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Захтвв Инвнстра  грговввв ■ ввцуотрнјв 

Чиičui.r вашовшсв  opeiодшог 

( )ii vcimi  ВВрОДВВХ iKiciamuci. 
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ввновског преддога o ваштв ввм&ораштм. 
МолПе п .i..i ит II:I ниродн. 

10     Дмевни род:   ■      Првтрес в ^свајавл ва« snor орвд 
'l " ааштити вемљора umna. 
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■,-,     -      riperpei  ii ^сваја&е " штаја Одбора  ва   ароу 
cir,:.?"''' ;in'K)Hci«or продлога  o  подиаању домова  в друпа 
варо!ата  >'  иадлежности Мииистра ва фвввчко  ваошггаљв ■fcpo 
Mi,,    :!       Ca invii.r .i;. Миипстарстио iiii<i(r|)aiiiix  Деда, И 
^.VMV'''''" '"" проспотв поднеоЈ Заионскв прадлог o спора 
КрЛ? "вучним, шкодским в унетннчтш одвооима ввмеђз 

' '''""ni' ЈугославоЈа в Рвпубднт DO*MIB. 
;,.(     ^^рцшцн! Иаввстилац Др.  ИатвЈ   [Црнћ, Мнвиотап 
IM,,,

1
'"'

11
'" васпиташе народа   fp.  Драгав   Краљввић, Др. 

Видоаић, Др, Стјепав Baiidi. 

'!i" mcniiiик Д.р   Коета    Кучппудн:   Отварам 
^'^     ("■доппч    (мгт-шм,     ИарОДВв     ii.viimriiiM', 

'"'ilire   му,,,    ввписник   ■■•■i   11рОШЛ(   оадрида, 
№ 

Слкретар Лнтс Конач чита зпмшчтк XXXVIII 
родоваог оаеганха. 

Пр' iTiciduiiK Д-р Косга Кумапудн: Има лк при- 
ивдаба во вапионшс? (11<'ма). Нема, записнпк je 
аринљвн. Предавиио на оаошптека отсуства г. г. 
iiii]Mi,um\  пооланика. 

СекреИшр Анге К"овач тата: Г. Јахоб Земљтхк, 
народвл аооланвк, иоли тра дана отсуства ради 
службшог поолВј Д-р Мирко Иврндекић, народни 
поолвшш, Muni ва Mer ч^па отсуства због болости 
у ппродпци n Станко Лончар, вароднв посданик, 
моли ва 4<"iiipii дана отоуотва ]ч\т хитвих домај.ич 
nuriuita. 

lin, iTicdmiH д-р Коста Кухануди: Одобрава лн 
Народаа  '■uviiiiimna тражена отсуотва ? (Одобрпво) 
Тражева отоуства оу одоброна. Ивволт ути вах- 
твв г. ваотуиника Миниотра трговннв и нвдуотрије 
o  китности  ваковоког ородлога  o вашгвти веиљо 
радника. 

Секретар ksen Ковач арочитавахтевГ. Мшшотра. 
Пре&седник Д-р Коота Вумавудп: Има рвч 

ваотушат Мивистра [рговина a и&дуотр1^е да об 
равложв вахтав o  ситвооти. 

. ипТиЈпиик Министра Лраовине n индустријв, 
]luiiu(iTi(iji OoAOfipuepedeЈурм ДеиетровА* Господо 
вароднв посланвци, у  име  Краљевохе влада чаот 
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ми jf; замолитп вас да шволито огласити као хитаи 
закопскп предлог o заштпти вемл>орадника и ^тав- 
љаи.у na снагу поједппих npoinica Закома o иавр- 
шељу  a обоаоеђуњу. 

I>';IKO вам je, гооподо, познато. Нраљевска 
влада подносоКп своје предлоге Народној скупштшш 
no томе пптаљу нпје истовремоио затражила да се 
онн огласе хптннм. 

Господо, разлог je био томе тај, да се омогуКп 
свима крајевима, свп.ма заиитересованим, управо 
свакоме ишпљењу, да доћу до изражаја и на тај 
иачии onaj одоор. који je пмао то miTan.e да раоправв 
и ргшава, да оуде у могућностп, да je упозиат са 
свима гледиштпма o којима треба водитп рачува. 
Господо, то je све извршеио. Али првп закопскп 
предлозп поднети су били 19 марта. Ово време до 
сада достајало je за обавсшта.вање свакога no томе 
пптаи.у. М^утим, на терепу ствара се еитуација, 
која се не може пазватп повољном. Има доста в ie 
мепата, којп xohe да пскорпсте још то време пре 
доношеља ЗаАОна. II арема обавештел.пма, која 
вмамо, учестале су егзркутипие продаје, n невоље, 
коje cv u опако доста велике, na тај пачин се само 
повеКавају. C обзпром на po, што OBIIM Законом 
хоћемо да помогаемо ошша, којп су данас, у вотааи, 
у Hi'jnHioj невољи, ja MiuMiiM, да треба да похвтаио, 
да MITO брже доиесемо потребма peiueiba, кахо би- 
омо .ааштитили брата аашега ввмљорадшша, који 
je у невољп.  (Пљеск(Ш>в). 

Morao бм  се стаиптп један   ориговор: Да  се na 
тај EKiMiiu опречава оповжна дискуоија у Народној 
скупштини. A.m, гооподо, ако увиемо у обвир, го 
да се ова Народна окуишхина пмтап.ем сељачкиз 
лутиа и ваштите вемљорадника неоумњиво бавида 
11111111" нвго ма која Скушппша до сада, онда ja ни 
iMii.M да ое ne иоже тај арнговор ставити. Готово 
овв говорнвци у овима дооадав>им дебатама у ila- 
родној (■KviiiiiTinin. a опецијапно у буџетокој дноку- 
ciijn говорилв <у отштрво o тоие и прома тома ne 
може д.1 oe каже да je ма ко прикрв^ев илв де му 
je онемогућено да ваувме OBOJO отановшптв n да 
искаже овоје мишљење. Ja иислим на тај начин 
n raj арш^вор, који би oe itorap поставити да отпада 
n na тог равлога будући да je у нотини хитва no 
треба да oe донеое овај Закон, ja вас, гоопрдо, 
\1п.|им да овај ваконоки првдлог оглаоите као квтан. 
(Пљеоак), 

Прсг&еедник Д-р  Коота   Куианудн:   Праш!  ди 
Иародва окупштинв  гатноот овог ваконокрг пред 
лога ? (Прима). Закоа je бглашев као копш. Upi' 
лавимо na  аретрео у начелу o Предлогу вакоиа o 
aanniiTii   вешБорадника   n   o   отављању   na   онагу 
појсдттх одредаба Закона o иввршењу и обввбе 
l|(-n.y.    Има   реч   iiaiKMTii.iaU   Г.    НиКОЛв   СокОЛОВИћ. 

ll.:,:rnTiii.i<iii\\miOM\ ('ol.-o.lttlillli:  ГООПОДО НарОДНВ 
пооланици,   пшерпродукција   аграрних   ароиввода 
која je наотала уоавршаван>ем пољопривредне гвл 
цике  и  бацав>е огромниЈ   коллчина   spane  на  гр 
мшшта  у  llll(•.l(•,^n.^■  вреие  нарочито  ив америчкик 
државв   п ив Русије, доведа je до катаотрофалног 
падв цена овиз пољопривредниз продуката.  Крива 
велине индуотрије, Есраховв банака   отраховити na 
дови вредноонта папира, најпре у  ^мерицн a ватии 
и  у ооталим BOMJbiiM«,   пзазпа ie '>   психОву  nr IB 
рења u iianiiKv n.i чвтавом новчаном трншшту. 
Коначан рвиудтат ових овш појава, кад oe увме 
у абвир јаш и ввлвка бвопоолица у индуотријоким 

вемљама, јесте ona авет која давас кружи иад ч"' 
тавпм светом n која се зове страховитим језонптим 
вменом криза. 0 узроцпма крпзе n њеном развој^ 
као и последицама, о. иачину како да се она лчк- 
видира, ппту се кп.пге, ппшу се дисертације, др*" 
се конферепцпје, тпм овта&ем су ваувети најбол>» 
умовп човечапства, nojn траже ивлазак из тога 
стап>а na овима пољпма људске делатности. Ai"- 
господо, поред свега тога криза још увек nocrojBi 
ona постојп у читавом свету у равним облицима ч 
дпмепзпјама. И трагпка je, господо. чптавог чове- 
чанотва у томе, да та крпза у свој својој оштрпнп 
постојп ne само тамо где влада несташпца еконоИ) 
ских добара, nero ona постоји n тамо где влада iX 

превелпко ббвље тпх економскпх добара. \ i'';li;" 
je цела светска прпвреда једаи органивам, то ""' 
лест једног oprana пзазпва oбoљeJLe и другог и lia 

тај пачип мп. господо, долазпмо до констатаЦИ]0 

да данас пмамо општу светску економску кривУ- 
Неподељепо je мпшљеп.е, да nama земља неЈ*а 

својпх спецпфпчппх уврока за кризу коју осећамо, 
a.m бев обанра на го ив внаио да ona постојп п ^0^ 
нао. Она нас je можда заразпла оа стране, јер каД 
je за.хватпла чптав овет mije могла npoi.n nn миМО 
nac. И последпце таквога стап.а nam народ Јф-10 

тешко oceha. Mu свп, господо, кад смо ninin у И8' 
боре давалп смо вароду обећав>е, да ћемо сав OBOJ 
труд, све своје зпап.г упутптп na го да олакша1М 
ово твшко отан>е у коме oe налази nam народ a '■|И'. 
ццјадно nam nM.ai;. il кад смо се састалв у Народво] 
rh-viiiimnin. арве речв Претоедвика Крал>евске влад« 
у npiioj клупоко] оедницн нашој биле су упупев 
томе пптап.у. затим долавв Престона Песеда, вати* 
додавв \д|ич;1 Народвог Претставннштва и у c'Bvai 

тпм вначајнлм актима подвлачи се велика и ноод 
ложна ваншост овога питања. Народпо Претстав 
IIIIIIITUO одужује oe овомв обећаљу и мп, госпоДр! 
иожеио да ковотатујемо, да je до сада донеЧ19 

једав чптап ma Захона  који су посвећени цскД>У 
чппо   TOMi'   пптап.у,   пптап.у   екОНОМСКИХ   ОЛакШИи 
у аароду. Ha томе oe и даље ради, a као цјто  вв 
]е поввато, КрвљевокВ влада опрема и даље и ир^ 
учава иатеријал ва дал>п рад у то.ме прапцу. v '|"h- 
парламевтарне дискусије у свима нашим саотачи11'1 ' 
v оедницама, у одборима, у клубу, сви су кптрнии 
нарочнто встицала тешко стање које данас  влаД 
na iiamcM оелу i могућује отплаћиваше ,iyi'"H'l(' 
Тражв се оа овију отрана да oe томе стању поМ0 д. 
n.  гооподо, у духу тих  вахтева  Краљевско  ,:'■' 

t   иапта   o.   г.   полвела     Наволној   плп111" je марта   о. ародно) 
аредлог Закона  o ваштити вемљораднииа Законо 
даmin   ОД 

:  . '        лпога бор, који ji" иваоран ва проучавшие у0 

iM- питања, одмах JI
V
 приотупио поолу и радио j*' 

прекидно до јучг. са малим пронпдом o католнч1* 
Уокроу. Сви 'i.iaiinnn одбора били •■>■ дубоко i1"'1 

велике   важности   гттања   којо  рршардју,  """'   ,'. 
оввонв   овију   аооледица   којо   оваково   Mej'e   Nl" j 
пматп   na   ОВИМв   ПОДручјИИа   namer   РКОПОМСКОГ   "* 
ппта.  ''адп  тига   су   ЧЛВВОВИ  Одбора   |irilialiali.y  оВ    fl 
niiTaii.a  ориступили ов  највећом onpeaiiouihv  "  ^ 
najiiclioM   iiavi;ii.iiM,   бојећи   Се   да    у    ХПТПОСТИ   ^0 -^ 
ne i'm донелн неке моро којо Пп кнспије моглс "*' ,| 
штетиих пооледица. Господо, omi су момоит" ир 
раа mi-,   да   jr  Лакоподаппп   одбор   заузео   ('Ј      0д 
гаедиште:   Зав жи   предлог   како   je   подне'    ^ 
отрше Кр&љевохе владе садржао je у себн у l'l!"i"1,(.. 
двв иатерије. Прво, пачив вкоекутивне наплатв 
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*ачког дуга, a друго je иериторно ршшвање се- 
■»ачког вадужења. Дакле, дв» .матерпјс којс UDMI'IIV 
''"'"■ колид1фају, с обзирои на хитиост м собвирои 
11;* рок у коме се имају овршити. Први доо јрхптаи 
" гражи да се донесе одмах, a други тражи дубље 
'"гудпЈтн.«'. тражи многе податке, гражн да oe са 
ВвСно проучи све ono што on могло виати утвцаја 
ва оне крајње конвеквенце којв би тај Закои могао 
;1;> изазове. Ради гога je одбор предлоншо и Кра- 
љ5вска i: w \а прихватила, да oe ове две иатерије 
Р&вдвоје n o првој да се решава одмах, a да одбор 
»CTOHpcMfiio продужв рад ва дубљеи студира8>у 
ЧРугога посла и да се он сврши у року вајдаље од 
6 месеци. 

Ja liv покушата да вам у пајкраЈит [фтама 
вввесем ревултате рада одборског и да вам при- 
иджем у iviamiiiM цртама овај вавонокв оредлот 
воји je данас пред Народнои окушопшом. Заков 
,,0cii наслов: Закон o ваштвтн вемљорадника и o 
'^'ч i,;m,y na сиагу појодштх оропнса n одредаба 
*акона n обезбеђе№у и и8вршбАу< Иа самог тога 
"'"' 'una. види се, да je главни вубјввт којп се Зако- 
"0^ ваштићује у првош рвду веиљорадншс, влп ипак 
'"'J1' само земљорадник, j'1!" овви оеЗаковои вашш- 
l?je свакн онај који je дошао у гапкоћв да урвдно 

0Tii.ia.l,vj(' и регулише своје дугове.  Равуне oe ца 
':<'   У   ПрВИ   мах   ОДМаХ   пигтавл.а   iiinan.c:  .'ianiTO   се 
ВаШтићује сељак у првом реду . Иа тога oe рађа од- 
М:'х и друго иитап.г, да ли je ваш вемљораднвв 
РРввадужен .' Земљорадник oe вашп^ује, господо, 
J''l' до сада није имао такове вашгате. Сви оота m 
"Ривредницн наше земље кад дођу у тешку оиту- 
^Цију нмалн су законске могућноотв да својс ду- 
'"'"^ уреде на бвло који начин. У главвом то je 
"'"■туп.ц; i,,, Закову o орвнудном цоравва&у ван 
г^^вја, a ватим долази пораввање у самом отечају. 
;'" внамо да се трговцв, индуотријалци, вовчавв 
?*води  у  обилној   мери  корвсте благодетомв  fora 
''''''"ча.    МнОГИ    ТрГОВЦИ    00    Иорапи.аЈу    га    'iD", ,    В 
"'l';'iuian,a у стечају нду n далеко иопод тога иро 
"'"■|-   Ha   raj   начми   л.удп   КОЈИ   Оу   у   теппч-у   ОИТЈ 

''11"|у. спасавају oe од потпуие пропасти. Са&ак 
'' T||

M правом није uorao корвстиш, вато штоЗаков 
' "i'iiMv.iiinM иоравнању важи саио ва грговце. 

'"'■'"lajcM се riM..'i; не иоже користити, јср oj oe 
•I.;I., lv'M дугови бса обвнра на вачив како оу ваотали, 

крајн иј фории  увви  ишотвкарвн дугови, a ту 
Иоже и нома могућноотв да oe ово иокористи, 

n"v" '■<■ повериоци подмирују нв кипотеке II<> реду 
ираенствп. 

Да .m ј(. сељак превадужев, то je гштаае o ком 
'^ много расправља. Мишљеља оу аодељена.  Am. 
'"'""дц, у сваком случају оигурно je да, ако овљак 
";" " није превадужев, он je данао у таквом отан.у, 
* чв иоже одговарати im овојим рвдовним обаве 
^'М;''  ^1  'i  исплати   и  отплаЈшвап.у  дутв!   MO-'U"' 
^..^ "" i'i>i4i|mni. u сад, приликом раоправе o начину 
|''|;" ј«' •■iM.ai; доито до тих вадужења, до nm oe 
^""•пх дуговн, mi тгргг сељака и вемљорадника 
8 "е '"<! iiaii.Miin ii])»4<(»pii.  Каже со да oe je оељаи 
.(|';(;

,v'l'|ii;..1,   кц.имшм   Ju,  господо, нећу да  ка 
и'^ Да т.ч.иич глучајевп нема, ма ови внамо да нј 
0u5" ^JIn J"' факнт тнј да jo (анао највише длкрмв 
ii.\i'.IJ ''''""^ који jr имао добру намеру, '-"J11 Je 

u'l" ^ољу д( дигне ii|iii,iyi,uii,i.v нашпч оељачвих 
i.nju  je   нмао  добру  намеру 

a   иидппи'  ПрОДуКЦИЈУ   нашпх 
ј'(1"'И:|,1"Д;|. ди  подигно рвнтабилитвт aeiube, факат 

'l;'г'' ji- аадужио onaj сељаи који ie купои мљј 

iiauaii.i.ao цОЉОПривредве стројеве, куповао u уво- 
дпо ii.ii'M«'HiiTy паслшму стоке, оељав којв je ва- 
бављао ваштачкр ђубре, цвдустрвјоко бвљв, - ув- 
мими саио XMIM.. опвјуи, кудвљу втд. ввд. Факат 
je ii то, да оу давас у много машој мери вадужевв 
umi крајкзв у којииа се врши екскеввввва кудтура, 
нвго овв у којвма се врши интензпвна. Интензивна 
култура тражи пздатке, тражв инвестпдпја. тражв 
да се улажу капитали. Па, господо, ти су дугови 
чвњевв у времвау када су кољуктуре бпле саспим 
друге. Данас cv иале цоие производа аграринх 
ородуката a дуг je оста.о всти. Ha тај начин сељак 
јв, бвв 'noje кривпце, дошао у neMor.vl.nocT да од- 
говори својпм  обавевама. 

lle смемо, господо, заборавити да траговв рата. 
п ако je upouiio 12—13 годвна од свршетка рата, 
juni iniVv иотиуио ваборављеви. Чвтава Србвја в 
nm погравЈгшв {фајевв бвлв су потпуно прега- 
жевв, п уввштваи ратом. Оно што се за пет годииа 
viiiiiiiTn.io ne можо oe за 10 годпна обаоввти. Ta 
обвова бвла je у толвквм двмшввјама да се mije 
могла извршити без капитала. на.питал се mije Mo- 
rao створпти без задужел.а. u тако смо дошли до 
mviiiKor степепа ладужсња у оввма крајевима, којн 
оу поотрадалв од рата. 

Господо, има још једпа паричпто ТШДКВ OKO- 
ист. a ona je у томе да се прплпком егзекутпвппх 
n.iii litra ва оелу постизавао овај резултат: дужнвк 
je остао без итде ичега, продаје му се све у бесцеље 
и он оиада ва просјачкв шташ To нам je свима до- 
ЕГро аоанато. И у току одборског рада били су Од- 
бору достаил.сип аоједвначнв случајеви, којп су 
тако отрашнв и голико траимви, да ux ja ne могу 
ii  не /К<'1им пред   вама да поиављам. 

Чули смо п ввано да се овом закопском пред- 
логу чти' взвесне врнговори. Тв приговорв ey не- 
нвбежна и оа влш! oe иорало " рачунатн, јер се 
доноое ввванрецше мерв.  \ она oe ве могу повоовга 
ГаКО   Да   nm   буду   иадоиил.пи.   Ннтгицпји   je   овога 
Закова ns помог »воме комв je ова HOMOII вајпо- 
гребввја   u   мајхитппја   и   да   спасе  у  ирвоме  реду 
onaj влемеват којн ,i шввна и хвивљ vnasor ва- 
IIIIT оривреднол1 п држашЈрг тввок, да опаое ва 
meni оељака. Тим oe je ивтввцвјаца и одбор руко- 
водво у овоие раду. .li1 ку укратко да вам ивложвм 
оада ооновве арввцвпе овога аакова. 

Пре овега  најхвтввја  и најпотребввја одредба 
оадржава je v g l, a та je: fifi oe до дава вад овај 
Заков  добвје   обавеаву   овагу,   одложе   ове   јавве 
аривудве ародаје покретвог и непокретвог оељач 
ког пмап.а Koje оу у року, a да oe и новв продаје 
ке  иогу довволита.   Исто гако oe обустављаЈЈ  ва 
иото време и све принудае уораве (секваотрацвје) 
K.ni и одуввма&е аокретвва отварв (травоферацв]е) 
у циљу ii.m иввршеп.а плп обезбеђол.а. Ово je једва 
аривремвоа ивра која има дв траје овага шеот ne 
сецв ii.iii кожда и ч&ње, tato oe пре гога рока до 
неоеЗаков o ковввртовав>у аемљорадвичхвх дугова. 

