учепика na бризи, na баш 
će такве школе затварају. 

Несумп.пво да се то даље ne сме дозволнтп. 
Господо, учт'ел>пЈ a особито млађи којп nehe да иду 
у село, п.пма mije место у хшсоли. Јер младп учи- 
тељп треба да пду у парод да га прооввћују и да 
му служе, и васлужујући својпм радом бол.е место, 
omi могу да дођу u у варош. 

Ja, господо, морам обратити пажи.у jom на 
један факат o коме се овде говорп. a то je o извеспом 
правцу духовпог схватаи.а, који je сад код nanio 
младежи овако јако раввијеп ir за који људп мнсле 
да га могу сувбити. To je спорт. Код нао ее само 
вичо na спорт. Међутим, господо, спорт mije рђава 
ствар, on je псопходап и има један задатак, да про- 
света тај спорт капалише и да му да здраву оспову- 
Њега ne треба сувбијати репресивним мерама, као 
IHTO je то био случај у једпоме месту где je директор 
водио cnop ca својим ученицима. To je глупоот. 
Ile може се патерати једап дочко да се ne игра. 

•Чако je пама да ne нграмо који пмамо 40 годипа, 
и који пемамо фивиолошких потреба ва то, a ва 
дете je потробпа, jop једап младић мора да сб так- 
мичп. Само такмпчел.е треба регулпсатп тако да he 
ono бити ne само основа вдравља и националпог 
развијаља дапатл.е name омладппе, nero ц.егово 
физичко и духовно развијање. 

Што се тиче самога Министарства просвете, 
после експовеа Г. Министра, мало je рстало што 
Г. Мипистар mije додпрпуо, и мпога места која оу 
се опажала као слаба, повим правцем који je по- 
стављеп, исправиће се, ма да зпамо да мпога пи- 
тап.а ne могу брзо да се исџраве. Али се, господо, 
мора обратитп пажп.а u na то да има извесппх спт- 
nnx буџетских места која су у буџету Миннстар' 
ства просвете предвиђеВа, a која су осталом n у 
друшм Мшшстаротвима првдвиђена. Ja сам чита- 
jyliii буџет naimiao na једпу партију где има једна 
партија за чиповшше у Министарству нросвете, 
KOjii upuiii размештаи.а учитеља. Menn то ne идо 
у главу да je потребап учитеЈв којп je чиповпик 
Министаротва просвете n да му се зато luialia што 
je добио то место које je пупо части и доотојапства. 
Зашто да се тај господш или одбор дотира како 
je  тамо  казапо  са   jom  неком дпевпицом. 

Ja ne внам исто гако зашто служитвљи no на- 
imiM Мшшстарствима морају имати униформе, коју 
држава luiaiia i! A виднм и то да je у Мипистарству 
просвето за рдећу служител.а предвиђена иввесна 
сума. 

Морам обратити нажл.у na једну ствар, која 
lie у буџету бити регулисана, a то je да je nanio 
Министарство просвете воома богато и велики гавда, 
a да од трга богаства нема пикакве користи. Мало 
које Минпстарство има толппо вадужбина колико 
паше Мипистарство. Мрђутим. готово пикакве ко- 
ристп од тпх вадужбинских нема. M што je инте- 
ресаптпо, док ono у Београду има аадужбинских 
зграда, дотле Мипистарство просвете ивнајмљује 
друге зградо, у које смешта своја оделења и каи- 
целарије.  Ja то no могу да равумем. 

To су; дакле, једппе ситне примедбе, које могу 
да учиним n да изјавпм, да 1»у гласати за овај буџет. 

Претседник Д-р Коста ЕСумануди: Има реч 
г. Д-р федор JlnKiili. 

Др. Федор Никић: Господо народни посланицп, У 
животу свих времена и свих парода, школа je i& 

која етвара прсображоје, пове мепталитете, noco 
орпјептације, пово геперацпје, руши старб n отва- 
рапово. Школа je посплад npocuelionocTii и култур0 

духа, n n.ena улога je народа у жпвоту  огромпа. 
Школа дајс основпо, опште обра80ван>е " 

стручно зпап.о, раввија државпу и нациопалну^ 
друштвепу n моралну свест, негује верску и гр9' 
ђаноку  трпељпвост,   ивграђује   карактер    и   ду* 
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дисциплине, раввија културне вредности a сми- 
»•ао саморадње. Киква je школа, таква je u бу- 
дућност једнога народа. Зато je тачно ono мншљси.« 
no коме je шкода ботои пацијс, и зато сс школп a 
ваопитању будућих генерација, генерацијама којв 
долаве код свих народа, посвећује велика пажи.а. 
Ресор Министарства просветс сматра се за један 
од најглавнијих, јер од љеговог устројства рада 
u његове политике вависи какве 1>с нам бити бу- 
дуће генерацијвј те тим нпше трсба да се посвећујв 
у једном иароду, којп ое налави у једном великом 
процесу ивграђивања свог државног и народног 
јединства, и који у будућим генерацијама гледа овоје 
коначнр формира&е. 

Она je јемство за будућност и чврсти бсдом ва 
ino крпзо, и уолов ва <'ва велика   прегнућа. 

Један иарод ii једна држава троба да имају 
све врсте школа, које би се no своме карактеру 
n свбјим циљевима васниваЛо на стварниК 
потребама просвотшш и културним, социјалној 
структури вемљви привредном развитку u моћи 
народа. 

У једној националној држави, школа и u[)(»- 
света треба да буду јединотвени, са једним јсдии- 
ственим закоиодавством, којо he школи u про 
рвети дати савремено устројство и поставити одрб- 
tjeno вадаткв п циљеве: раввијање способности 
ученпка, општог и националног обравовања, ка- 
рактера, дисциппинв, духа, свести o вадатцима, 
дужностима   и  повиву  у   Јкивоту. 

Добра школа треба да има добар национално 
свестан и довољно стручан и педагошки опреман 
наставнички  кадар. 

Добра школа трсба да има добро раврађен 
наставни план и програм, који би одговарао са- 
времешш п иодагошким иачслима, потР обама 
државног u народног жнвота п вдравој државној 
u националној политици o који бп остварио ци- 
љево постављсис школи. 

Добра школа тро.ба да има добРо уџбенике, 
Kuju 6ii уносилн дух, свежицу, идвале и вредно- 
сти у омладпну. 

Добра школа и иросвста треба да имају једно 
високо просветио тело које lio да се стара o школи, 
настави и просветној политици. 

Добра школа треба да има стручан надвор 
квалификованих школских иадворника и ипспек- 
тора. 

Јединство школе и просвете тражи концентра- 
Цију цслокупио наставе у земљи. 

Добра школа треба да има координована ђачка 
n студентска удружења, треба да има довојбио вграда 
u учионица за иаставу, добрс библиотеке, учида и 
средства дотребна за наставу; добра школа Moj)a 
имати уређену статиотику, да ce види проглсдио, 
Живот и рад школа, кретање и стање  просвете. 

Најзцд добра школа u просвста зреба ди имају 
своју политику са пуним савнањем какви оу п.еии 
Циљеви н шта ce хоће да пбстигнв са тим школама 
и просветом. 

Мстоврсмспо троба UOCBOTIITU иажи.у: иарод- 
Ном и друштвеиом просвећивању, подизаи.у па- 
родних универвитвта са оиствматоким и планским 
радом, одржавајву привре^о-вадружних и дома- 
пичких точајсва, подиваае пибмености и друштве- 
ие свести у лароду, да ое ииучнс истинс, општа и 

практична зиаи.а, популаргапу и  постану cBOjraia 
вајширих  народних  слојева. 

C друго страио настојати, да Академија иаука,- 
внанственп и уметнички заводи, поворишта, на- 
учиа друштва и удружеи.а: просветна, културиа 
швижевно-уметничка, певачка, отруковна и ста- 
дешки, са конгресима, састаицим^, пзложбама 
развијају <'вој рад у једиом одрођеиом иравцу и 
у оквиру једне одређопс идеологијо, која бп уно- 
сила иови дух, иолет и активиост. 

Ga таквим једним координованим u планским 
радом можо со створити једна добра просветнаи 
културна политика у оквиру јодпе идеологијо са 
itojoM lie сс успети да со у јсдиом процссу створп 
јодиа генерација иовог духа имвнталитета, формира 
enoja култура и ивгради овоја наука. 

A шта јо иајзад цнљ једне добро просввтце и 
културие политике ? Цил. je да изгради једног im- 
еменог и културног грађанина, пуног честитооти 
и грађанског духа, са оиштим и за живот иотробнпм 
зиаљем, задојон идсалима, еа једним ивграђеним 
погледом на евет, раввиЈвном вољом и овешћу да 
je смисао a циљ живбта у раду, раввијене нацио- 
налне државне и друштвене свести, здравог демб- 
кратског духа, виеоког морала, чврстог карактера, 
дисциплинованог духа, вероке трпељивости, дру- 
штвене, народносне и грађанске солидарности и 
способности 8а вдрав додитичкџ живот и омисао 
ва живот људске ваједнице. 

Таква je требала бити и nama кудтурна и lipo- 
светпа политика, иосле оолобођења u yjejuui.c.ii.a, 
и у томе иравду емо je требали упутити у рре- 
мону формирања нашег др'жавног и националног 
једииетва и здравог демократског духа. 

Али ми, и ако свесни улоге просвете и кул- 
туре у животу једиог иарода, иисмо одмах пошли 
тим здравпм u копетруктивннм путом. Било je ту 
много препрека: пар.тиванство, прошлоот, стари 
менталитет, уокост и ситничарство. Ha тај пут 
ми емо тек дошли са појавом 6 јануарског режима. 

Да ce внди, господо народни посланици, кон- 
структиван и позптиван рад 6 јаиуарског режима 
у области школства и иросвете и да ce види којим 
ce путем иде, — ja. liv бацИги јодаи летимпчаи по- 
глед иа стање, које je претходило 6 јаиуару, да би 
ce имала тачна слика o томе, што ce и колико тад 
урадило у школском и просветиом закоиодавству. 

Ми QMO до 6 јаиуара живели no старом школ- 
скрм и просветном законодавству, покрајииском 
и племенском. 

У погледу наставничкрг кадра ми смо имали 
један кадар који ппје био довол.а11 no броју ипти je 
био довољио квалификован. Било je ту мпого по- 
тешкоћа, и ОД 3 и no хшваде паставпика бпло je 
екоро рамо 1.000 квалификоваипх иаетавиика; 
било je пшназија где je једино директор бпо квали- 
фикован   иаставпик. 

У погледу наставног плана и програма, на- 
равно да с обзиром што нисмо имали једшхствеио 
школеко законодавство, да нисмо ималц једап је- 
динствени програм и план, који би одговарао 
иашим циљевима и задацима наше државис п нади- 
оиалпо долитнке после ослобођои.а и уједип.еи.а. 

У догледу уџбсника исто тако, ми днсмо ДО- 
билн јвдинствене државне уџбенике, иего смо i)a- 
дили до уџбенбцима, који су писали махом  ста-. 
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pnju, те je наступидо иуио х.чотпчи« (таи.с и одатле 
се породпла једиа велика трговипа. 

Тако исто naui Прооветнн савет, кога смо 
ималп, господо, тај Просветни савст 6mj je ма.ло 
активан a вшпе конзервативан. Ga л.и.ме нисмо ми 
могли створптп ()сиов)1е идеје једне наше нове иро- 
светпе и културне ио.-ттиие. Mu нисмо уепели да 
иавршимо тако исто im коицеитрацију целокушк; 
наставе под Миниотарством просвате, бе.ч које коп- 
центрације, ja дубоко верујемЈ не може бити аа 
јединства у настави, нити IMOJKC бити јсдиог систв- 
матског и планског рада у раввијању државног н 
народног јединства нод иашо омладинв. 

У иптаи.у мап.ииа ми НИОМО ималп mi ДОВОЉНО 
одређености ни устаљености, колебало ое и иа- 
влачило. 

Из екоповеа тадашл.их Министар проовете, 
KOJU су сс врло често меЈвали, и дебате, која je во- 
ђена у Народиој скупштпии no том питашу почев 
од 1920 годиио, видимо: да су чсчто и сами Мипп- 
отри, no пријему ресора^ ивјављивали, да оу sa« 
тицали ужаспо ciaitc, траже да се подижу народне 
школе, траже се грађанске и стручнв школе, тра- 
жи се редунција државиих гимнавија и (||акул- 
тета, туже се na оскудицу n тчуиа.пијтковапост 
паставпичког кадра, na слаб рад ti успех у шнола 
ма, na олаб n нестручан ]1адзор везан ва лична 
партијока обележја, na партиванство; жале ое na 
велпкп број неписмених. Туже се, да се дирек- 
торп впшс баве адашнистрацијом и управом пего 
падзором n школом, водиле ce дужс n жучпе npe- 
пирке којој ce покрајинп дало више, којој мање; 
жале ce na рђаве уџбенике, који не воде рачуна 
o осетљивости u широко-грудости племенској a 
верикој, примећују да школа нема јаче веве са жи- 
вотом и пашод! прпвродом, наставни план u npo- 
грам трсба прилагодптп впшо структури наше зем- 
л.с, туже ce, да псма. сталног паставЈшг плана 
програма; жалс ce, да ce дебата o школама и npo- 
светп сводп поглавито na питање грађења школа, 
слаб успех, слаб падзоЈ), оскудицу наставника, 
niiTaibe редукцијо гпмпазпја п факултета a 0 pa- 
мом програму u политици просветвој врло мало 
n зато ce пптају: зашто ce пема једпо одређепе по- 
лптпке. Времс ce само губило у броју школа, у 
падзору, у партизапству али o једпом конструк- 
тнвпом, јодпом раврађеном програму o нашој про- 
свстпој нолптпцп и културпој у пашпм Народппм 
скупштииама од ослобођеља mije бнло oniuiipniije 
п деталшије дебате, и ако je neocnopno, да једап 
успех нросвсте и школства може да буде само опда 
велпкп, акопмадемо једпу одређепу и разрађепу 
просветпу n културпу политпку. Са таквпм ра- 
дом, са таквпм бплапсом рада, паше Мнппстарство 
просвете, пемају1л1 једну одређепу n сталпу npo- 
светпу u културпу полптпку, ono nuje претстав- 
љало једап жив оргаппзам за једпим полетом, него 
једпу просветпу адмпппстрацију, која je уз то ста- 
јала под једшш велиним  партијским   првтиоком. 

Ga таквом школом, и са таквом пашом npo- 
светпом n културпом нолптиком, ми смо држалп, 
да ne можемо добптп геперације, у које бп моглп 
поставитп паше велике наде. 

Господо, П јапуарски режим, као режи.м na- 
циопалпог преображаја п шшсолпдацпје дргкаве, 
створпо je повољпе услове за развптак п формп- 
paibc   паше   просветпс   u   културпе   полптпке. 

Требало je почети изпова n створити ono, 
пЈто je прво ii главпо no једпом плапу n систему. 
Требало je створитп једипствепо просветпо n школ- 
ско закоподавство ia ци.вевима падпопалпим, др- 
жавнпм п савременим, педагопишм. Употпупитп, 
прочпстптп и јаче оспособптп naui учихШБСКВ " 
паставипчки кадар. Створптп једипствепп пастав- 
nii плаи п програм, који би оживотвоЈјавао постав- 
љене циљевеј пацпопалпе, државне и педагошке. 
Устаповптп строг n стручап падзор и потребпе op- 
rane за формирал.е просветпе политпке. Израдпти 
јсдинствепе уџбеппке са уједпачепим правоппсом, 
термппологпјом   u   југословепском    идеологпјом. 

Госпбдо, <4i таквпм добрим изграђеним устрој- 
ством и (4i таквом поуздапом о(41овом, ми можемо 
пружитм услове ва добру просветпу n културпу 
полптику. 

У погледу школског и просветпог закоподав- 
ства шесто-јапуарскп режнм донео je закоп Ko- 
je регулисао у главиом сво наше школство. 

M наррдне школе, п оредње школе, и виооке 
школе. Допесеп je Закои o уџбеиицима, донет jii 
Закон o главном иросвотном савету, тако да je 
целокупна иросвстиа шкрлска материја регулн- 
сана. Taj законодавио просветии рад, господо иа 
родпи иосланици, je врло обпман, то je гранда- 
08Н0 дело шестојаиуарског режнма. Без уједиачс- 
иог школског закоиодавства, господо, не можемо 
имати mi јединотвене државне уџбеаике, нв мо- 
жемо иматп im јединртвене нартавне плаиове и 
програме, који оживотворавају циљеве и задатке 
у школском заноподавству, a пе мбжемо имати 
im оиакав школскп национални наставиички ка- 
дар који нам je потребан за вршење високих иа- 
ционално просвстиих циљева. 

У погледу подизаЈва школа, господо, овај ре- 
жпм je дао велике напоре и велпке резултате. 
15ардарска, Врбаска баиовииа и остале бановиие 
су доказ o тој великој бризи, o томе великом иа- 
стојаљу na подивању иародних школа. Исто тако 
овај режим Јгоказао je велпкпх напора и прегнуКа 
na подпзаљу народних универзитета, на подизаљу 
разних течајсва, аналфабетскпх п домаћичких 
курсева, задруга пт.д. Ha тај начин подизаи je 
ииво iipocBeheiiocTii n националности у нашем 
пароду. 

У погледу Maibinia, госиодо, шестојаиуарски 
режим завео јо режим равиоправне u пајлојалпије 
ирпмепе свих обавева датих иам одредбама ме- 
ђународнпх уговора o заштити мањина. Нашпм 
земаљским закопима овај рсжим дао je мањи* 
иама сво услове за очуваље и развијаље љнховс 
нациоиалпе свестп и културе. Huje со могло оче- 
кнватп да друкчије постуии једаи парод који ce 
кров векове борио за своју самосталпост n за очу- 
вал.е своје лациоиалие свести. Mu смо национал- 
иим маплшама пашим школским закоподавством 
дали све ouo na што смо бнли обавезни no дотлч- 
ппм уговорпма o заштптл Man>iina, a ne само Hfl 
што смо обавезлп, пего смо дали u вишс nero што 
смо бплп обавезпп. Mn смо no уговорима o заштлти 
Maibima бллп обавозпп да им дамо осповпе школс 
na л.ихов матсрп>11 језпк н то смо пм далп. Ппкад 
im Немачка nn Мађарска ма&ина у пашој држав'1 

mije лмала ополико пародппх шкода колпко дапа<; 

пма. O томс je песумпЈПв доказ статистнка коју 
иам je овде пзпео и Г. Миппстар просвсто. 
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Основно школство ouo je дато ман.и11ама пот- 
иуио. Me само то, него je немачкој мањини дата и 
учителзска школа да Гт могла да употиуии евој иа- 
дар уч11тел.(!1Ј11х онага, који joj je недостајао. 

Било je примедаба у јавности у погледу гра- 
ђанскшс школа. Зашто нису дате u приватне гра- 
ђанске школе no Закопу 6 грађанскшл школама. 
Ј^осподо, ja сам мало час нагласио да су name оба- 
иезе no закоиима o народшш ман.ипама јасне и 
и одређепо. One се у главном одиосе na паше осповпо 
тколство и ono што смо обавезни ми емо у потпу- 
nocTii испунили. Али рнда када буду маи.ипе ово- 
јом појалношћу показалв апсолутпо расположење 
п пуну лојалност ;ia нашу u државну идеју u ва 
паш државпп 1штвгритвт, опда немо им и ми пре- 
на пашем расположен»у, нашој увиђавности и на- 
шем нахбђењу дати jom вишепего што смо no уго- 
ворима  обавевшг. 

Сад je, господо, остало још да се донесе закон 
o ааиавпштима, да се изради наставви план п 
програм за народне, грађанске школе и вабавишта; 
да се створе једипствепи државни уџбеници u до- 
петп законе 6 знанственим заводима, музејнма, 
архивима, и вишим шкрлама са односнвм уред- 
бама и правилницима. Тиме смб ми у главном са- 
иупилп целокупну законодавну материју Mimn- 
старства просвете, и пашу школску реформу са 
успехом завршили. 11 кад je то грандиозно доло 
ре/кпма тестојапуарског са успехом вавршено; 
сад долази други део namera посла, UTO je улииам.с 
повога духа, извођељу потребних реформи, no 
етављажу n формираи.у паше пове југословепске 
просветпе n културпе политике, која on одговарала 
п naiiiiiM културпим, социјалним " просввтним 
тежљама, пашој државној п националирј мисли n 
природпој онази паше земље. To ће се све MOIIII 
формиратп n створптп, ако 6e ncToapCiMcno буде 
радило na пародпом n друштвепом npocBeiiiiBaii.y 
подизашу пародппх упиверзптета, ппсмепости п 
друштвепе свести, u ако се упоредо буде радило 
у том правцу n код Лкаде.мија паука, зпапствопих 
завода, паучппх друштава и удружења. И кад 
CBII onn буду почоли да дојствују у једпо.м одре- 
ђепом програму, и једпом југооловвнском пацио- 
палпом n државном идејом, тада ћемо ми моћи 
пмати једпу добру, одрсђепу n коптнпупеапу npo- 
светпу и културпу подитику. (Потпретседпнк ono- 
iMiubc говорцика да скрати говор, јер je време BOII 
прошло). Ja сам, господо, тек дошао na једап део 
мцтерије o којој сам требао овде да гонорпм у 
овом Дому, a која стоји у пајужој вози оа пред- 
ложеиим буџетом Мипистаретва просвете, n која 
стојп у пајужој вези сапашом просветпом полп- 
тиком, a TO je na пптаље редукцпја факултета 
гимназпја, п форшфање паших школа пре.ма na- 
шим жпвотппм потробама; иа копцептрацију це- 
локуппе паше паетано, под ресором Мппистарства 
просвете; na проблем феминивирања паше проевете 
U паставе, n na развпјал.е грађапске демократскс 
iBecTii. Tora радп, a пошто ми je време orpanu- 
чепо, да бих се могао упустпти у дубл.е разматраље 
1впх ових нруппих проблсма паше просветпо 
културпе полптпке, a то je, госнодо, onaj велшш 
педостатак свих досадашпшх Народпих скупштина, 
да у место, да губпмо време у расправљању мпогих 
сптнпх nmaiba, опда кад долазп na претрес буџет 
рссора Миппстарства просвете, пемамо   времспа, да 

(•(! ynyi'Tii.MO у једпу дуољу дпскусију, и мзгледа, 
да пам je п данас оуђвно, да говорпмо o свчма тп.м 
пптап.пма овлат, na стога мора.м п ja у овојој 
дискуоији да се ограппчпм, н да чекам другу бољу 
прилику кад lioMo моћи да oe детаљније разгова- 
рамо o свима овим питањина koja тапгирају нашу 
просветну подитику. 

Ja ппак ne могу, a да na крају ne бацпм једап 
поглед накве би требале да буду паше школе, у 
оквиру }10ве просветпо-културпе name полптпке n 
name  југоеловешже   пдеологпје. 

Ми желпмо, господо, танву школу, која lie да 
служи жпвоту југословенске идеје n п.епом духу. 
Ha меето ткола без духа и пдеала мп хоИомо 
тколу која he да raju југословвнску идеју, n дух 
јеДинства, и да се у n.oj кегују пдеалп, na место 
доеадаштег мехаппчког рада. Mu ћемо тколу, 
кбјаће бптп расадппн свеганационалног и културног 
духа n напретка, " која 1>е бити у могућпости да 
васпита национално свесне rpaJjane, беа којих nam 
парод ne могке да буде. Hama пшола мора да служп 
жпвоту — повој Југославији, n и.епој пдејп n духу. 
Ona мора бити кошница и раоадник свега нацио- 
палпог, културног, доброг, и лепог, која Ko бнтп 
у могућности да формира национално свеспс па- 
триотс. и добре rpaljane, без којпх nu једап парод 
ne може бптп великп n јан пдејпо, која lie да даје 
људе од идеје, полета и одутевљеп.а, довољно сре- 
ђвне, трезвепе, одмерепе, којп могу датп отпора 
овима демагогпјама, noja he да да л.уде способпс 
социјално и конструктивно ва живот заједнице, ва 
осећај солидарности, верске трпељивости^ ва брат- 
ство  n  дутевпп мир. 

Mn желпмо такне паставппке, који нећб бити 
оамд бирбкратркинастројени предавачв иеханички, 
еухп тпптпвачи и обични оцеп.пвачп, који nehe 
само седетву библиотекамаii кабкнетима, пего којп 
lie битп миоионари југословенски, национални и 
културпп, којп he уносити mune живота и впте 
духа, Biiimi полета n одушевљења у своју наставу 
noja кроз псторпју, географију, филозофију фор- 
мпра отручно n потребпо зпате, дух и ocehaj, ка- 
рактер n јану вољу. Таиве учепико, кбји lie у 
школи добптп пдоале, ocehaj истинског југословен- 
ства, ошпте u стручпо зпач.е, способпост n веру 
за живот, ocehaj заједнице, карактер и дисциплину 
паклопост за рад n ocehaj пацпопалпог југосло- 
веноког грађанина. Такве акадвмије паупа, внан* 
ствепп завод u паучпа друттва, koja he оргапизо- 
ватп паучнп рад и проучавање у југословепском 
правцу n потребама жпвота. Таква позорпшта и 
удружета, која he кроз свој живот n рад miipirni 
л пздаватп југословепску мпсао, иоралнО и друш- 
твспо прорвећивањв, које 1>с уопети да формпра 
гр&ђанску свест и здрав демркратски дух. Таква 
школа са такврм пдеологпјом n ca зпањем шта се 
xohe n којпм се правцсм xohe одлучпо да чде, da 
таквом пдеологпјом од 40.000 трудбеппка мп IIOMO 
успетп да створпмо u дамо велике резултате. 11 
као mro je ткола створпла ведику Француоку, 
велику Итадију n велику Немачку, тако he n ова 
nama ткола створптп велпку Југославпју. (11л,е- 
скаи.е n уокдици: Жпвео!) Н, господо, вврујући 
да he Краљевока влада n Г. Министар проспете, 
nao тто je првп део namer прогвотпог и тколског 
рада вавршев једним грандиовним делом охваралем 
n формирањем шиолства u просветпог   законодав- 



2ПС. XX РЕДОВПИ САСТЛПЛК МЛРТА 1932. 

стиа, T.IKO iicTo, господо шфодии посданици, верујем 
да lio Влада a у формирању namo прбсветне поли- 
гике nliii праитивним конструктивним' југооловен- 
ским путем, с тога hy ja, уверен у то, гласати ва 
буџет Министарства иросисто. (Буран   аплаув). 

Потпрегпседник Др. Авдо Хасанбеговић« Има реч 
г,   MiuivTim   Јефтић, 

АГнлутив Јевтић: Господо народии посланицв 
уверен сам да je Краљсвока влада чинила сво тто 
стоЈМ д« ње, да буџети појед1гаих Министарстава 
буду мањи, да буду с^гварнији, да одгодарају пла- 
тежнрј моћи иашега царода и њсгоној финансијској 
могућности. Псто тако, госиодо, верујем да je u 
Финаисијскп одбор чинио са своје стране CBO што 
je могао, у споравуму са ресорном Господом Мгаш; 
стрима, да со умањи ono што иијо најпотребније. 
Ja ипак мислим, господо, да je требало чинити 
JOHI cMaH.oi.a у иојодииим бучетима равних Мини- 

старстава. Ta смаљења иогла су да дођу na личне 
рабходе, нтоиена смаљења принадлежности оиима 
који имају иало, него само онима који имају миого 
u pojiviiiuijoM ivnimiiior особља, КОЈО по.ма квали- 
фикације. 

Овогодтг.и.п буџет Министарства просвете има 
такр рећи један мшшмум за егзистенцију. 1\од нас 
ее увек на просвету гледало као на пасторче, и 
n опогодппт.п буџет Мшшстарства прроветс иред- 
видео je један мшпшум у постављаи.у ионих учп- 
теља. У поводи' буџету je предвнђено трлико колико 
je потребно само ва ноких оОО учитеља, и ако само 
Вардарска бановина потребује данас можда око 
400 учитеља. (Гласови: Тако jel и пљескаЈве). A 
шта je остало ва oĆTajje бановино ? За Врбаску, 
Приморску  ИТД. 

Ja мислим, господо, да се на просвету ис оме 
да штеди. .lop onaj који no водп рачуна o просветп 
JIICMJ

7
 he со то доцније страховито Рветити. (Пље- 

скан>е). У просвети мора да буде елана, да будо 
полета, јер од пррсвете вависи целркупна nama ради- 
иост и nam привредни напредак. Темељ просвотне 
полптикс [иора да буде ооновна настава. Свака 
napa i;nja će ивда na просвету u ua културу, продук- 
ттша je. Нпсу узалуд памстпп људи кавали да onaj 
парод, којп пема просвете кема im будућности; да 
onaj народ KOJU има впше школаима маше апсана, 
болннца   и  кааамата. 

Mu ce, го.слодо, не можемо похвалити просве- 
том пп у једној бановини, a ja мислим да нам je 
најпотробнији рад у Приморској ватим у Вардар- 
ckoj, Врбаокој, Зетској и једним дслом Дрппске 
Гтповипо. Ja мислим, ГОСЛОДО, да je огромпа ттота 
ва државу a ва- парод што je укинута ona бопсфи- 
ција, ona подластица која je важила за чиновнике 
v Вардарској бановини, у Јужној Срблји: да пм 
ce 8 месеци рачунају у једну годипу, кар u onaj 
вишак у принадлежносгима. Јер, госпрдо, тамо 
треба државни службеници да буду мисионари; 
a Miiciionap греба да буде сит и троба да буде na- 
грађен. Ипјс овеједно; господо, сдужбовати у В{)а- 
ништу, пспод Осоговских n.iiannna пли у ппто.мој 
Мачви или Војводини. 

Даље, господо, да би подигли проценат писмв- 
nocTii, пама су потребне школе » паставппцп. За 
пшолс n ва наставнике потребан јеновац. Јамислим, 
да no on ono никакав грех да je укппута пека гене- 
рална дпрекција п noKii гепсралпи директор n да 
су уштодс од тога датс у корпст буџота Мшшотар- 

ства просветс. Тако исто да je редуцпраао ове ono 
женско особље у naimiM падлеиггвп.ма иојо no. II;I- 
држава своју појјодицу n бвоју фааилију, na да су 
u то уштеде дато у корист буџета Министарства 
просвете. To редуцџрање, као што je кавао г. Грђић, 
требало би да прчне одовго и na место једпог гене- 
ралног директора имали бп сигурдо десет сеооких 
„уча", чији бп рад користио п државв и наррду- 
V корист MiraiicTapcTsa дросвете, односно у ко- 
рист буџета овог Мпппстарства, требало je допоти 
п вакрн o државној администрацији и o системати- 
вацији чиновничких места. II уштеда од тога требало 
би датм na просвету. A ono on ce стоструко пспла- 
тплс. У корист буџрта Мшистарства просвсте могло 
су ce CTBOpiiTii уштеде u na тај пачип да ce у пашим 
државпим надлештвима ваведе ред преко виме од 
8—2 послс прдне. Ту бп уштедо биле огромпе n na 
огреву n na осветлеп.у. Господо, верујем, истр 
тако, да би ce могло укинути нека чинрвничка 
места no конвулатима и посланствима na страни. 
Уштеде с то стране бпле би од волпке користи no 
нашу ваосталу пррсвету. Укида1Бем вакона, којим 
су фаворивирани богаташи: да II>IIXOBO nylie буду 
ослрбођене од пореве ва иввесан број годппа од 
кад ce нодигпу, донело би такођо иавесан прихрд 
који би ое KopucHO могао употребити na ii;uiiy ва- 
оеталу проовоту, na no само na просвоту, noro би 
пошто остало и ва трошарину. 

Овлашћење, господо, које нма Г. Мипистар 
просвете: да може предложјити ватварање иавестпог 
броја школа, ja мислим да mije вгодно. Ja мислим 
да со TiiMO no nocTiivKo ништа. AKO ce пзнестап број 
тимнавија или других школа н укине, наставвици 
тпх школа nolio бити ивбачени na улпцу негр ће битп 
npoMoiiiTonn у друго гимнавије или стручне школе, 
um Ko бити пенвионисани. 

Onu he сигурно GiiTii постављепи у другим 
школама, a ђаци nelie папустити школђвање, него 
lio nliii у друге школо и држава пикакво уттедо 
no може да има. 

Иоред тога, господо, ово укидаље школа неће 
погодитп богаташо, јср onu могу своју доду шко- 
ловатп где хоће, n ако код ших пема баш тако даро- 
вите децс, алп he ово ватварање школа погодпти 
сирртињу, код које ce врло чосто налаве даровпта 
деца. Данас, госпово, када со налавимо у једпом 
простору, у једпом кругу, гдо сталпо чујемо роч 
крива] крива свега n овачега, када ce, господо, у 
буџвту Мппистарства просвете предвиђа само то- 
лико, колпко je потребпо ва 800 учитеља ва целу 
аемљу n о,000.()00 као IIOMOII ва подпаан.о НОВИХ 
школскпх аграда, опда ce, господо, даје na Лародпо 
позориштс скоро две дссетппс милиопа, na Акаде- 
мију паука .4,000.000, Музеју око пет милпопа. 
За ono три установе дајо oia скоро два пута вишс, 
пего за 800 учптеља n IIOMOII ва подизап.о пових 
ШКОЛСКИХ зграда ва цолу државу. Ja, господо, 
нисам протпв Иародиог поворпшта. Ja зпам да кам 
ono сдужи вбог поднзаи.а то втпо уметпостп, алп 
umna уметност мора да пде у одпосу прома основној 
наотави. Ja мисдим, да народ никакве користи нема 
од балета, од ono onope n од оних тамо голуждравпх. 
које  ce  вију као  змпје,  na даскама. 

Закон p пародиим школама, господо, прецп- 
вира да je школоваље у осповпој  школи обавезпо. 
VI шта ce догађа .' Школе су пам пупе децо. И опда 
видито пеког учцте.г.а где са стотшшм 1)ака радп у 
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каквој бедној оббици, у којој улропашћује ч себе 
u децу; Ja мислим, господо, да. у данашње време, 
кад пемамо довол.ио школа, иомамо донољно учп- 
теља, да би бпла дужност Миниотр^, просвете, да, 
бар у овом момеиту, ва ово прилпке измени Закон 
d народним школа.ма. и то тако, да школовање 
код нас трајо 'i годвне са два вимска течаја од no 
5 мессци за сеоску дсцу. ПотрЈзбно je да се упрости 
административни поступак при подизању нових 
школских вграда, да су школскв зграде такође од 
јефтинпјег иатеријала " скромније. Да со допесс 
Правилнив o примени вакона o народним школама; 
да се донесо Правилник o школском надвору и ив- 
мени iiaciamioi' илаиа n ирограма, иарочито да 
будв удешено ва серскв, васебво ва варошке школе 
п засебпо ва индустријске центре. 

Ja бих вас, госиодо, молио да се не омањи у 
Оуџсту Мћнистарства просвете бнај део који говори 
o благодејањима ђака учител>ск11х тнола. јер, у 
учител.сно школе долаве деца најсиромашнијих ро- 
дитеља и mijo право да им со та благодејања укидају. 
Исто тако мислим да би Министарство иросвете 
требало да предпзира у Закону o народним шко- 
лама сталност учитеља, оиако исто ка« што je тр 
било у Закону o народним школама од 1904 године. 
Молио Пих исто тако, да ce у току године ic(! врши 
премештај учитеља. 

Ja не внам, господо, да пи у покој држави још 
имадаиввестан број државних чиновникаЈ државнрг 
особлва, врши шпичтаи иосао, да има штс дужшити, 
a  да иема  иста  права. 

11 ако сви ии тражимо штедњу, иислим да 
апсолутно није )ш правилно ни вгодно да иввестаћ 
број државних чиновнпца ,удат11Х за чпиовиике, 
примају само половину личног додатка. По коме 
праву да једна девојка прима пун додатак, a једна 
удата државна службеница да прима оамо ооловину 
тога додатка. Ja мислим да баш овај као удатој 
тРеба много више него девојци, јер удата има и 
кућу n доцу и породицу, o којој треба да води више 
рачуна и na ('BO то Bunio троиш него девојка. (ћу- 
Koeuh: Удата ва чиновника, то истакните.) To ja 
u  кажем. 

Ca овога места, госиодо, подвукао бих још 
једиу неправду, коју Министарство просвете чини 
према једном броју учптол.а, и то према ошш учи- 
тељпма који су ва стваран>е ове државе дали све 
IIITO су могли. Ти учитељи, који су одликоваии п 
награђени орденима КарЈфорђеве ввевде и Белога 
орла, noju су рањавани; и.пма оу годинв koje су 
пррвелв у рату још l!'22 грдине од стране Народне 
скуппгтио ваконским путвм признате ва пенвију 
и повишицу, ium HM (•(! данас те годпнеио рачулају, 
ii дошло ce до .'[(јдио анрмалије да учитељи који су 
још 1912 године овршили шкрлу имају и данас оому 
групу, a оии који (^у завршили шлолу 1915 и 1916 
у Француској нмају сада шесту и седму групу. 
(Исаковић добацује нешто говориику). 0 тој томи 
нећу даље да говорим и оставпћу другу llcaKoniiliV 
да o JI.oj даље расправља! 

lloiirryiyliii одлуку посланичког клуба, да у 
iiaiuiiM иалагал.пма будемо што краћи, да би могли 
други доћи na ред, ja hy upu завршетку да џаведем 
једаи пример који можда није баш згодан. Хоћу 
да употребим једну нзродну пословицу, која каже 
да јо у празној кухип.и куварица дуда. Мржда je 
псзгодаи овај   пример, али u nam  Г. Министрр про- 

свете ие можс нам   подићв више   школа, ие  може 
нам oTBopiiTii imiiie одол.ел.а, ис моиче иам втпе 
наставника поставити, кад му je буџет везао руке 
u дао само један минимум; a нигде no постоји да 
једновремено могу да иду реформе и штедња. Ако 
јо роформа, треба nape, a ако je штедња, нема пара. 

Надам ce да lio сс овс фвнансијске прилике 
код нас да цоправр, јер пооле гладних година до- 
лазе родне године, na да ће гада и г. Министар 
просвете добити ванредпе кредитв, са којима ke 
Molili подићи нашу заосталу просвету, верујући 
то, ja hy гласати ва буџет Мипиотарства просвете 
с молбом да ce o проовсКпван.у широких пародних 
ма('а иоводо luiuio рачуиа, јер јо у овогодшпп.п 
буџет унетаједна мала оума запроовећивањешироних 
народних маса. Исто тако молим да ми довволите 
да ča овога места одам вахвалност u члановима Фи- 
нансијског одбора, који нису чипили пикаквб ив- 
мепо ни смап.ел.а у делу буџета Министарства npo- 
свето, који говори o народној просвети. (Одобра- 
вал.с и пљесак). 

Потпрсласедиик  Д-р  Коста   Поповић: Има реч 
лародлл посланик r. Јанко Барле. 

Janko Barle: Gospodje narodni poslanci! Težko 
milijone votira narodna sknpSčina ministrstvu pro- 
sveto. Te miljione poklanja na oltar boginj, Virtutihns 
ct Musis, — naš narod. S krvavimi žulji in mnogim 
znojem je prislužil narod, seljak, delavec, trgovec in 
vsi produktivni sloji naroda ta denar. Ali ne samo 
država, tudi občine velike denarne prispevke za osnovne 
šole. Danes sem dobil pismo od zveze županov dravske 
banovine, v katerem mi tožijo, kako težka bremena 
nosi narod za osnovne šole, kakor tudi za srednje in 
visoke šole. Dovolite mi, spoštovana gospoda, da vam 
piebeiem to pismo, iz katerega boste spoznali, kako 
težka bremena nosi narod za prosveto. Vladajoča 
gospodarska kriza je težko zadela tudi državo in sa- 
moupravne oblasti, zlasti pa občine. Dohodki in naklada 
raznih davkov, doklad in tiošarin so mesec za mescem 
manjši, medtem ko izdatki s oziroma na predpise 
zakona, ki nalaga občinam bremena, vedno rastejo. 
Najtežje breme so danes bremena, ki jih nalaga obči- 
nam zakon o narodnih šolah. V dravski banovini 
imamo 3585 učiteljev, izmed teh ima 1431 naturalna 
stanovanja, za katere morajo skrbeti občine, za ostalih 
2134 pa plačajo občine dravske banovine v gotovini 
stanovanja v skupnem znesku 4,349.000. Poleg tega 
morajo dajati občine učiteljem km ivo, kar olneme- 
njuje občine za 2,200.000 letno. Katehetske nagrado 
plačuje 90% občin dravske banovine, in te znašajo 
skupno 3,295.080 dinarjev, tako, da znašajo vsi ti 
izdatki skupno 9,844.680 dinarjev, oziroma, ako upo- 
števamo še naturalna stanovanja, do 18 milijonov 
letno. Občine morajo skrbeti tudi za zgrade šolska 
poslopja, za vzdrževanje poslopij sre/.kili načelstev, 
za babice, konjače itd. Vsi ti izdatki pomenijo og- 
romno obremenitev vseh občin, ki v današnjih časih 
težke gospodarske krize teh bremen ne morejo več 
prenašati. Z oziroma na navedeno prosimo, da blago- 
volite posredovati pri ministru presvete, da se zakon 
o narodnih šolah predloži narodni skupščini v spre- 
membo, da se ukinejo vsi predpisi zakona o narodnih 
šolali, ki obremenjujejo občine. (Ploskanje.) Iz tega 
ste gospodje spoznali resničnost mojih besed, kako 
težka bremena in žrtve prenaša narod za prosveto. 
lir zato ima ta narod pravico, da po svojih predstav- 
nikih,  narodnih poslancih,   tudi izreče svoje  želje in 
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zahteve. Kaj zahteva narod od presvete? Pregovor 
jo, kar se da za prosveto, ta denar se bogato obrestuje, 
prinese bogate interese. Prava presveta prinaša na- 
rodu blagostanje, nevednost ga vodi v propast. Da 
pa je presveta resnično prava in blagoslov za narod, 
je resnično, kar je rekel gospod minister prosvete, 
da mora bazirati na moralni podlagi. Etično podlogo 
prosvete moramo predvsem zalit cvati od onih, ki 
našo mladino vzgajajo, od učiteljev osnovnih šol do 
profesorjev srednjih in visokili šol. ^ola mora vzgajali 
mladino tako, da se ho zavedala dolžnosti, ki jih bo 
nekdaj imela, ko stopi v javnost, da bo la mladina 
dober član človeške družbe, da dobimo od nje zveste 
državljane, pa tudi dobre otroke božje. Učitelj, ki 
izpolni to dolžnost, ki kaže na ta višji cilj mladine: 
pravega človečanstva, zvestega državljanstva in po- 
sinovijenja Božjega, ta je pravi učitelj, ta je oni pio 
nir,  ki  kaže mladini pot  v  holjšo   bodočnost. 