Са IH'I;II\ отрава ча ie приговорв дв oe овим 
аараграфом двра у орвватву овојвву; оматра oe дв 
ова ваковока одредба нарушава вајоововвиЈв првв- 
ципе Грађавоног ввковика и ориватвога орава. Т<>, 
MclivriiM. nuji' тачво, jep oe овом одредбом ве шфа 
im у чија врава вего oe оаио оноие ввмљораднвку 
којв je дошао у тешху оатуацију, одааже егвекутввва 
цаплата [фов време од овега шеот кеоеци. Ничије, 
даклв,   право  ииј«'  поврађево  rime  mro  je  мљав 
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дооио мало одушке да ирпкупи снцгу и да сачека 
боље време na да илати свој дуг, што ои и сам жели. 

V § 2 овога предлога изнесена je јодна установа 
која се начелно несимпатпчно прима, a то je да <ч1 

овоие Закону даје ректроактпвна снага од 19 марта 
ове године и поннштавају сви они овршии чпни 
којп су у томе времену извршенн. Господо, даваљо 
вакову ректроактпшп' онаге je једна ввуветна uep'a, 
једна мера која се примешује само no паузотку. 
И њој je овде дато иесто зато што je одбор оматрао 
да je она апсолутно иотребиа. A ево зашто. У исто 
време кад je овај законскп предлог поднесен На- 
родној скупштпнп, a то je било 19 марта, он je пре- 
дат n јавностп. Ми зне.мо да има н таквих л.удп 
да има n таквпх поверилаца којп су знали да се 
пешто снрема, na су нскористпли овај вакум пз- 
међу почетка законодавног рада n дапа кад ће се 
овај закон донетп, и употребилп оилу и преспју 
над дужппцнма како би дошлн до својпх потра- 
укпваља. За ово кратко време одбор je имао прилике 
да се уверп o многим случајевима пз којих се jacno 
видп, до каквог бп зла дошло кад бн се оставиле 
одрешене руке тим повериоцпма, којп су у рђавој 
нанери хтели да нскорпсте ово време na да дођу 
до наплате, за коју су се бојалн да he им доцпијо 
бптп отежана. 

У ncTO време овај параграф одређује н поста- 
пак кад се лпцнтадпја понпшти, n регулише одпос 
између  власника  продате  ствари  в  повога  купца. 

Господо, кроз време ове зауставе егзекутпвпс 
пнплате, дужнпк који je дужан, мора да платп 
камату, n мпого со размишљало o висшш те ка.матс. 
Одбор се je сложио у томе, да та камата има да 
буде 6%, јер je то просечна законска камата која 
постојп na lii'limin ваконодшшсс подручја, и pa- 
зуме се тимо je ПОВврнлац потпупо обештс^сп вв 
OHO ВрвИв iqii>;i кОЈв l><' шбкв Да ТОК&. Али UHO бп 
поверплац хтео да оам ДОбровољно рвгулнше своје 
ОДНООв орвма дужтпчу, OB зато постпзава наро- 
читу грашфвхацију, jep му <■<■ у томе случају trp« 
внаЈе камагоа отопа до 10%. Mu внамо да равува 
miju перовппцч врло рвТМО прпбеганају присилнии 
иврама u сгзскутинмој тиматм да дођу до наплате 
ОВОГа потражпиам.а, jep onu зпају да ако пм дуж 
iim>' нв млатп доб})()иол>11о да lu1 rcuiKO платитп n 
мрпси.итм   ничимпм.   To   je   n   iiajiicliii   Д00   м.ттх 
аовврилаца,  и  пш  аоввриоцвна  хгвда  ое дати   и 
та   i |iaTii(|iiiKiiuMJa  Д8   камата  буде  in'ha. 

Има и јсдпа пона од])едба, a то je да eti ставл.ају 
mi   cnurv    ШВвСВН   upoiiiicii   o   ii:ii!])imMi,v    и   обевбе 
lini.v  од 9 jvi.i   l!>.'{()  годппе.  Te су  установе билв 
аотробвв да oe данао увецЈ, и довволотв ив да ado 
упоанам оа аојвдиноотина гога Захона.  Ja желим 
да   нам   само   пстакпем   ариШЏШО   KOJH   06   ^ВОДв   у 
овршнв аоступан овим Законом. To je пра овега 
одредба § 69 да oe вбог иаплатс! jt^nor мало! дута 
IH- можа водитл егвехуцвја вад читавом вмовином 
думошка, него орво кора да oe тражв наплата ав 
аокретниз отвари,па ми аио гахав аохушај оотане 
бвв успвха, Tri; онда ДИ с<* мижс иодпти егзекуција 
ц ва ii.t'i'ouv нааокретноот. 

Друга ванша одрадбц јесто no ^ 2о<.> која од]К! 
Iivjc   т.   mi.   <'r:iii(Tciiu мппимум.   Овакпе   одредбе   у 
MIIOIMIM (фајевима није било, a она j<v ipAO важна 
o вато oe и уводн. Ja hy вш аетшгаце опоменут 
Дв oe im TUJ ваконокој одредби не могу увимати 
у егвиствнциЈу одела, покуканотво, постељна отварн 

n ове друго што je неопходно нужно за живот јеД- 

ној породицп, храпа в огрев за четирп недеље i' 
све ono што му je пеопходно нужно. Ако je овршнпк 
веиљорадвик, ne иожв му се узетп у попис iberos 
фундуо инструктус п ала.тп. A ако mije пољопр!1' 
вреднпк, jMoi)a му се оставнти све ono што му Јс 
нужно за вршењо љегове трговппе, обрта н запата. 
To су у главном те установе које дају заштпту ilC 

само земљораднпку, nero свима грађанима, ако дођУ 
у тежак положај да се протнв њпх водп егзекуц"Ја: 

Господо, појавнли су се прпговорп да he ова] 
Закон довестп иовчапе заводе у тежок положој» 
jep да he дужппип потпупо обуставпти своја пла- 
ћања. Овн приговорп и ако нпсу потпуно без основа- 
omi ппсу nn тако озбиљпп како се претставЛЈаЈУ 
и чнне. Ми ово добро знамо да повчапп заводи оД 
онпх дужппка који nehe да nflahajy н пре.ма Kojii>,a 

се морају npmioiiimi приснлне мере, да новчани 
заводп са тпм дужппдпма имају више трошкова 
п посла него што нмају од њпх корпстп. 

Ha конду ne може се pehu да се дугови naii-'ia' 
iiyjy код нас пскл.учпво вгзвкутивним путем. ^0 

nuje тачпо. To je један паузетак. У главном. ДУ 
гонп се пла11ају редовним путом n добровољно.. 
u наш народ не волп да буде дужап. У многпм кра' 
јевпма je велика срамота да неко буде дужан- v' 
господо, ne треба од тога страховатн. jep onaj коЈ11 

иааћа, onaj који може да плати, тај iie плаЈјатВ * 
поред овога Закона. И циљ и иамера овога Зано,,а 

бида je та да сачува од пропасти оиога који пореД 
пајбол.с волве не може да платп. Али, гоеподо. " 
0 овом прпгонору одбор je водпо рачуна n K\>^beV' 
ока илада аодвела je предлог да новчани зпво^1 

којв би услед стицаја онаквпх прилика доШЛВ 3 
TI'UIKO стап.е, да могу своје стап.о да санирају на 
1И1Ч11том процедуром воја je оропвоава у § 5 ovoU 

Закона. Ja мпс.шлт, дв бојавав да be вовчани вавоД 
претЈшетп В6ДВКВ потрес, поред гога што mije 0" 
равдав, валаалм да та бојазап иоже добптп потпу"" 
умиЈи-п.с увође&ем шшг § 5 у живот. 

Господо, ja бпх вседео да со обавреи још иЛ 
unce опште  арвговоре који се сгављају оиом1' ;''1 

кппу, Jep <■(■ кажс да he on пореметптп   читав   Ilil." 
арвврвДНИ   жпиот.   Ппс.мо,   госцодо,   мп   прии  •i;0J 
ono iiiiTim." ретавамо, вн смо чак иожла mic.H'.i"'1 • 
Ивваврвдве  нере  и  вропвсе  и  ивванредне вакон 
довеле су iffiore вапредвнје вападве државе да1*''4 

upi- nai'. Ja hy вас   воуое^пв да оу ово аита№е o 
(•нршавали, или дн oe то питање налави у стадиУ*'" 
ritpmunaii.a  у   Чехооловачкој,   Неначкој,   11т.,,|"Ј.' 
Маџароној, Румуввји и Бугарокој. N' једној од ""' 
вапредввјв   држава у   Немачкој   имато чак j(''11 ■ 
ii:iv:irTiiy   ваконоху   ароцедуру   sa   решавање  "l1 

ирсдиих   IIIIT.UIMI.   Привредва   питања  данас  ce ; 
Нвиачкој ве овроавају радоввим вакоподавним "-^ 

■ivM, вего Влада dua овлашћење да свс ово i"'"'(, 
путе.м паргдбо еа закопсиом спагом, jep се ii|'1,:ll,,-(. 
(•vnmiii' брзо раивмјају, a ваководавни пут којм ' 
комплииован и тром ne воже брво да п^ iip;'T" 
вбог гога у Пемачкиј воогојв Hoi ферордвуг |С"Ј 
oe ова т.ч ввта&а рвшавају. Порвд тога у Нви*^ 
BOOTOJB   и   KOMecajmjaT   зп   yTiipl)iiBaJi.o   ЦвНв 

и м 
исој 

l.-J" 

СваквКО, ДВ оу re ВВуветио мере паазпато ивваИр 
HUM врилнхама које вдадају у читавом '"'"'^ ,,,.11 

КоиаЧ рИГОПар;!    i-c,    ди    (•IM.:II,    iicln1   "V'1 

IIM.I врава да регудише цвве у вривредном >ic 

кредпта и o том пригоиору, пигподо, нодидо oe I,:I 



СТЕИОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ .U", 

*уна и вато je Краљевскв в (ада у гноме послед- 
^toj аиандману унела у Закон и го, дн се од огра- 
вкчвња ивузимају сва она вадужења која настану 
ilOCAe доиошел-а овога Закопа, те према томе то се 
"с протена1 на доцннја дугонаи.а, jop се ona могу 
потцуно слободио од дужпика HanJialmiiaTii. Ко- 
вачно нмам да напоиенем још једиу ствар. Сви 
■> који ншвимо у вароду и иозпајомо кредилвв 
0Диосе, знамо да се кредит no даје само онима који 
нмају, јер ииа иного богатш и iiMyliiMix л.уди којн 
неће добити на крвдит mi кутију пшбица, јер и ако 
je Погат човек поанају га као веалапшу, јер кредит 
се впше дајс на обрав ввго na пмањо, те према томе 
За те кредитне односе ва Овлу ne морамо се Појатн 
Д^ Jie се аогоршатв в да иаш ое&ав nehe вхаш 
•^редита  аа своје  вајелеиеатарвцје  потребе. 

Господо вма још једиа ствар na коју желим 
Д« се осврвеи. Можда овајЛЗакои код нас још ве бв 
^чо пп вотребав. Mu ваако да ваш сељак може да 
'П11"! п аодноси мвого ввше nero сваки другви Наши 
P'iToBii то су најбоље покавали. Л.ш, господо, до- 
Шпе су иввавредво твоше вриЈише које су тешко 
'Tiui.o нашега свла вотевцвраде до много већег 
•Лвпева. Ko je uorao аретпоотагатв да ke пас месец 
•прил ватећи вод спегом. Kn je когао претпоставптп 
te li" iiaiiiiii овиз дава вооикв аоплава које су ape- 
'^одввле Miioia nama ваоејааа водо,, веоике ivine 
Уродц.к« су страховвтом оокудицом отовне х])ане. 
Ауга 81ша довела je до тога да oe отова nnjt! могда 
"стерцти na nain.v. и давао пмамо једно тако тешко 
CTiui.e, да je дувшост Народва скушптнне да o томе 
поведе рачува да искупн овоју рвч и да вајхитвше 
?tej Заков довесе. Кад мн то нв би учвнилв ne Gn 
"'"■ni достојви овога вовћрвв»а којв вам je парод 
^0 кад nar je воолао у овај Дом n кад je yii]io очи 
te му све добро }<ојо му може дс&и, иожа доћа je- 
ввно оа (utora меота. Гослодо, ja вао иолш! да при- 
•tare уверен>е да je Захонодавнн одбор у onaj рад 
У*ожио максинуш своје воља, овојв оавеотв и евога 
teaH>a, 11 да вам je usi  ареддог којн no ('воме 
ввЈбод>ем осведочешу сиатра као пајГим.и. |едвцо 
'l"";»]i и као једиво могућ и ja pao, господо, као п:«- 
""'"пмац тога Одбора иоднм да ивволите оцонкга 
te .m je Одбор аоступио добро и да ввволлте датв 
"'Ч||'у авробацију овомв вашем раду. 

ОреЛсевник  Д-р   Коота   Кумавудн:   Иха  рвч 
"РУги  иввестилад  г.  Љубиша ЧрпФуптш!!. 

Љубиша 'ГрпФ.мкиш!.: Гооподо аародан аоода- 
"ll]Ui, Одбор  аа   »роучавап.*! Зак KOV   предлога  <> 
temrimi венљорадввка и виоина вакатв вашао се 
ft^fl једвим  врло тешхим  и кошшшмаашш ооци- 
ј^лао-ен мсшш  ароблвмом. Ta гвшкоћа додавлла 
Ј" 'i" само вбог тога што ово шха&е вадира дз^боко 
J "l'iinaTim оравне одвоое, вЛ ■ вбог icre, и ва 
l""nii„, што Су  п1 приватво правна однооа наро 
'""■" орироде, mru o) то крадкгал од ■"■ којн оу 
''
II

J"
IV

T.I.umiju,   и   n'nTc] ццвја  државв  у   ваиуи- 
"IM одиосима, као и у мвопш друпи питап.п.ма 

|,'"Ј"ма ce ранијо држнвмн и.тст. аакоиодавна влаот 
^""■m,   протставља   memi    државв   у   чмватао 
Р*1 дносе.   \.m je, гооподо, то штаВ)« од да 

,'',''" M.MI.IIX аоследица него што ј" у овом пптап.у. 
^"•■urnm одпоси ивмеђу дужвихв и повериода вв 

^""•■"•'ују   само   л.их   двоЈицу.   Иоаврмад    -1" 
J'1'1 има свога повервоца, овај овога и тано долаишо 

'■" читавога ланца ваивтереоовано! .тда, TUKO да 
*''}1ип  вам iKo   привудво   nopeiieheiM  одноов   us 

међу једнога дужввка и п.еговог поверпоца ауто- 
матском реперкуспјом доноси nopeMciieibe у целоме 
томе ланцу. Лли, господо, песумтиво стојп пред 
нама једна тешка n важпа чпп.епида соцпјалио- 
екопомска, a то je дапаши.и тежав положај дуж- 
тша земљорадшгка. 

Услед претераног пада цена земљорадиичких 
гфонзвода и сељачких иепокретностн, која je дошла 
услед економске крпзе, сељал je доведен у врло 
тежак положај. Ои ne може да одговара својнм 
ооавезама. II onaj сељак, којп je доскоро био само 
дужап, овом претерапом екоиомском кризом постао 
je презадужеп. 0 тој чпн.сипдп, господо. Народно 
преставништво мора да поведе рачупа. И ако овај 
Закон донекле реметп кредптпе одпосе и задире 
у ирпватно правне односе, ппак услед тога факта 
непредвиђеног и иежељеног, ми смо прпнуђепи да 
ce умешамо у ii])iiBUTn()-npaBiie одпосе. 

Иовериоцп морају п "самп схватити потрепу 
да ce тај однос закоискпм путем упеколнко убланчи. 
За повериоце mije тешко да схвате потребу оваког 
решеи.а. Omi су Beli лма.ш вскуетва код дужнпка 
неземл>орадн1ша, да ce ca нлша, ca сваким од л.пх 
иоједппачио кад дође у тежак положај, равиају, 
било да праве imnecan поиуст у дyгoвalLy, било 
да п.м с.мап.е иамату, било да им одлажу рокове 
n.ial.an.a, na су na тај пачпп, врав^Ш олакшпде 
cBojiiM дужвацика, који су долавшпв у тежан по- 
ложај, спасли 6a]i једап део свога потражпиап.а. 
11a су, господо, повериодп и.ма.ш и суиротно иску- 
ство. У слачајепима кад су повериоци uii.in nciio- 
М11рл>11ви и нису прпстајалп на такве случајеве 
равнап.а, бпло je случајева да су они губилп u. m 
цела своја потраживап.а или juioro Belm део nero 
што би равпап.ем изгуои.m. To искуство цовврв- 
лаца довољпо je да nx убедн, да у дапашл.пм теш- 
кп.м ii])iiH))e;umiM прп.шкама мо])ају na својп.м no- 
тра/шшап.пма од земљорадтжа дужшиса В пешто 
жртвоватп. 

Mn зпамо господо. да п.ма ВОВврвдаца, КОЈИ 
су n досада, схватају^п оравшшо СВОЈе miTcjiece, 
чппи.ш  вввеове одахшице овојвм дужвицима ввм- 
.i.o|>a,uiii)ui.Ma.   Гади такчх iiojtc])ii.iiUia  Вв ба  МОвДа 
nii.io mi оотребво јџ i-irm овај За^ов. A.m кахо, 
пх п.ма n других, оиај oe Заков, као ввдика пужда, 
i;ao ввшшоввоот вамвтвуо Народвом вретотавни* 
штву. 

с. друге оараве,   господо, дужници, вемљорад- 
ппдп, ноји 00 аГтл.а na.iaai' дапаг у ХвШКОМ поло- 
жају, морају Пптп ОВООНН да ce ne могу ЈВДШШ ва- 
копским твкОТОМ ООДОбодитв потпупо сцојпх оба- 
воза. 

И ja .MUC.m.M, да nam оељав то в ве тражл. 
On гражв само ол&авввл, ов ipajm оахо могућ- 
nocT да мо/кс поспчичт своје обавевб Јпчу.пкмиатн. 
Одбрр   ii:iao]ian   да   вроучв   ОВВ   диа   ваХОНОКа   ПрвД 
лога, noja <■>■ ou.ia аодвета Народвом 1фвто»авништву, 
одмах >■ почстку овога рада, као mro je шдоашо 
II|>IIII изиестплад i'. ('.OKO.IOHIIII, iioi;ai)ao ј^ зопља 
сву  ОВОЈу  допру   no.i.v.   да   Oe   ona   питап.а   n   доо])П 
ороуче n да <■(• niTo вре донвоу вужџе и штне вавон- 
oke иврв. tla j«- вбог гога у Одбору u дошло до топ4 

дп 09 n;i дм ваконока ораддога ивувну, ва врвв нах. 
mir    пајхптпијс     ваШППВе     Чвре    icojr    су     у     овај 
1фојт;ат   у гг,    u( Tan.i.ajvliii   оста m   да   ce    боље 
ii]ioy4ii ii])Mi,\ и.|„н1.гм тачппх подагака 0 задуже- 
iiocTii   сел.ака. 

i0 
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У овом законском пројекту, као што сте имат, 
господо, приликв Д8 впдптс, постоје дие врсте за- 
штигс цуашика. Н;\ првом месту je ono што je за 
пис u наЈважнвје: ЗапгпАвв јо дужшш-авшворадннк. 
To су одредбв § I овога пројекта. За време од 6 
месецн одложопп су сва пзвршеи.а пад ДУВШШПШ 
ввШБораднакох. Ова законска одрвдбв можв бвтн 
nehe задовол.итп у потпуиостн ип онв ROJA (раже 
много радппџшије мере. a векв задовол.ити може 
иити mi one ROJH сматрају, да je ова ваштита ар€ 
•n^iana. Али, господо, та два мишл.си.а oaiu иока- 
аују да у овом питаљу, као и у мпогпм ,i]>vriiM 
ОДОПСеним екоиомским пробломима мора M ВОДШП 
рачуиа o једном оредв>б11 мишл.си.у, o јвзној орвД- 
л.ој диннји, која IK

1
 задсшол.ити ОПШМ ОТа&в. Ja 

.Miic.iiiM, да je овај законски предлог, ipasehs ту 
оредв>у линију, у томе погледу успоо. 

Ra цругом месту, пошто je душшк-ммкорад- 
ннк, уолед кошишвованоохв еконшогаоЕ одвооа у 
вези Оа citdjiiM ii()iit']iiii U4Ma-ii<':iilM.i.(>]>a;uiiuiiiMa. nn.ia 
je аотребна ивмт! иакар н ман.а вашпва и онхх 
нввеиљорадника који дугују и којв lic пвим Закоа- 
cKiiM оредлогом ножв бвт ;ioliii у вевгодвв ооао- 
жај. Због TOM се у Одоору доало na MIK ao. да i • 
u тп дуишнди у нвкодвко ваштвге увОћењвм у иш- 
вот одредаба Закоаа o вавршењу од 1930 године. 
To су omi парахрафв џпиравн у § 4 овога вдхшоког 
цредлога,  a  КОЈН  сте Bit доПц.ш. 

Да Гш сс o oiiiiM заношмчим оредловит КОЈВ ма 
ВрВОМ MITTV ттпте земл.прадтпуа дуаапи,;! п.мао 
тач;'!!   1К'јам   RO  j«'   ВвШВћОрвДНШС   D   RO  Овв  Трбба   .i.i 
ужвва в&коноку ваппту  у § 6 овога пројвкм лата 
jf ,M'i|штцијч. појам :n'>Ki.(;]ia;iiiiii<a. ГоОПОДО, спака 
ДвфинвВДЈВ )в тотка u nuiO jo тстко nalili ДбфинЖ' 
цпју Roja '"' обухватига ом олучајввв. Нарочктс 
за овај влучај. To je бшо твшко o обввром w to 
да je ваше векм оаставл.еиа na ])аи1пчптпх покра- 
jiina, где ваадају равилчнтс врнарвдве пртшм. 
llniiic нађена дефинвцлја обухватс вадихв seo олу- 
чајсна, m квмо ]>ri1ii najDciin. Roji ht оввачпп 
ко je овв вмшорадних. li" тој дефиннцијв на првом 
мсгту ва аојам вем&орадвнка, тршкв ое да je вем 
ЛОрЛДВШћ onaj,  ROJB  08М  плп  уа  ВОХОћ  СВОЈе  ПОрО 
дпц.'.   рвДМ  споју  ас.мл.у.   11a  ЦругОМ   ИвОТу,   тр.га.п 
ое да iiniipt'amian.t' п.поимх оршсода, ороиввдави, 
оретежно ва орвхода од ввм&в< 1^)diB e [вмвнат, 
појш ммАорадсппш oaovoji ое BI вмпгаше воовдв 
jep ошпра <■'■, да у оваквом једвом ввуввтвом и 
вону,  фвба ла ое вашгате ■ ona вем&орадвицн, 
Boja оу  у  KiMiiMiinn  овога  посвдв  у  МНОГО бОЈММ 
вмовомохом  аоаожају, ввго шм oj опгнв ввмзбо 
рвдввци.  A.m  гооподо,  да бн дефивнција вмшо- 
радниха иогла да обухв&та и иноге још друте олу 
чајеве, оопш&ево jr ораво у § 9 Минвстру оравде 
да ворочвтом  Јфедбок,  коже ову   дефинвццЈЈ до 
вунвтв.  Etao што оам наао uui опомвнуо, овеј a;i- 
КОВОКВ   предлог,   могие  да   naaaono  пзввОНв  ПОрвМв' 
liajc,   у   врвДВТВВМ   идпосп.ма.   Да   бв   ое   ввбвгло, 
.ii TU порвиећаји буду ввлвки ■ да буду већв i"1 

nrm je ваштићени внтерм, овш ввжпввкш врвд 
1 в, оотевљено je у § .ri цџ ое вомапд маодв који 
би    umi m   у  T.ii.an   DOaOVaji   Д1   Mi'iv  трла.ити   л.ми 
тпту   ОД   Miiiiiu T|I,I   fprOBHHO   и   im (мгрпјг    КОЈВ   l'" 
специјалном  Јфедбом  олакшатв   плаћаља.   Најаод, 
ГОСПОДО,    чи   (i   je    цигрспцо   да    ir   од    ударВ    ОВОП 
Закова, ввуаку вваесв) вродипе установо, павоне 
оравидрговаве вредвтве уотнове. To je био орад 

мст § 8 пројекта. O осталпм одредбама овога Законв 
говорпо je ошиврвнје, првп ивоестилад госпоДИИ 
i .iii;(M(innii,   na  mije  вотрвбно да  nx  понрпљам. 

Одбор со нада, госиодо вароднн послашиџђ 
да here, вмај^и у апду тешке привредне ирнликв 
у Roje jf вапао кмкорадник в водеКи рачуна да о&. 
овом заштптом земљорадмшча не изазпвају велик* 
•'KiaioMCKii воромећаји, у то.м (вљу аримите оваЈ 
аакппскп оредвог опакав кекав je аоднет ca зманД 
мапп.ма којо сам јуче прочптао n Одбор вас uottt 
. в  мпакав предлог пршште. (Иљосак). 

Прппседпик Д-р Коста lV.VMaiiy;ui: Има рвј 
ваотупнив .Мппистра трговппс и вндустрије, Мин*1 
стар вољопрввроде г.  Јурај   ДеметрокпК. 

..иступпик Мшметрп трговики u индустрЦб, 
Мштетар пољоприврсдс Јурај Денетровић: ГоспоДО 
народни посланицн, ш смо на почетку свога рада по- 
crami.in као рукоиодпо пачело: идеју солидарносШ) 
идеју народве солцдарносга. To значи у целом наше* 
законбдавном раду,да желимо, да водимо рачуна 11 

вацији као целшш и да шшажемо првенствено таЛ" 
где je аомоћ најпотребнија. (Гласовн: Тако je!) Прив" 
mm народне содндарности тражи да се прискочи > 
помоћ тамо где je вевоља највећа. Имајући пред очим8 

то начело, -мп смо, господо, покретали питање сеља* 
ких дугова и раздужења сељака у разним прилика*1" 
n na крају je дошло до тога.те субили поднети позна^ 
вам законски пројекти, један o внсини камате, a ДРУ1' 
o зашшти земљорадника. Ta два аројекта ишла СУ 
за тпм да реше ono што je за овцј мах најпотре бније 
n најхитније, али су та два аројекта вшла и за TIIM 

да извесна шггања опште природе регулишу на јеДа" 
одређен пачпп. II у самој дискусији,уОдбору, којиJ 
у ту сврху Гик) изабран, стало се на гледиште да 0\ 
требало у решавању тш проблема ићи nocreneHOi flj 
треба етапним оутем решавати ona питања која с> 
пред нама и која треба да решавамо. Ha тај i1'1'"1. 
дошло сс до тога да се je из ona два законска npojei^" 
издвојило ono IHTO je најхитније n најпотребнијв! 
док on се остала питања, која су у тим пројекти*1' 
вапоменута, нмала касније да решавају. Господв! У 
npiuiM проЈекТШи on.ia ]( пста ИИСВО садржаиа, 
je садржапа п ОВДе: да СС спрсче. да се ОбусТВВв 
егзекутивне продаје сељачког ииања. To je ca*fl 

све 
na 

други начин бидо формулисано и сада je то пред "^ ', 
у једној другој формулацији. Затим, господо, ,,ll'^,t;, 
одредбе такођ^ o заштити покретности код земл>ор^ 
ника. Te елеиенте ишмо и свда у овом законском j'i^ 
iruiv. jep уво^њеи у живот прописа закона o извг 
шењу и обезбеђењу даје се потребна заштита и нм1, 

раднику u свакои другом који би дошао у слич ) 
тешкоћу. , 

Изостало je нз onor законског пројекта све 
IHTO се односи на конверзију сел>ачких дугова. i "'"^, 
законском пројекту K<IJII je пред вама каже се, 'l'1 ^,, 
обустава егзекутивне продаје важила до Д"11""11'^ 
Закона a конверзији, а сматра се, и каже се и v сам 
Закону, да то нма да буде у року од 6 месеци. I'.'' Js 
начин питање конверзије сел>ачких дупша у овај ^ 
не решавамо. Оправдано се у нашој јавности 1K',llll'''lii 
да ми немамо сав натеријал прибрам на основу к0^ 
Пи Moi.iii да донесемо коначно решењс. ^

K;I:I;I'.'.цу 
према томе потреба, да треба извршити иајпре 10^ну 
ширску анкету, која би имала да уста i факти 
висину сељачког дуга. Вн се, господо, cehare Д* ^ 
1025 год. вршено тако истраживање v nanio] ,сМЛ,

ице 
висини (.чд.ачмп дуга. путем Министарства тргов 
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и индустрнје. Тада се дошло до једне цифро од три 
^Илијарде динара. Данас у истини са сигурношћу 
нико не може да каже колико износи задужење če- 
kana. A да би се могло приступити решавању тога 
Проблема у свој потпуности својој, у истини та би 
|Шфра била потребна да се зна. Господо, несумњиво 
ie то да ни законски пројекат који je предвиђао кон- 
ВеРзију земљорадничког дуга, није полазио са прет- 
поставком да ће се конверзија дугова у својој потпу- 
ности извршавати. Јер у данашњим приликама у 
кпјц.ча се ми сада налазимо не може се помншљати 
На то, да би земљорадник из својих сретстава могао 
У BeheM опсегу да изврши ту конверзију. Мислило се 
3аправо то, да ће се на тај начин, у колико je то мо- 
rylie, у колико би у неким крајевима земљорадник 
Располагао са потребним новцем, приступити кон- 
БеРп1рању својих дугова и да би то иа крају крајева 
^"■'о на корист и целекупне привреде јер би на тај 
Чачин, можда, и многи тезаурирапи новац дошао 
тамо где треба, у новчани завод на приплод, односно 
,la Рад. Како видите, није се замишљало да ће се у 
,,l!i|i мах приступити коиверзији сељачких дугова у 
■^тпуности и зато се желело да отступимо за садаод 
РвШавања тога проблема, с тим да се прнкупе сви 
""трсбни подаци, да приликом решава&а тога про- 
блема будемо у могућности да оценимо и висину се- 
*ачког дуга и да такође предвидимо потребна сретства 
:?;, једно опсежно раздужење сељака. Зато je, господо, 
У законском пројекту o висини камате било предви- 
Oeiii) опште регулисање камате. У садашњем закои- 
^ОМ пројекту ми се задржавамо иа регулисању ка- 
^Те па досадашње земљорадничке дугове. Стало се 
Такође na то гледиште, да je проблем и сувише ком- 
"■",к"вап a да би се могао тако брзо да реши, односно 
K;u се приступи ILCPOBOM решавању, да се нора да 
У^че сви моменти који овде долазе у обзир. Ja, господо, 
Mopajvi искрено да кажем ово. Ja сматрам, да he тешко 
^и да се коначно реши проблем висине камата ма 
■K'-lll".i страни, ако се он истовремено не буде решавао 
и lla другој страни. TeuiKo се може регулисаш тако 
'll,a|ia активна камата, a да се у ксто вреие не регулише 
" пасивна камата. 

AKO хоћемо да регулишемо камату за дужинка, 
"il[:i je, господо, разумљиво да Ке се морати присту- 
оити u регулисању камате на улоге. 11ије добра појава, 
К,,.'У можемо да запазимо, да новчани заводи међу 
с"Г)(,м конкуришу п дају све веће и ввће кааиате аа 
)':u^^■ Јер ми, господо, услед тога долазимо у ту ап- 
Чфдну ситуацију, у KOJOJ се данас налазимо, да нај- 
Је"У зараду има онај, који не ради, који побире ренту 
'^"""х улога. Сваки onaj који ради, који ма шта пре- 
ЈУзима, не говорећи o ризику губитка, ке може да 
, ''V11-! на ону ренту, коју има onaj који ништа не ради 
i' Носи новац у банке. To je нездраво стање, a кривица 
? ll;i TOMe м иии Toi a тто међусобпо баНКв коикуриту 
'"'"'M ia v ione, um) |е разумљиво у данашнл« при- 
^кама. Ипак, v основи, TO |е нездраво и дрводи до 
'"J'- Да се на једној страпи стварају такви неправедни 
"""ип. Господо, привредна ситуација данас код nac 

l(, исто, мање више, важи v целом свету, алн ми 
'""i'iiMo ,, приликама нашим, -   таква je, да морамо 

ј,' ^Жемо, i,i привреда не може да поднесе терет тако 
у ^их камата. li зато настојање наше мора оа буде 
L,'"^1 правцу, како би смо моглитаЈтеретдаснИзимо. 
y.j('>la' да нам послужи у том погледу, некурећикао 

али као примср, оно што се у другом свету ради. 
Видите да се у појединим зеиљама нису жацали да 

приступе радикалном решавању тога проблема, сма- 
Tpajyiiii да je државна интервенција na томе пољу не 
само допуштена него и потребна. Биће вам познато 
да се у једном од последњих закона, које je донела 
немачка влада, предвиђа смањење стопе за 25%, 
за ј.едну четвртину према досадашњој, и рачуна се 
да ће се na тај начип растеретити привреда у 
Немачкој за једну суму од једне и no до две 
милијарде марака само na смањењу каматпе стопе. 
A кад узмемо у обзир стање пољопривреде и терет 
од високих камата које леже na пољопривреди, онда je, 
господо, јасно свакоме да пољопривреда тај терет ни 
у пајнормалпијим приликама није у стању да поднесе. 
И у пајпормалпијим приликама мора да се води ра- 
чупа o томе да пољопривреда даје врло мали репта- 
билитет. A у данашњим приликама, крај данашњих 
цена, ми зпамо врло добро, да o рептабилитету пеком 
не може бити пи говора. Исто тако песумњиво je, и то 
критика говори, свакако да то није добро, пије 
вдеално добро што ми радимо и што предузимамо. 
Па то се само no себи разуме. Само зло које 
постоји, намеће нам сва ова решења која морамо да 
допесемо. Када би, господо, биле дапас цене код нас 
као што су биле 1925 године, ja сам сигуран, да ми ne 
бп требали да се бавимо решаваљем тих проблема, 
као што се и сви сећате да 1925 године нико пије 
покретао питање раздужења земљорадпика. Али да- 
нас су екопомске прилике такве, да je како рекох, 
егзистепција пољопривредпнка доведепа у питање и 
зато je ту потребпа интервенција државе na тај пачип, 
да ra закопски заштити од љегове потпупе пропасти. 

Ступајући на терен етапног рсшавања овога про- 
блема, мн смо се зауставили на томе да се у првом 
реду обуставе егзекутивне продаје na шест месеци, 
и TO покретног и непокретиог имања земљорадпика, 
a у томе врсмепу може земљорадник да регулише своје 
обавезе према повериоцу na случај тужбе са 6%, за 
случај добровољног продужАвања обаиезе са 10%. 
To зпачи: стари досадашњп дугови остају, сппцгл се 
само олакшам у томе правцу, да се иод повољним 
условима могу регулисати, a камо ciielic кад би се 
опи могли и отплашшати. 

чЗатпм, господо, друга нера која иде у корист и 
земљорадника n свих осталих радова je ta, која се 
предппђа у § 4, стављањем na спагу арописа Закопа 
o извршењу и обезбеђењу. За 6y;iy]ic' дугопе важиће 
те одредбе, које опемогућују да hc се у будуће, као 
lUTo je то na жалост до сада било могуће, било шта 
моћипродати како земљорадиику тако и сваком дру- 
гом лицу од његове покретаости или иепокретности у 
бесцење. 

Међутим, одазивајући се свестрано истакнутој 
/ксм.и H потреби да се обезбеди кредптна способност 
земљораднику, мислим да je псфебно у овај мах под- 
вући то, да nocTojn и велика оласност за земљорад- 
ника од стварања нових дугова. У данашњии прили- 
кама, у КОЈИМа СС палазп пОЉОПривреда, mije упутпо 
да сељак прави пове дугове; његова кредитна способ- 
мост довољна му je ако му осигурава извесан мањи 
кредит за специјалне случајеве кад он дође у највећу 
тешкоћу. Свако веће задуживање за њега je безусловно 
опасно И сваки пријатељ треба да му сапетује да пс 
ула m у "ona задужсња. 

Господо, истакнуто je веђ било овде сасвим пра- 
вилно, да нисмо ии арви који се бавимо тим аитањеи. 
Земље које се валазе у сличним приликаиа, земље 
СЛИЧНе структуре као mro je nama, имају то питањс 
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такође на дневном реду, и не само то, него и земље 
које се налазе са гледишта пољопривреде у много 
повољнијем положају прннуђене су да приступају 
решавању тога проблема, како he да заштите свог 
земљорадннка. Господо, да споменем само примере 
Ма1}арске,Румун11је и Бугарске, које исто тако морају 
да доносе Закон сличан као и ми. Али, господо, пољо- 
привреда са гледишта цена пољопризредних произ- 
вода у далеко je повољнијем положају у Немачкој 
или Чехословачкој, јер се тамо цене штите на основи 
увозних царина које те земље заводе у корист својих 
земљорадника, na и тамо се предузимају мере како 
би се заштитио земљорадник обзиром на данашњу 
тешку привредну кризу. 

Било je говора o томс.тако су се износили приго- 
вори да he се на овај цачин и овим Законом првенствено 
заштитити — да тако кажем — најгори елементи 
који су се лакомислено задуживали на нашем селу. 
Мени изгледа, допуштајући да има и извеспе лако- 
мислеиости, али која je била разумљива у време по- 
вољније коњуктуре, да се стање у том погледу сасвим 
изменило. Допуштајући то, морам да кажем, да се 
управо онај зелшорадник, који je инвестирао и купо- 
ваоземљу, да се тај данасналази у најтежим приликама. 
Онај који je куиио којејутро земље и није имао срет- 
става да то одмах исплати.тај je доведен у тај поло- 
жај да изгуби и ону своју земљу коју je раније посе- 
довао. C обзиром na то ja мислим да he управо ова 
заштита донети највећу корист таквима, и она има 
своје iiaJBehe етичко оправдан>е баш у томе што lie 
заштнти онога који je тежио папретку, који je ипве- 
стпрао, који je био добар домаћхв и који je хтео да 
свој положај још и поправи. 

Господо, говорило се и у одбору и у јавности да 
се испод одрвдаба овога Закона изузимају извесче 
устаиове као mro су Државна хипотекариа банка, 
Привидегована аграрна банна, самоуправне штедио- 
мице na и задружпе оргакизације. Међутим овде треба 
напоменути то, да Je досадашњи рад свих тих установа 
onu засноваи na много нижој камати него ли што je 
ona редовно бпла код друшх аавода, код приватних 
поичаимх завода. To je већ један разлог који тражи да 
се те устаиове друкчије третирају, али осим тога, 
ту je и MOrjiiHOCTдржаве ii самоуправиих тсла, уопште 
јамио-ираппих  тсла да  учиис  OHO  ШТО  je  ПОТребНО, 
како пе on mi поступак од стрвнс тих установа био no 
земљорадпика тсжи ncio ЛИ ШТО he битн TO аОСТИГИутО 
na ДРУГИ пампп, путс.м ЗаКОНСКИМ. 

специјално mro се тиче задружшх органиаацнја 
желео би да наломенем то, да nam идеал мора да буде 
тај, да аадружни кредит буде сељ^чки кредит. За се- 
љака je иајповољнији кредит коЈи он добнја путем 
сиојих задружпих организација. 

Чули су се међушм приговорн да управо и пеке 
задружне оргаииаације преауаишју мере " предају 
адвокатима  утуживаи.е лсмл.орадпика због његОВИХ 
дугова. ГосподО| ако су те аадружне органиаациЈв! 
дајујт кредиТ) аоступале како треба " оцвн»ивали 
сваки индивидуални с |учај како он то кшсхујв! онда 
je иеразумљиво да се таквој кери ариступа. Ja желим 
да кажем, имајућм у внду спшшјалан случај са којим 
čIM упоанат, желим да кажеМ| д| нс би било раауи- 
љиво кад on аадружне организације) које имају да 
буду ношене духом етотхим, да би у своме раду пока 
за ie мање етике нвго m што Je дух овога Закона који 
ми хоћацо да донесемо, Го значи кад би one поотупила 
na други иачнп, кад не би дале "пу заштиту коју даје 

овајЗакон земљорадиику, снда би се оне огрешиле 
o ono велико задружпо етичко начело, a знамо да имају 
изграђену етику, и на тај начин би то задругарство 
демаптовало само себе. Разуме се да целина парода 
не би могла бнти нпдиферентпа према таквим поступ- 
цима. 

Остаје, господо, приговор који се чује у јавности, 
да сав терет свега овога што ми сада предузпмамо 
пада на приватно повчарство. 