Ni odvisno od lega, koliko šol imamo, ne od kvan- 
titete, nogo od kvalitete, kakšne da so lo šole. Лко 
bodo iz teb šol izšli mladeniči, prihodnji učitelji na- 
rodni, prosvetljcni z moralno, etično poolago, potem 
vemo, da bodo pošteno in pravično delovali za narod 
in državo. To je, spoštovani gospodje, ono, kar narod 
zahteva sedaj od prosvete po svojih naiodnib pred- 
stavnikih. Učitelj, profesor, ki ne izvršuje te dolž- 
nosti, ki morda celo v besedi ali z življenjem svojim 
z vzgledom svojim, kvari mladino, jo odtujuje državi, 
jo vodi po nemoralnih potih, i.e spada na tako visoko 
mesto, od koder naj pride prava presveta in kultura 
med  narod. 

Še neko misel bočern iznesti na tem rnestu! To 
je moje privatno mišljenje. V naših šolali se uči mnogo 
jezikov, učijo se klasični je/iki, grščina in latipfiČiua, 
učijo se pa tudi živi, mocerni jeziki, srbohrvafioina, 
francoščina, nemščina. Veliko se moia učiti mlauii.a, 
a pri nas velja pregovor: „Kolikor jezikov znaš, toliko 
mož veljaš". Dobro je, ako veliko jezikov znaš. Л jaz 
rečem: En jezik je, na katerega polagam veliko važ- 
nost, ki se pa do sedaj ne uči na našiti šolali, in to Je 
živ jezik živega velikega naroua, ruščina. Go.podje! 
Mi svi ljubimo veliki ruski narod, sveto matjuško 
Rusijo. (Živahno piitrjevanjc in ploskanje). Mi vsi 
vemo, da boni rmki r.aiod sedaj težko pot čez svojo 
Kalvarijo, da pa skoiaj pričo njegov „Uskrs", nje- 
govo vstajenje, iir bodočnost je slovanska. Po veliki 
mogočni Rusiji, ko piico evolucija, ki bo izboljšala 
duhovno stran tega naroda, in ga zopet pripeljala 
nazaj k Bogu, in to bo božja previdnost, upam, kmalu 
učinila, tečaj bodo vsi, ki imajo vezo s tem narodom, 
imeli v tem narodu tudi bodočnost svojo. 

Gospodje, tudi uri, Jugotlovani, moramo misliti 
na to že sedaj, da smo pripravljeni na bližnjo bodoč- 
nost, da se Oslonimo z živim je ikom slovanskim, 
tj. ruščino, na ta veliki narod slovanski. Ko pride 
pričakovani trenutek, bomo Slovani od Kamčalke 
do Boke Kotorske, od Arliangelska do Djevdjolije, 
ali ako bočetc, do Soluna in Caiigrada, združeni po 
močni, živi vezi jezika tj. Ručšiie. Gospodje! To je 
moje mišljenje in, upam, da rinem učinil nič zlega, 
ako sem to govoril in da bo velika dohrota za naš 
jUgOtlovenski narod in za našo državo, ako se mladina 
rrči mile ruščine. 

Se na nekaj Vas hočem opozoriti, v tem trenutku. 
Zelo sem vesel ekspozea ministrstva prosvete. Zelo 
me je razradostilo, ko je minister decidirano izjavil, 
da se ne ukine in ne okrne univerza v Ljubljani. Tir 

Vas moram na nekaj spomniti Pred mescem dni ste 
slišali, da so se v Ljubljani vršile demonstracijo nekega 
dela univerzitetske mladine. Bilo so ogabno, grde. 
Mladina se je dala zavesti od nekih temnih sil, ki so 
hujskale proti vladi, češ da boče ukiniti nekatero fa- 
kultete na ljubljanski univerzi, in padle io takrat 
izjavo, ki jih ves slovenski narod in vse meščanstvo 
Ljubljane kakor tudi celokupna delegacija Dravsl<c 

banovine odločno obsoja. (Živahno odobravanje in 
ploskanje.) Sedaj vidijo one tamne sile, da so se vra- 
čunilc. Vlada ni taka, kakor so oni mislili, vlada je taka, 
ki ljubi ves jugo,-,lovenski narod brez razlike, Slovence 
ravno tako kakor Hrvate in Srbe, in zato je napram 
vsem pravična in dobra, in zato ji gre tudi vsa pohvala. 
Slišal sem in dobil pismo, da so pretekli teden dolični 
to popravili, da so z lepo manifestacijo, katere so se vsi 
udeležili, pod vodstvom profesorjev, manifestirali za 
univerzo, za jugoslovensko državo in za uedinjenje. 
Prav je tako, da se popravi, kar ni bilo v rodu. 

V upanju, v veri, da se bo ispolnilo to, kar sem re- 
kal in kar je trdil g. minister prosvete, da bo vzgoja 
mladine moralno, in poln veselju, da ostane univerza 
Ljubljanska neokrnjena, hočem z radostjo glasovati 
za budget ministrstva prosvete. (Dolgotrajno plos- 
kanje in Živio klici po celi dvoiari.). 

Потпретседнцк Др. Андо Хаеанбеговић: Реч 
има пародшг посланик г. Милан Петковјнћ. 

Милап IleTKoimh: Господо пародггп послаппци, 
кад je реч o буџету Јшсхода Мипистарства просвете, 
мепе лпчпо као претстапиика крајова Дринске бапо- 
вине интересовала je цајвише партија „Помбћи др- 
жавне за подиаање шкодских вграда кародних школа 
у оиромашним крајевима". Kap то кажем, господо, 
ja hy одмах да вам кажем и равлог u оправдагпо 
ваштб ме je баш ова партија највише тгторосовала. 
Крајеви, господо u (Ipaho, које имам част овдо прет- 
стављати, сигурно оу у читавој нашој отаџбини, 
Крал.еишш Југослагшји, пајаапуштешгји у ногледу 
просвете u у поглоду баиг осповпс просвете. Ja го- 
сподо, без нкаквог прстергшаља овде кажем, да имадо 
поједвних крајева, ne само у оном ареву којп гшам 
част да претставл.ам у овој Пародпој скупштппп. 
noro да има u у суседшга сревовима, нојп сачгш.авају 
средпште паше Дрппске баиовпие, простора у дужппп 
до 50 км. a у inripmrn преко 30 км. rra којгтма пема 
nn једне једппе народне основне школе. 

Господо пародпп послаипци, у реферату пачел- 
ника просветггог оделеп.а Дргшско багговине стајало 
je rr ово једпо твр^ев>е, да je у Дрипској бановппч 
поетотак ггеппсмеггостп волик rr да je у том на ггрвом 
месту Срев вворничкиј na затпм К"ладагг>скгг rr Вла- 
сетгчкп, којгг ja протставл,ам у овој Народној скуп- 
iriTimri. Господо, rm ћето схватптп гголожај ових 
крајева у погледу пита&а ocrronrre ггросвете кад вам 
кажем, да je ПОД туђпггском управом једагг чптав 
срез, као што je rra пример Срез рогатички, имао 
свега трп школо, u то једпу у граду, среском месту 
n две српске школе у селу. To зггачгг у чптавом срезу 
била je јсдгга једина државна школа, a one другс 
две, биле су српске аутоггомпо школе. Кад се узМв 
да je баш тај срез после ослобођоп.а, одпоспо у тону 
од 12 годгша до дапас, добпо 24 или 26 школа, to 
вначи, господо, да je ослобођеае донедо у тај срсз 
u у те крајеве истиноку праву варбдну просвету- 

Ллп, господо, браћо n пријатељи донело je и У 
крајеве, које имам част да претстављам, али у врло 
иадој мерп. У врло малој мерп, јер na пр. од осло- 
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Пођел.а у Срезу вворничком iinje подигиута до ирошдо 
годиие im јсдиа једппа пародиа ооновна школа. 
Отворена јо само јсдна, али u то у згради бившс 
фпиаисијске коптроло, која je иаиуштспа посло 
ослоио1)ОЕ1.а u можда да није било тога ие би била 
im оиа једна јодпиа. Према плану просђетног оде- 
лења Дринске бановине ва ивградаБу аграда основних 
школа, no програму који je предвиђен, требало Пи 
да буде у ошш централним орезовима Дринске Па- 
иовипе годиши.о иајмаи.о 5-6 основних школа по- 
дпгнуто, a кад се сваке годиие будв подигдо 5-6 
школа иотом ла пет година, onu крајеви могли би 
казати да су прибдижно подмирени са вградама 
осиовпо школе. 

Госиодо, у роферату начелиина просввТНОГ оде- 
леља Дрннскс Пановпно стоји u то, да процеиат не- 
писмености у Дринској бановини највишо иада баш 
na крајеве централне, n го на крајеве o којима ja 
говорим. 'Гу се процепат неписмецости пење иа 90 
и прелави преко 90%. Зато сам, палазсћи се у тим 
крајевима, који су у таквом стаи.у, у поглоду осповне 
просвете, што je сасвпм разумљиво, госиодо, одмах 
чи.м еам добио у руко буџет расхода Мииистарства 
проовете, потражио да впдпм у колико се o овоме 
водило рачуиа u колика je овота предвцђена и на 
своје велико изиеиађеи.е нашао сам да je предвиђена 
свота не само малена, иего u врло малеиа е обзиром 
на саме потрсбе мојих крајвва и на потребе саме 
Дрипске бановине, a ово je овде предвиђено ва чи- 
таву земљу,  a ne само за једну баиовпиу. 

Ja исмам етатистнчких иодатака o стап.у осиовпо 
иросвете у осталнм другим пашим баиовниама, али 
сам увереи, да im једна бановина ис етојн лоишје у 
чмтавој нашој вемљи, у погледу бррја осиовиих 
школа, као IHTO стоји Дрииска бановина, Чак веру- 
јем, да ни сама Вардарска бановвда не стоји у по- 
гледу основних шкбла тако лоше као што стоји 
Дринска бановина. И вато, господо, ja iieliy да дуљим 
свој 1'овор, иего liy само да се o6j)aTiiM и вама п да вас 
умол11м; да ме и ви потпомогнете у мојој молби, коју 
у овоме чаеу упућујвм испред иеколпко стотипа хп- 
љада пепросвеКеипх ив оних крајева које ja овде 
претстављам, a ту молбу упућујем r. Министру 
просвете да се ив ове партије одреди што већа свота 
баш ва Дринску бановину и то pa нарочитим назна- 
чењем на ове централне сревове Дрвдске бановине. 

Ja, госиодо, нећу o другп.м партијама да гово- 
рим, јер не бих могао ualiii ни код једис партпје 
да би се neuiTO могло одузети п другој партијп додати. 
Све je важио n то врло важпо. Све што je иредвиђено 
све je то мало u кад би се имало одакле требало бп 
и додавати a иикако одузииатп. Ja кад мало upe 
рокох, да je бедио стап.е осиовпе просвете у краје- 
иима које претстављам, сасвим je разумлишо да сам 
зажелео да ова партија буде BCIUI U сасвим je разум- 
л>пво да еам иотражпо да впдим да ли бпх могао 
е иеке друге партије да скипем u овој додам, али ja 
ue впдпм, господо п ирпјател.и, да je то Morylie, јер 
свака иартија која je овде етављепа у буџет расхода, 
толико je важпа, да се ие бих im усудио да кажем 
да узмем овде и  додам овде. 

3aBpiiiyjyliu свој говор ja ионово молпм госпо- 
Дина Мшшстра просвете, да се са предвиђеним кре- 
Дитима оа што ввћом и иајвећом свотом обрати ua 
Дрииску баповииу, a нарочето иа one крајеве, које 
Имам част претстављати a 0 чпјој сам осиовпој про- 

овети i'ono|)iio. Ивјављујем да hy гласати ва буџет 
Министарства иросвете. (Аплаув.) 

Претседник Др. Коста Кукавуди: Има реч на- 
родии послаипк госиодии Др. Мплап CTIIJUII. 

Др. .Aln.iaii CTIIJUII: Гошодо иародии иослаиицп, 
питања просветне иолитцке су ванредно тешка " 
комплпковаиа, п гтога со лросветиа политшш mije 
могла после рата усталчити на једном правцу инти 
добити једиу форму u један садржај "•' само нод 
нао, iiero n у друшм земл.ама, јер су после рата искр- 
савали равни проблеми, ва које je требало доспети, 
a iincMo могли доспети јер се просветаа политџка 
морала iipii.iiarol/anin'ii iioBOM друштвеном схиа^аи.у 
и  новим културшћм u екоиомским потребама. 

lipu оцењивању те просветпе политике ne имемо 
ваборавити на то, да и веће и нацреднвје д|)жаве, 
које су пмале знатно развијеипју школску историју 
ва собом м једиу лепу традицију у просветном жи- 
воту, да су и те државе после рата лутале и ексиери- 
мептисале. Ja упућујем само на Француску, где je 
требало да прође 7 годпиа после рата, na да се устали 
да тако кажем, једиа послератна просветиа политика 
и иросветнп гкпвот.и то иакоп одлучппх рефорама 
Мипистра просвете Берара. Даље, упућујем иа Не- 
мачку, која je; уиотробила све своје умие сааге u 
способнрсти евојпх iiajno.i.iiN интелсктуалаца иа 
чувеној државиој просветној конферендији 1020 го- 
дине, a да би у свој школски живот укела иавремеио 
схваћање н увела потребиу уравпотеженост у онуг 

бевбррјну масу педагошких и органивациоцо-школ- 
ских проблема. кији су се јавпли у свпм иародпма, 
a нарочито у Немачкој, која je, како зиамо, из рата 
нвашла побеђена. 

Onu школски проблемџ вадавади су миого це- 
придика u luuiinM суседним братским државама 
Ческрј и ПољСкој, и no привнању самих н.ихових, 
a 1Име п аатих иротттпка, onu су у поелеДЈ&е 4 
годипе у својој просветној политици показали једаи 
видан успех. 

II код иас се, господо народни посланицџ, на- 
стрјало да се jioinu JC.IJ'H iKMUKii комплекс тих про- 
оветних питања на тај начин, да ее наша просветиа 
политика иекако ако.модира иовим струјама, повим 
схватањпма, a да upu томе води рачуна и o пооебвим 
нашим приликама, које често нису једнаке.или су 
диаметралио опречне онима на вападу, u код других 
држава. Према томе наш напредак прооввтни морао 
je бити опреван и сукцесиван и то зато, што смо ии 
upu иаграђивању нашега просветнога живота мо- 
рали водити рачуиа u o финавсијокој могућности nanio 
краљевине, која je послс рата имала многих и других 
неодгодивих проблема и потреба, које je требало да 
сврши. 

Нама je свима стало до тога да се uaiii школоки 
живот развија u развије у што бољем и оаврвменијем 
аравцу u да се Закони допети у последи.о T{)ii годиио 
- који no моме уверен.у вначе плус осетап u осетну 

добит у нашем школском ваконодавству — што 
правилније ириводе у живот. Иитап.о je колико се 
уза сву добру вол,у, у томо дравду учинило. Иризпа- 
jvliii u хоноришући сва пастојал.а у томе правцу 
u сво ono што je до сада учпп.епо, ja морам да ставим 
пеке прпметбе u неке вамерке, a стављам пх у увере- 
и.у да lio one послужити само напретку паше школе. 
Једна осНовна, принципијелна a олшта вамерка 
била бп у томе, што ее у изграђиваљу пашег школ- 
ског живРта чппи нека равлика иамеђу равних врста 

27 



2:10 XX РЕДОВПИ САСТЛИАК — 5 МЛРТЛ 1932. 

шиичх школа. Измсђу л.их се ставља као неки пшаи- 
ски вид, док on eno то наше школс, од основио до 
Уиинсрзитота, требале да чине једну јединотвену 
целину или организацију. Иосле ове коистатадпјо 
ja li.v прећи на друго питање, веома ваншо, алп a 
ноома деликатно. Код нас; господо, ни на једном 
подручју iiameru живота, na ни на Ј1од{)учју школ- 
ства, ne може да се доиесе ни једаи вакон, ни једна 
иародПа, mi јодап паставки илап, a да се све то ва 
неколико }{одолЈа no измени. Ha тај начин, осотло 
губи ауторитет власти, noja себе овако често кори- 
гира. Ja допуштам да можс, с времена na време, 
да будо иввесне корокдиј^, алн изглода ми да код 
nac то постаје готово иоко праппло. За доказ тога 
поменућу само јвдан случај. Кад je про годппу дана 
ивашао Закон којим се у нашу мушку срвдњу школу 
уводи ручии рад, - потробак за одгој пол,о n за 
практично васпитан>е наше омладине—посло неколи- 
ко подоља, тај јо ручни рад ивбачен. Заштр? Избачен 
je вбог тога, што со покавало да ми немамо радио- 
ница, помоћу којпх бн со остварио тај циљ. Ja ми- 
слим, господо, да со овако иошто морало зиатн у 
Мннистарству, npe noro што je доист Закон, -- и ио 
внам вашто со јодла ствар уводпла, na косле изба- 
цивала. Ja itoliv да говорпм o стварима noje су по- 
внате п широј јавности и за којо бих ja желео да се 
уродо. To je дитање школских вграда, научних тер- 
мпиа, o чему je говорпо мој поштовапи друг, г. Ћу- 
KOBiili ПиолпотсЈка n каПпиота. Господо, у iiamoj 
зсмљи пма школа у којпма учопиди еврше матуру, 
a не впдо mi један фивички нити хемијски екгперп- 
мопат! Ja држим да би у најкраћем времену тробало 
да nama врховна школска власт пзда „Упутства ва 
наставне планове" у којима би со ивнеле мисли во- 
Д11л.е за свапп поједпип продмот, jop без тога господо, 
не може се ни вамислити један хармоиичаи рад свих 
наставнпка у иашој зомл.и. Друго државе су успелс 
да то учине. У Иемачкој то су тако вване „рихт- 
линијен". Ja се надам да ће a наше Министарство, 
уочив потребу за тим, иаћи начина да та „упутства" 
добијомо   BOII   ва  почогак  следеће  године. 

Ja сам lumoo, госиодо посланици, само пеполнко 
карактеристичних примера, и то, капо видите, само 
са једпог подручја иашог школског живота, из сред- 
JLO наставе; али, пма још иоколико на које морам 
да со осврнем. Ila пример, ja морам да спомеием 
пенвионисање млаДих чиновника, који би моглп jom 
н тв како да послужо. To je торот ва nam буџот, 
u ja мпслим да бп требало, након ироглода, вратити 
их у служпу. Онај који uoho да вршп службу, дати 
му на располагам.е да бира: или да губи службу, 
или да со Bpaha у службу, ако je способан. Јер, ако 
je један пенвионер са 10 годииа слугкбо сиособаи да 
у другом једиом падлоштву ради, оида јо ои cno- 
собаи да ради и ва државу. Многи раде ово: да се 
са 10—12 годппа службе даду пенвионисати, добију 
1.000 илм 1.500 дииара пенвије, и онда нађу jom 
папву приватну службу са 3.000—4.000 динара на- 
граде и jom годипама и годпкама тамо служе. Друга 
ствар, господо, мени je врло неу^одно, али морам 
овде да ивнесем, то je питан.о иоисплаћеинх хоио- 
рара наставницима. To je награда појединим настав- 
ницима за л.ихов рад, управо л.ихова плата. Има их 
ко ,11 чекају ne месецима, пего годинама, да им се 
ти хоиорарп исплате. Ja бих молио, и ja мпелим да 
hy овде само учинити услугу Г. Министруј ако се 
дш овде сложнмо у томв, да се no премоттају, ne 

иоставл.ају u )£е додељу|у na рад у појвдиним тко- 
лама наставници, ако тамо немају прописани број 
часова. Ми имамо у Загребу, ЈБубљани, Скопљу и 
Београду можда na стотине. таквих, који не могу 
бнти вапослени, a вашто су дошли тамо, то ми 
најбол.е внамо. 

Ko би се иавратио у какву директорску каицо- 
ларпју, имао би тта да види. Директор je eno, само 
nujo ono mro (|д n.ora закои траукм. (Лплауз.) lin Кете 
га naliii затриаиог актима, и он ke вам pehu: „Опет 
су му вратпли некакав рачун; опет има нека крми- 
cnja за noKo туце оловака итд." Ои со просто спрема 
ва неког рачзгнарског чииовиика, и, према томо, 
иород свих сокротара, ои бива ватрпан том тколском 
адмтпк традијом. A ja ка.укем: да го нпје можда 
вгодно, mro се на<тавници постављају ва секретаре, 
jop опи то ал.каво вршо, већ треба да се за то постав- 
љају манипулативни чиновници, којп lio вртптп те 
послово, a директор да врши своју дужност, да бднјо 
над духом и радом својо школо. Није ии са настав- 
ницима мпого бољо. Omi, ио јодном иовом napoljoii.v, 
морају да право диспозицију свога маторијала no 
недељама за сваки дан, свак^ сат кад ke предавати; 
a кад ће питати. Ja Holiy сада улазпти доталтијо у 
то, јер би ме то далоко одвело; али, увмите ако со 
разболи једап иасташшк, пли су правници, оида се 
uopoMOTii чптав плаи. Зар no би било довољпо да тп 
паставнпцп uaiipaiio диспозпдију за семестар, према 
□ринципима који ће га водптп у раду. J ep, иначе, 
na тај начин, MU стежемо индивидуалност тога на- 
ставника, и on постаје једап обичап механивам. 

Ja парочито моЈ)ам овде да кажом: како оу се 
код npoBoljcn.a чиновпика учиниле силне гротке, 
ге се сада мрра тим питањима бавити Државни савет, 
a вероватно да be će и Народна скушитинја моратн 
тиме повабавити. Јединствен je случај jivui<»r дирек- 
тора. Iljie две и no годиие, од прилике, ватворен je 
његов вавод. Свп су наставници били pacnopol;onu, 
само je директор остао две и no годпио, pa свима свр- 
јим припадлоишостима, да Св molio, u ток je, захва- 
л»ујућиГ. Министру, npe месеђ и no дана ynyliou na 
nocao. 

Питање редукјчије чиновничких плата, равуме ре 
да lio осетио осотпти uain иаставиици. To су onu, 
који треба да служе na ПОНОС п ва увор идоди u ро- 
дитољима и ja пезпам, како he omi, када се дана 
са материјалним неприликама толико 60110, моћп 
да томе своме позпву потпуно одговоре. 

Привнајом да у једпој новбнасталој државп, 
гдс je би 10 миого важних и иоодгодпвпх питања ва 
ротаваи.е u мпого оунпто трвавица у јавиом живо- 
ту, itiijo могло ua ове доспети, али na пама je да уочимо 
све то мап.кавоотч и уложимо ову добру вол.у, да 
помогпомо   да со томе доскочи. 

lipu свому овомо што сам овдо каваб, мепе воДп 
јодпо најлепто убеђвње и иа.јбоља намера, да пружим 
прплику нашим просветним властима, да ово све 
испитају n према потреба поправе. Jop, господо 
посланици, велпки i(; вначај и школе и проевоте. 
Светоки рат je покавао, колчку улогу je школа игралв 
у формирап.у и спремању духова за uamo иародие 
ослобоЈјои.е, и у KOJiiiKO je ona учоствовала у опреми 
појединаца, да жртвује ове за идеју, која je билв 
водил.а за вроме рата. Алп namoj школи припада i1 

будуЈшостЈ ona има да ствара нОвог човека-Југо- 
словопа, којп ће битп фивички вдрав и јак, матери- 
јалпо напредан н умно проовеНер>јвр.самотаквагене" 
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paniijii мрже бпти кадра да очува оно што су нам 
херош намрли. (Салих Виљић: Браво, TUKO je!) 

У увореи.у да 1)0 Г.Министа^, иако je у тешком 
положају, nalili начина да никако не распушта и 
)ie рс.дудпрн iiOTj)e6ii() }иш школе, ;i имајући у виду 
сне uoTeiiiHolio, ca којима се иВлада и наша држава 
бори, ja ивјављујом да hj гласати за буџет Mraui- 
ста.ргтиа просвето. (Лплауа н узвицп: Vlunsool) 

TIpalictOiuiK Др. Коста Кумапуди: Има реч г. 
I^UKTOP   Погачник. 

Ипктор Иогачшс: Господо и браћо, ива онога 
што јо говорио поштовани iiam друг и мој данпи 
иријатсм. i'. Ћуковић, uea оиога, што je говорио 
иародки у.читељ, народнн посланџк Милош Дра- 
i'oiiiili, ла нза говора мога вредног пријатеља Др. 
CTiijiiha, готово u на би било иотребе дајаговорим. 
A.in npalid ii иријател.п. и ju гам иајлешпегодине 
овоје рровео у раду у школама равличите врсте. 
Имам иввесно искуство, које сам овдо доиео у жељи 
да л.пме послужим како народној, тако средњој 
a мии.-да II  високдј школи. 

Грсцодо, кад je оно „Трговински Гласник" 12 
фебру^ра ове годппе уелед иричаи.а онамерамаМи- 
imcTupi'Tnu и|1оевете, да Ке се цувеетпи фикултети 
auTBopmii, ca правом вајаукао и довикнуо, да je 
;iuTita[)aii,i' макар н једног факудтета внак спреча- 
naii.a раивоји name националне ииуке n културо 

ja сам, opalio п прпјател.и, био увнемиреи.Увне- 
мирец сам ono сне дотле, док нисам кио члап <i)iiiiaii- 
enjejjor одбори добио iiMjUiiv Г. Министра просвете 
да 00 код тоги посла рачуна са стањемј koje јоето 
inu, KUKO eu.M ju схватио, ,,quiela non movere", —■ 
ие  диратп   v  ono  што   постоји! 

A.in, гоеподо, прекјучерашњи говор numeru 
друга г. Пивлпчи, uoiroBo ме je мало увнемирио, 
u дипишти иајава Г. Министра просвете mije ме 
иотиуио умирпла, ради TOIU. јер пз то пзјавс нисам 
добио појам, да ће се у смањивању личних расхода 
у Миипетиретву проевотс код партијс, који риди o 
уннвервитетими, ни к-оју je Краљевска влиди овли- 
nrrenu ии основу § 2S Финаноијбког вакона, потпуно 
munrni на ono, што je код универвитета најважније. 
Тако сам бар ja можда и непотпуно схватио да- 
иашп.у ивјаву Г. Министра проовете, јер наши уни- 
верзитети имиду катедре које поетоје Beli дужо 
времени. Te су се катедре тако удомиКпи' a но- 
етале су потробие не оамб универвитетима, него u 
нашој интелигенцији, one су постале форум, на 
који се у иввесним питањима повивају наши ши- 
роки слојеви нароДа н интелигендије. Због тоги те 
катодре треба да врше своју дужност ниучиу бнакО, 
KUKO им je TU дужшит приликом л.пховег оеипвшка 
бнла п иамеЈБена. 

Госиодо, финаисијски ефекат од 20% ва ома- 
n.nBuii.e личних додатака код унмвервитета ивноси 
10,982.000 и иошто више, дакле округло 11,000.000 
дииара. AKO се код тога сман>иван>а ио буде павило 
да цоједине катедре остану сачуване свима уни- 
верзптетпми, фацит тога би могао бпти, да MU 
ивгубимо iiu ева три универвитета впше од 70 кате- 
дара. Међутим то није била намера ни вакона; 
који je допеееп, ни Финансијског одбора, који je 
то прихвитио, u држим да je то најмање била 
иамера Краљевске владе. Гоеподо, не може да буде 
да ми једним параграфом Финансиског вакона оне- 
могућимо рад 70 катедара. To je видите страх, 
који je мене морио,  u  u даиае  ме   још мори,  na 

сам вато слободии да замолим Г. Мпипетра да ме 
умири u да ми киже, ди ли се ту доиста помпшљи 
на укидии.е појединих катедара или само o сма- 
.гмииилу личних принадлеЖности дотичних учитељ- 
ских снага na Универвитетима код оних катедара, 
где имаду 2 или 3 професора, мли моЖе Гштп доцс- 
иата, или се можда мисли на укидање катедара 
боз обвира iiu то, да ли код ово или one катедро 
UMU само један учитељ. 

Господо, дужпоет ми je да кажем коју реч у 
везп са § 22 Финансиског закоиа, који овлаш^ујв 
Г. Министра проевете, да у сагласности са Мини- 
старским сиветом укине пзвестан број средњих и 
учптел.ск11Х школа. У Фипапсиском одбору нзволео 
je Г. Министар кавати, a и данас je то поменуо, 
да lio ее пазити на извесну тридпцпју, ни историју 
тпх школа и на старост њихову, a ja би га умолио 
да iiano.in увети још цешто у обзпр код овоги рада 
n поступања, a то би било, да се арипази погли- 
впто на one школег, које имаду ва нас наррчиту 
пицпопилиу зидиКу, u то су one школе, које еа 
пализе na numoj  граници. 

Ja li.v да споменем еимо два три примера. lOno 
BUM средше учитељске школе у Чаковцу, гимнавије 
у Копривници, na у Бјеловару и ju бпх молпо Г. 
Мппиетра просвоте, да n тај момепат као одлучии 
држи у впду, јер, opalio u пЈжјител.и, ико ми na. 
овим ивлишним тичкими одувимамо рад, онемо- 
гућимо рад, културан рад тих школи, ми ћемо 
ее ва критко време покајатп n ту евентуалну фа- 
талпу погрсшку nelicMO MOIIII TUKO лико више да 
»справимо. Г. народнн посланик др. (/riijnl. кавао 
je овде једпу ретку али врло карактеристичну npu- 
медбу, ивносећи, KUKO je ручни рад "=1 средших 
школа уклоњен пз разлога што нема радионица. 
To ее ne бп емсло допустити mi под којпм условом. 
Ja сам, гоеподо, већ једиппут имио прилике ди 
neniTO слично проговорим ca овог мв! TU иедивпо, 
nu hy бити слободип ди то овде у плспуму понбвим. 
Ручпп рад je саставпи део ииставе HU[)0;IIIIIX школи. 
r]"!ij ручни рад бпла je Влада увела, nu укинула 
и ju верујем, да би то тробало удестЛ п у средње 
школе, ne зато, браћо и прпјител.и, ди пашу сред- 
Јкошколеку омладипу обучимо евом плп опом зи- 
пату, већ поглавпто зато, јер таква омладппи, која 
би имала увиде у поједине гране namer ванатства, 
name пол.опривреде, name трговине, те кад би ес 
то еве псправно проводило, другим би очима гле- 
дали nu свога оуграђанина, запатлпју и пол.опри- 
вредника, a наша ннтелигенција IK^ би требала да 
полазп увок од почетка, да отекне извеепо пекуство 
у том погледу, пего бп сс корпетпла искуотвом ив 
школе. 

У вези (^u § 2.
/ј ФинансијСкОГ иикониепоМеиућу, 

да од орца повдрављам бддуку ii иницијативу Владе, 
да ео наотавници свих шкода Кмају да врате евомс 
позпву, 3u којп еу се спремали. Господо и пријатељи, 
то je једна мудра одлука, nu коју смо; ево, дуго 
морали да чекамр. Жалосно je, или je тако, да еу 
Mnom наставници сами наотојали да се измикпу од 
свога повива. A вашто? За:то што оу у овај или 
onuj наставнички вовив дотли.пе елушијуКи глас 
lunjecTii, n следујући своме талепту, nero може 
Пити nu оиду, n TUKO су упипРед настојали ди се 
од тоги неугодног рада, који им ne нде од срца, 
изкуку. Мшшстарство je то увпдело и ja тај корак 
од срца  повдрцвљам. 
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§ 25 садржи одредбу o првгледу школских над- 
вориика појодтшх основних школа, и TO дш*. пута 
v годшш, na им сс одређујо иввесаи мади хонорар. 
Госиодо, ано јсдаи такав надзорник има ио 80—100 
учитеља, којих рад он треба да прегледа, вна се 
шта то вначи. Такви надворници, који су тим 
иажпим послом ()iiTO])elioi[ii, оптерећенв су осим 
тога иослошша, ivoju ипкако ne спадају у круг 
п.ихоиа рада- Исто окако као mro су сроднимикол- 
СКИ дирокто])!! оитсЈхОичш ад.мпнистрирањем сиојих 
вавода, тако су ови сироти надворниди, тако морам 
да кажем, оптерећени писањвм, штоих чини управо 
нвмогућим ва <|iiaj и.пхои главнн повив. Примера 
ради спомии.ем само то, да овакав надворник Moi)a 
да иоди илатне спискове сиојпх учитеља, да сс 
брине да то ове будо на време roialioiio. lla, господо, 
надворник није nopccivii чииовкик, on и.ма сасвим 
други вадатак и ja молим Г. Министра, да то name 
најбоље раднике на просветном и културном пољу 
ослободи овога посла, који им.никако не припада. 
(Одобравање). 

Господо, данас je г. Ћукови^, a чини ми се и 
г. IliiKiili, спомсиуо и гОворио 0 јодиом типу школа, 
да буде, рецимо, један тпп гимнавија, један тип 
реалки нт.д. Mu, KOJU се тим послом бавимо, шгамо, 
шта то вначи. Али ja бих био слободан ипак да 
уведом малу дисхармонију. Ja бих тражио да основ- 
не и гра^анске школс водс рачуна o томе, у каквој 
су средини. 

Ispalio п иријател.п. v сељачком милијеу нека 
буду школо народне, нека им основни смер буде 
сељачки, т.ј. вемљорадничкнГ. Оие школе у ванат- 
лијском милјеу нека буду ванатлијске, a one у 
трговачком нека имају трговачки смвр, као и ono 
у (шдустрвјским местима нека буду индустријског 
смора. IMoiui сс чиии, господои opalio, кад би се то 
коиесквептпо провело, да се мн не бисмо у свима 
средњнм школама, дакле пшнавијама и реалкама, 
морали увек да тужимо ua cvBiiuie велпки број 
ђака, jop, i'01'подо, ми ио можемо потпуио оставити 
случају, у какве lio школо родитсЈии сврју доцу 
да шаљу: Родитсл.п, повнавајући способност свога 
детота, желећи деци својој самр дооро, упућују 
пх тамо, гдс мисле да he наћи своју срећу. A ако 
ми, господо, будомо имали овакво школо јодпога 
типа, роцимо осиовпо или грађанске, MU присиља- 
вамо родитеље да ио чпно оио, што су намеравали 
да учиие pa својом доцом. 

v Нма join једна врста наших шкода, ja hy их 
пазвати врстом, a то оу иашо школе граиичароке. 
Ja бих молпо Г. Министра просвете, да тим шко- 
лама изволи обратити највећу иажп.у и да у тим 
школама ne будо mi часа без наставе. Ja внам npu- 
мора у MOMO крају, у најистакиутијим граничар- 
ским мсстима, да школе, одпоспо ђаци, по пет шест 
месеци, чекају на свога учитеља. Taj нвдостатак би 
могао да се иокријо тако да увмемо na унутрашљогги 
учнтеља u да га пошаљвмо тамо. 'Го тражи наше 
нациоиалпо образовал-о u иационални одгој. >T4ii- 
теље наше no бп тробало бувише отимати школи. 
Onn троба да радо п да учоствују у овима нашим 
културшш друштвпма. Onu то де факто и чине u 
onn су управо душа свих наших културппх дру- 
штава. Ллп мени oe чппп, да у томо ми идемо мало 
сувпшс далоко n да мп паставппцпма, a иоглавпто 
надворницима школа no дозвољавамо да потпуно 
пзвршо своју дужност'. 

Лко се паставппцп вамрре сувише пзвап школс, 
неће дати школп ono, што ona од п.пх тражи. 

111то оо тичо градњс пашпх школа, бпо бпх 
слободан polui само ово. Ми смо у погледу нодп- 
зап.а пародппх школа шплп, no MOMO схватап-у, 
брвим темиом. Taj рад у иввесншл бановинама je 
успоо, a у иввесним није. Ja се бојпм, да onn људм. 
KOJU ишли брвим томпом у подизапЈу школа ппсу u 
сувпшо павпклп na тај брзп томпо, na да га no 
умоју у овом тошком времену да уопоро n да »аш 
парод у ошптинама сеоским ne будс цреоптеређен. 
Ja молпм Г. Министра да тај брзп то.мпо успорп, 
na кад буду бол>а вромепа, опда oe може наставИТИ. 

Гооподо, у финанспјском вакону даје оо могућ- 
поот Г. Минисгру прогвето да појодппо општппе 
притегне na донрппоо ва ивдржаввње грађанских или 
отручппх школа, којо he oe евоптуалпо осповатп 
у тпм местпма. Господо, oniimine су већ добпле ве- 
лпко торето. Ha mio општппе треба да плаћају ота- 
пово учптел.пма. Лко учитељ пма стан у ошптпп- 
ској кућп, дргкава устожо стапарпну, a ошнтпна 
мора стап да га пздржава. Momi со чини, да je 
захтев устезап.а n захтов гледе принооа ва пздр- 
жавање шкода, да je и јодпо a друго неправично. 
AKO оуг грађанске школо државне школе, онда не- 
мојмо rpaljami.Ma и ошатинарима да мећемо na 
торот join јодап повп npnnoo. 

Сад са.мо join јодпа ствар, Гооподине Иретоед- 
ниче, a то oe тпче штодп.о. Ja by упозорптп na ово 
Гоеподппа Мпппетра просвето. To je једап факат, 
који јо нама совнат, Ивасланици код иопита вре- 
лоотп бплп оу слани пз Скопља у Чаковац, плп ив 
Загреба у Травник na у Сарајево. Зар г. Ћукови^ 
na Сарајова, mije могао OTIIIUI у 'Гравппк или Мо- 
стар '.' Лопо je, да oe људи позпају, алп у садашњим 
приликама то није подоопо, n ja бих молпо Г. Ми- 
ппотра, да оо то впшо no практикује n na томе he 
уштсдетп многр. To сам пмао да кажем, са пзјавом, 
да hy гласатп ва овај буџет. 

Претседник Др. Коста Кума^уди: Има реч г- 
'l.'ivpo Марјан. (Huje прпоутап). Има роч г. Miunr 
noje Исаковић. (Huje присутан). Имареч r. Др.Богу- 
MII.I Вошп.ак. 

Др. Богумнл Вошаак: Светв Сава je био ди- 
пломата, прповетшЈ a цјрквени радник. Такоми данас 
имамо једпог Министра проовете којп je пзашао из 
дппломацпје n ja миолпм да се nohe љутити ако hy 
учппптп поко прпмедбо. које оу врло добропаморпе, 
no како сам ja у пријатељским одпоопма оаГ. Mn- 
ппотром, ja иислим да ппкакво зло пз тога nohe 
иваћи. 

За мопо jo буџет будућности, onaj, којп he у 
naJBohoj морп водптп рачупа o нросветп и прпвредп- 
Ja оам потпупо убеђен да ће nama просвота nliii 
omiM путем, да ho радптп na томе, да отворп дубонп 
ocehaj народних n државних дужности, као n да 
створи школу  карантора  n  културу  орца. 

Дапао омо чулп пзвеспо отатистичке податкс 
одпоопо оредњих школа, n ив истих се впдп да јо 
број основних школа пораотао од 5G00 иа 8600. Ha 
то бих имао да прпметпм ово. Мполим да je Г. Ми- 
нистар проовсто ono оптпмпота. Грчка, која je 
мпого мап>а од Југославије, имабООО ооповппх школа, 
Румуппја, која je пошто Beha од Југоолавпјо, има 
14.000 ооповппх школа. И ако узмемо у обзпр n TO 
како отојо нашс осповпо школе, впдп оо да nama 
основиа настава mije још тамо где бп  имала бнти. 