Међутим,у самомсЗакопу предвиђена je потребна 
заштита и за приватно новчарство. 0 томе говори ii -> 
и његова важност пма да буде кроз шест месеци ка0 

што je и одлагање егзекутивних продаја на тај р"к' 
Али се у томе napaipa(liy предвиђа и погребна заштитнв 
мера из разлога опште кредитие кризе и из разлога 
прекомерног подизања уложака код поједнпих нов- 
чаних завода. У самом том параграфу предвиђа се 
индивидуално решавање од случаја до случаја, а 

ne једно опште гепералпо решење за све случајевс. 
за све новчане заводе. flopeMeliaj у кредитним однО' 
сима, та привредна криза Beh je старијега датУма- 

Она je почела арошле године и ако упоредимо KaKfl 
су се наши новчани заводи у тој кризи боље одржалИ 
са оним сломовима у многим и мнопш другим лр>1<а' 
вама онда, господо, можемо доћи до тога закључ^3 

да су naum новчани заводи показали знатну отпорвос** 
да су показали да пх ne треба третирати са OHl 
пеповерењем Koje се дамас често чује и Koje се било 
са тепдепцијол\, бидо из самога страха нарочито n.i;1' 
сира међу улагачима који опда у страху за свој поваи 
подижу овоје улогс. Ово индивидуално решавалв 
има да буде уредоом са закоиском снагом за cv.M^ 
поједини случај. И ту, ГОСП0Д0, предвиђа се могУ'1' 
nocT разЛИЧНОГ pemanan.a појеДИНОГ случаја. У iipB0,rt 

раду предвнђа се регулисање ишлата улога. Затил ч 
предвиђа као друга мера регулисање исплате лругИ'с 
потраживања. AaJbe, предуаиђају се и друге мвР« 
које би биле потребне. Ha се, господо, предвиђа ^0' 
гупност uocTan.i.aii.a сталнога комесара Минисгр* 
трговине n ипдустрпје тако да се под надзором др>ка,)|^ 
ваасти води јџлл пословање коме ci' даје могућно*' 
санације на овај начин. H на крају крајева за спеШ* 
јалио изузетни случај којп има Крал>€вска влада У 
виду вредвиђа се и сама реорганизација дотичнога 
завода. Kao mro нидите, господо, са највећом "'П4''': 
ношћу приступа се решавању овога проблема. ^ '" 
жељи да се тамо где je потребно помогне из разлоп 
раније вавадених да се га HOMOII дале и то, госпоДј^ 
искрепо  ГОВОрећИ)  у  ИНТересу  name  прпиреде  И  "' 
крају крајева у интересу самих улагача. Јер, rocnoA^i 
нема im ]едне банке на свету која може да исплат 
свакога момента 100% улога. Банке узимају v ""^ 
за то, да fm могле тај новац позајмити другима и са» 
na тај начин иогу да плаћају камате својим улагачида1' 
AKO се улагачи /знемире и затраже свој новац K***. 
рекох 100% и IH joni у мањем процепту иема те oam^ 

a свату коЈа |е v стању то да учини. Према томе ^' 
лнм, да n и&и све треба да учинимо одавде пгго M"'lvL>., 

n да управимо апел на тв наше грађане и ja wopaw Д 
кажем, да je то ве мким де IOM наш ситан свет, "''"^ 
цггедише м са већим поверењем i иедају на наше "i1 

ткг, a не да поверују свему и свачему. 
Jep y:i општу светску кризу од које ми "•""М|'|И 

мп, Г0С&0Д0, страховито патпмо jep се у иашој зе^ u 
појављује криза и вбог тезаурирања новца. 11,".':lU.|,r 
побега рада и сваки онај улагач, сваки онај lU J 
днша у nam')! земљи треба добро да ma кад иде м' • 

n 
(■ I 
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који иовчани завод да отуда подигне свој новац, да он 
тиме зауставља точак целе наше привредне радиности 
ОДузимајући joj могућност привредног функциони- 
сзн>а на штету других редова и на штету опште домаће 
радиности. Ha тај начин и улагачи који код своје 
Куће држе новац да им евентуално пригодом каквог 
чесретног случаја, као што je био ових дана онај у 
Загребу, изгори, као што сте имали прилике да видите 
и да читате, да je само у једној кући у Загребу изгорело 
2.000.000 динара, који су чувани у тој кући, a не у 
Вовчаном заводу који би их ставио у циркулацију, ти 
УЛагачи чине једно велико зло нашој привреди, кад 
^з стварие потребе, повлаче свој новац из завода. 
Према томе, господо, и она незапосленост која наступа 
У нашој земљи долази једним делом и отуда што се 
Новац ne пркводи својој сврсци, што се спречава ње- 
Говациркулација,услед чега замире читав иривредни 
^ивот као што замире и један организам кад му се 
0Дузима његова крв која га одржава. 

Господо, у вези са овим мора да се позабавимо 
и с једпим гштањем, a то je питање o томе: како треба 
Употребити својину. Код нас има појмова o својини 
КоЈн ne могу да издрже критику. По неки људи сма- 
тРају својину као неко апсолутно право с којим 
Се могу служити какогод они xoiie. Па, господо, 
ни слобода mije алсолутно право да појединац 
МоЖе с њоме располагати како xolie. Свака je 
СЛОбода ограничена. Не смемо да употребимо своју 
слпподу ,,;, штеТу Tyi)C слободе и на штету целине. 
ј*сти je случај, господо, и код својине. Употреба сво- 
■ј1111*-' противно ннтересима целине то je злоупотреба. 
^ зато, господо, чине криво они који у сваком момеиту 
0ДМах дижу аларм: Спојииа je у опасности! Huje, го- 
^подо, реч d томе да je својина у опасности, јер лтч оста- 
Ji-Mn ца становишту ириватпе својине. Али, господо, 
"Чдите, ако се својина употребљава na тај пачин ne да 
Цвнесе користи појединцу, a да ne дође у сукоб са 
ВДетересима целине него да ona као urro je случај 
У овој ситуацији, не доноси користи пи појединцу, 
* страховито да штети целину, онда je разумљиво 
'l;i k то знак нездравога craiba. C тога je и било иотреб- 

111 Да се свест o томе прошири свуда како би сваки 
иодесио своје држање онако како {етоуинтересу на- 
Р^а и државе. 

Ja бих, господо, желео да на крају истакнем сал\(| 
'01ц основни мотив који нас je руководио у доношењу 
"Них иера за заштиту земљорадника. Јер у кстини 
^0*? да се каже да je пригодом доношења OBOI a Закона 
'■""" највеће хармоније, да je постигнута највећа 
'еДнодушност између 11ародне скупштине и Краљевске 
Ј}*№< умрапо једна потпуна сарадња, да се у зајед- 
и'и' доносе онаки закони, који сс сматрају за »иај 

v)ilx- да су потребни нашој земЈШ. н особени мотав 
У Томе je тај, што хоћемо да сћвсеио сељаку ње- 
'"'У земљу, да сачувамо управо сељаку његову зешиу, 

Cg емо да сачувамо сељаку његов сељачки дом, коће 
ипГОспоДО| сељаку у данашњој норалној и матери« 
M'."

1
'' ^ризи, у којој се on налази, да се помогне. 

оГТеРијална криза неоспорно je кад узмемо у обзир 
( 

с тешкоће ca којима се данас сељак бори, твшкоће 
f^" властите исхране, тешкоће око исхране с 
к|

1" ;i OKU семена и брига око поплаве, кад свс те теш« 
ц[
п' узмемо данас v обзир оида пссумп.ино да се он 

ц ."а l;i MI само v материјалној него и иоралној кризи. 
U ЈУ »toheMo i.i иу дамо једну душевну олакпшиу, да 

с' спреман, да зна, да док не до1)е ibcrona жетва да 
« не може ништа догодити што га Шоже yrtpona- 

стити. (Аплауз.) Да му се осигура онај минимум за- 
пЈТите, који у овоме момеиту сви налазе, — могу да 
кажем да сви друштвени редови налазе, да му тај 
.минимум заштите морамо дати. Ми желимо, да поради- 
мо и даље у правцу задовољења његових интереса, 
да порадимо онолико колико будемо морали и онако 
како се ствари буду развијале и како се буду развијале 
опште прилике и прилике код нас. Ако се на срећу 
прилике поправе на боље, е na, господо, тим боље и 
за све нас. И наше je старање у томе правцу да на свима 
странама раднмо на поправљању његових прилика. 
Активност коју морамо данас да развијамо управо je 
та, да му тражимо излаза, да му тражимо помоћи у 
сваком погледу. A кад нема друге помоћи, онда морамо 
приступити вапредним мерама, према томе, кад 
имамо изванредне прилике. 

И ми желимо, господо, да наш сељак, наш земљо- 
радник осети да му Народна скупштина, да му наше 
Народно претставништво заједно са Краљевском 
владом излази у сусрет колико je то највише могуће, 
a да се не би изазвали већи поремећаји и већи потреси. 

Ja сам уверен да овај Закон, који се доноси, прет- 
ставља једно дело које he народ знати оценити, које 
ће наш народ смирити, које ће му дати могућности 
да лакше претури ово тешко време, које je пред њиме, 
и са поверењем да прати сав овај рад, који ћемо и у 
6y,4yiie уложити за његово добро и напредак. (Бурно 
пљескање.) 

Претеедник Др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Миппстар правде Божа Максимовић. 

Мииистнр ujiaedr Божа Макспмовић: Господо, 
n Престбва беседа и Адреса Народпог преставни- 
штва посвстили су сћешцалву пажљу пеповољном 
привредном полбжају сељаковом в цотакди под- 
једнако да ј<>д"'1 од врвта брига и Краљевске владе 
м Пародпог iijHM-T.iuimmTiiii. пми. Дђ, буде рад na 
(i.iiuaiiun.v твШХИЗ ii])n iiiivi пашег сељачког свота. 
Народво преставвиштво je том орилвком варочито 
подвукло да очвкује од Краљввске владе у штр 
краћем року вредлоге o оходнш) ваковиош мерана 
:i:i    ncinniilicil.c   cehiVKa   ОД   :ir. ICII;UIIK'11\    ОбаВбВа,    ВВ 
оретв&ра&е ввводвооиввз окупих дугова у обавеве, 
којв he одговаратв аогоршаввв оривредним при- 
.mi;iiM;i. ja подишчим века ineotSL чпстп текотуелно, 
као   o  ва  вадовод>ав1 i  ошпте  државве  потребв; 
д.м iioM.'i.a буде оачувана ов&аку a да остане у в>его- 
itiiM рухама. (Пљескал.п). Народно преотаввиштво 
у у roj овечавој при гици ивјавило овоју веру, да 
Le iianiii аом.ч.а MOI.II, а.чхи.мл.ујупп сиојој орвврвД- 
imj отруктури, да аребродв своју вривредну криву 
rMimi.i.fiiiiM   рвдОМ    o    U!U<mio;iiu!CTitiiM    ;i;i.   ал.ттпту 
сељака, и ввравило наду и очекввање, дв му oe 
v том CMIICIV аодвеоу што пре потрспип закопскп 
оредлови. 

Одавивају^в oe тим очекнвакака и одавивајућн 
oe  овојој  ;iyvi;iio('.Tn,   Краљевока  влада  ј<'.   порвд 
mi:i;i    мсрп    ирс.чуастих    n    иввршеНКХ    Ввћ    v   oitojvio 
омиолу, поднелц Предлог вакова o ввштити вемљо 
радшша n  11]>од.:1ог иикома <> виоинв каиата> 

Гооподо, Tu су ваховока предлозп дошлп к-ио 
ивраа једве вужде, каја je, у омуотву друпа орвт 
CT.'IH.'I   na   iio.Moli   cc.i.iii.N ,  ,ч iu«)  NoiicTc   и  ;i,4  ширОЈГЈ 
n  иГт.кггу   noMoli   (■сл.ику,   пнлкггала   и  фороврала 
Ивре,   КОЈО Г)1|  д,чц;1, c :I;II,(IIICK-C,   |;ад IH'!.   IH"  Кјкмитис. 
оламшпце у оогледу алађазд вемљоралтчкик лу 
гова.   i п !■>  орадлова, у главнои, уввлв у решев>е 
т]И1 CTitapu,  м citc т]т стиарп >  ЦЧЈву, дв Ов  В^ ДМ10 
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седира сељак, и то: отежавање, односно одлагање, 
нзвршеЈља над покретностима и непокретностима 
земљорадника, заштпту против високе каматне стопе 
u претварање краткорочних сељачких дугова у 
дугорочне. 

Господо, како je н колика je та заштита ту, 
у тнм предлозима, постигнута, и да ли би се_, са 
обзпром на све реперкусије, које мере овакве врсте 
могу, спроведене кроз цео ланац привредних и кре- 
дитних односа, да произведу, да ли би се, велим, 
могло наћи pemejba срећнија и повољнија, то je, 
свакако, ствар дискусије. Али; господо, једно je 
извесно: да je невоља сељачког света данас такве 
природе, да се не може проћи мимо ite без државне 
интервенције. (Пљескање са узвицима: Тако je!) 
Ko бн то спорио, господо, тај би, у ствари, спорио 
могућност државне интервенције као такве. A да 
државне интервенције у привредним односима мора 
бити, ja мислим, да се данас o томе не вреди препи- 
ратн са обзиром на овакве прилике и на схватања, 
ко j a o томе данас важе готово у целом свету. C те 
стране, господо, не би било ни од каквог интереса 
освртати се на евентуалне приговоре таквим задат- 
цима државе, јер нх се држава не би могла отказати 
и не би могла такве задатке отклонити, баш и кад 
би хтела. 

И зато приговор да je прече и важније помоћи 
сељаку у овим садашилш приликама новцем него 
ли решаватп питан.е његовог дуга, претставља у 
ствари више једну празну прнчу него лп решење 
питан.а. Јер то схватан.е o помоћи у повцу, које у 
осталом нико и не спори, у крајњој линији значило 
би скрстити руке и не радити ништа, ако тога новца 
нема. Лепа je то ствар, господо, препоручнвати 
интервепцпју п акцпју новцем. Али би била још 
лепша ствар кад би се препоручно и пут, поуздап, 
известан и сигуран да се до тога новца и дође. Без 
тога, значи у стварн бупити се против државне 
иитервеиције у опште, на које схватање, господо, 
не може у овим ирилнкама да стаие im Краљевска 
влада, a ja се надам ни Народно претставииштво. 
(Гласови: Тако jel ■— Аплауз). Отуда су дошлн 
овакви предлози каквп су пзишли пред Народио 
претставништво и отуда покушаји овога начпиа ва 
заштиту земљоргдтша, кад се у овом тренутку 
други иачин пе бн могао пружити. 

Господо, у пеку детаљиу анализу подиетих ва- 
коиских предлога у л.иховом првом садржају ми- 
слнм да не треба да улазим после оиога што je o 
њиховим мотивима и оадрншнв шпео г. Демет])0В1111, 
a IIU]>O4IITO после саопштсл.а да je јсдаи део те ма- 
Tepnje остао ва накнадни рад Владе и Народног 
претставпиштва. Morao бих само и хтео бих да дам 
једап кратак осврт na законски предлог у оваквом 
модификовапом облику у коме дапас излази пред 
Народпу  скупштину. 

Покавало се Beii, како сте чули, из мпогих 
разлога, да ce само парцпјолио и no отапама, као 
што je иотакао u г. Дометрови]!, могу тражитп рс- 
шел>а покреиутих иптаи.има овпм ваконским пред- 
логом, и да ce може само тако flolui до пајпрочпх 
и најнужнпјих мора хитно n ноодложпо. Taito je 
дошло до прекрајаи.а овога пројекта В ДО л.оговс 
оадашње оадржин^. 

Ja овде овом прнлнком xoliy увхрвд ди иапо- 
иенем парочито n ro, да je у истоме смислу било 
пзражеио и глодшите Иародне бавкв. Народиа баика 
у аиквтираЈБу и широј копсултадији која je иастала 

поводом објављивања законскргх предлога, дала je 
своје потребне напомене на њихову тадашњу са- 
држину. И кр11тикују1ш поднете предлоге, она je 
на крају текстуелно o ваштптп земљорадиика рекла 
ово: ..Међутим гледиште Народне банке није да 
ce ништа не учтши за нашег земљорадника. По 
мгапљензу Народне банке земљорадншсу je потребна 
помоћ, али ce она целисходно може пружити само 
у етапама, пошто je садашње стање код земљорадника 
прелазно и не може ce знати да ли ће доцније бити 
још теже или неком срећом повољније. Главне 
тешкоће код пољопривредника данас јесу у томе 
да он не може за своје производе да постигне оно- 
лику цеиу, која би му омогућила да своје потребе 
и обавезе задовољи н испуии. За сада, најтежи 
период за itera јесте време до реализоваша нове 
жетве. Према томе могло би ce мислити на једну 
законску одредбу, no којој би ce до тога времена 
обуставиле принудне наплате no земљорадничким 
краткорочнпм задужењима и no којој би било доз- 
вољено обиављање (регулисање) тих задужења no 
једној ограниченој камати (10 до 14%). Ha таЈ 
иачпн бп бмо сачуван кредпт земљорадника n било 
би омогућено свима онима којн су у стању да про; 
дуже плаћања да то и даље чине и сачувају свој 
појединачни кредпт n поверење које ужпвају, .а 

заводи ne би били доведени у безизлазан положај, 
нарочито данас када пнсу у завидном стању по- 
главпто у њиховом односу према улагачЈша". 

Кад сам већ o томе у речи и пошто су ce чули 
прпговори са много интересоваппх страна o евен- 
туалној ренеркусији n овако модификовапог преД' 
лога na наше привредне и кредитне одиосе, ja хопУ 
одмах сад овде да напоменем и то, да je n од стране 
прпвредних и новчанпх органпзацпја паше земл>е 
учпп.еп предлог, у пизу друхшх папомена које сУ 
дате на првобптнп законскп предлог, да треба 
текстуалпо да гласи no IWIXOBOM мишљепЈу n Да 
бп ce онда дала разуметп таква мера, овако: Ј16' 
покретиост земљорадпика не може ce, изшдапо од 
постојећпх законскпх nponnca извршпим путем пр0' 
датн до 15 августа 1932 годиие". 

Господо, према овој повој редакцпјп ваконоКОГ 
предлога који je данас пред вама у главном na томс 
je n остало, да ce одлажу сво продаје покретне и 
иепокретне   пмовиие   код   земљорадиика,   и   да   с. 
na   тражбннб   чпја   je   прииудпа   ваплата   na   0Ј}У 
начин одложеиа пма пла11ати G% интереса ако ВИЈ 
иначе   утврђопа   ппжа   камата,   a   ако   повсрп'1'* 

• својевољпо одобри одлагаље плаНап^а може угово^ 
рпти камату пајвпшо 10%, без обзира na ввћу В'Ј' 
оину ранпје евоптуалпо уговорепе камато.   Уз № 
финвцију  ко   ce  има  сматратп  земљораднпком  У 
смпслу овога Закоиа, уз ограду да ce у максималн1 

ВВНО0 годтпл.е камате лмају урачунатп и сва с" 
редла ujialiaii.a n давал.а ла која ce дужник о0а 

везао порсд камато као што су: пропизлје, T])oiin<oB 

n сличло, као и уз потробио саикцчјо за проипсо 
каматп предложела одлагал.а И8вршен>а оачив>аВ^*| 
у главлом суштину овог  законског пројокта И ' 
сада главну ааштлту зомл.о])ад1П1ка. , 

И господа известиоци и колога r. Домотров11 '| 
лаломонули су и то, да н та таква заштита, M*

1
^ 

ужа  пего  што je  орвобшно   замитл.ола,  МОЈКв  Д- 
ДОВОДв, ла другој глрапл, д згодо оле кој" uV>'- 
ввмљорадввци, a варочвго ono којп су noBop110^ 
вешБорадвика, в вбог тога je у овај Закоп У110

о]к, 
сличпа ваштпта n ва сво остало гЈжђано, ставл>аЈ1' 
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на сиагу одговарајуНих upornica Закона o изврше- 
Ј1'Има н обезбеђељима од 1930 године. Исто тако, 
Kao што сте чули, предвиђене су потребне одредбе 
аа оне случајеве, у које бн за време трајаи.а одла- 
rft>i.a нзвршеЈиа Закопа o земљорадпичким д\ говима 
l'oii'uum заводи дошлп у тешкоће плаћања. Иошто 
je Hecj'MjbiiBo, господо, да ће одлагање принудне 
"аилате које у овом Закону има да се декретује 
морати утвцати неповољно п на онако већ сма- 
л.ену кредитиу способиост сељака, без обзира на 
то што je ово одлаганЈв временскп огратипчш и 
no роковима фвксирано, пропнсано je да одредбе 
0 одлагању пзвршеЈиа ne важе за оне тршкбине 
Koje би настале после CTyiiaii.a на снагу овога За- 
копц и на  обавезе које су  после тога засновни«'. 

Господо, као што видите, п у овако скраћепом 
""■Шку овог законског предлога занста je захва- 
"ена једна иатерија која je врло деликатиа в пре- 
№me осетљива, код које се тражи запста превс.ип.:! 
обавривост, како je то са разних страна ухавано 
11 "Јтговорено, алп исто тако код које се садржи 
11 ннз проблеиа чијо се pemeiiie не може дати пор- 
■алннм иераиа и чијв сс peiuejbe не може одгађаш. 