СТВНОГРАФСКЕ БЕЛlOUI КВ 213 

.lii мислим да би иаш просвстнп ресор морао бити 
један ])ссо|) иуп југословенске шшцијагивв, Треба 
да дође у томс ресору до прелома cia прошлошћу. 
Лпсолутло je потребио да наша основна школа као 
и nanio школство буду нзражај наше југословенске 
државне пдеје. To се до данас нћје иогло постићи, 
али ja (ам потпуно уверен да lio со морати присту- 
niiTii томе послу, пошто јо просвота иајиа/инпји 
државни фактор. Ihia једаи отсек ва нарбдно про- 
свећиваи>е у Министаротву просвстс, и ja сам видео 
тамо стару господу, са брадом Јоваиа Ристића. Ja 
Miicjimi да трвба у целу нашу народну просисту 
унети иов дух којп би одговарао целокупној нашој 
државној   југословенској   идеологпјп. 

Господо, приметио сам да немамо Закои o iia- 
родним библиотекама, a сматрам да ,јо апсолутао 
иотребно да се донесе овакав закон. Још у I9i9 
години 11ехос'ловачка je допела Закои o ошитпшним 
Оиблиотекама п Чехословадп имају aeli даиас 15 
хиљада тих библиотека са 5 милиона свезака. .f" 
внаМ да ono што мо/ке Чехословачка да да, да jt1 

то немогуће извриштп у Југославијм, алп мислим 
да то иптап.о треба кренути бржим  темпом. 

Mirnu ми се да нам ввдостаје нешто, a го je, 
просветна проп^ганда у духу Југосаавије> Фаши- 
стичка Италија и.ма јаку пропаганду у циљу држбвне 
идеје. Совјетска Русија ради пуном џаром и баца 
огромпо оуме новаца ;)а прорвету, и она ствара 
овојом проиагандом најјачи основ свога државног 
живота. Зато тражим да се са највећом одлучношћу 
ради na уиутарл.ој пропаганди ва југооловенску 
Државну u иародиу мисао. 

Желпм да југословенскп културип одиоси. који 
су данас врло лабави у целој држави, цошто нмамо 
даиас, жалибоже, jom културно оемосрпство, оа- 
мословопство n 1'амохрватс'тво, — постапу јачи п 
јачп. Али ако нешто такво тражим, ja сам логи- 
чаи IHTO тражим да се и на Београдоком универ- 
зптету оснује катедра ва словеначки јевин као и ва 
литсратуру словеначког дела нашег народа. 

Сада, Господине Миниотре, опомевућу ваш једав 
Правилник, којп сте ивдалв у погледу натписа на 
филмовима. Ha основу тог вашсг Иравшшика треба 
да су сви иатписи иа фшшовима у ћирилицп и .ia- 
тииици, док су до сад били само у латпипцп и TO 
ио једној imcTiiKTiiBiioj иотрсби практичиог живота. 
Onu натписи оу билв на јсдном врло лошем јсзпку n 
троба иа аатписима фшшова да буде јевик бољи. 
Лли нако држава пма ирава да одређујв и.п. иат- 
писо државиим надлештвима, јер оу тамо на liupn- 
Л11ЦИ п латпиици, то ис ввам да ли има upaita Г. 
Министар да наређује u да ли се сме и може дирати 
иа право власнпка јсднога иина, да иа филмовима 
ставе два напгаса, иарочито o тога кад су толико 
годиве натпиои били само у латиницв a иино ос 
иије иа то љутио TOKOM толпких годииа пооло Ује- 
дип.сп.а, тс мпслим да то троПа u у будуће таио да 
остане. 

Ja зиам огромно исторпјско вначење ћирвдице, 
оамо сс Momi чиии да су и ћирилвца и латИница 
разлог иашсг нултурпог разјодиљанап.а. Да имамо 
Два ппсма, то je противио ИДвји упптаризма u иро- 
тивно ујсдиљељу нашс иацнјс. Најбоље би било да 
Оваки Југословек влада и Кирилицом и латштцом. 
Међутим до тога mije дошло. Јодну територнју има 
Кирилпца, адругу латпшша- Боспа je иомешаиа али 
У нсто вроме опажа сс, ja то само коистатујем, про- 

ДИраи.с латпиице a то пз разлога IIOIIITO Јелатпипда 
једио ирактичио писмо, ona, je постала ппсмо ири- 
вреде ИОТО онако Kao што je у Исмачкој латпипца 
постала иисмо екомоиекпх часописа и евоношког 
дела свакога великога листа. Несумњиво je дејСТВђ 
да je ту продираи.е једиога шкма. Држава ово иро- 
диран>е весме ометати,ввго мислпм,датај врвродвв 
продес треба да се иаетавп. ()д 1^1.1 каиских иарода, 
Румуви имају латпииду. a Грчка има у етароме Вс- 
вицелосу противиика латшшце, 

Погрешио je по моме мишл.еп.у да ми пмамо 
три центра ваше културе, и да се ваша култура 
ппемеиски оријввтира. Ми имамо Срвоку, Хрватоку 
п (',лоп(Ч1а.ч|,у матицу. a ипгде Ввмамо Југоеловеп- 
ску  матицу. 

lla.Mcliv воједивих културвих центара мора бити 
мвого живљи однос иего je даиас, a да веивгледа ако 
дођемо пз Загреба у Љубљану да смо нв једиог та- 
бора дошлп у други. Са тиме треба да арестапе. Ту 
треба да држава својим радом створи једну југо- 
словенску културиу политину и да иодуичр0 све 
врилике п тсжи.с које иду у иравду уједшБвв>а ју- 
гословеиске културе. 

Ha Крфу, - ' И ва TO ja иоспм извссиу одговор- 
ност, IIOIIITO сам ja учествовао код ивраде Крфсво 
декларације, одредвли смо ивједвачење календара. 
ToHOiM овпх годива namer уједим.еп.а ипсмо дошлп 
до тога да би ову тачку Крфске декларације исву- 
иили. Г. TIVKOIUIII je врло лепо вриметио да су 
огромпе просветне тешкове и тегобе, воје нвввру иа 
разиих верских правника, само ja мислим да nama 
Скувштина не би омела бпти коВзерв&тивВнја вего 
што je био режим (i јаиуара без Сагупштиие. Ja MU- 
CI пм да би ту требала једиа ишрока реформа која 
би ујединнла калевдар ва Југоодавију. (Чује ce: 
A црква ?) Што ce таче цркве ствар je оваква, rta 
п.ма румуиска ираиославиа дрква која je ириетала 
na Јулијавсви калспдар, ту je грчва вравосла1вва 
црква noja p; пристала иа ову реформу. Једина 
тевшоћа код нас у овоме случају je Јужна Србвја 
п ту треба nalili једно решев>.е које lie вадовољитии 
делокуииу   државу   и   Јужиу   Србпју. 

Ja бмх пиак еада сиомеиуо иенолпко рсчи 0 
уишм еловеиачким иитаи.пма. .la иа rtptiMBp нз мог 
избориог среза могу да телефоиирам п у Бавел, n 
у Париз, и у Веч, caMO ne могу да теле^тпирам у 
БеОгркд. To снада у Мииистарство саобраћаја, to je 
iKTiiiia, али има нешто Друго, иешто гличпога као 
телефои, то су кп.иге то je конеум кп.ига. Даиа.е je 
жалоспо да ce мора коистатовати дасе у ЈВубЉАИи 
купују иипи' иемачнпх ки.ша пего југоеловепскнх. 
Пајосионппји слопеиачки проблем je у томе, да je 
Дравска бановива сувише веаава ва заиад. Mu aui- 
вимо без културие везе са нултуршш деитром Бео- 
града.  Ову Ввву морамо СТВОритИ. 

Једаи од мојих иредговориика пзДравеке бапо- 
luiiic рекао je: „У Словеипји иемаеепаратиста, СВН 
6у за Краља; сви су ва Југоолавију". To je видите 
једаи иолитичкп идеалиста, a ja <ам реалиста. - 
Морам pelin да тако да.иеко у ДраВСКОЈ бавовиви 
још niK'MO. Треба jom једиа велика борба, борба 
противу прсдрасуда, борба иротиву уеког схватаља, 
против несхватаи.а југословенеке идеје и једиу 
борбу itpoTim Мбђусобвог  иепозиавап.а. 

Такодругипут ИТ0 ona чпи.еппда ВВЈе била 
довољпо позиата у осталом делу иодпе др/каие, 
други цут долази у Београд једпа словеначка деле- 
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гација, ii које правац je чист југословенски, noja 
je на нвборима добила иоћипу. 'Гу неКипу смо до- 
били noli годпио 1020 код пзбора ва Уставотворну 
скупштину. Али ваштго се ona већииа ивгубила? Зато 
IHTO Београд није кров толике године водио јвдну 
спсргичпу, јсдну jiMiio ус.мпјсроиу државну политпку 
која. 'ijieua да. '"'удг и јсдиа југослопоиска културиа 
политика. M Словећци имају enojo иајиећо валеђе 
у  јодиој   чистој   југословеиској   политици. 

Господо, ja бих учпиио баш сада, rouopelui o 
прооветном питању, један апел на Владу, na Бео- 
град n na целу иашу државну политику. Taj je 
апел: да мора остати правац државне политике 
непбколебив; И с пОгледом na прилнке и односе у 
Дравској бановини, ona политика не оме да се 
колеба. II само једна оваква политика. доввшће до 
једног правог схваћања културних проблема; Гб- 
сподо, MU смо сви na једној лађи, a ако ona лађа 
потоне, мм сви нмамо да по.тонемо са опом лађом. 
Али ми сви морамо наћи прави правац, да ona 
Лађа дође у пристаниште велике будућности Југо- 
славије! 

Дакло ja, као посланик Дравске бановине, 
тражим; да сс подп оваква југословенска културна 
политика, која ке битп непоколебљива и која Ке 
у руди са целом државном политиком довести до 
таквог стања, да be моја ужа домовина бити нај- 
уЖе ндејно u духовно уједишека са великом Југо- 
славијом са целом вемљом. To je моја жеља. (Пље- 
скшве). 

Потпретседник Др. Авдо   Хаоа11бегов'ић:   Име 
рвч   г.   Mii.mnojc   llruKoniiii. 

Шшшђојс llciiKoimii: Господо аародни посланици, 
шеотојануарски режим вабележио je своје повитивно 
битисан>е п на просветном пољу. Просветни вакрни 
допети у том вромепу иајоољи су докаи ио само опога 
што рекох, него и сталних напора родољубившг 
посиоца шестојануарског режима, да сс у нашој 
држави уради eno ono, IHTO l.c бити па.јоол.о u да се 
постави na место, којо му одговара. Закон o народ- 
nini школама, o средп.пм и упмпораитсту, najoo.i.n 
оу докар ne оамо да се желело ono, што je најбоље, 
noi'o да (о п урадпло ono, што je било најбоље могуће. 
To je факат, који пико рбјективан no можо порећи п, 
када једнога дана буде micana историја namo про- 
cnoTo, ja сам убеђен, да lio се o просветном ваконо- 
давству шестојануарског режима најлепше poli u. 
Постао да очува дричапио п пародпо јодпиотпо, да 
обевбеди просперитет бескомпромисног Југословен- 
ства, шестојануарскп режим остао je томс досдедаи 
n кров eno прооветне ваконе, које ва време свога 
битисања донео. 

Ilaina н&родна школа са целокулним учитељ- 
ством од увек je била ваточник р&дољубља н просве- 
ћеностн. I lamo родољубиво учитељство од увек je 
Гтло предапо у олужоп пародппх пдоала и na niicmm 
овога уаппшопог повива. Мало je редопа, којиј као 
учитељи, могу poliu, да су тако успешно и пожрт- 
nona.no радилп na оппма пол.пма делатпости. Ilain 
иародни учитол. у школи и ван ono за добро државе 
u народа дао je n дајо до ммоимума. У шкрли je npc- 
даи послу до пожртвовања, ван ono je пример рад- 
љивости u врло често мотор, који покреће целокупап 
живот околппо, у којој деда. Задругарство je нај- 

.већим делом na плећима учитеља; културан рад je 
прло често, a no пекад пскључиво, везап за учитеље. 

Ham данашњи учитељ достојан je традиција овога 
реда и потпупо je na виошш свога j'aniiuiciior повнва: 

Заблуда je, ако ое вбОг појодипачппх испоради- 
чних случајева баца анатема na читав Ред ових 
(Ччромппх, а.тп поу.морипх радиика. Заблуда je ако 
ne и крајње неповнавање стварп, ако се младчм 
учптел.оппм генерацијама одриче вол>а и љубав ка 
послу. Можда има недостатака иладости, али je тога 
бпло n увок доцпијп живот тпх u таквих, искуство, 
које оо у жипоту добија, ствотрили оу, баш ако 
хоћете, од таквпх којима се хоће да пребаци,' naj- 
боље раднике, достојне старијима. Koju рсд jannor 
радника може дати такав ii толпки број оних, чије 
груди красе највиша одликовања ва ратне подвиге, 
као учитељски?! IIuji' то, господо, случајно. To je 
последица схваташа кдасне дужности и родољубиве 
свестп, која ое проповеда од учитељске школе, na 
кроз ове класне органивације учитељства. Учитељ- 
ске школе u ранијег u доцнијег датума увек су, 
то ja ca овога места тврдим, најпреданије одговорпло 
своме задатку. Ono ii дапао сјајно попутавају своју 
дужпоот; боро се са ужасним тешкоћама, a као дри- 
^ioj). noh'a MU поо.чужи Женска учптељска школа v 
Београду, која ни до данас нема достојпе зградс, 
али дајс такпе учитељске снагс, да joj слу?ке na част 
у спаком пргледу. Ja се дивим напорном раду и ро- 
дољубивом охватап.у дужпоети кодико директора 
ове школе, тако и наставничком колегијуму, јер mije 
лако радити под онаквим околностима, a давати 
тако сјајне ревултате; Мушка учитељска школа у 
Београду скорашњег je датума, али je мудрим во- 
ђењем и предапим [)адом паотаппичпог кологијума 
такође дала такпе ревултате и такве учитеље, да joj 
то само служи na чаот. Такав je случај н са осталим 
школама, a ретко je где, да би се њихово битиса№е 
због и.ихопог рада могло довестп у питап.о. Пдео- 
лошки, обвиром na i'OTono мплпоиој^и број женске 
деце дораоле за школу, ja никада не би могао датн 
овој глас ва укидање учитељских школа; али ii)l 

жалост, мп смо у овмм дапима толпко опроти, да IICMO 
u ту жртву MO|)aTii подпоти. Укидањом учитољоппх 
школа, кој(! ва мопе уиек првтпоставља јодап мппу1', 
бићемо у могућност,и да бар ono којо остану, по- 
пунимо стручним наставницама, јер ja мислим Л'л 

niije опортуно као што je сада олучај, да народнв 
јевик у петој години учитељрке школе предаје поИ" 
холог, коме су одувели психологију, то сад кад i1' 
народни јевик дошао у руке овога „стручп.ака". 
само у том разроду било je око 20 слабих оцепа. I'' 
оцепо onaj „стручп.ак'" дао je у времепу од мссец дана 
п noniTO Biiiiienpejuijyl>ii м iioniiTyjylin. Падатисе, да In' 
n иитсрпатско уређење спрбвести што je MOi\ylie npC) 
јер IIOMO тада MOIUI очекивати потпупе резултате- 
Кад јо BOII реч o учптељокпм школама, онда нека 
ми je допуштопо да опропом паигп.у na јодпу чшвв- 
ппцу, која претп да буде катаотрофалпа, бар na ca- 
дапш.о вавршне генерације учитељских школа- 
Новом органивацијом поклољепа je пуна паж№а 
пзучавашу туђих јевика. To je потпуно на своме 
месту, тто ос тиче будућих учптол.ских гоиоЈ)ациЈа' 
Алп ва опроте ђако, noju оу оад у петој годппи учИ' 
тељских школа. то je непремостива тешкоћа. 1 у')11М 

јевицима, кад су овп ђацп били у I, II, III na и I^ 
годппе, поклап.апа jo мало, готопо пикакиа паж№а' 
Сад у noToj години, од ono оироте деце тражи сб 
толшсо, да II.\ im мало Ц.ИХОПОМ КЈПШПЦОМ, TO ДОВОД" 
до очајања. 
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Ja дубоко иерујсм да овде мора бити увиђавности 
бар ва ону годииу п да lio се наћи иичипа да сс у 
погледу .'таи.а туђих језика буде вадовољно оним 
'lime сс располаже. Повика je, госпоно, иа средњу 
тколу, гимнавију. Јамислим дасс и овде претерује. 
Mu заборављамо какви смо мп били. Дшашњн 1јак 
осмога разреда гимнавије, ja смело трвдим, нимало 
ие ваостаје иза свога продратиога друга. 111та imnic, 
мени се чипи. iiMiijvliii nam ]I|MI.MC[I(' ирсд очима, 
да јо овај данашњи нешто и јачи, Како год вакљу- 
чивали, ако се можемо да уввисимо, да будемо ofi- 
јективни то je васлуга данашње средње школе и 
м.сиих наставника. Тежити je да се иостигпе јача u 
тешња вева ивмеђу родптсљскс Kylie и средње школе 
и ивмеђу овс и основне шкоде. 

Пријемни IICIIIIT као сревентивна Mojia потпуно 
je на евоме мссту. Прошлогодишн>в слаби ревултати 
последица су; готово бруталног ивненађења и једне 
Прећутнв тојкл.с да го иаврши што стрпктиија селек- 
ција ма пиоцоиу учитељскогуГледа.Toceвишвнећв 
догодити, макар колико млади и неиокусни бивалл у 
испитним комисијама. Допустите ми да овом прили- 
ком скренем пажњу на јодио врло болно питање, 
питање уџбеника. Јединство наставе вахтева једин- 
ство уџбоника. To би се ди^рало и сц иациоиалиог 
гледишта постићн што пре. ДанаШњи уџбеници no 
овоме броју n шаренилу претстављају хаос, a no 
цонама пљачку. Исто оиако као што су издавачи 
уџПеипка немплосрдии према родитељским џоновима, 
исто тано Министарство просвете мора битп немпло- 
срдно према и.^давачнма уџбеника. Ja се надам 
да ое већ идуће године у овом иравцу уради пгго 
ј(' iiuiiio могупо. Плодпрам :гл јодаи уџбешш и једну 
скромну цену. Краљовска влада сваким дапом 
показујв пупо добро воље да се све постави на своје 
место и да се свака иоправпчиост тираии. IO ми 
даје потстрека да изнесем једну очигледиу неџравду 
која je учињена према, ако ne најзаслужнијим, a 
ono према врло заслужиим. Овар со тиче стотинак 
и нешто Bunio учитеља који су вавршили школу 
1!)Г2—1914 годпио na отпшли na отслужен»е кадра 
и остали као војпи обвезницв до свршетка рата. 
Њима »o оспорило право за унапређење за ono време 
док су у војсци и у рату билп. Међутим п.пховпм 
друговнма неспособним ва војску добили су одмах 
места и данас су од н>их и старији и примају већу 
плату, док су сс ови борили аа oc.i()6olj(4i.o и уједи- 
ii.(4i.o, док су тамо na фронту бивали рањавани и 
подпосплп све тешко^е рата n у пуној мери заслу- 
жили награду и признање, ваљда да би upornija била 
Bolia, дошло јо запостављање. To je очигледно nc- 
правда јср нема тога ко бп још u ово смео негирати. 
Onu no траже ништа више негђ ono што већ пмају 
п.пхоии другови којп пису служили војску и нису 
билп у рату. Ово, господо, ne претставлЈа никакву 
милостпн.у. НбГО папротпв псправл.ан.е нвправде И 
задовољавање правичности ва коју je Краљевска 
влада у толико прилика дала доказа да joj je na 
срцу. Г. Министар просввте као нницијатор да се ова 
неправда исправ^ биће топло поздрављен од свих оних 
KOJU су со борилп u који lio се борити кад опот дођо 
час. 

Ha вавршвтку само још нешто. Молим Госпо- 
дина Министра у првом реду, a ватим u сву осталу 
гогподу, да се и ва учитеље као и за све остале ре- 
дове чиновника примени дисциплински суд у слу- 
чају   п.ихових   крпвпца.   Позгодпо   je   господо,   да 

неко одгоиара n да се пекомо суди, a да on mije ту, 
nuTii даимакогадаraбрани. Кад свп остали јјодови 
чиновника иду пред дисциплински суд, нека тамо 
иду и nauiii учитељи. Уверен да 1>е ове мојо рсчи 
ii.niliii na пуну предусретљивост, јер сам их кааао 
само у доброј намери не вређајући a ne омаловажа? 
Baj.vlin никога u вадовољан радом и учитеља и наставе 
средњих и стручних школн, и резултатима која je 
дала и основна " оредња.и стручна школа, изјављу- 
јем, да li.v гласати ва овај буџет a у појединостима, 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговнћ: Пма 
роч народни посланик г. Аранђел Савић. 

ЛршМјел {'iiirnli: Господо пародпи послапппи, 
унадред нзјављујем да liy гласати ва буџвт Мини- 
старства п])Освете, a.m хоћу овде да учиним ('амо 
неке напомене, које се тичу опог овлашћеп.а, да се 
пеке срсдље школе, nanoce ono фабрике ва лиферо- 
вап.е чиновника, како рече један од наших другова, 
укину, n xoliy да говорим joni ii o увођењу школа- 
pniie. Ja вврујем, гоеподо, у добре намере господпии 
Министра n Краљевске владе n свих нас Да je та од- 
лука пала услед тога, што се nam парод налази данас 
v једној тешкој економско-привредној крнзи. Али 
бојати се, господо, да са решењем те привредне еко- 
номске кризо, која со може решптп аа годипу плп 
две, ne паднемо у једну другу много већу крпзу, 
која се ne може решити im за дссет, na im за 15 го- 
дииа. Ano npoMiu'JuiMO o свему опоме пгго je проуз- 
роковало светску кризу и кризу у namoj земл.и, 
долазпмо до закључка, да je криза у нашој земљи 
пастала nao последпца светсдге економоке криве, и 
друго: да je постала као последпца хиперпродукције 
свих намирница " производа, који су потребни јед- 
номе човеку за његову егвистенцију. Али што ona 
криза у нашој земљи бесни свом јачином, ивглеДа, 
да je томе узррк nam рад од ослобођења, од \')\^ 
год. до данас. Нека ми ппко ne вамери, кад кажем да 
су nauio партијске владе до (> јануара при решавању 
евих питаи.а миелиле само na данашњицу, a шта ће 
сутра бптп, o томе ппсу водпле рачупа. Да je то тако, 
ja liv навестп само једап прпмер овде, a таквпх npii- 
мера има маса, који се могу naini у свакој грани н у 
свакој струци. 

Hama престопица, nam белп град од ослобођвша, 
под Вождом Карађорђевићем и Коџа Мидошем na 
до 1912 године, до рата, изграђен je може бити само 
за једку трећину аод 1919 године, na до дапас, дакле 
цигло за 11 годипа Београд je пзграђен пет иди шест 
пута Biinie noro mro je био 1912 год. Mu смо хтели 
да, после one страшне светске катанлизме, што се 
зове светски рат, вемљу да обповимо. Алн, ми смо у 
обпови земље скочили ва десетак степена вшие него 
што омо смели. Mu смо хтели, ne да обиовимо, пего 
да ивградимо, na смо рушили u ono што je могло 
служити u правили .iieniiie, да би достигли (»ne na- 
роде, noju су изгјзађпвалп вековима, хтели смо да 
их престигнемо за десет година. Доклс су uamu upo- 
дукти бпли скупи, било je повца доста и добро je 
што се трошило na ту обнову. Алп, када je пестало 
ионца, опда су почели п ирииатпи, n поједиици, u 
самоуправна тела, да се задужују и оа туђим новцем 
ц са државним да видају ono што ниоу били у стан>у. 
To je случај да Београдом, јер nama Хипотепариа 
банка дала je иопац, те je изградила БеограДј a 
сад je довела у пптаи.о и свој капитал, управо; ona 
оад мора да плаћа ннтерес на one вајмове, што je 
закључила у иностранству. Ha тај начин nam новац 
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извдачи се и иде ваи aeMJho. Ди je била Влада која 
je мислила тта ће бцтц сутра, таква ивградшђ цемље 
ле UH со могла дсспти. Јер, што иажи na Бвоград, 
важп п na ( nu остала места. Оваквих примера има 
много. ■Зиачи да лаше Владо у оцште нису водиле 
рачуна o (Јутрашк>ици, a иајмаи.о шта lio се деоити 
посло 10 и 15 година у будуКпости. 11a и ми сад, 
upu peiiiaBaiby екоиомско арцвредне криве, ипглода 
да допосимо неке иакључке, који 1>о можда, доцније 
pijano утидатн иа ток и раввој државе. Ja оматрам, 
да je njiociiOTUo лптап.с једио соццјадно ииташе, 
да вахтева дубоку студију, алш сви кажу: Опдс 
гдо je иародиа проснета треба откинути IIOIUTU, a 
ондс! се кида миого  радп  олакмиаи.а то крпие. 

Каже се: Гимиапијо нам дифврују чипошткс, 
TO оу (jiafipiiKe аа лпфороиаи.с чииоипика, TO оу фа- 
брике ва лифоронали; умног продетера, na Qe онда 
кажо u ово: Лјде, сад heMo устаиопити иске стручне 
школе, које lio ОСПОСОбити иидпвпдуу да нв студи 
у државиу служиу, већ да сама буде продуктивда 
и свој хлео тражи na другој страии, a no у држав- 
ној служби, Господо, ja мислим да сви аиамо ии 
искуотна, да све стручне школе, које ру до сада 
иостојале, a верујсм које he и у будуће шитојати, 
и које lio св иаиово отварати, да lio диферовати 
чпиовиике. Зашто .' Проста CTSap, чпиовипчки по- 
ложај п nocao јеств лукративан посао, a оваки 
лу^ративан nocao цривдачи човека да се бави њиме, 
алп nouiTO тпх послоиа na другој страпи нема, TO 
( с пде у чпповппко, јер со чииовнички nocao сматра 
као лукратпвап. У чпиовпике иде само onaj којп 
no може  другп  вгодап  nocao  да  нађе. 

Створцмо ii друге лукратпвпо положаје и ва- 
пимап.а na he опда бпти мало чпповпика. Mu смо 
ималп n трговачку академију и поЈћопрцвредне 
niKOJie, којо су стварапс са тенденцијом да даду 
npain'iiMiia аиаи.а аа једав специфично самосталап 
жпвот, алп пажалост im na пољопрпвредне ШКОЛв 
im na Трговачко академијс мп пемамо л.уде слооодпе 
npo(|iecnje, већ су onn опет дошлп у државпу службу. 

111то се гимнавија специјалио тичс, ja na.iiaaii.M 
ако хоћсте иокрено да мотпемо руку na срце, да то. 
гимкавије, ако сада лиферују чиновнике, да ono 
у прошлостп, од 1010 годпне na до npe 5—6 годппа 
ппсу дифероваде чиновнике. Ако вагледаадо у слу- 
Ичбеппчкс листовс свпх пашпх чииовпика у поједи- 
ппм Мпппстарстппма, вџдећемо да je јодпа половппа 
чппошшка у државној служби беа цшолских ква- 
лификацнја. Откуда то чиновншптво бев школских 
нвалификација у државној служби и да ли je ono 
прошло уопште кроа школска врата.' Нс, ono je 
ушло у државпу службу na друга врата, na врата 
партпјска. Mn смо, господо, свп припадали nojc- 
дшшм отранкама и сви смо на гоме радили - - ne 
одбијам, дасам n сам радпо na томе да тако покога 
]1ротурпм ва чпповшша - - свп CMO TO радили u 
морамо то прпапатп. (Једап глас: Тако je, сви омо 
rpcninii). С.ада, међутпм, спецпјалпо гимнавије " 
друге школо Дифврују чиповппкс. 1\'аже се да има 
SO Х11л.ада учеппка у средњим школама n да трсба 
укппути гпмпааије, да би св то чиновништво сма- 
п.пло.  Ja верујем да je то погрсшпо. 

Пород равлога, које оу господа наводили, да 
l.e се уипдаљем пшпаапја смапштп чпповшиптво, 
ja велмм да се ono nn пајмал.о нвће с.маи.ити n учп- 
uulic се само јсдиа грешка тиме, јер he се тај npo- 
светии   храм   ватвОЈтти   аа   дсцу   na   широкпх   маса 

пародпих, ва децу сељачку, јер сељак mi у KOM 
случају ne може школоватп дете у велпкој варопш, 
где lie бити сада те пово-отворепс гимнавије, naho 
сељачка деца битн прпспљепа да папусте школу, 
ти.м   npe  што  се   уводп n   школарипа. 

111та сада настаје, када укппемо те школе? 
Сада имамо 80 хиљада ученика у средњим шно- 
лама, a после тога тај број he се укидањем гим- 
навија смап.птп na 40 хиљада ученика, a го je 
од прилике ва 8 година no 5000 ученика годишн>в. 
Дакле no 5000 поипх чиновника годппт.е, који 
ивлаве na школе и улаве у државну службу. lio 
5000 чиновника, TO je много. Кад додамо гоме и 
друге сред11>е школе, које такође утичу na формп- 
jian.e чиновничког кадра, онда вначи да Кемо мн 
иматп једпо 10—15.000 младнћа rojunuihe, којп се 
спремају ва чиновнике, Ако бп укинули a то 10 
до 15.000, ако on аакратнлп onoj простој маси, 
где пма бпстре деце n талептовапе, да ona могу 
носеКпватп школу, na да се школују само деда 
имућних ])0Д11теља, опда се може мислити какав 
lie  Питп   чипоипичкп   кадар. 

11a крају крајева, nnje мука од пшпазпја, али 
je мука од чпповпика. Зашто .' Дапас држава трпп 
чиновнички кадар као једап баласт и занста су 
балаот за државни буџет. Због гога треба иввр- 
iniiTii једпу селекцпју и треба спречити свакоме 
ономе KOJU није споообан да дође за чиновника. 
Ллп шта се дапас ради':' 11 ту се ногрепшо ради. 
Господпп Љуба Давидовиђ као Мшгастар пЈ)освете 
пздао je једпо паређеп.е да се скратп школовап.е, 
јер се сугерирало пеиако да je чиповппштио за време 
рата пзгппуло, a ono nuje изгипуло na се опда прИ 
cicpahenoM школовап.у ва час лиферовало u без- 
бројно чиновништво. Нота бопе, nonojnu Стјепап 
Радић дозвољавао je као Министар прооввте да и 
иајслабпјп ђаци могу овршитн школу u постатп 
државпп чиповппцп a таквим радом, господо, де 
факто пагомилава се чиповпиттво. Шта треба из- 
lipiuuTii na да тога ne буде ? Треба иавршити селен- 
цију. Са овима који су ту морамо рачупати, али 
треба пазити да се у будуће ne би стпорио тај умна 
пролетаријат и да ne буде чиновника који улазо 
у падлештва као у накав завод за апалфабете. 
Ллп да се у будуће ne би отварао тај умни проле- 
тарпјат, MU морамо да пмамо пзвеспе методе, a то je 
да се само ono што вал>а аропуоти кров школе. 
AKO узмемо да су ниже гимнавије те које су до сада 
радиле, ne зато да лпферују чипопипке, пего да 
раввијају пптелектуалпо омладппу, опда вначи, 
да je та школа, за кују смо се ми борплп можда 
стотппе годипа, потребпа. пароду, јер, господо, 
трсба зиати да ооновне школе овакве какве су, не 
могу дати народу пнсмепост опакиу наква му je 
потребиа, ne зато што тамо ne раде учптелл!, пего 
зато што једап известап пернод свога живота од 11 
до 20 година, док му се ne укаже потреба за писмв- 
ношћу, човек пз парода лма једпу паузу u ca том 
паузом on ваборавља ono што je научио и поотаје 
потпупо неписмен. Међутим; гимнавија чини да се 
та писменост продужи. Код nac je нродвпђепо осмо- 
годпши.е школовал.е алп се ono ne може увести јоШ 
ва 20 годипа. Дакле, нотребпа je једпа лшола која 
he држатп везу са осповпом школом. Што се тпче 
вплшх глмлазија, ту већ улаае деца која се спремају 
за чиповпине u зато, господо, пока се постави једаи 
цеизус да се за више разреде гимпазије мора пола- 
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гати један пријемни испит u да 1)ак виших равреда 
може постати само onaj ђак који je одлпчан u.iii 
прло добар. За укпвервитст, господо, троба примити 
ако хоћемо да вршимо селекцпју чиновника, треба 
прпмити као правпло да сеприамају само прло добри 
и одличии Ijanu. (Један глас; Са конкурсом!) Кон- 
курсом, na neliOMO имати мпого чииовиика. Господо, 
то nujo правило да јодап одличап ђак мора пока- 
вати одличпо реаултато, али со мп морамо држатн 
те иормс, јер запста јодаи одличаи ђак мора павити 
иа своје nonauiaibc и иа своје владање, a статистика 
показујо, да тај ђак мора да буде добра карактера, 
a иама су потребни добрн карактври. 

Ja морам да завршим свој говор ма да бих 
имао да миого што шта кажем, само молим да се 
ово моје напомепо приме и да се води рачуна o њима. 
Иарочито апелујем иа Г. Министра прооветв и да 
се води рачуна o тој потреби народае шкоде, o 
гимнавији и Biuiioj гимнавији. Ila ако се прпме 
ове моје иапомопе онда добро. a ко ое не примо 
иока идо и даље овако. 

Jom бих пмао нешто да кажем o школским 
надворницима. 

Погппретседник Коста Поповић: Молим вас 
да вавршите свој  говор. 

Аравђел Савнћ: Шкодски кадворник какав je 
данас у основиој школи ие ваља. Школски иадзор- 
НИЦИј кад су установљоки мислпло со иа ииструк- 
тивис пшолске иадзорпике, мођутим од инструк- 
тивпог школског надворника прсшло се иа архив- 
ског надворника. Шкодски иадзорипк je данас 
архнвски чиновиик који преврће акта, и ако би 
жолео да прегледа школу нс можо да сс дуго за- 
држи, иого оо мора да врати иатраг да прегледа 
акта. 

Просвотиа одслол^а код бановина опаква, каква 
су нису потребна. Ona no водо директиву школа, 
ne дају правац, иемају да спроводо школску поли- 
тику, то чипи Мшшотаротво проовото, a та оде- 
лсЈ1)а кажу: , иа надлсжиоот" ,на мшпљење", и 
сва pemeii.a доноои Министар. Прома томо ако та 
одолсља постојо као административне јединице, она 
оу иопотребпа. 

Лотпрсгиседиик Коста Поповић: Господике по- 
сланиче, висте завршплп, роч има г. Др. Гавро Санто. 

Др. Гавро Санто: Kao претставник једне иа- 
ционалне мањине, сматрам за своју дужност, да прп 
иретросу буџота Мипиотаротва просвотс, скренем 
иажп^у Краљовској влади и овом Виооком дому, 
на културпо и просветио потребо мојих оупароднпка. 

Мањипско питање je, пре свега, културно пи- 
Taibo, n no мом мшпл.оп.у маи.ииски ироблом со са- 
стоји у првом роду у томс, да се иацпопалипм ма- 
њинама ооигура право на раввијаав националне 
културо, т.ј. права na чуваљо и пеговаи.о матерњег 
јозика, иациоиалио културо, иационалио музпко n 
песме,  уметпости  п  традиције. 

Морам одати npnauaibe Краљевској владп да 
оам код ц.е, a иарочпто код Г.ПретседПикавладена- 
идазпо увок иа разумовац.о и предусротлЈНвост, 
кад сам се обраћао no овим пптаи.пма. гГо ми улпва 
иаде, да he се у будуће још вишо водити рачуна, o 
оправдашга жељама и потробама мађароке маи.ине, 
јер je.ona, својом једнодушио изражсном вољом, ва 
активном сарадц.ом na консолидацији иашо Отаџ- 
Giiue, надам ое успела, да равбије све џредраоуде u 
nenoBcpon.a прома и.ој, н тиме, без обвира на одродбо 

мировних  уговора,   стокла  право  ua  предуоротл.п- 
вост u широкогрудост. 

Законом o иародним школама сапкциоиисало 
ј(! nanio право, да деца мађарске мањице добију 
основну иаставу na матор11>ом јевику, и то се право И 
иоштујо. Али у колико Bunio година протиче, Hll- 
стаје сво овбиљпија опасност, да то право постане 
11е11зводл>11во, уолод eno маи.ог броја учитеља мађар- 
оке народности. 

liani услод овОга равлога, Влада je довволила 
номачкој маи.пип, да можо осповати приватну учи- 
тељоку хиколу. Ja сам уворсн, да би Крал.овока влада 
дала сличну дозволу и мађарској мањипи, али како 
je данао уолед невапамћене привредне криве, врло 
ToiiiKO, na чак u немогућв, да оо иабави толико ирм- 
ватипх сротстава, колико je потробио да се оспујо 
и пздржава једпа учитељска школа. To молим V. 
Министра проовете и Крал». владу, да се при јодној 
од поотојоЈтх државиих учитол.оких школа, отвори 
одол.ои.о ва шиоловап.о мађарских учитеља. 

У B03ii o тим MOJiiiM да оо ивврши ревиаија н 
пенвионисаппх в редуцираних учитеља Мађара a 
да се реактивирају сви ониј који no овојим годинама 
u квалификацијама могу вршити службу. To je и у 
интересу a државних финансија, пошто се јсдап део 
л.их води иа државиом 6yi,icTy, a сем тога тиме би 
ое бар уиоколико шшушш маи.ак у мађарским учп- 
тељима. 

Исто тако молим, да ое премоштаии учитељи 
мађарске народности, врато у мсста свог ранијег 
службовања, јер je го у интересу паставо, a и на 
социјалпо-економског равлога. У интвресу наставе 
je jop ii>y доци на MaTcpiiiOM јевику може најбоље 
пружити оиај, коме je дотични паставни јевик, ма- 
терњи језик. 'Го je оправдано н из социјално економ- 
окпх разлога, пошто окоро овн и учитељи или пмају 
одраолу доцу за школоваи.о или уче н иошто имаи.а, 
или им јо иородпца из других који важиих равлога 
везаиа ва место њиховог ранијег олужбовап.а, na 
сад морају да живо одвојени од своје породице. To 
je скопчапо ca великим ивдатцима, a данас кад се 
опрома ново редуцира№е чиповничких плата и не- 
ивдржљиво. 

За одржавање овојо вационалпе културе и 
индивидуалности, националним мањинама су пород 
школа, потробиа културна и прооветна удружои.;!. 
певачка друштва, позорпшта. Но волим да мп не- 
мамо уотапова ове врсте нити да се one прогоне, 
али ое увек дешава, да административне власти ne 
показују довољио разумовап.а и иредусретљивооти 
п поступају оа сувише иоиоворои.а. У овомо поглсду 
иарочито оо осећа потроба ва једним мађарским no- 
вориштем, које би уживало и државну потпору. 

Законитост и равноправнорт, уводеис новим 
pevKiiMOM, нмало оу силног одјека у орцима мађар- 
оке маи.ино, и ona jo дала доказа овојс лојалиоотм, 
одаиостп u привржености, према Краљу и Домо- 
вини. Да би се учврстило иоворец.о и jom већма раз- 
впла љубав и слога међу мађарским мањинама и 
југрсловенском нацијом потребпо je да се оа jom впше 
широкогрудоотп, излазе иа суорот иациопалпо-кул- 
турпим потребама мађароке маи.ино. Tć jo ue оамо 
и.ен интерес него и интерес државе, пошто ће у томе 
случају мађарска маи.ипа са још ве5\ом готовош^у 
и иоЈкртвоваи.ом дати доказа cfioje љубави ирема 
југооловенокој   Отаџбини, 
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IIoiTnipnTiccdiniK Др. Абдо NiU'iiiiuoroimli: ]\ao 
последњи говорипк има реч г. Др. Стеиаи Крафт. 

Др. Стопа-! Крафт: Ja оам важелео да џобудим 
у ономс Дому мало ближи ццтерес за јодио питаи.о, 
које ио може да се хвали тиме да je у овој Скушитпип 
a a у пређипњрј било цобудило нарочиту пажи.у, 
u ono ту пажњу васлужује, господо, jop стстшама 
хиљада лојалних грађана очекују л.огово реш№>в. 
Ono je питање од прпмордијалне важности, иитан.с, 
које васеца дубоко у њихов душевни, прроветни, 
чак и v п.ихов обитељски жпвот. И, господо, оно je 
важно u ca гледишта опште држаЈзне политике, не 
само вато, јер су са тим питањем спојене иввесне 
обавеве, ja бих рекао отмопе дужностр државе ирема 
слабијима, према једпом делу иашега стаиовииштва, 
које ća великом падом очекује да ho се то питаи.е, 
будо ли cpehe. у скором времоиу коначно моћи рс- 
шити, тако да се ne бисмо морали ć ibiiMo впше ба- 
вити. Ja бих Гшо најсретнији кад ие би бпло потребе 
да се o томе питал.у овде проговори, како бих могао 
и ja и снм моји сународиицп да (^о пупом пажњом, 
целом својом снагом посветимо другим питанЈИма, 
ЈчЧ);а нас као грађанс јодио те исто земље, која je и 
нама као и вама, гооподо, мила и драга, везују n у 
Koja питап.а имадемо ваједниђки да уложимо сву 
евоју спрому, еву своју предааост, да их решимо 
тако, како би то било иа опипу корист n државе и 
целокуппог ji>euor )1арода. 