Господо, било je очекишш.а, било je формалпих 
ЈЈредлога, да се првцлот o иввршењу којп се овим 
ваконом дајв веиљорадннку протегш- и na земљо- 
Р^Двикове аовериоце. Алн како и тв аоверноцв 
"мнју своје повериоце, то бп у крајној лввнјв иро- 
Hiiijicji,,. тих иера довело до општег иораторнјуна, 
КоЈУ солуцију К])аљевска влада не може ни да 
'фвдложи im да арихвати. II што je нарочито важио, 
rociio;i(), не могу čim оривредш] и ови ооцијалнл 
Р0До»11  да  Пуду  постаил.спи  у  ЕОТИ   иоложај,  n   IK' 

Moiy очекивати иотв uepe и у шти час. Оштрииа 
Kl,ii:)(. ваиота вијв никпга поттедела u crni се боре 
ВДНас са  ве.шким  иоагода.ма,  um спгурво јб да je 
0lla прво вакуцала na сељакова врата, н.ега je нај- 
^Же врвтвола л в>ега je прво погодвлЕ! A опеспо- 
' ""■■"(»ajj-liii в>ега као вајгпаввцвг оотрошача ова 
le 1ви вооредво погодп.и! и остало ii]niB])e;uie ])одове. 

Ja сам, гооподо, у одбору :iu оцввзр овв! вакрн- 
чоа   предлога   вввео   неколнко   i<a])anTe]>ii(Tii4iiiix 

врло   грубвз   чвњеввцб  војв  овљахожу   вевољу 
л" Очигледност jui'iid покааују. Не миолвм пх ОВДв 
""'jaKi.am, ja иволвв да су one n сви.ма  иама врло 
['""i"! поавате. Али баш радн тога, вв мпслп.м да 
'l"'"''1, да  идеио  преко  пројвктовава  оредпопи 
,     ^осподо, као млап Владе, n као tdiere и као 
ВДШвотар правде, свеотав оам овв оудбовооав вап 
!.""'Tli код овакввз мера. Али ипаи вв инопвм, дв 
]Hu'Mn  могли   да   и,\   н.■  допесемо,   a  ne  видпм   nem 
ГНк".  одмах  да додцм ту "граду, да би  ВОГЛВ  nl.n 
"•'"'^1 овога највужнијег обпма, нојч <■<' данас првД 
'•'■.i„. 

ЧОШди 

Нацртом  ivujii ]<■  прсд вама  na  peiiien.v. 
МОЖемо   гооподо   само   да   пожалпмо,   што  «^мо 

у  таиаи   nojioiicaj,  да   n   опакпс   м<1])е   M()])ajy 
J '" ";| род. \ m надптп ri' дп lir IHTO upe доћв краЈ, 

i "'"'м како да ia naiioiicMo, уппверза. м п]»чврвД 
"м вмовомском рату, >  комв ee држам јаква про 
'"  Друге   Ограђују   ЦарВВСХНМ   иаЈтјсрама,   na   M.ii. 

,,'""'■ K0je то нихада нвоу радиде, ■ у воке oe овв 
'''''.vjv   киноским   аидоввма.   Am   доокдв   год  to 

M(.|l'''/  •l",; "'   '"^   Ч':lJ,■ '•'"j   onniTii   шитЈиччпч   иоре 
1|(i'''J > своту, a <'a ibime дохле rpaje и naina дуж 

" Дв НврвДОВВВМ Иврами ибог мгрсдипппч  II])IU1HKII 
^'"l'^Mfiid   HiiTe)iBeiiiiiiieMo,   чппп.мо  m  са.мо   у   KJiaj 

J '"чкм.ц м у цајвоввбежвнјвм обпму. 1" у тсжи.а 

u смисао и овога Закона, в због тога као једаи под- 
носач од стране Краљевске владе овога пројекта, 
имам част, умолити Народпу скупштину да усвоји 
овај  предлог.  (Пљескање и живо одобраваље). 

Потпретс1дник Д-р  1\оета  Поповнћ:  Роч  има 
Стеван Ћирић да говори у mie групе. 

Стеван Ћнрић: Господо народпи посланпцп, 
једва једпом лежн Законскп предлог o заштитп 
земљорадшша, којп je Народна скупштина толвко 
захтевала и o коме се у јавностп толпко дпскуто- 
вало и од кога се у јавностп толико лтого очеки- 
вао. Ми имамо данас o овом законском предлогу, 
којн пред нама лежн, да дамо свој суд. Господо, 
после образложеЈБа која су далн Господа Миппстрп, 
и пре л.пх господа пзвестиоди, пама je знатио олак- 
uiano дати свој суд, o овом законском предлогу. 
Да ja ca овога места говорим у своје личпо иие, 
ja бпх рекао лако своје мпшљеп.!'. Алп, господо, 
како имам част да говорпм у пме целе групе до 
пустите, господо пародпп послапицп, да овај за- 
KoncKii предлог карактерпшем na овај начип, који 
би могли лако сви прнхватитп. Овај законски пред- 
лог има две карактеристике, две ознаке. Прво, 
овај Законски предлог одлаже плаћаи.а сељачкпх 
дугова, даје сељаку предаха, да би могао касније 
свој д^гг поштено, онако како треба, регулисатп. 
Друго, нстим речима могу pehu н другу каракте- 
ристпку, овај Закои одлаже аааћа№е дуга Народној 
скупштппи према сељаку. Даје Народпој скупштпни 
иредаха како би тај дуг према сељаку могла убрзо 
imiineHO оиако како треба регулисатп. 

Иоштовапа господо, ви сте у исцрпним обрав- 
ложељима које сте мало час чули од Господе Mnmi 
стара u од господе известилсша видели због чага 
je до овог законског предлога морало доћи и ja 
one чпљеппце које сте мало час чулн пећу понав- 
љати али допустпте да их документнма докажем 
да постоје n да их у пзвеспој другој светлостп вама 
пЈшкажем. 

Господо послаппци. OBB који су DpoTBB ОВОГ 
ааконског ореддога вајввше су се охошиш, да до- 
кажу да овај Закоп nnjc вотребав, отадшо докавују 
да je заду/исп.с оекаха ироувроковаво в>егово11 
кјпшпдц.м. Господо, ja ca овога места вајовечаввје 
протествујем да се у пцо.м т]>епутку ваД Ов&аВ Лвпачв 
аа DOMoii, <ni пзводм иид«' иао кјпшац као врвд вевв 
■гЈтоупал да му c«; оуДК. (ШБвоак) И Тв чиипм тпм 
njie што се да лако дохазатп да je ово за.ду/1геп.е 
дошло сампм  орвдлкама н да je најма&в оаљав 
1фВВ ва п.ега. (()д()П))авап.(>). Je]), господо, апа.те 
Kiu«) су са овога места докавввалв onu који су 
хтелп да докажу да ј<- Овљав  ЕфИВ?  Način  с.у   иа.ј 
горвг сол.ака, oiiora оропалвцу за првмер, (Одо 
брава№е) и ивједвачвлл су pa ca CBII,M ооталви oe 
.i.iuuiMii м Kami m да су татт om ссл.апп. За.мпслптс, 
ГООПОДО, да уамемо мп јсдпога адвоката којп je naj- 
i-o])ii, na да кажемо свпма адиоиапша: l'n), тахви 
(■Tt> im аднокатп, n.in гооподо, вамволвте једву бавху 
CKjioa n скроз ;)(vi(4iaiiii;y, na да ene Папке пзједвв 
чими сн том najrojioM бапком и да lUUfteaio; бмхе 
••v aivKMianii«'! Го бв бвла нвправда, господо, Па 
aaniTo ca oiiora мсгта а])гу11внтВОата 08 ТбКВОИ n^- 
Иравдом, aaiirrn пајсдпачпнатп све сел.аке са npo- 
палпдама иад <•<> ana да су oaOBBM другп уврОЦВ 
аадужсп.а   сел>ака. 

ГООПОДО,   да   ппг.гдамп   малп   ЕДаДННЈв   шта   су 
упрапо уаЈтцц  xe се je civi.ai;  аадужпвао.   Господа 
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Министрв и господа известпоци су казалп да je 
сељак куиовао земљу можда и на дуг. Па да лн je 
то веприродно .' Мојпш вас, ми знамо да укупно 
постојп око 1б лтлпјардп динара зајмова. Ha се- 
Otajca отпада од тога једиа пепша, одпЈншнке 3 
ми.шјарде. 11a ja сад пптам a где су онпх 12 ми.т- 
јардп, које њпх узајмио и ćWO нису криви они којн 
су узајмили 12 милијарди, ja ne знам, господо, 
зашто бп сељак Gno крив који je узајмпо 3 мшш- 
јарде. 11a забога, то узајмљивадие mije ништа /груго 
него доказ иапретка једпе државе п друштва, узај.м- 
љује се да се подтну жељеввице, да се подшку куКе, 
да се копа Суецки и Панамсхв ханад и они којп 
у:л\ј.м.1,ују раде TO баш за TO да би onaj иовац који 
су доиили паметпије ппвестприли. Сасвим je Јфи- 
родно да je и сел.ак узајмлЈИвао кад je л.егов годиши.п 
ануитет, који je пмао да шаћа ва ге вајхове, био 
мав>в него она рента коју му je земља довоовла. 
To je бво 3iiai\ вавретка a ие пске лакомисаевоств. 
Још једном кажем, мало je чудповато да се сада 
кад.ч je оељак у пајтежој кризп ou ироглашује за 
дакомиолвво^ Mojii^Ka. Господо, ja тврдвм да сел,ак 
ввје пажомвслеввјв него иа који други предузимач. 

Господо, taa jom једва ствар која се сел^и.у 
оребацује в го обвчно иајлрл.пм речлма, maro- 
вара oe г(м,;и;у дуксуа. Па " то mije тачно. Трвба 
разликовати шта je луксуз, a шта je ппдмзаи.е 
Kiiuoa сел,ач1<()г жпвота. Господо, погледајте иаше 
градове, од БеоградвЈ 8ai7>e6a, Ничпг Сада почевши 
na даљс, na да о4 вапвтшго ксико га градови ввгле- 
дају у одвооу орема друпш ецкшоквм градовпма. 
Mu in'.Mu кааатн да оу доота слични, иако пису за- 
вадво европоки, адв добвјају контурв вападво 
европоша градова, у главвом приблвжују oe вдевду 
коме треба да oe [фнбдлжу. Поппедајмо ватим 
ваша оеда« Да пи оу oe та оела првблвншла вападво- 
ев| жвм овлвма, илн отоје дадаво ва вашим гра- 
доввма. To je дохае да je јав ввиеђу вашвз [^адова 
и г<ма већн него што Гш требалс дв буде, в варо 
■uro je и<'1л| нвго што je био у вдравој и кармовн1 j 
ОрвДратНОЈ  СрбвјВ.  (.\IM;IV:I). A  ШТв тп иначп. CIKI да 
вам влуотрујеи на једбом прииеру. Суоодте орвдратве 
Србвје бвда je у го доба ввлика Угарска, велвха 
Маџарока. Ta Маџарох^ иивлаје крвљввоку Палату 
v овојој lii'inTu, Парланеват, аоворишта, опвру, 
тако да овакв во je био у Denrra шоаио je да oe 
налавв у Париву и Мађарв оу оа вовооои гавошиш 
да Бадхав почип.с у Бошраду. Адл sa иотв Мађар 
ока ккада je 33%оеЈбакакоји виоу имадвиипбдља 
:;см.1,г, KOJU су бвда падппча!;!!. Малвна Србија 
која nuji' педа да оповљујв оа овојиш Београдом, 
ВвГО  KOJC  Ов   ГарМОШПНО ]ia;iiinja.i.;,   ivu- су  inu  сти 
двжв јвдаахо у встом твнпу вапрвдовали, та je у 
то ДООВ ВВГЛОДада Да j'' ДвЛвКО иаоетала :ia (HKiM 
M;ilia|M'j;uiM, л.сипм  ВвДЛНОИ  ОуОРДКОМ.   КвД јв ДОШаО 
дав до oe аолажо веджвв вваит pas вгев омо 
ввдела ' Haje вобедида ва краАввока вадатаЈ ва 
опера  mi воворншта, вв ввлнт) вооаД] ваго je налв 
Србвја   iKiiiojiMM, i,i   ВОбвДУ   и   тај   ctM.aic   КОЈВ  јв   Uf 
иоввчво вавредовао (апдауа) оа својвн rpei^aBioia, 
тај je иогао да вређе Ui6aHcx3 голгот7) гога oe 
л.ака, oca оГ)311)1а да av je српомн ВОЈВШ1 вли југо 
олсшшохв доборво&ац ввдео je ^рхввгвлов и C.mi- 
гввур, Бвверту и Владивоотп^, тај otftaii бво у 
кадар да oe врати и да учввв ово што je вајлеишв 
11 ШТО I i r:mi у вашој iKTopnjn ваОолежепо мг аа 
ото u двеота годааа, ваго в кж&аду годвнај i го j<' 

ослобођење n уједињење. To вам je доказ да здрава 
полптпка мора uhii за тим да не чвни јаа измеђЈ 
другпх сталежа в пзмеђу сељака. Не сме, господо, 
доћв до тога да поједнни сталежи буду ивдвсвв 
иабоби a да сељак буде ввдвјска париа. Ове оаИ 
речи казао не пепромишљено, илп да пооштрв^ 
ефекат јаким речнма. Да oe уверите дођите у Кар- 
ловце. To mije далеко. У Карловцпма, резидепцпј11 

српског Патријарха, у Карловцима где постојв 
прва српска пшна&вја, који су on.iii средтШИв 
српске културе, ja ћу вам поред других внаменВ' 
тостп показати једну нову Карловачку зиаменитост, 
жалосну знамеиитост, a то су nelume ii вемунвДв 
у којима сељак почиље да живи. Кад дођсте Д0 

гробља вндећете у брегу где се гробље налави пско- 
ване земупице у којпма се већ мора да жввв. Го 
сподо, ако oe нама са овога места каже да ми i'0 

вваио шта je овротв&а, ja ca овога истог мвста 
пмтам, да лп да оида почвемо сељака помагатИ 
кад сваки дође до тога да асввв у веиуввцв. ГосподО; 
ввоам,  као што  видите,  yriOT])e6iio  оштре ])(>4ii Да 
nocTiuiK'.M   пзвесан  ефекат,  пегп сам  их упот] 1," 
Вато што one одговарају вравош стал.у ствар* 
КарЛОВЦВ пису далеко н свн се можете увврВТИ* 
AKO хоћвко да помогпемо оел>аху, морамо му no- 
моћв neli сад, jop on веК сад мочил.е орооадатв И 
бпло би жалосно да сел>ак □ровадве, ва овда да ^ 
се похмаже. 

Иоштовапа господо, ове рвчв које сам ваМ 
рвкао »згледају да су саме no ceuu равумљвве, ^8 

imiuj, да би разувери.ш ове, којв мождо још уи,>1> 

ве лерују, ja liy oe послужитп вввесввм статвств11' 
I;II,M водатшша, да вам похажеи, црво на белоЈ 
потребу да се сељоку помогпе. Алв, upe него i"1" 
бв то учинио. коћу да се bcapaou вв још јвдву стввЈ' 
0 којој се овде говори, a то je, да je делвмвчво ;|'1 

вропвст r.M.aivH кЈиша и државва валзгга. ГоспоД«) 
MU морамо u у том вогледу утврдитв тачво i^h^ 
отојв омав отварн< Ham дввар j«' до i^1-"' п|Д',|,(' 
сталцп имао раалпчитп куро n ооотвгао je пајп11,1'^ 
Rjfpo од II]III.IIIKC li'22 u 1923 годвне. Од тогв ('t! 

опоравио и, ажо ndure да у вроцевтвиа Hepa8** 
■m oiiopaii.i.fii.c, Mdivm бв казати да му се цева уД'11^ 
стручпла. Према томе, omi којв су се вадужвлв "1" 
l'.'i'i годмпе, Ги>з (•iinji'Lpiunmr, ОДЈОДаН Путоу in',1111, 

raiai ii.•kn, двоструле дугот«. To jo истппа. ^'1 

o друга гтраис, нко xolieMo да вађеио врави ■"''' 
umij   кЈтаи,   мп   M вМВКО   ВВГубвтВ   ВВ  ВВД8  ЈОШ  ВвВ 
vapoivc. jcji, mia'ir ]ia,4rliii да.1>е, како СЈ  ИВМ ГООПОД 
МвНВОтрВ    oncliain,    iielieMo    опег    погодити     "l'111 

муг.   ,lnm   има јадав   уПММ   ROJB  06  Bfl  0116   ii:ii'.V"11   _ 
na нпда, a то je na (фВЈУ крајева, да код o)te vuot0 

крвве кад oe храшв onaj вооледн>и, или onaj 1[^)П^ 
IM iinnim,   пстпигки   уО])ОК,   na   i>li,'ijy   Крајова  Д1'1'1' 
сс до тога да iiMUMo птиак иЈктзводње, кога вв * 
■,1,4'MII да  ii.iarii]iaMo. ЛмеЈтчиа крпаа  jr viu- TI'.I

111
'^ 

oiircim.ia дв oe воћв ва raj начвв да co укалупи {'^''0 

ene   iicra.ir   icpuae,    N     \Mepimii   je   етрадао   (lliaJ 
Vili1"1'" пма   пропзводе   готове,   na   ii\   ne   MUZI;«'  да 

KOJ* 
Ибог  тога   jr  riir  na.m.   Иорсд  л.ега  jo   naoip* 
n   ji.enm   радппк,   a   таХВВД    Blia    Mii.miiniiM.i.   Iv 

{»■мају   nočna,   imiirm   ima   псушппе  прошшода  1У'1 ,оЛ 
ii- мпгу уновчити.  Гисппдп,  iii'Tn таио Паш Ji' " h '■ 

nai'.    Иемојто   аапораиптп   да пород   дпааи^а 

mi'   itolio   u   iifln'  дају   попудо,   u   вбог  ГОГВ r.v 

двнара од 1924 гопшв оталпо co, ono mmio и ии   , 
ПЈитаппди  nam  na   пп.мтрпијимпп.м   тм.у.  ||; 
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4op«uie да падоју. п томе се иожете уисрити у вва- 
мичиој статистицп Народне Ванке, која je издала 
(■ТЈппгтпчке податке o народћој привредм, п.ч here 
добити овај индекс цена: И'27 годинв mare од 
ирилике 112, 1928 године 130. јануара 1929 године 
""in IK- од иских 137, a од тога доба стално аадање, 
"Жо, да 1929 годиие иматв 118 a 1930 године од 
"l'" MU.V "u.  a   [931   годинв  70. 

Господо. номојте заборавптп и ово, да je oeo 
"anaibe цеиа и динара ааустављено дјЈжавио.м mi 
''рвенцијом n да би можда цене још вишс аале да 
У fOM иог.педу држава mijo учтпма тшакав корак. 

Господо, још једну ствар хоћу да шомввем, 
"Чв je врло важна баш у вези са оним што еу го- 
'""•i'i мииистри нагласили, ii то јр. какла be бити 
Реоеркусија, какав lie бити одјек na ono што вио 
"И данас учинили, ако овај ваконскв аредаог будв 
'^'"мл.см. N нсторији постоји један интервђантиа 
•'"''i'liiij којн може послужити као тпппчап првнвр 
'j' оваке прнлике. To je покушај шкотског бавкара 
v"11'' Лоа да реши привредну криву у Француокој 

' време Луја \V. Он je« дао врло цобре и врло 
1 м" '■ »деје ii пагледало ј*1 у опомр иошнту ла je 
•фива рршена, али j'' све омануло у третутиу када 
1" јавност изгубилп поверење у тај реишм н у тај 
llil,|ii(ii сиасавања. 

Ми heMo, господо, иожда такође ,4>iiiii na рмелим 
РеД"'П311ма. ja желпм да се ово чује н у јапшч-гп. 

'.' вко m предлози буду имали ПОВврОвЛ јаштстп. 
','УДтс унсјп-ип .i.i n.Mii лека овој криви, a исто тако 
УДите уверени, ико овн нашп предлови   може бити 
' члјбол.и,  no Пуду  уживалв  повереље наше јав- 
l'""1'11.   "MV   криву   iH'lic.Mn   Miilill   рвШИТИ   -Mil.   Ilt44i   lic 

моратл решавати на onaj начпп Kiu;o ов тада 
"'( ni;.|.ii решавају. то јвст саиа од себа, e Bor сввтл 
8 како lic <•<> тп опда  решити. 

"ir тогр vv Г1ридр}гжу]ем апвлу Гооподе Mmm 
^1'1!1''1   и  ми|1,1\1   моновп  јавност да иолим  да   у  ове 

' '"i" буду Влада и Народда окушишна орвду 
(','
л,;|'и.   верујо,   јер,   будите   увврепн,   у   погледу 
"''"'■ијп.пг <ч|(ч;|м MU heMo имати тачно арручано 

'"• PRMO ми jiMim m' можто ирорачунати, •* то у% 

'"v""imi;ii   офокат   наиип   предлога.    Iy   јаввоот 
l'i'.M.i II;,M;I  мора  иматв предусретљивоотв н аовв 

\',''"'  " "ii.i1  уд]>уж(>н11   вајодно:  Краљввокк  ваада, 
''('"дии  мротставииштво  и цвла  јавноот,  иоћа  ве 

јГ""11'] nn.'.j II;IJT">I;II и] лем J«"]!! отоји пред оаим 
|,( ''"MiiiiM цЈштотавпиштвом. Да je ово иотива ипго 
.''"''l'11^ мож«те видети iio томе, што ј«' КраАввоха 

IIM.-I м цраброотн вајвдно оа Иерој и исуп 
к|''

И||"м i,i повучо онн своја два прва преддога, 
('"
Д:' јг IIJK'TII ni оиасиост да c-e нввесни стапежи 

1((i
TlUl iijavi инима Д(Н)олидаЈ)ишу. Она оолидарноот 

„№ се ca omirii моста ароповеда није пука фрааа 
' "Уди • увереии да Кракоши ввздв ll Народна 

.i     [i ;.-i,ii    от 
injv   ,, сви они joijn joj то импутвроју ииче 

JjV> ili«) 
■H'M aro 

да ;,-i,n отоје ".i овахог иомишлаЈв "^ 

.Омо који m,.iv: држите допова, a онм čy бап та 
v 'Ј" r|,jy иоповерсњс и ми се иорамо од љш бранита. 

''оштопана 1'осподо  иемојмо вабораввти na отвв 
,    '"'J'- i«' :I;IIC.IIIIII iMHi вахључе it вакашњено рвше 
,,' '   често MM.ijv иепово&ан  jmoiaj; и ахо  rohere 
Ut "нате још јодап од врло важнш уарова крнае, 
u, ■'" " imaj umi iy npehauiJba народна прадричн! 
Лјј ' и  l.'p.i.i.cncict' атдо иаборавили огроину раа 
До^,.,""м,,,0'  ипфлаиијо м дефлације   Дои je б«ло 

-1 годин« (инара каоплвм кип гонародкмва 

дотле je и п.егова вредпист on.ia маи.а n ''асвим јо 
ориродна отвар бвла да се и камата дизала. Дуж- 
niiK уопште mije пптао копнка je камата. јер je 
внао да ваншганвигра удогу опрам вредноств оиога 
штојекушт, адводтренутка кадајединар стабилн- 
зован n када je on , виа фахга" аапета ono стабпли- 
:зован, оида су се морали Beli 1924 годвне вајотро- 
жије пЈигметпп овн онв вахонв o каматп, a ш 
смо дошлп тек 19.!2 године да то 1штан.е решавамо. 
11. како ввдите, гу je onaj главпп узрок вриве. 
Пуппх 8 годвна плаћа ое камата која je одговарада 
инфлаЦИЈИ, a коју не ба иогоа подпетп mi пајнор- 
\м unija,  i)])e.M<4i;i    a  камо    ni   ово  време. 

Иоштовапа господо. ииа једпа гочка аооло 
»пца. KOJa каже: и добрп Омир сиава. To се одпосп 
na jiiiaua моста у Плијалп п Одисеји, у делима тога 
највтвг грчког авонина< Алн кад ми имаио na уму 
ово, к<шо смо вакаснили оа решеа>ем ввоине камате 
n кад и.ма.мп na утму. како е.мо вакаснили са реше- 
љем аорева ва вемборад&у o гоме ое рошавало 
годвне 1928, када je 1фааа BOII уаеда маха - онда. 
ja беа вратеравооти .мшу peka да оу наши Омнри, 
iianin Мнннотрв по.-мтрииЈи-д«'. гулшпе често били 
ran.mm. МВО ДВ 'у п.м ее (ШЈЦКЛв пзвесне погрешке 
ва које Ain .морамо оада да одаНамо. 11 ja у име ове 
Народна скуцштине иорам аарочито то да нагла- 

i п.м д.ч ми двлом у 90% ахо нв и вишв морамо да 
решавамо от^>в грехе. 

lloniToit.ina    ГОСПОДО,   iU<o   још   ROMB   mije   доста 
u ако juni неко иоже да вв вврузв у овај узрок криво, 
ja liv г;1 yi!i>]tiriii na jiMim ii:i4iiii који мпслп.м да jo 
толвхо ефпхаоан да ce првд н.п.мс морају поклопптп 
n онв којв оу n^ioTimniijui oitora Закона. A анате 
вашто ja миеллм да je он тахо ефихасан. Зато што 
liv   06  пшмужптп   iimiM   пачппи.м  л<)ка.:тна11.а   n  ста 
тиошчхнм поџјивџша која <у лаш онн којв ивсдв 
ца овај SaxoB o равдужива&у вв&аха nuje бно no- 
1робав. Господо, овде ихаж) једав врло добар ме 
иорандум удружмва  војвођавохга баважа, оаотав- 
.1.141 ni'iiMa оаввоно и n.i itcnMa оавооним водадтса. 
Кад  ви   ввдвта  п.пхои  начва  Minnji.iMi.a  в  п.пхов 
п.ипт докаввваља и оно што оу om ва гога вах&з 
4ii.in mi kore ое уввритв да оу овв вакАучцв до војви 
!,i'Mi.   Mli   доћв   тачпп.   ГОСПОДО,   Ппфре   ll   брОЈвВВ   ГО 
ji' вајдосадавја (лжф ва овату. П ja внам да ■шм 
вао будвм аовео васвпатв пвфрама одши he почетп 
вале ковфаревције, може битв ввлажење ваподо 
в можда и ,4|i<'Miiii.i'-    \MI дв вам олахшак восао, 
ja   l.v   питрптп   la.Mo   ВОЛИКв   ЦНфре     a   <а   ппппм 
нећу  нас иолеотирати.  Али ахо бв мв аокловнли 
M.i.m    ii;r,i;ii,c    II;I    ГМЛП    и    [ккпттЛмП II    0   ЦИфраШ 
верујем да je to нало мшхо кад oe udi чшшрк оате 
r..yiii.i,  ОНДВ  i'ni   it;iM  био ja.c'in   иаиор  криае  n  TO  6l] 

пигаља иогло да будв окинуто ва уван оа дасошога 
рвда. Гооподо, im отатнотичким аодациш у вашој 
:H'M.I,II   у    iiaiiinj   птимитш    п.ма   OKO   TpHHaOOI   OROpo 

четрнааот ивдиона tamapa авратва вааићв. Qn гога 
nii.ij   мелшраилум   ВреТПООТаВМ   n   то   na   (мчтиу  са- 
шччтч податаха na м 9 ишшона јутара в^гратае 
.n'M.i.e валааа у рукама онога ов№аха аооедвнхв 
која im овоиедаков^ ipe6a na буда рпаовв, одвоова 
4iiji'    ДУГОВв    Tjiena   да    (lei'V.iinncMii.    ГООПОДО,    ОПвТ 
na m nonv једва iiji lo побра к&аге    п.-мпа вародва 
црвврвПа   u   n.iniiomi.imi   пјшхпдп' ,   na   ГОДШНв   1926 

iM'iiin jr вврачунато волвхо ухупно прихопа nuno 
MU од вааимрадвика. Можа битв ово траба ■•шиим 
imit    ne on  Гпмо  phaito да   прпбе.icvKine.  ji>p  кид 06 

'il 
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бележи морд добро да се пави. пд да то сталио имате 
пред очнма. Од бил.ис проиввод&е 1926 годиао било 
je 18 n по милпјарде a од сточа])стиа 1.1 ишшјарде. 
Господо, меморондум оасвим оавеоно смат])а ва no- 
требио да ову цифру коригира ареоса иидексу црв.*., 
који показује Иародиа бавка и пошто je Народна 
Панка у својпм статистичкпм иодатцима похавапа 
да оу Ji<4i(» 31 децембра 1931 годиие биле 70",, niw 
се узме да се 1926 године плаћало сто, оида ipeča 
од ове своте 30о'о одбптп за коју су цену nam про- 
изводп. Адв господо, тај рачун mije сасип.м тачан. 
Зашто ? Mu зиамо да ових 70%, к])ајем 1931 године 
нису реалиа вредност. јер je ту интврвенција др- 
жаве вауотавила даљи пад цепа., na ипаи да ne бв 
комплпцпрао ствар ja hy узетп ове податке na ћеио 
добнти ово. Од Г)пл>пе пропзводл.е пмамо увупно 
иЈтхида 14 шишјарди a од сточпе прпозводл.с 7 
и no мплпјардп. 7\ко узмемо да 14 воиид&рди треба 
делптп na 9 мплпјопа хектара, као што сам прв no- 
казао, опда пмамо да je ^упап бруто прпход no 
хвхт&ру 1600 двнара илн ва one која лакше рачунају 
у катастралшш јутрвма вначн: ухупав [фвход no 
катастарском |yipy 900 динара< Сад пазпте да јед- 
ним ваобвлавнвм путвИ дођемо до једпе нроцепе 
и једпе тачпе констатације: да ли je овај прпход 
од 900 дппара no катаотрадвои јутру однооно од 
1600 днпара no хектару достатаи. Гоопода, отати- 
('тпчкп подЈип'. опет се олужим испш аутевтичнии 
подациха хшују да je 1930 и 1931 родило ухупно 
o u no ввиатала пшшлцв no катаотралном jytpy 
n.iii 11 n no квинтадо no кектару- Друпш речима 
кад пододите ову своту na тај 6pioj квинтада ви kore 
aoum'ii to да iiac проиввод&а јоднога кшштела 
шдонвце ipe6a да кошха око 140 динара у најгором 
случају. л celiaii' .m ое овога HUD je оа овога меота 
каапп Г.   МнННОтар   ПО&ОППИ^вДв  КаД je  бцло  рвчв 
u :ic.M.i.;q>iiim .' Гооподц] Мнниотар ј<' кавао да npo 
пмкпдп.а ипкчтц«« ио квинта ij кошта 180 динара. 
Шта то знамп ахо овљав иожб да уиопчп оаио 140 
динарв a да га проигаоД№8 отаје 180 динара? Значи 
да mije у M()ryliiHi<"m д.ч ОПСТанв.   llupanuo можб 06 
говориш: како кожв бита j Јубитку кад pa видшо 
да naum. Можа oe питатв na i><> j«" платио онна ifl 
динара no нвтарсиој цввт. Наравно ов кожа жи- 
пстп a.m ne омв npe овега да рачуна врвдвоот овоје 
:II'.M,I,(' im  у  мгг.ч    V   најПОВО&НВЈвМ  C.IN'MJV  МОЖв ДВ 
je рачуна највише толшо кодихо ј«' пдатио наоледну 
прпггијиу кад j'' имапс наолодио. Jep <шм ба он 
niiv вредноот урачунао, рачув бн пораано нопао. 
.i(']i ахо и.| пример авхо купа вбнљиште ва 10.000 
дЕшара онда, дв je <>и тај новвц држао у бавци 
оа иајмап.п.м процентои од 8',, Ti'j би му новад 
донео na годивј 600 диаара, a кад <:<' то одрачуна 
оотаје род. бруто првход  l000 динара н«1 хвхтару 
и.m 600 im н јутјл. Дакла видимо w  к) Ји 
шао да урачуца и да ј<' ватвматичкн гачно оно 
што je кааао Миниотар пољоприврвдв: да oe ил 
налавимо у једном чудаоватом положају: да онај 
icojii je кулио квмтар ммјм и којв га ради као црв, 
да ј«* ва iii-iji jem ввлвхо пвта&е да ш on вожв ne 
mro добвти n да ив i',v још коћв да вшвотарв дон 
овај   ROJB  je тај   тшац  Meivd   у   иапку   и   пмао  ('an 
■i'1'уд што ј«' oTinnao до бамке, доб^а na raj новад 
као ивтврво овоту од 600 дввара. Даклв, као што 
ввдвте, on II<> см.' да урдчува врадвоот ввкАв, в PO 
je јадав млвми апоурд у прнцрвдвом оввту. Сем 
гога, он не оме да урачуна ни врвд IT вредниз! руку, 

im нредпост рада. Господо, мп смо свн iionocin1 

тнме што ншвпмо у новоме веку n говорпмо да Ofl 
овај повп ввк карактерише од свих који су му iii)eT 
ходвлв тпме што у п.ему постојп једап етпчкп no- 
јам, a то je етпка рада. Рад се поштује, n то je naj' 
оветвја и управо најлешпа карактериптика слобоД' 
nora n пал>апога човека, једпога човека којп хо1и' 
да буде личвоот в којп xohe да се ])a:t ншује iW 
nnntoTiui.e. lin највећв (јтлозофп старога века |'и('У 
вкалв то поштовап.е. Платон, na пример, mre ум'41 

.m иоштује рад. У својпм копдепци"ама o држаВИ 
on je сматрао да су робовп тп KOMI треба да раД* 
a нв смо међутпм данас дотерали дотле да тај раЛ 
којв je управо nonoc човеков n жарпште највшвв 
куптуре целога света, да сс тај рад код нашег ofr 
л.ана вевовлаћује. Али joni u miuie од тога, сељОЛ 
поседппк je код nac само свој Ј)ођепп иадннчар 
којп једва може да жпвотарп n то најгоро плаћвиИ 
иадппчар. 

lloniTOBaiia   господо.   до   истог   резултата   lil'Ti' 
доћв BRO увишо у обапр n сточарство. Овде je ])f' 
чено да има 7,500.000.000 динара укупно прихоД* 
од оточаротва. Зва се да у нашој држави пма -•' 
Mii.inona   r])Jia.   Ja  пеј.у  много  да  вам   досађ^*1' 
хоћу само да помепем да од тога долавп  i" д" ' 
ИВЛНОва   vpjlB.  na  Kon.e,   говеда  н  CBHibe  a  остаЛ0 

долавв na кове и овце.  AKO сад рачунатс колв!*" 
je величива уку^шог првхода no једном грлу, Д0' 
бвћете да je бруто првход no једном r)>.iy око ■'' 
дивара.   V.'iMii.Mo.  да iiain  народ ne наже за  CTOSJ 
вомад нвго r]).io, jep хоће да нагласи како cBaJ^ 
грло тражв хравв, овда here видети да кол1шо м> 
овда оотаје од тих 300 дввара док ena грла нахрач11' 
li ту ввдите да je в оточарство у крввп a ne ca*0 

no.i,тфппреда.   Ако   посматрате  ове  бројеве  да*?1 

овда пвте доћв до једве апсолутне тачности, ),',>Ј' 
похавује  потпуну   неревтабилвост  дамашп>с  no*0 

ориврвде. To ore данас више пута чули, n m м,'"" 
je отало цо тога да oe уверите да то пијс само фраВ 
него да <•>• уо ose докавв.   Uaui  no овим i|iai;i'1,Mil' 
KOJa па.м je МвМО])аплум ба.пкара ii])yn!no   овај   "l'" 
ход ид аоАОпривреле треба да oe подели па l' м", 
лиона оељаха колвхо nx у овему има. Истина то {'> 
корипфалв na тај пачпп. што оу казалв да ""^ 
право да oe подалв на 11,000.000 jep ннсу свн сел»аД 
пооедншш< Фактички има сел>ака који инсу и""' 
пвцв n тако ву дошли до једвог Пројп од 6 " 'i^ 
ЧбТВртв   MU injona   л.удп   и   ОНДП   гу   иарачупа m  >* 
ai;i>   06   >'  јвДВОЈ   oi'un-c.i.u   рачуиа   ПбТ  лупм.   уИЈ 

na приход од ове ввшБариве ианоои 15.840 Д1ша] 
јгдпу   ибипм..   A.ui   ивде   се   очигледп '''"I"1,,; 
јсдиа   фбШКа.   A.ui,   ГООПОДО,   ДКО   "iicrc   узелч   '^ 
број од 6 u ipii гврти милијона онда f>n со л""!.,,, 
до Tina  чудвог рввултата да je 37%  оол»ака |". 
пооеда. Међутим то кијв вероватно. Ja naw мало4 

ренао да у вем&н рде je био вслнкн посод, K&0Z 
Мађарокој, блло јо 33";, гол.ака  којп  ииоу "^,, 
вемље, в код нао no може oe прстпостапнтп да '' '.. 
neMtgy   im   иедл.а  ие.мл.е  одиосно   ia   V.'",, 
ота iiiiiuiTiia  iicM. 1ода,   .'trun- тога  ipi 

;KVI-""' 

„•na 
■ral co 

OpOJ  Да   КОрбГИраМО  nap   na  S.IIIM.dlK)  n   кад  i'a т^ 
коригврамо онда Кемо видетл дп укупап "l"'^,',' 
јсдпг ооитељи ивноои око 13.600 дипарн. ('a'(."al,"(1,i 
гооподо, ако увмемо да у cuo ono што <■<• Д"""-''', ,,,1 
iiil.i.i'r    прпиаиодц.с    беВ    ОТОЧНрСТНИ     ia\iali    Д0 .   дј( 

(fl    6  рвЖИЈа   и  iiii]i«>aa  иеплатп,  mru j 'таЛО •      e 

ОИОМ   MI'IIN    нама    ■тоЈм,   ana   (!0    ia   пољопрИЧ 
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^ев сточарства данас udi ne иоже да постоји и онда 
Ввл&ви да наш сељак треба да живв од тога што му 
сточ;фство донесе као вшпак. A кад се подо.ш T])ii 
НвлиЈарде дугова на ове оиитељи, онда видгасо 
Ча на Једну обитељ долави око 2.000 динара. 

Ja вас сад ггатаи ако има.мо 4.000 дипара свега 
нето прихода што апроксииативно из јгорв>их вв 
вода проивилави, та оиитељ ииа дуга 2.000 динара, 
0,1Да морамо одмах увидвтв зашто су потребпа ова 
"ua. сретства која се у вак. првдлогу опомињу. 
■'•'I1 ако би неко хтео да се од.ма.х наплатв 2.000 од 
"нога KOJU имв оамо 'i.OOO дннара прихода. овда 
ОЧиглвдно бн ra морао упропастити јер обитељ пд 
"от лида ne може живетп са 2000 дпн. годвш&е. 
Н^ тај начин долавино и na осиову ових цифарв и 
'фојева, Kojiraa сам се послужио na овога маноран- 
'V-Ma дн ј«; овај ваковски оредлог ваиота апооаутно 
Вотребан. \.iii, господо, пма још пешто. вемојте 
'■'""liaBiiTii. да ово. o чему ja сада. говорпм, то je 

'■;'M'i једам просек, то je само једна оредња Аинија. 
Ha тој сред1Бој линији налави ce оако једав дво 
|,;|.иш.\ сељака. To je једпа пмагииацпја. Једап 
?Ватан део сељака налави ce над том .птпјом. a 
J'^aii под н.ом. Кад давас не може да кнвогари 
"" онај, који ce валави на линвји, вако може да 
Кввотарп onaj који ce надавв вопод .umuje.' (Пље 
'""0. A иарочпто то на.м паглашавам због rora, 
"'T') желим да опда. кад буишо рвдицвалн o таџе 
Како Кемо дефинитивно сељачке дугове рвгуЈШоати, 
^амемо n rv могућност у i бвир која иостојп, a то 
J'" може oiiTii оарцијелио регулноаае оех>ачких 
ЧУгова naiiMe код оних, којима je то најпречс 

ГООПОДО, г   Г, МиНИСТрв и г. Г. пивеетиодп обрав 
'"и.ц.ц, с,у a-.niTd ce овај вак. предлог иорао донети. 
Допуотите да вам ja још нешто падопуппм и да нам 
1;:';i;"M ово. Ila ono. mro у овоме ввхонском оредаогу 
PUoodo, na то, строго увевши, држава отално ради. 