Ila господр, питамо се, којо су тешкоће, да се ко- 
иачно не приступи до^тиитивиом [)eiiieii.y пптаи.а 
иародиих маи.ина, где je Јевгра тбга питања ? Го- 
сподо, миого je говорника овде на.гласило важност 
школо ради тога јер се у IIIKOJIU одгаја младон? a од 
младежи вависи будућност једиога иарода, иа rb- 
сподо, како je вама мила ваша младеж и како je 
вама драгоцена школа, тако je сђаком народу, тако 
je и маи.ими народнрј, тако je н еа нсмачком маи.п- 
иом као делом једпо велике просветне народне ва- 
једнице. Ila гогнодо, како je било у прошлоети и 
то доста дуго Beli, од времепа иашега славпога Хер- 
дера и Гетеа и Браће Грима, како je било блиских 
просветних додмра ибмеђу немачке народне зајед- 
нице u југослбвенске народие заједницв, онда још 
политичкн необравоване, али кросветно Beli посто- 
jelie, аа ono време веК uirnspecaiiTiie u јаке пацпопалие 
и прооветне нндивидуалности, koja je побудила im- 
терее воликпх духова, како je било прбсветних до- 
дира iiii.MeljV тпх иемачких великала na рецимо ii;!- 
међу неумрлога Вука, ствараоца југословенског 
кц.ижевног језика, зашто да ми не }1астављамо том 
тЈјадицијо.м, вашто даоно мало вапрекашто још имаде, 
које ваиста нису од никаково велике гешкоће, зашто 
да м Преко тпх не npeljeiuo и }ie OMoryliiiMO VKIIBOT 
једне просветне ваједн^де и друге иаралелио у нај- 
бољим, најсрдачнијим, најискренијим, аајприја- 
тел>(1.11Ј11м одиошајима. Ja иитам иоштоваиа ГОСПОДО 
посланици, кому од тога икакве штвтв? Ja верујем, 
да liOTe ми моратп одговорити. апкоме, питп држави, 
miTii просветној ваједвици Југословена, нити икак- 
niiiM јаиип.м интервсима. Само користи од тога, у 
ирвом реду велике моралпе кориоти, a иввирући 
из тих моралких користи и иолитичких и просветних, 
a у даљем погледу, пошто иросвета отвара и пма 
овоје дејство и na материјалну културу, u матсри- 
јалипх иробитака п корштп. 

Једаи je поттоиааи предговорник врло добро 
вагласио, да један народ, који je ототинама година 

водао борбу ва очувап.о своје иациоиалие свести, 
ciiora нацпоналиог-прооветнота карактера, овоје no- 
литичке самосталпости, водећв Г)01)бе кров векове 
ва oi твареи.е свога иолптичкога и државнога je- 
динства, да такав један народ ве може a да води про- 
ма лојалпим макинама у својој оредини другу по- 
литику иего полптику равиоиравиости, политпку 
иоштоваи.а индивидуалности тих гра1)аиа ирииад- 
ника мањивских народно-просввтних ваједница и 
да и ллша омогући да раввију своју културу и да 
жпве својим језико.м, својим духом и својом просве- 
том, како бп се na тај начии тек осећали потпупо 
и onu под своје куће и моглн иокавати <uy тоилчиу 
овојих ррдаца ирема овој ваједиичкој отацбппп, 
гђе и onu траже свој опстанак и рчување ово^е на- 
])0диост11,   ОВОГа   језика   u   enoje   културе. 

Тако he се nocTiihu пајсигурније да се и народне 
iMau.iiiie заложе за државу оном нстрм спагом п са 
оним iicTiiM жртвама као и припадници народне вв- 
iiimo. Ja сматрам да би у томе могао n требао да 
буде ваједнички пдеал и да би у томе цил>у требало 
удружитл заједллчке слле, како би с.е то Ш1так»е 
ревшло ла једал иачил који бл служио a нашој др- 
жапп п лародлој југословелској већллл на ''аст и 
општој ствари на корист. -- Ово je шгга№е, господо, 
преживл>авало раане церипетије и у старим Скуп- 
штинама, перипетије које су ло кад-кад доноспле 
л горких искустава ва народне мал.лле, a и за по- 
једине претставнике тлх мал>лла, који оу сматрали 
да им je дужлост ле само лре.ма евоме народу л про- 
ма ваједничкрј држанп. у коју су етупллл, да уложе 
све своје елособлостл у то да заллтереоују лашу 
јанлост л ваконодавно тело за то П11тал>е, како би 
се оло лјто лре ла олл1то задовољство л ла општу 
корист решило u скинудо са длевлог реда. Ллл, 
господо, ва добру етвар ле треба жалитп жртава; 
ва добру ствар водпти оорбу служи само на част, 
л крај свих тешких лскустава и разочајкмаа не 
трсба сустати, лего се мора ла том луту л дал.е uliii 
и даље радлтп до колачлог успеха. И верујте, го- 
сподо, ja ликада ллчло ne олх ушао у лоллтлку, 
јср у jboj ле ооећам никакво нарочито задовољство 
алл сам сматрао за дужност да у ловој државној ва 
једлици, у лоју je, као лхто злате, ушло преколола 
милола грађала лемачке иародлоети, — ja као ј*'- 

дал од малоборојлпх чланова моје народае вајед- 
лице, који влада југоеловенским језиком л noju je 
имао прилике и могућности да улозла лравп менти- 
ллтет српске народне средине, којој сам ja бдижи, 
jep сам иа С.рема, - - локушам да утрем лут, те да се 
за onaj честлти. па.ч.апи п лојаллп иемачки жлвал. 
што лре peimi питање л.еговог лоложаја у овој зом- 
љи, како би у лотлулом окладу и једиодушлостл 
оа народкрм већином uorao да поевети ове своје спо- 
соблостл позлтпвлом раду око подизал.а државниХ 
ллтереса л привредне и материјалне културе зајед- 
}1лчке Отаџбине. 

Гослодо, лредуслои томе јест, jioiiieiue лптап-а 
лацлоналло-просветлпх ла једлој бави, noja je коД 
nai' узакол.ола већ у годплл 1920. Huje ликако по- 
требло да се лародле маллто, a лајмап.е лата Вб' 
родна мал.лла, лозиво.ју ла међулародле гаралтлјс, 
jep лмамо јсдал свој дома^л закол ив 1020 годчлс, 
јсојл je сва лачела те заштито лацполалло-лросветпе 
лародллх мал.лла усвојпо, и, ла гемељу тога вакона 
мо?кемо да радимо око решел>а тога ллтам.а као јсдн0 

лалл^   дома1'1е   заједллчке   отвари.   Mu   омо   сталл<>.- 
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господо, остади на томе путу, у иади дц iidMo ипак 
једиом до1>11 иреме где iie духови раврети и на јодиој 
u na другој страни, да се дође до једног споразума; 
који.м UH ое то иптаи.е могло скинути са дневнот реда< 

И, господо, ja ca задовољством кбцсра.тирш: 
да ji' прсле шестог јануара постигиуто извесних 
цоаитивних напредака на закоподавиом пол.у. Ja 
то iiaiviainvjcM, јер li.v после моратн да покажем 
другу отрану то мвдаље, и да вам разложим како 
гешкоћа у цвлом том пптам.у uc лежп толико na ио- 
љу законодавства1, колико na пољу администрације. 

Допссои je 9 децђмбра 1920 годииеЗакон o на- 
родип.м школама. 11 ту je тежиште тбга иитаи.а im- 
родних .маи.пиа, које <('. на жалост, дуго година 
гхиатало ка'0 чпсто политичкб литап.о. Ono klije 
и ие треба да буде прлитичко питан.с. Оно ј(\ у пр- 
вом |»»'ду, npocnoTim nirraii.c, култу|)И(1 литаи.с, и, 
као такво, ono jo завредило, већ у почотку, да će ca 
нпшо тоЛеранције и mune ba хуманога глодтита i)a:!- 
матра n тротпра. Ja пјризнајбм, u ако су одредбе 
тога занбна o иаЈПјдипм школама врло nmpro — једва 
je три до чотирп парагра.фа који говоре o школско- 
ироснстлом питању иа])0Д1П1х маи.пиа, — да то рдред- 
бе ииак дају јодиу fiaa.v, која je подесна да се na њој 
дал.о гради п дп го доведо то пптап.е до свога копач- 
nor рсчисмиа. Kad (■уипслп доо тпх одредабапосм^ 
■i'pa.M мародГи' МиниСтарства проовете, које Су nd- 
текле првог Рептембра 1930 ti l'i фебруара 1931 год. 

Док јеЗакон 6 народним школама у сагласности 
с (imi.M основним и TOMO/LIHIM з&коном nanio државе 
iia 1920 године, који je реципирао међународна на- 
чела нкционално-просветпе заштнте народних ма- 
п,ima, у 5; 45 и идућим параграфима поставио правни 
темељ маи.тикога школства, те су двс пародбе, koje 
сам цитирао, у потпуниле те одредбе, одредиле и 
пачела, no којпма оо устаповљава пародпа прппад- 
пост неког грађанина, однрсно и дотота, које долази 
у пнтање код уппсивања у шкрлу народнкх мањина, 
и утврдпо иачил, какр со пма решаватн у спррним 
случајевима! Према тим одредбама у државним ма- 
n.imoK-iiM MiK'o.iaMa. од1ГОсно одељешима, имаде обуна 
да со дајо na матортиком језику. a државнн језик 
се имадс подучапати, како je тб утврђено наредбом 
од l4 фебруара 1930 године, као паставпи предмет 
бд трећега разреда na na више, no онда у све више 
оатова. главном пачолу дакле, да се Рбука деце na- 
родппх Maimina у рсновним, односно наррдним шко- 
лама, npmn иа материнском језику законски потпупо 
je удовол.опо. УдоволјОпо na јодам начин, који, го- 
сиодо, мп отворопо прихваћамо и признајрмо. Прд- 
дртавамо, да on тај пачип n та мора обс!збеђеп.а права 
матер№ега језика у пародппм шкрлама била аадово- 
Љавајућа, ако Пи со пстппскп, иикрепо, са потрооппм 
падзором проводнла у стварност. 

Мођутпм, гооподо, ту долаби ona болпа тачка, 
да ствар.НОСТ пикако, nn из далека ne одговара овпм 
иачелима, ноја су утврђепа у самом Закону и даље 
развијена у тим двама пародоама, које ja сматрам 
као надопујћавајући, одпоспо саставни део правних 
пачола Закопа 0 пародппм школама п за које ое ja 
надам, да Ке прс или касније дРбитп закрнс^у форму, 
a док их ne добпју, да. be остати подирпуте, нетак- 
нуте у свом садржају, јер ono значе један озбиљан 
кора]^ налред ка копачпом решењу целога цитања. 

Ja сам, господо споменуо, да су тешкоће у 
главпом na административном пољу. У чему леже 
те TemKoliO ? Леже, господо, у првом реду у потпупо 

неспремном кадру иаотавника ва те нањинске осиовно 
школе. Ja вас уверавам, јчхподо, да nn пајмап.о m^ 
протеранам немам раздога претеравати. Господо, 
Momi jo то nirran.e n оувише рзбиљно и овето, да 
on ма n иајмаи.о прикааао отиар друкчпје, ивго тто 
ona стварно jono. Пмаде, господо, na тим патпм 
државним Miui.nncKiiM школама u одељењима бар 
арловина наставникаЈ који у опште ne владају је- 
аиком мањине, na према томе нису у стању ča, naj- 
оол.ом вол.ом да иопупо овоју закопску дужност и 
да оо држе наређења Мннистра проовете, a нарр- 
чито наставног планај који je наредбом рд Ti фебруара 
1914 године прописан. 

Гооподо, кад томо. Joni узмемр, да ваћина тих 
.Maii,imoivii\- школа, нарочито паитх, пмаде упраии- 
теље, којп исто тако }ie виадлју јошшом мап.ппе, 
како ho такав уцравитељ да вршн надзор над тим 
oitojiiM наставницима и какр he од итх тражити, 
да сс држо занопских пропнса у погдеду иаставе na 
маторп.ем јоаику кад im <m. im iioliima ЊОГОВИ 
наставника ne зна n ne говорн тај јеапк. 

Господо, видито. тако се дешавају олучајеви 
који су смепши и жалосни у исти мах. A човек no 
можо зацервтн појединим наставницима ако пока- 
вују добру lio.i.v, али оа том добром вољом крај 
пезнања језика поотизавају nam обратнс) од онРга 
што има да со погтпгио. Можда Ку умотп мало хумори- 
отичке пото, ако кажем како je na пример једна 
наотавница недавно у једпој немачкој школи поку- 
шала да удовол.и својој дужности и да подучава 
иомачку доцу у по.мачпо.м јоаику. Ona сама immo 
диктат na табли n одмах се ипди како при том 
орпски миолп n хоће да покуша ća ono мало овога 
:iiiaii,ii да то преведе na пемачкп. Tako ona nuiuo: 
,,11м <l)piMimr" „У npoiolio" u имајући у виду 
орпоку реченицу плави ј(! ваадух, аелена je долина, 
ona преводи, a превод испада овако: .ди^блау иот 
луфт, ди грин дао noT тап". Дакле једна јевична 
немогућност, a деца иорају то да пишу. Последице 
такве наставе у нашим шнолама гим 6y теже, што 
nama доца, долазећи у школу, ne доносе од куће 
anaii.o књижевног nainor језика. Птпта imjo идоал- 
није noro код орпског парода где je правило: immn 
како говорпш и како чујеш, и ако гако nimiom увск 
сн добро namicao. Међутим код nac mije тако. Наш 
кљпжевпп језик наотао je вековпЈма оливашем разних 
парочја п утпцаја n nama деца, која код куће говоре 
OBOJn.M паречјем. a готово свако село пма друго na- 
речјо, ona морају тек у шкоди да паучо ктпжевни 
језпп псмачкп. il тај задатак није лак. Ваш зато 
морамо желотп n тражпти, да се бар прве две го- 
дине, док je детс паучпло разумеватп право тај 
Kihii/KOBim немачки јозпк, док je. паучпло мало ло- 
гички да мисли, посвете пскључпво обуцп na мате- 
риноком језику. A од трећвг разреда даљс нека со 
почпс оа државппм јсзпком. II кад имате пред собом 
децу душовпо развпјенпју, опда можсте n ca mimo 
успсха интензивније радити na учоп.у државног је- 
вика; пего ако то чините чистр механички, како со 
каже: папагајмеспг, почевши оа обуком државпог 
језика одмах првог дана, кад дете дође у тколу. 
Ja васј гооподо, уверавам да je nam парод n оувише 
трезвеп, n сувише добро вна од колике je потребе и 
KopncTii за mora да паучп u да влада државним је- 
зиком н да водп бригу o томс, да њргова деца заиста 
пауче тај јевик, алп то ne може да оуде уз цепу запе- 
маривања свога матерљег језика, то не може да 
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пуде уз цепу вапостављања своје националне кул- 
туре. И ja вас, господо, иитам, зашто би се Td U 
тражило. Јодаи иредгопориин je иагласпо, буду .m 
народне мањине у пуној мери лојалне према државн, 
оида 1>е со моћи nliii u преко онога, што п.м je иеђу- 
)1арод1пш гаранцијама u нашим домаћим ваконодав- 
ством вагарантовано. 

Ja бих подсоти« поштованог предговорника, да 
je он иреиеколико годинау „Лстоппсу матиде орпске" 
баш иемачкој народној машини дао ту сведоџбу, да 
ј(ч њена лојалност ван свакс двојбе. On je онда био 
ригуроанијн него данас, то сам могао кбнстатбвати, 
na je казао: и ако ј« то тако, идак не можемо изићи 
у сусрет жељама и захтевима ни то лојалне номачке 
ман.иие, јер on то евеитуалио кад тад у буДућности 
могло uiiTii 6д штетних последпца no државне инте- 
ресе. Ja привнајем да je поштовани предговоркик 
данае говорио мпого либсралиије, много симлатпч- 
нијс. On je сам обележио иравац и дух једие поммр- 
љивије, праведни^е, a верујем, и успешније мањин- 
ске политпке, кад je говорио o том, како један иарод, 
којп се je сам борио етотинама година ва овоју сло- 
Поду, за очување свога јевика и свој(! националне 
културе, ие може да води другу него либералну ма- 
њинску политику. За народ слободољубив и демо- 
кратеки до сржи, који укавује толику љубав и ][(»- 
штоваље својој националној култури, доиста je пле- 
менита и отмена дужноет, да покавује поштрвање и 
равумеваље п isa иацпоиалну ку.ггуру n sa иужне 
уелове просветиога жииота м |ia;tiiiiTKa лојалиих 
националвих мањина своје државе. Ман>1шска no- 
литпка у овоме духу омогућиће ис само трајио р(^- 
шел.е маЈњинског пптаи.а него потпуно содидарисаше 
мал.пне са iteliiuioM у свмм друпш нитањима држав- 
иога живота. Kao корак na том путу радо бележим 
јвдну меру наше иросветие политике, коју сматрам 
трајним папретком п ако пије у форми вакона Д0- 
neuieiia, пего у форми наредбе, која садржи свечано 
oochan.e, и ако оиа није још потпуно оотварена. У 
тој наредби Министра просвете од 1 септембра 1930 
год., мп уједпо впдимо npii3naii>e незадовољавајућег 
n тешког стања наше народне просвете и наших 
ткола, тз разлога тто немамо onaj учитељски кадар, 
ко j u би могао да проведе поменуте наредбе Гогпо- 
дина Министра проовете у прилог наставе на матер- 
риноком језпку, TUM мање, што ua жалост и срески 
надворницн нс покавују разумеваи.е ва мањиноку 
наставу) jep у понајвтпе случајвва и onu не владају 
јевиком мањине. Али и поред тога oim или не ио- 
казују никаковог ннтереса за иаставу ua матерл.ем 
јсзику маЈшнске деце, пли шктуиају тако, као да 
за u.пх ne иостоје односна нарвђења Миниотра п])о- 
евете и доведе n с.аме наставнике у дврумицу чега 
да се држе. Има ореских надзорвика, који на ма- 
шинским школама и оделешима никада не поставо 
ии једно пптаи.е у мап.писком иаетавиом језику, 
воК траже од наставника у отвореиој противнооти 
оа наређењима Министарства да и у почетпим рав- 
редима, гдс треба да je настава иркључиво на мате- 
pimcKOM језпку деце, раде на државном јевику. II 
тако веК у почетку школске обуке настаје смеша је- 
вика и иисма, jep наша деца треба да уче аа прве 
двс годипс четири цисма, a то je HOMorylie. Деда 
тако не пауче ии нсмачки }ш српски. Ове тешкоКе 
кагнале су нао jom li)2''i-25 да тражимо пррсветну 
еамоуправу или бар да нам држава равреши руке 
n да нам омогу1)И; да ириватиом својо.м  иииција- 

тивом, своЈпм жртвама и o овом трошку подпш^мо 
n издржавамо потребне нашем иароду више школе 
п васпитне заводе, a у прво.м Реду једиу ие.мачку 
приватну учшгел>ску школу, која би спремила noi 
требни број сиособиих наставника ва државне ооновне 
школе иемачке мап.ипе иод државшш надзором. Јед- 
иој .маи.иаи са развијешш иросветипм потребама Нв 
може се оопорвти ово upnjio/uio правб просветног 
самоломагања, ако држава не he или не доспева, да 
удоволи! сама овим потребама маи.пие. II ja ca за- 
довољством коистатујем, да je просвотиа иаша по- 
литика, и ако још у ограниченој мери, no у начелу 
коиачпо ппак признала и ирпвхатила овај принцип 
чл. 8 вакона o ваштити мањина. Поменутом наредбом 
од 1 септембра L930 годиие одобрпо je Министар 
иросвете иемачкој мањини начелно оснивање nj)ii- 
ватие иомачке учитељске школс са правом јавносхи 
у цил.у иасиптаиЈа наставника за немачке државне 

"мањиноке школе. По у провођењу ове начелне од- 
луке показале су се већ у први мах нове тешкоће. 
Ми смо природио морали да тражпмо иачина како 
да се peimi материјалнр питање и како да се нађе 
п формира носилац те ириватие учитељрке школе, 
који би je издржавао и заетупао je пред влашћу. У 
споравуму са Министром иросвето ми смо присту- 
нили освивању једне школске задужбине, icojoj jo 
цео иаш народ иоред свих тешкпх привредних при- 
лика џриложио, такр да смо ва непуних месец дана 
били у етап.у да скушшо два и ио милиона динара 
тако да je ва иеколико година обезбеђено довол.но 
ередстава, да се je ова и у државном питеросу по- 
требна. приватна учитељска шкода могла да при; 
водо у жпвот. II на тој тачки иастаје сад јодпо од- 
лагаи.е и завлачење у доношењу обећЈаних решења, 
настају потешкоће, крје нису право равумљиве. II е 
знам да ли je наступила про.мена мишљен>'а и гле- 
дан>а иа тс стварп и ие знам што je могло да upo- 
изведе такову промену. Jep, господо. чудноватр и 
иеразумљиво би бпло да та промоиа иаступи у 
момеиту, кад су иретставници те мап.пио показали 
ариправност, да се полптичнп не одвајају и да од- 
говоре јодпој жељи, која нам je била често пута 
нвражена и у форми npiiroBoj)a. Говорило нам се 
да смо погрешили, што смо основали одврјену ио- 
мачку мањинску политичку партију. Међутим уврок 
њеног оснивања био je тај, што јо до 1923 године 
иаша иемачка мањина, која je од првог дана иовог 
државпог живота била лојалиа и ваузимала иајпо- 
зитивнији став према држави, бпла искљу^ена иа 
политичкот живота и mije у Скушитини ни поми- 
л.апа. Тако смо били принуђени да заспујемо свој 
политпчкп живот у властитој стравцм u да у општем 
јавнрм ипторееу изиоеомо потробе, жеље и тегобе 
иашог иарода пред законодавпо тело, да тражимо 
равумевање за л.их u да порадимо, како би се питањр 
iiamc маљиие коиачно решило на задовољство јодие 
и друге страие. И тога момепта кад смо одступили 
од тога иашег држаи.а u кад смо ириликом за- 
дњих избора дали Краљевској влади иајпотпуиију 
потпору без да емо тражили друго иего испуњење 
датих o6eliaii>a у иогледу наших .школа, иарочито 
у иогледу дозволо отварања иемачке ириватие учи- 
тељске школо и одобрсша оснивачког акта и статута 
немачке шкблске вадужбине., дрЖивеЛи Рмр једко 
равочарање. 