'0- чиа то аиачп .' Кад je држава одредиаа вшпшу 
кирије становима у својв вреие. ona ј<>, на taj иачпи, 
•"uiiTiiTii.ia онога човека, којв ввиа ку^У- '"та 

јиач« господо, царине? ila то  ввачв оталво вашга 
'
:
'
,,;I|

I,C name индустрије. Ila, гооподо, ja ne ввдим 
l''':i'oi-,   K;il IH.I, постоји једав онотвш ваштићавања, 
ЧД Постоји ста.тпп i'iicTfM aaiiniiiiaiiaii.a, као ШТО 
^»оспода Мпнистри " гг ивввотиоци напомавули, 
■'''■"по ne бисмо заштитнли овљака бар гоааремвно 
I'":1:1- кад jo у naJBehoj иевољи, a у колшсој ]внвво&и, 
^'-'""•I.I-   пам   служе   omi   примерИ,   КОЈв  <v   11<ч;а   i-o 
ПоДа  одборници   o. .m   у   оаиом   одб<фу.   Јадав 

I;1 иајинтересантнијих  орихера,  којн  жалим  овде 
'^'".'^"iivni, то je јвдан вваничав акт, који je колвга 

'oaia i'ajni. ивнво 11|им(>доо1) n m чега ce иогдо 
'"■'"'"'ino  констатовати,  да  je један   имвгак,  којн 
"i'l'IM      Г.м 
а.000 

"ООПОДО    нплпм  ла оам   кас  брОЈвВВЗП  МвДО  Вв 

"^"   60.000   дннара,   сфодат   ва  лицитациЈн 
0 диаара. шта вшпе иопод 2.000 дивара< 

^,''1"1". и опу шарену корту, коју cau направио дв 
(''
м  '''«) joni   nc.i.f  докаже.м,   nciiv   иам   оораи.ia.raTii. 
'" -1'1  "И  на.м  li.OII  <м|'с|;ат  КОЛИХО ТОЛИКО ОаОПШТИО, 

■ј^"-^
1
 mi,-   ,;, |,:,м кцжом само ово. У Среву отаро 

„^■'""^'iiai.M,     ulju    пмам    част    оцдс    да    ааступам. 
(jj^   'Vinuana   '!(>   ми inoiiii   ДПП    држаии.   баНОВИНИ, 
ђ "I""111 u HpKun    lan '   i" 03 ааостаци wa пореву, 
ц '' Mii.'nioMii дпн. o, a\i,i u приватшш ввровпн 

•l'
M'4 To je \I,\IIIIO овога 102 Mii.moiia дип. na 56.000 

■(>I1I.I     \ \ко TI- ста 
"'(•' caciuiM  гамип 

Aivd ц. отатиотичкв оојцкпи  проввритв   који 
гослодо  уввритн, 

да ce мора сада нешто врло и))зо учинити, да ce 
отанв na пут даљем пропадаи>у нашпх сељака- 
Ja сам уверен, господо, да ћемо ми наћи путеве. 
a ni како? Г. Миниотар правде Божа Максимови!! 
са овога места рехао je: празне су речи, ако ce каже, 
да хреба вабавиги новац, a ие каже ce. Kaito траба 
вабавитв новал[ 11 то je тачно. To ће бптп, уираво, 
гдавна главобоља. Одоора, коме сте дали повереље, 
да ово iiiiTaji.e регулпше, то he бити главна главо- 
oo.i.a. да ce мамакпу сретства. Господо, ja сам у 
Одбору дао некодшсо ва.ријаинта. дао сам десетак 
варцЈаната, како би ce та сретства могла намакнути, 
,i.Tii овде hy само једно да кажем, што п])11пада пред 
ја.вност, да мало опробамо ту јавност в да впдпмо 
Ko.iiiKo има разумевал.а. за ово питаЈ1>е. Шта мислите 
кад Писмо ми оада вавадв ово. Држава хоће да 
ореувме оеовахе као своје дужшше и да Јћихове 
дугове поштено u добрпм новцем нсплати веров- 
пппнма. Али joj je потребан иовац. Па, господо, 
mi пзволите једшш уиутрашп.им зајмом својевољно 
иг принудвим дати извесну своту na расположеље 
државв да ona отидатв те дугове и да сељаке пре- 
увме као дужннке. Шта. вв ту губите? Зар то не бп 
било добро. ати ncli само вато да видимо шмпшо 
je raj ваиитал родољубив којп толико тражи да ce 
арека в>виу има обввра в да пв ke on у овош тре- 
иутиу арвиа онима који пропадају умети да иопунв 
сиоју дужпогт. Ja оам увврвв да ће умети, адш внате 
na Koju вачив AKO претходпо, пре него допесемо 
аакон o томо. ориведвио у живот Привредно Belie 
v коие IICMO иоћв солпдарно да ce посавстујсмо 
да ое солидарво та сретства вамахну и да ое на тај 
пачип  то  [штав>е рвши. 

Кад ј<'  отаџбина, гооподо, бкда у опаоиооти, 
■ r.i.ai;   mije   пптао   шта.   ro   кОШТа     иего   je   устао   n 
iioinao да ј<' cnace ме nmajvi.ii кавве вфтве прпноси 
ва то. ne mna.jviiii да ni iie датв ва спас своје отаџ 
бине i'itoj и.метак   цсго je вв Љвв опвс давао и свој 
жпиот. Taj  ce.i.a.K je аа.е.IVVKIIO да   n  и.е.му отаџбипа 
титекве у DOMOII кад ое ов вадавв у опаонооти. 
(Алдаув). 

ГООПОДО, у трепутку када допоснмо једаи аакон 
којим IICMO  да аоштедвио ове оотаде отапеже од 
iie;iavi.(4ie  реперкусијеЈ   иадам   ce   и   очекујем   ди   Iie 
upu дефинитивном решењу овога Захова и onu битв 
оодвдшав оа њих, да he в овв вопувитв овоју дуж 
ноет. II ако ое том оралвком вохаже добра ao.-ba, 
опда 1.емо .Moi.ii oca ориватво ораввог аореиећаје 

то ваглашујем: бев ориватно аркввот nopeiicSiaia 
Mol.n   решнтв   onaj   ii]i()o.ieM. 

ГООПОДО,    oTii.ialiiinan.c   лугопа   јвОте   najnjiosa- 
пчпија OTSap na сиету. Завота, ИвНИЦа je вероватпо 
пајпроваичнцјв ивум што поотоји. lia шмк вемојте 
ми   ВаМврИТВ   u   пе.мојге  c\ia.r|iai'ii   аа   nojivrv   lioeanjll 
ахо оце оарахрафе пропрапш иввеонш! отиховиха« 
Na.Mirre  Kao о.iaKiiiaiiajyliy  0КОЛНО0Т ВВ Мвае Дв   ШВ 
поеввје вад којом иораио дв аупаио ввше гдаву 
иего иад варахрафима. Па вато мпс.шм да ое добрл 
Зшј   Нвће  ОреВрНИТВ   V   П)Обу  ако  п.егове .lene  crn 
м.ис арииевим вв ове аараграфе које трвба овахв 
од вао, гооподо, пре вего што onaj Захов оримите, 
да na кчату ваковохог врвдлога вашше као MOTO, 
ла ое DOToena да onu mije двфиввпшни вахов, вего 
да трвба једам други u и.п.м да дођо ва којв бв ое 
опосовв  п raj  .MOTO однооиди. Tn отвховв  глаое: 

Где  ja   стадох  Ti\ liein  цоћн 
Куд   ja   ипса.м.   ти   liein   доКп 
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IUTO  M могох,  ти ћеш Moiui. 
IUTO ja почех, ти продужи. 
Још  смо  дужни,   ти  одужи. 

(Аилаув н  бурно  одобраваље). 
Лотпрсгисгдиик Д-р Коста Ионовић: Реч имн 

нЈфодип посланик Г. Иваи Лончарић у raie групс. 
Др. lliiaii Лончауевић: Гссподо, пслитичкн наш 

живот од избора од 8 новембра прошле године никако 
ne IH казујс некакве очите зиаксве нормализацијЧ', 
u ако се та иормализација СтаЛНО са свију страпа 
наглашује. (Чује се: Почевши од вас.) Почевши од 
иас се нормализује. Политички паш живот гесподо, 
(нлује још na томв што нма na једној страни бојажљиву 
и безкомпасну владу, a na другој страпи владииу ие- 
Кину која nuje солидарпа, и која нема потребног 
јединственсг глсдања na многа важпа цслитичка и 
гссподарска питања. (Чује се: To ннје тачио.) Овакан 
абнормални и апсурдпи ОДНОШај и положај, којм 
п' стоји има веома чудпе пгслсдице, a то je због к га, 
nno Влада која mije пмкла и псстала у Парламепту 
непреетано бојажљиво прнслушкује сваку појаву, 
ксја се у Парламеиту < чптује, те je i« пачпа последица 
ОВОГа i a, да Влада Koja im Устапу ne одп napa Народ- 
IDI скупШТИНИ, nuje im у n.i-j тако јака колико су 
биле јаке Владе које су Народној скупштини ОДГО- 
вара 

ПотпретседникКвпл Поповнћ: A\(MIHM да гово- 
i me o ствари која je na дпевном реду, јер што говоритв 
то пије na ДНевНОИ реду. 

Др. Ивни Лонча|евић: To je увод. 
liomnfcmccDi.m Коста Поповић: To пема ни- 

какве пезе са дневним редом, 
Др. Иван ЛончаЈОВић: За ono моје тирђење, naj- 

бол.и je дсказ нсто] пјат и pasBoj овђга закона, којн 
n.vu'Mo дапае пред пама да решавВМО. Само бојажљива 
и беекомпасна Влада могла ]( овакав законски пред- 
лог o rtaiimini земљорадника од 19 марта one године 
Да подпеее Народној скуппппип na peinaiuni.e, C КОЈИМ 
niiKo nuje ono задовољан, нити сељаци којима je (н 
био памеп.еп. питп његОбИ nep'nniinii ii| i nm кога je 
onaj Закои упереп. (Граја.) карактеристично je за 
Владу п њезину б( јажл UBI ст TO, да су ( вим зј конским 
предлогом 8адовол>нн само неколико члаиова Народне 
скуппгпте.   КОЈИМа   je   imam.i.ima   n   неоријеНТИСана 
Влада прибегла тражећи полршке бар код њих. Оно 
mio je Влада доживела на трновитом путу донсшења 
овога Закона o заштити земљорадника, na до овога 
предлога који имамо данас пред Народном скупшти 
иом, оправдао je моје мишљење од почетка, да Je тај 
иут, којим je Влада m шла пре ene, него mro [е Д( бар. 
Зато господо, оцу овога Закона г. Министру деш ц i 
nniiv није ROMOI o) ништа, што je врло вехементно тра- 
жио, n nno се противио да му у овај Одбор за доно- 
mt me овог законског предлога не бн ушли народнм 
п i ианици. коЈи се no његовим речима баве Хрватскшл 
питањеи, ГГраја.) и господо што |е успео да у тај 
Одбор не vby пссланици, који се тобмк баве no њего 
im.M речима Х) ватским питањима. Taj његовзак! нски 
пред loi доживео [е и у гакв« и Одбору какав |е хтео 
г. Деметр! вић, фијаско, ксти снакав фијаско, какав je 
био рживео са његовим експериментом Закона o 
житнс м режш j 

11 сподо, пут којим je Влада била у i вем зак( но- 
[авству псшла значи a приорм рушење пајду 
темеља na коме уопште почива друштво, значи срљање 
у тамну неизвсснсст и напокон значи m нешто 
дрвољно кспитано и искушано за нешто, што иије 

довољно испнтапо и искушапо n за узврат ne добијаМЈЈ 
пешто ново ни добро. (Жагор.) Видите, ja вам једина 
говорим у име опозиције, и тога једног ne можете слу* 
шати. 

Гссподо, макар да се Beii на први поглед 
сасвим сигурно знати, каква tie несрећна судбинв! 
снаћи овај законеки предлог Мнпистра Г. Делгетро- 
Biiha, ипак je овај законски предлог био еа велико* 
помпом нагсвештен и предложен, да се у псследњеИ 
часу одустало готово од свега онога главног, nno je 
сад] жавао. Овај законски предло!', нажалост пема 
спојих штамцапих мотива, који би били путоказ Jf 
шеговом расматрању. Ми смо, господо, данас доведеи" 
само у такву могућност да слушамо експозе једног и 
другог Министра и одмах после тога да стварам0 

закључак, Што je најжалссније, господо, ми до данас 
ни приближно не знамо колико изнссе бар О1<ру1ло 

укупни сељачки дугови, (Гласови: To ми знамо - 
зна то сељак.) Па ми решавамо o томе, ми би требаЛИ 
да зпамо. (Гласови: Што нисте прикупилк цодаТК8 

o сељачкнм дуговима!) 
Господо, не трсба говорити пи o томе, да ми треоа 

да знамо  не само укупан  изиос сељачких дуговв! 
neio и разпе њихове врсте, ако се у истипу не же mM" 

упуститнти у једап сксперименат macan no целокупН/ 
земаљску привреду. Зато,  господо, била  je  умесН? 
напгмена скупштинског одбора у његовом иредлогу 
да се имаду најпре пгикутггп TU податци, a no том п| »' 
ступнга раоиггрању његовом. (Гласови: Да чекаМОлГ0 
сел.ак пропадне.) AKO сам ja, господо, Владу 
схватко, чини ми се да je овом законском пр< 
on ia епрха, да се сел.ачка кмовина за разна дугова*«! 
прнеилно ne распродаје. Ако je то суштина Владин^ 
пред.чога, господо, онда je јасно, (Приговор; Да ^ 
предлог добар.) да je Влада проблем сељачких дугов" 
схватмла, смем да кажем, рђаво и погрешно (>'пад'11 

и жагор.). Tn en поп (i браћа се г. Бранку Аврам( i;lll,i 
којн пешто пркговара) na не знаш. a ja сам адвч* 
n то добро знам. 

Сва гоепода, која се баве адвокатском или О^ 
ском праксои, знају, да у данашњим приликама кој 
владају у аемд n, м je потпуно илузорна, свака ^11' 
дашња законска овласт n могућнс^т присилнс г 
зације onpmnor наслова. (Мали жагор.) To, госпоД ' 
долази једпо збо! самог namer овршно! поступка! 
друго због помањкања  новпа.и дражбемих ""^JL 
еепата тако, да je нарочито онде. где сел.ачки i'0 

mije комесиран, да je присилна продаја стпарно 
могућена.  Није дакле, гссподо, тежиштс t'l',';'",1>

K., 
закоподапстпа у пеком спречавању присилне проД11. ' 
нити пптерпепцпје, него je тежиште његово саМ0 jl, 
i onomi сел.ачке припредпе emire, n ::аго се тг  :'",,,',1ј. 
давство може само у томе смеру да креће, 'i iac    ',, 
i сретан предло!.) Зато сте ви ту, и пдгопорми ''■''' ,'м 
a ne ла ja двЈем конкретне предлоге. (Г iac: Дајте ЈЈ. 
ви тај конкретен предло!, na Кемо свим часати »a i1,1'1' 
1 la КОНЦу hjl i B   i.nn 

Разуме ce, наравно, ia та обнова сељачке yr 
вредне снаге има бити апсолутна и радикална. ^' ''^, 
Зашто сте побегли кз радикалне странке?) :!;'"',,l|.1.) 
m нисте били ioB( UHO mu, (Жјиор " v^'y'xV. 

ПОтпретевднШ Др.  Komi  ПопонпК:   ^1  |,|М 

споду посланкке да не упадају у реч говорииК) 
Д|>. lliiim   Лоичаропп!.:   (настаага);   РазУ^-дце 

господо, понављам,  ia ra об ia ссл-ачкс ni ""l11 .,.,, 
en.iie греба да буде апсолутпа и радика ma, ■'< " 
IHTO je iio ca i био c ivo ij ca фугим ir.io иским n| 

и 
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зима, који сс тсбож у том циљу поднссе Народној 
СКупштини. (Глас: Него, као тто je то Предавец радио!) 

AKO je ono права заштита сељака, снда je потребно 
Расмотрити како се Владини предлсзи и na њу односе. 
Влалин предлог садржи одлуку: неизвршење насил- 
Них пролаја некретнина и п( кретнина за сељачке 
■'Vi' ве, и лругу одредбу: o т.зв. конверзији сељачкмх 
^Угова. Te i: ne одредбе, кад су у питању иекретнине, 
Tren.:i да се састоје у лимитирању пајнижих цена, 
Испод којих се те пекретнине не могу прод.ати, na било 
Дј1 je тражбина конвертована или меконвертована. 
Ча послетку у одређивању принципа, да со веровницн 
Ч,е могу намиритп (Глас: To ie стаги закои.) Taj 
ne се закон олст вратити, јер je Г. Мимистар Деметро- 
Ига то казао. Одредба o извршном сулском пгступку 
*Реба да je таква, да се сељаку има сставити само 
fj(1", mro му je најнужннје потребно, a то je: најнуж- 
ИИја марва, храна и оруђе. Ово последње у колико 
није било сзаксњено, ono je било   „via fakti"   извр- 
шиванс, у ссталсм ову одредбу садржи и наш грађан- 
скп-еудСкн псступак и овршна новела. Пројектована 
T';i<ii звана конверзија из које се скупштииски одбор 
^што извукао, садржава одредбе o принудном порав- 
чању сељака и o обарању прппципа   ,,pnnv tempore 
po'ior jure".  Мсже ce лако предввдети какве би биле 
nrc-ie;miie no сељачку привреду, да ce Je овај владим 
РРедлог остварио, могао би имати само једаи пози- 
"'"чван али у исто време ефемеран успех, a то ie, да ce 
Двлимичпо присилна продаја сељачке имовине одложи 
и то je све. Међутим, озакоњењем овога предлога није 
Hl1 из далека решено питање се.т.лчкпх дугова, na чак 
I"! то, да ce сељачка имовина у оппгге ne може да арода, 
i*p овде нема ништа o самоуправним и сличним приви- 
"'''■'•'itaiiiiM тражбинама, којих ce ne тиче ona присипна 
■''Чмтита сел>ачке  кмовине, и no којима ce сељачка 

Moi4iiia иоже да распрода до последњег парчета. Спи 
"CT;I,;IM успеси биће негативни, a међу њима и рекреа- 
j^ja сељачке привредне снаге. Ta рекреација при- 
■Р^дне снаге, господо, 6Mt»e за увек закопана. Слаба 
"■' KI

TIICT сељаку од тога, што ce tberosa ниовшц неће 
)''111 за изпесне дугове продати. Ta заштита сељака 

иашњс nrpapne и привредне услове једва шлже 
'"л"Ц|!.п за порез и ( и од свога рада не може одвојити 
" сбртпи капитал за идућу годину. li, гссподо, после 
^квог ретења ссл.ачких дугова не може нико nimic 
"" Помислити na какпо i-( сподарење кад су у пролеп 
"|,м мессгЈима исц| пљенс све резерве. ja, господо, не 
Л""У да ce ис згрозим нал прописом § H којн i 

стиарпе цод lore. Стојимс пред чињвницом да 
^РЖавла »ласп \ u IH у рсшење сељачксг дуговања 
" '1м на иачип, да сав т( pci оваквс акције баца на при- 
"'Tni"i^'. Држава ашажује сву своју силу са намером 

;i ie iMinu другоме, дск сама за решен»е полом 
I""'1'', од ко ra up ne своју снагу баш ништа не дс- 

I1'll||l;cii. AKO ce .господо, изнимне п| иликс оне које 
■""'■'ују оди! lan ,t;i\iun државне власти у ово питање, 
ј^чимпс ii{ п тке ироузрскопапс CBCTCKI м привредном 
^'И1|,м. ако смо мп,|. i,, чи сви i<| ивци за то, онда je 

^'';l|", да свн спосимо тр( шковс и терете. 
, Ko im.d ce исугодш) и н( ri| аведно осећа чињеница, 

','' i1 држаипн фисн себс \ сваксм случају заштитио 
м' 

счих евептуалпости! Ј^осподо, то није први пут, 
н^ 

:,чадемо ia je тако paljeno и v Заксну o принуд 
t'.