Наступиле оу леочекиваие потешкоКе и завла- 
чеља, која су целу ствар Рпет ставила у иитани;, 
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Приватна немачка учитељока школи једва je могла 
муком да буде отворена половјпшм октоорц 1931 и 
ако јо начолпо pciiioji>c бпло ускпедило soh 1 септем- 
бра \(.УЛ0 год., a o школској вадужбинн Немаца 
Краљевине југославије, која јо no претходпој са- 
гласности Министра просвете коидом јуна 1931 осно- 
вана прилозима целог namer народа као правни 
носиоц н нздржаваоц учитељске школе крај свих 
датпх обећања jom до данашњег дана нисмо моглп 
добити peiiicjha. Тако je питање материјалног нвдр- 
жакаи.а ириватпе немачке учитељске тколе до дапас 
нерешено, она би имала да живкј како сс у мипи- 
старству шаљиво говорц, o По/ијој вересији; II ja 
зато молим Господшш Министра ироевете, да би 
оа ('воје страпе поиово узсо у одепу ту стпар п што 
пре омогућио да и та школска вадужбина добије 
своје правно привнање, односно да сс одобри основич 
акт и статут вадужбине и да нам се тиме омогући да 
иаставчмо вапочети рад, како би обеабедпли ивдржа* 
вање a ивградњу овога и у интересу државне школске 
управе потребитог и важног васпитног вавода са 
иатпм жртвама и o иаше.м ирипатиом трошку. Ово 
право прнватне просветне иницијативе je Heiio6iiT}io 
право мап.пие, које се л.ој на никакав начин не 
може оспоравати. Морам, господо, кратко да укажем 
jom на једпо питап.е. Држава je обвезна да neuo- 
оредно и o свом трошку обевбеди мањинама наставу 
иа материнском језику. Француски текст, који je 
у двојби меродаван, говорп o екол пример. У те 
екол пример (падају и екол пример супвриер, a то 
су name rpaljaiifKe школе. И one сиадају у тај оквпр, 
који je заштнћен иаптм домаћим ваконом o ваштити 
иародиих маи.ииа и не могу, тиме, да сс закопом 
аванвирају na ниже средње школе, да се ивлуче tia 
тога домеиа правно ваштићених мањинских васпит- 
них вавода, у којима пма да се даје обука на мате- 
риноком јевику. Te су грађаискс школе иовим За- 
коном o грађаиским школама од 5-Х11-1931 угро- 
/кенс. M ако нае je Г. Министар проеветс био уве-' 
l)iio, да одредба овог Закоиа, према којој je настава 
Ha грађанСКИМ школама на државпо.м језику, не 
таигира немачке грађанске шкрле и да он никако 
ие мисли да их укида, ипак су паралелпи иемачки 
разреди na Жснској грађаиекој школи у Новом 
Саду u на Мешовитој грађапекој школи у Бачкој 
Паланци у међувремену ватворени. 

To je ие само иезакоиито, нсго je u крајље ие- 
праведно ив другог једног разлога. Ви знатс, го- 
сподо, да еу иам 1925 год. усред школске годипе 
затворене сво пашо гпмиазије и □аралелна иемачка 
одслсиЈа na гимиазијама и да смо оетали без н једие 
ередње школе. Једино на бившој ириватпој иемачкој 
гимнавији у Иовом Врбасу постоје још 4 нижа па- 
ралелиа одслеи.а, п ако бп no нашем броју требали 
да »мамо бар 5% свих средп.их школа a no naiiioj 
порсској снави још зпатпо више. 

11 a, господо, ако се то правда тимо, да држава 
иијо обвезна да пздржава маљипама сродљо школс 
иа и.пховом језику, опда нвка нам ее бар ne одузму 
ii грађанске шкодв за које тај аргумент никако не 
важи. Једиа мав>ииа од преко лола милпјопа душа 
са развијснпм просветшш иотрсбама исто тако ne 
можо трајио да остане без иједле гимнавије или друге 
вишс школе, те je ириродио, да се оваковој просвећеној 
u лојалној маа.ини мора бар омогућитиј да својом ири- 
ватном иницијативом и o овом трошку збрине култур- 
не своје потрсбс n обсзбоди просвотли свој иапрсдак. 

Господо, хреба још пешто кратко да вам muio- 
мецем. 

Погппретседнцк Jlp. Коста Поцовић: Гооподине 
посланиче, вате je време одавио прошло. Молим да 
вавршита. 

Молим вас само ва два три минута, Г. Нрет- 
седииче. Тешко иам je видетч, кано се крај толико 
i'opyhe потребе пемачкпх иаетавипка jom увок де- 
шава, да се ono мало, што je оетало, нвиачких иа- 
ставника оа тих немачких мањинских школа пре- 
мешта на државне школе народне већине. To можо 
битп ва no некога и добро, да дође у такву средину, 
где lie да научи државнн јевик. да боље упозпа меп- 
талптет пародпе Beliiine. Али, господб, нема смисла 
премештати немачке учитеље п учитељице са пемач- 
KIIX мањинских школа na румунске или мађарске 
иањинске школе плп наставнике мађароке плп ])у- 
мунске na паше пемачие школе. To je апсолутпо 
несмиолено и може бити само на штету школе и 
деце. To докавује, како у управи ne влада onaj си- 
стем, који би морао да буде. Ja ппта.м, господо, 
каква je потешкоћа; a да ее наставници ва школс 
поједине мањине ne еврстају у нарочите катвгорије 
или групе, na ако je потреба премештања^ да сб 
ареМештају у тој грзши, a ne да се врше ти преме- 
штајп без обзира na карактер школе. Jom нештбј 
што морам да жалпм, то je у томе, што код патпх 
немачких нађтавтша' има већи број, који чекају 
годппу u две дана na па.меттеп.е и ne добијају га 
и UHO сс многа немачка мањинска оделсл.а, за noja 
су деца Boli била упмсапа, нису могла OTBOJIIITII jep 
да пема потребипх  пемачкпх  пастакппка. 

Господо, jom нешто морам да жалпм. Ако ее 
мал.ппама привваЈе право, да код иввесног броја 
деце могу да траже, да ее отворп маљпшжо оделвн>е, 
да се Онда та оделоп.а n после пзвршепог уписа 
деде стварно ne отварају. Господо nehy да дуљпм, 
има таквих глучајева ^О—50, алп ja by само да 
укажем na оусвдан град Зомуп, који je саставни део 
name npoc топице. Ha основу закопскпх и паредбеппх 
□рописа иввршен je у Земуну већ npe годппу дана 
упис двце у немачка рделења na осповпој тколп у 
самом граду. Пријавило се 114 деце. Ha jecen je 
опет пово пријављивање дало петто преко 1'50 деце 
п гоеподо, до данашњег дана та рделења нису отвр- 
pena. Шта више ту се доспо onaj случај, који сам 
имао већ толпко пута да жалим, да се ne нађе акт, 
када сс ургпра pemen>e. 

Господр, ja бих да вавршим. Само једио да jom 
кажем: да je one добре воље n искреног паетојап.а 
око стварног иввршења neli донетих ваконских од- 
редаба, укључив и one дво паредбс Г. Министра 
просвете од 1 септембра 1930 и 17 фебруара 1931 
годипо, ми бисмо пребродшш већ највеће тоткоћс 
и одетрапплп пајчетће узроке жалби од CTjiane na- 
родних маи.ппа. 

У нрограму пове странке се тражи сарадња на- 
родних мап.ипа na држашшм п јавппм послотша. 
ано je пгде потребпа та сарадп.а, ona je потребпц na 
том пољу проеветпо-тколском и еамо у таквој јодпој 
сарадњи претставника национапних мап.ппа, којн 
жсло пајбољс n држаии и своме наррду, n Мини- 
старства просвете, одпоспо претставппка школских 
властп, Moiui lie ое успошпо порадптп na копачпом 
рстељу  питаља  пародаих   ман.ипа. 

Господо, у нади да he се бар ono што je закопом 
u паредбама na пољу OCUOBIIO наставе мажипама у 
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ii;i4ejiy дат(1 п у школсиој уираии иоштинати п у 
живот привести a дн he Г. Министар нарочито tistihii 
у оуорет гежњи немачке MUII>IIIIO, да кутом ирииатио 
иницијативе н просветног самопомагањд напЉм жрт" 
вама п o cnoM трошку иодигиемо и издржавамо one 
iipooiioTiie установв и васпитне ваводе1, којб ^ражи 
nam иарод и којв су му апеолутио потребнв, ja ћу 
у roj иади п у том увороп.у гласати за бумот Miiim- 
(rapcTHii   просвете.   (Одобравање)'. 

Поџпретседник Коста ОГоповић: l,ociio;i,o, по- 
iiiTo по.ма вишб говорника завршен \v претрес бу- 
џета Министарства просвстс у иоједпиостп.ма. Сад 
Keteo прећп на гласање. ГлАсаћемо no партијама. 
Она гбспбда која иримају пој^дине партије гласаће 
седеј^ем a ona господо koja не прима}у гласаће уста- 
јањем. Молим господина пввестиоца да пзволп 
чптати. 

За   оип.м   јјВ   Иародиа   ciivimirmia   iviacajvlui   cc,- 
лсн.с.м n устајањом у смислу чл. 102 Устава п S 67 
Лакопа o прсловнрм реду у Иародпој ркудштини 
усврјила цео буџет расхода V раадела, Мцнистарства 
просвете, и то од партије 208 до партије 347 аакључно 
pa расходима и ариходима државнцд привредних 
предузећа пр предЈ огу ф1шанс11Јског одбора са под- 
потпм   амапдма.ии.ма.   који   ГЛасе: 

Раздео   V МИНИСТАРСТВО   ПРОСВЕТЕ; 
r.iana   Х I N'miiu'paiiTOTii 

Иарт. 235 

Лпчпс npiina;yu!/ivno(Tii. 
lio;!. 4. Додаци na скупоћу; 
I.  Универзитет у  Веограду; 

a)Munoniuih'a, лични иесто 1,046.693 
стапитп   дин. 2,529.109.. 

Породични,   иесто   475.290   стдвити 
895.649. 

IV. VnniiepaiiTCT  у  Загрооу. 
a) Чппонппна, личпп, место 1,717.086 
дин. ("гапптп 3,>398.522 дин, 

Породмчпп,  место 777.600 дип.  ста- 
шггп 1,197.95;» дпп. 

V. Ушшорзптст   у   Љубл.аии. 

a) Чинрвшша, личпп, меото 484.066 
дин. ставити 904.425 дин. 

Тако да у Цвл.ој поапцијп месуо дин. 
6,106,406 ставити дин. 
дин. 

10.531.33£ 
+ 4,424.929. 

Парт. 239. 

Управпп трошкоии. 
Поз. 3. Факултет у Суботици. 
Канцеларијски материјал, место дин. 

1.000 станптп  дин.   11.000. 
Orpcu,     осветлопЈС    n    пода,    мссто 
дин.   10.000 ставити  дин.   80.000. 

Фопд ва вдравствену ваштиту студе- 
пата.  n т. д.,  место  дин.  500 ста- 
вптп дпп.  5.000. 

Тако  да  iiBHOo   повиције   у   место 
дпп.   11.500 буде дпп.  46.000.ДИН.+ 

11 оа. 5. Унћвервитет   у   Љубљани. 
Вода n одржавање   вграде,   место 
дип. 20.000   отавити  дин. 30.000. 

115.600. 

.()()(». 

.500. 

Огрев n осветлење, мосто дии. 160.000 
г.тавптп дип.  210.000. 

Тако да    ивноо   пРзиције   v   мосто 
дип. 20S.W)0 будедин;328.5001дин. +       Od.ooo. 

Иарт. 2/1п. 

Кирије: 
lloa. 1.    Уииверзитет   у    [Зеограду, 
место  дпп.   774.200 ставити  дин. 
889.8(30. днн  -I- 

lloa.   'Л.   Упивораитет   у   JljyG,'baim, 
место  дпи.   120.000   ставити   дпп. 
150.000 дии + 

Иарт. 242. 

САабдевање књижница, ннститута 
п ceMtfflapa: 

lloa.   i.   N'imiicpaiiTOT   у   Пеограду. 

а) llo.i.oiipimpcjimi (|»акултот. 
llaiioc свих сума повећати pa 4 пу- 

та, тако да укупно ИВНОСб ДИН. 
164.000. 

б) Богословскв фанултот. 
Одржавап.о п (чтодевап.е nouTojdiii.N 

ccMiinapa, мссто дпп. 4.000 ставитп 
дин.   10.000. 

За   одржавање   чистоће   у   зградн 
факултета n бибЛпотеке место дин. 
1.000  ставитм  дин.   4.000Ј 

Укупно  повећање дип  + 138.000. 
lloa. 5.  Ушшераитст у Љуољапи. 

в) Медецински факултет. 
Папос Рвих сума повећава će 4 пута, 
такодаунупно изпоси дпи. l.'iG.OOO. 

•д) Богррдовски (1)акултот. 
Семинари    итд.,    ме(!ТО    дии-    'i.OOO 

стаиити  дин.   10.000. 
Унупно   iioiKiiiaii.e   дии  114.000.   ' 
Глава   1—III — Место Впша педаг- 

ошна niKOJia у  Бсограду отавити: 
Вишс педагошке школе.  меи.а се И 

гласи: 
Редовпи рарходи. 

A. Личпи расходи. 

Парт. 336. 

Личио ирпиадлежиости. 
lloa. 1. Илатс пориодско iiu- 

вишицо и положајии   до- 
дат]Џ1  чппопшша. 

a)  ЧИНОВНИЦИ. 
1. У Београду. 
Рсктор  IM   .'.  дпн. S2.200 
7 редовипх професора: 

5-III-2,ii2-lV-l—2juiH. 380.880 
2   ваиредиа професора 

lv-2—1       дии. 68.880 
Секретар 5-2     дин. 29.400 

II.  У Загребу.; 
Ректор 2-1    дт!- 82.200 
7 редовипх   професора 

5-III-2ii2-IV-l—2 дип. ;!80.880 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 223 

Секрвтар  V-2  .дпи. 29/i00 
Писар  VIII-2   дин. 15.000 
3 учитеља вежбаонице: 

2-\ [-2  и   1-V 11-2    дин. 66.460 

б) Чиновнички приправници. 
У Веограду. 

Писар-приправник   од    IX 
груЈШ  дпи.   IS.IJOO   1,1 Г);',.(»00 

Поз.  2.  Плнте-периодскс 
потппице служитеља. 

I. У Београду. 
.'{ служитеља: l-I-l " 2-11-2 
  дин. 14.580 
II У Загребу. 

Служитељ   11-2 '   дин. 4.380     18.960 
lloii. 3, Додади ira скупоћу, 

I. У Г)еог|)аду. 
Чиновника, пични ... дин. 61.459 
Породични     дин. .'!7.260 
Служитеља, личци ... дин.   0.180 
Породични     дин.    5.040 

II. У Загребу. 
Чиновника, личпи ... дин. 68.400 
Породични     дин. ''42.700 
Служитеља,лпчпи ... дин.    8.100 
Иородпчии    дин.   3.100   235.239 1,408.099 

Парт. 336a. 

Награде ковтрактуалвшс  чввов- 
иика   и   двеввичара. 
У Загребу. 

Диоштча])-(луж11Т(,,1. дии.  In.lillO. 

Парт. 337. 

Специјалве иаграде. 
I. У Београду. 

Ховоравим    ваставвицима   див. 
67.500 

Награде   служитељима    других 
школа   где се држе вредавања 
  див.       4.500 

II. У Загребу« 
Ховорар^им   иастанипцп.ма   дии.    150.000 
Награде    служитељима    других 
школа  гдо сс дричо   иредаиап.а 
  див.    ^.ООо + 226.000 

Парт. 338. 

Превета у варт. 336 као пов, 3, 
Материјалви расходн. 

Парт. 339. 
Управви троишопи. 
Поз. 1. У Београду. 
Кавцвларијокепотребе,олу- 
жбоненониио, просветви 
гласник ii телефов див. 15.000 

OrjjeB, осветлеи.с п нода д. .45.000 
Бвблиотека     и    вабавка 
стручаих лвстова див. 10.000 

Kupnja поугопору .. дин. 200.000 
Завабавкуучида ... див, lo.ooo 
За  потребе ивститута   ва 
ведагогију и експеримев- 
талиу психологију дпи. 10.000 

За ивсталацију  ивститута 
п    лаПораторијума,     na 
осигурање вамештаја и 
библиотеке   од пожара 
     дпи.    VOOO    -f   2S/

I.()()0. 
Иоз. 2. У Загребу. 
Кавцеларијоке     потребе, 

службепс   иовппо; про- 
оветвн  гласвик  и теле- 
фон...  дпи.   15.000. 

Огрев, осветлење и вода 
    дпи. 30.000. 

Оправка    вамбштаја    ва 
шнолу     икавцеларије, 
кречев>е и девивфекција 
вграде        двв, lo.ooo. 

Ииолпотска     и      uanaiiKa 
стручппх листова ДВВ. 10.000. 

За допуиу учила дпи. 10.000. 
Завотребе   ивститута,  ва 
пвдагогвју   и   психоло- 
гију ... .... . дчи. lo.ooo. - ,45.000.     лоо.ооо. 

Свега (гл. I—111 парт. .i.iO—.i.iO) 
двв  2,0i8.69i). 

Укупво  вовећање  у  овој глави 
иввосн        -f 0^10.150.— 

Свога V раздоо, noBclianii сраадпи. + 5,866.179. 

У извоштају Фивавсијског одбора Народве 
скупштиие поткрала ес штампарска грешко тако: 
na стравв 28 код парт. 20!) у чвтвртом роду место 
суме: „10.800- грвба ставпти" суму: „10.ЖМЛ ц ио- 
мепута партпја  пзиоси:   ,,I..!S1". 

flouiTo je овај раздео примљев, ja liy ca вашим 
одобреи.ем, госиодо иародии посланпци, закл>уч11ти 
даиапш.у оедвицу a идућу вакавујем ва оутра у 9 
сатп са истп.м двеввим редом: продужење претреса 
буџета MinnicTapi тва (поллшх послова, a затнм 
буџета Министарства увутравш>их поолова и бу- 
џета Мивиотарства војско u морцарице. (Прима cei) 

('.сдппца  je  закл.учоиа  v  21/i5  часоиа. 