M Ц'p,iiiii,,ii,v н стечају, ia je фжавнифисн зад| Cif... '    J    ..   ч«.   ...JJ  ,   м..   jv   ,Ч-- Г—■ 
Ui " и|min ici uji   м гражбине које нису стариЈ( одо 
[ 
ДИ|,<   uma -u д| жавпи   фии       i| ■к.та при- 

' r,',i"n,Miii цп (ожај, ti i ie ia na« све има у рсшавању 

i вога имтања са.мо Александров гордијски мач. Го- 
спсдо, (.na ce пеправда понавља и овде у једном потеп- 
цираном облику, да овај пут државни фискус није 
одредио  са.мо  себи  привилегован  положај,  него  je 
круг ni ивилегованих проишрен. Колнко ce још може 
отрпети да због важних интереса државних, државни 
фиск оуде привилегован, иако je то начело употреб- 
љено против онога свега urro законски предлог треба 
да садржава, толико ce оштрије са овога места мора 
(судити покушај, да ce у доба тешких судара пошто 
пото одвоје иптереси Народне банке, Државне  хипо- 
текарис банке, Пгивилегсване аграрне банке, задруж- 
иих организација и штедиоиица сал^оуправних тела. 
Овакав поступак, господо, дајс наслућивати, да од- 
борски предлог и Влада за све сво, што ce до данас 
десило   сматра   кривим само приватнике и приватно- 
слободнр  оргаипзовано  новчарство.  Овакво  станов- 
ништво нема основа и само no себи већ, без псследица, 
које he орај законски предлог нанети, јесте велика 
неправда  приватншџша  и слободно органпзованом 
капиталу. A нап< КОН, при свему овоме заборавл.а ce, 
да onu привиЛеговани заводи, за које ce двде изнимне 
мере траже нису баш таки јагањци какви ce они пред 
пама псказују. Док, господо, говорим за крајеве из 
којих   више  од   пола   године  мирује сваки овршни 
псступак извршења ce ne обавл>ају ca стране приват- 
ника и слсбодно организованог капитала, дотлесамја 
прикупио   у  суду   масу ствари овршних које су за- 
п< чете, које ce воде и терају na захтев ПрИвилеговане 
аграрне баике. Ако ce МИСЛИ, ГОСПОДО, да их треба за- 
iiiTimi зб( г imcK( г дуговног каматњака, са којим су 
(im тсбож радили, онда треба уважити и то, да ни 
велики новчани заводи у нашим крајевима нису у 

ортизаци< nn.M зајмовима радили са већом каматом, 
a.in су поред свега тога плаћалн државни порез, који 
ne плаћа onaj m влашћени завод. Ако, гослодо, npn- 
мимо предложени § 8 одборскога предлога, снда треба 
ла ce зна. ла ia- након његсвог озакоњења владати 
овршни мпр, ca изузетком овршне буре и олује при- 
вилеп ваних новчаних установа. 

i (чподо, na овомепрописузаконскомскудшпшски 
ce одбор mije питао какап су грех учпиилп omi сељаци. 
који су тешком муком успели да конвертирају своја 
дуговања код Привилегсване аграрне банке. (Гла 
сс-ви: Ту нису нн биле велике камате!) He знам како 
je ко i вас, .i ш ко i нас нису биле im код другихзавода 

(ике камате. Дакле, господо, mije ce скупштински 
едбор питао, какав су грех ти сељаци починили, 

и су успели након тешке муке да конвертирају 
код ili ивр. аграрне банке, да им сада 

треба донети пропис no коме ce ene оврхе спрам дру- 
i пх веровника обуставл.ају, a omi који су ce задужили 
KI .i, Привилсговане аграрне банке, за њих да тај про- 
niic ne вреди, да ce оврха може за њих дал.е да води. 

Господо, и Народна скупшгана и скупштински 
одбор греба да виде да ce наноси овим велика нелравда 
једном делу сељака, и како ce уопште изигоава оно 
i6or чега je onaj законски предлог и донет. Законскм 
предло! скупштински има једну новост коју mije имао 
ouaj који je Влада поднела. Он у с» ме § 4 ставл»а na 
снагу пропис § 66, 119 и 133 Закона o извршењу n 
обезоеђењу од 9 јула 1930 године (Један глас: To je 
 ;   !) u 113'§ само ca изузетком за важење иа 

територији Банског стсла у Затребу. 
Гссподо, стављајући приговор na нема никакве 

св] хе бар за наше под| учје оанско! ci   ia у  Загребу. 
стап.ч.ап.е na СНагу Прописа l '><i, BKO ce иа спагу пе 
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станља и рр« пис j 34, 35 u 3.S тач. 2, ( вај je приговор 
важие формалне прнродс и ja се бојим да од ових ;ia- 
копскпх установа, које сс сада протем^ " стављају 
na ciiaiv. да he од n>ii.\ бити народу више штете него 
кормстм. (iViac'imi: Биће вггете за адвокате!) Никакве 
практичне ко| исти већв бити, a имаћемо само веће 
трошкове. (Један глас: li иање дијурни!) li" овоме 
пропису саслушаваће се један или два вештака, мо- 
palic се одредитк рочиште, na чак и рочнште на лицу 
(кесгеисељакћеиорати платитинесамо трошак овршне 
иолбе, него и трошак шх рочншта, na и рочишта на 
лицуиестаитр« шак судских изасланстава. пггоћесаио 
IK'BHCHTH овршнетрошкове, a неће пх ни у ком случају 
снизити. 

Гсстмо, аир ес иислн да taj пропис треба заве< 
сти због тога да се прс.ма томе правилннје и игаравније 
процонн вредност сељачкс имовине за дражбу, онда 
Mnc.uiM, да јс и то iip( машена cnap, јер <>д it n 
цене селак неће имати никакве користи. Општинско 
ni главарство, које m знаје меснс и н] ивредне прклике 
ci-.'ia н до сада je добро сведоџбу иадавало н није со 
иогао ннко на то псчкалиги. Псто тако, п сподо, чинм 
>Ч1 се да ci'.i.aun неће имати користи него само штоте 
и од оропмса l 134, који садржи одредбе o дражбеш и 
iii'diviacv. Mu смо се у нашнм крајевима до сада рав- 
na.in no ij 506Грађанског парбено! поступника и no 
' вршној мовепн. 

li тај je им.m cuu MLTIII n тачке, д< и je овај i "- 
сежнији u ов ln' m скупетн и i нако скупо штаипаље 
дражбено! огдаса, који до сада внје иихгко јефтин. 
Лдш катск.1 комора у Загребу тужипа се, правила 
претсгавке у овом правцу, алм оне нису уважене. 
Наводкла ie да досадашњи трсшкови дражбеш пад- 
вшшнвају 3—4 пута вредж ст дражбених npomaca i д 
npe paia. Изнела je д.м.с да у Министарству правде 
ii' стојм ид npe две годкие! једна варедба u се вншс 
дражбени огласи не иогу слати директно iHapoiuuoi 
вовмнама i ва ув| штење, нвго путем Ai еицкје "Ana na», 
кпја себм аарачуиава ~5". провизије. ч ко год ci' 
бани тим пссловањем зва, да данас дражбенм огласи, 
којнсу npe стајалм 50 динара иду на стотине пинара. 
A апа СС na крају крајта, KO TD CBe иора   ia n.iaiii. 
к.u) u све ocTtme трошкове, 

Господо, сматра се u ни к-д.ш од шх предлога, 
imui ii.ia.iim limu скупштинског одбора, није i "У- 
чн.min   cm   проблеИ,   mi   |едаи   ni   IIIX   npe.lina   не 
npcMciaii i.a нзлаа in ове критичве ситуације. из које 
нма само Један иадаз, a то je прнродки иалаа Taj 
природнм иалаз, господо, нмперативно налаже ia се 
ni o качкич дугова  НОЖ)   Hialili IM ОВВЈ  начпи. КВКП 
се у н.их ушло, a то |е исплатом. 

Cmt   ipvin.   КОЛИК0   ГОД  Су   na   ПрВИ   П01 if l  СНИ 
иатичии,  СаДрЖС "пасну   1абЛ] би  Св ЧИТаВОЈ 
namili привредм могла тешко ссветмти. -^а то je на 
одговорној В ii ni iV'i'M'ci да no сваку IUHN' нађе до- 
n-i.iiii пиич.ишч сретстава, којима he регулисати i 
|..1чкч' дугове, u'p in' o i BKOHCKOi npe inora 
новчакт сретстап, селлчка привреда добнти управо 

iHKo исто, i." шко n одЖмлк i зам на, Чехосл! вачка 
i| маша ових дана улааила je v решавање ових про- 
блема Мм шамо ia |с она помогла државном гараи 
цнјои и л.1 вамиче иовчана сретства, na je то једини 
пут KoJRM и мм у овај ствари иорамо да идамо 

Ипак, m nun овај прадло! скулштннско! гдбора 
одлажс извршењ* ц б месецм, и |а и моји пријатељи 
i'iacaiifMii .ia ii.ii;i, дов собм прмдржавамо право да 

у поједмностима гласамо протев извесних одредаба; 
Ki ju су na linviv.  a  ne na КОрмСТ СељаКД, 

Потпретседник Д-р Коста Поноиић: Са и.пиим 
прмстамком прекцдам седвмцу и заказујем наставаК 
за данас у 4 часа no подне. 

Седница je прекинута у 12,45 часова. 
(IhinTiiii.iiK (■(■(tiniur  i/  16 чаеоваЈ. 

Пре&еедник Д-р Koon ЕСзппцудн: Господо, na- 
ОПШММО д.чшмпп.у i гдппцу. Каво MITI' чути неколикО 
гнипштоц.а. 

СекреЛчр   Антс   Коиач   оаопштава:   Мппшта!' 
iniiii гр;итх   ПООЛОВа   ii   Миппстар   ороовете   цпдт"1' 
Народвој (кутпттт na решвв>б Предлог вакона " 
епоравуку o ваучвмк, шкодоким и уметничхт) "-1 

восшп ■вмођу Крадввмве Југоолаввје и Републшсв 
По&охв. 

Одбор ва приучаиап.!' ввконоког предлога 0 

оувбвја&у  охупше  шхватвжх  намирвнца  поднова 
СкупшТИВМ   na   ]iiMii(4i.i'  enoj   машчпта.ј. 

Пре&еедниж Д-р Reera Кзплиудв: lio првом 
Законоиом пЈч-днпу бмраћемо варочвти одбор ввД 
TO Народна окуиштмна реши, a иавештај одбора 
im ваковошш предаогу o ^у.чГтјап.у скупоће e** 
иигппх па.мпЈШпца ОТСШће M na ДВвВНИ рвД КвД r" 
('.KvniiiTmia JKMIIII. ПрвпВШИО na двевви ред: HaOl*' 
nai; npeipeoa mi ваконоком првдлогу o ваштда* 
лгмл.црадппка n 0 гтам.ап.у na гпагу појвДИВ*1 

пропвоа Завова o вжшраињу ■ обе8беђш>у. 1\ив i""1 

i.   I'ncra  'l.'iniaili   да   romipn   у   ma   групв 
I'MCTJI 'i'toKiili: Господо вароднн аосламмци, npw 

пама гг na.iaaii ji'.i.in важш ваковски пројекат 1>'"Ј" 
ваднра у тт^ичт велвке ввћине нашвга варода* 
Овдв ji' Гшm n крншка n било ji' n добрих примв 
даиа и Tnvii' i;.iiai 0в Ban ri'.i.ai, аадуаспп n naia1 J'' 
дшпаи  до  тпга   ст.чп.а   да   пуд|'  ПрвваДуЖвМ. 

Гооподо вародви  пооланпци,  прилико у мвђУ 
napii.uioj (чггуацпјп.  тчнпи-Јич! i- којв ПОСТОЈП  liaM*')) 
држава iiorii'lii'nn\ n победилаца гдв кашггал ввчито 
ВОДВ ми.пппку na спију l>yi;y, ДОВвЛб оу м ДО Ti'i"1 

n<4iiiiii']ii'ii.a. n доввла iy дц тога да после рата '"'' 
llia.aiii'   Koji«   iv   ni'l.iinuM   бмлв   ипдугтЈПфча-,   ДВ  ''У 

08 RUM да Iliru itniiif вродуцнрају вштарица, Дв ''' 
MITU iiiniii' uanf пОЈбспрмвредом n OKO им то нЧ* 
бмдо iviaiinii ааппмап.г. Jčp je оветоки pai који J'1 

поред iMjivia n Hinila одлучввао отварп, цдду4"" 
и m .ia ове државе пођу и окррнЈтим пјшвц^ 
\III г.мп. ГООПОДО, npi'rr.iaiii ис.мл.ојшдмичк« агр'1!"1" 
ii'M.L.i   V   Ktm ввповврењу иамеђу народа ми ^*"' 
i\    имтуацпју   rim   ПШХО   ООеТИЛИ   м   ДОШЛИ   ДО   i"1'1' 
j  u iimiii' радп мађународвог BenoBepoiba и p*"* 
тпга nun ri' iipiniirmitiia пољоприврода првтваР" 
\  ■ндуотрмјоку вокопривреду, н што се имврм1* 
ipaiCTiijni   иији-   ia   iiainnM   дршчтм   ПЛугОВИМа.    •*" 
raj пачпп  Mii ВМОМО ИОГ IM Да ОТВОрВМО OHO ШТО fp ' 
м   ла   мадржммп   Мвђувародву   1СОНХ]фвНЦМЈУ- 

Гшпидц. i.pn.i иппх аадп.цх   цм (вОвТ РОДННв паН1''1 

ич.иппчкиг ■твотм, два nyi m до тога отан,в 

Да   00   nam   r.M.ai,   ]..iri;\ h \ J-      м   jo   Диа    IIVM    '"^1" 
боа i uma пмам.а м кућвштд. To јо било v iiaiiop' 
iiiMiini'   борбе   аа   nami'   ослобођрњ«'   да   je   peKHi'81 

na 
ва 

MiijnM окупациона власт  уништила св« ммам«« 
im !■ iiM.aiui n да ja ва го iipiiMim једну хршту 
M 

m 
nuj овтуацнјм Гшm j,- \  гоме, нада j«- oe*aKi 
"■a.ai.     HM.nn  д,1   iipiuniipii   ciniji   i'nii .i n nm    КвДв 
i.iiaiMlK .nn.i  аадуа.ппаи.   и  МВДа јв  milil   iiaUMi"1" "' 

■pa, која i •• p.im.i iiin-i.i n која j'- одмах Br 
ма j  i.vln'. бавхароме руке. Друго вло > ripiieP* 

liiin 



СТЕИОГРАФСКЕ БВЛЕШКК •Л'П 

иовац, ii;uii динар. према својој вредности био у 
Цирпху око Tj)]i noona п иошто впше. И кад би сс 
DBe тс стварн хтсге да расправе иоред иеђр1ародне 
ситуације. ту бп треба^о naliji и двојпцу криваца 
^ојо знамо, и да њихову кожу равапнеио овде и 
гледамо npiuiiiKOM ове расправе, — a то су г.г. 
бивши Министри финапсија, г. д-р Стојадиноввћ 
11  i'.  д-р  Шврљуга. 

Ми смо, господо, превише повоснв динаром 
као националном монетом. Лепа je ствар да динар 
ИМа своју велику вродиост и куповну спагу, али 
Т;'ј дпнар ne сме да. буде подигнут иа штоту воликог 
Дсла, нашега народа, на штету звмљораднвка. Са 
0иога места лепо je пстакнуто na који je пачпп 
Дошло до задужси.а нашвга сељака. To задужеље 
"шло je од л.огове добре воље да своје EaiaB>e уса- 
^рши и увелича, и ми ne смемо за.боравптп да je 
"Д еељака дужника само дома.ипп дужап, a ne про- 
11(1 "'Uu, јер њему ипко ne верује n mije верозао. 
" MU na тежп.е да спасавамо тога домаћша, присту 
Оилп смо извођењу овога Закона. Ајш спасавањем 
?Qra домаћина морамо приступитв пзвођоп.у озога 
ракона. Ми смо, господо, бавплп сс npe 10 годпиа. 
V 8а чптаво време задпл1х 10 година, једнпм соци- 
J^niuM проблемом: peuieibeM аг])арпог питап.а- Ако 
"11 MU пропустили да отвари пду како пду, да Сава 
тече куда течв н да Дрппа тече пуда тече, мв бисмо, 
ГОсподо, дошлп до повог ([еудалпог спстема, да се- 
*ак земљорадник ne би ono господар своје земл.е 
ИоЈУ воле,  коју  цени  и  коју  поштује. 

Пастаје пптан.о како сељак да се одужп .' Овај 
8*Конски предлог овде предвиђа да се заустапп 
Ml\i(i занимање пашпх адвоката за б—C месецп. 
11 jft поред тога друго ншпта ne впдпм. no само ji.n- 
Хову беспослпду. (Смех). Господо, ano се ииолв 
тнме да ])eiiin ово питан>е сељачких дугова, онда 
["л тим nuje ппшта училлчк). Ироблем раздужеп.а 
.''l'-'-aiia. мора да буде обухваћен оа нвколико закопа. 
'у м.ма, један закон да дође као надопуна гдавног 
»taona, n тај заков који треиа да дође, то je вахов 
0 банкарству. Исто онако као што се сељак одако 
'!ilMy»Kii]!ao од ослобођења до данас, псто тад<о im- 
цале ej баикс n банчшде иоје су аљачкале оељака, 
" којс гу (.(. г,р:)(, сровавале n аропадале. Господо, 
''.Vlii'iiii вођа Иољскога народа Пплсудскп, рођев 
» H.i,i,cii4ii(ij звмљи пљачке, у Пољској, где су иољ- 
^и Јсврејн највештији пљачкаши, on je додавећв 
''^ i! iacT обесио само тројицу банкара јвдвога у 

!<4"ii;ii!M. другога у Лавову, и трвћега у Катовици, 
'' одмах je решио банкарокн проблвм поште&а. 
•^11 смо пма.ш код пас пропаот мпогпх банака no- 
'■ ^' ослобођеља код којих je народу новац пропа 
■^1"- али никога iviana зато mije паоолелц, a ако 
1° нокл банкар бпо осуђен ва 20,000.000 динаре 
"u 20 годнпа, <>ii се je ва апоу лако одлучио, jep му 
1° било боље н да одлвжи 20 година апсе нвго да 
•МУ оде глава. Услод овога вастало ј<' нвповврврве 
|"l0''.i иарода који je новац имао и који бн га уло- 
^10, a.,ii га није смео да уложп абог тога mro mije 
""" 'nrvjiaii да му тај поиац нв протаднв. Поред 
U'V[{ OII.KI j© пропада}1>о бапаха гда jo n народни 

1 Државнн ii(iii;ui иропадао, a директорв ип банака 
lv;"' иц члаиовн Управног одбора нису вато уаиматм 

U{ одговор, него na против директори тих Ganana 
'"''niMiM ,у памештонн у појединвм држа]гаЕМ устп 
-''"''ма као код Државно аграрне привилвговане 
"iЧ|J';,• и )ф.  II  ако господо, MU mM 11ут<м пођемо, 

n ако mino ne одг(жа])а зи ii])0iiacT народпог новз(а, 
nn дпректорп nn члаповп Управних банковних од- 
Пора. опда емо ми земља која дозвољава пљачку 
и вбог тога паш народ нема noBepejba у банке као 
устапове, n нпко nehe да уложп своје кашггале у 
)biix, тако, да мп данас од пет лшлпјардп пашег 
новца пемамо више у промету од две и no мили- 
јарде, a да je тако навешћу вам пример са једпом 
(■тарпцом лоја je сачувала једну стару хиљадарку 
и mije je замепула jep je веровала у државу и ми- 
слпла да се ona меља само кад се држава мења и 
кад пропаднв. У овој ситуазцијв пајвећп газда je 
□остала Народна банка и она нам као таква no 
мало туторпше и своје туторство и овде намеће. 
Пптап.е раздужеља сељаиа мора нас све интересо- 
иатп радп тога jep IICMO no томе видети да лн смо 
зато; да малп посед остане у рукама опнх који су 
крвљу својсш одбранидн в створили ову земљу. 
СелЈал, a спедпјалпо сељак пз Шумадпје два пут 
je од ове државе опљачкап, први пут кад je дао 
потпупу опрему за комору своје војске и кад je 
окувврана војска реквпрпрала од JI.IIX све ono што 
je пмао у рувама и вато добпо ратну штету. Гос- 
подо другп пут je on опљачкан ca пама 
сељацпма чптаве овс државе заједно онда, кад je 
дошао г. Стојадпповп!], да на уметннчки пачин као 
Мштстар фппанспја подиже вредпост днпара, што 
му викако mije требало, и да га подпже na ону 
вродност, која ваправо nnje одговаралаТн-еговој 
вредпостп. Сељак je се задужчо у ono доба кад je 
вродноот динара, како сам мало npe казао, била у 
дапашњом одпосу за једиу трећппу дапашљех" ди- 
нара. Према томе, сампм тпм, on je три пута дуж- 
imjii пего што се задужио 1921 године кад je пајслађе 
вадужење сељаково било. 

Господо пародпп аосланици, сељачкп произ- 
води, ono IHTO on продаје в према међупародној 
утакмвци у прпвредп и према вредности na пашпм 
[гајацама три пута je јефтпппје пего гато je бпло 
102.'! год. Значи, оспм впсоппх камата, осим свегц 
оиога што je платпо, оспм свих трошкова што треба 
да штати, сел.ал< je отварно дужппјп шест пута пего 
што се задужпо 1923 годппе. Господо, пз тога се 
иорамо иввлачнти. Настаје сад пита1ће да ли ми ne 
дираио n приватао право, да лн од кога не отпмамо, 
n од кога отимамо. Мма начана да пи од кога но 
(плЈмамо n ако се господа банкарв љуте. Код овога 
закопског аредлога ништа друго ne видпмо него 
једну инјекцнју која продужава куцаљс срца н 
цдузпма адвокатско заипмач.о за 6 месеци ? И, 
гооподо, свака je нпјокција отров, алн ако мора нека 
со n то пртага. Али најбоље бп бпло да се мп врапшо 
ncTiiM путем, да се одужпмо пстим путом како смо 
сс вадушили, то lie pelin, да вредност дхшара мало 
nonvcTiiMo na ппже na закопскн пачпп. (Узвпди: 
'Го нећемо!) To неће они који имају napa a ми којп 
немамо, хоћемо. (Приговори). Y томе je ona бптка, 
ndie omi KOJU ИМају napa a желе omi који немају 
napa. Ha тај вачин како cico се зчдужили са пот- 
иумим npa.itoM имамо да т])аж11мо да ее раздужимо, 
ID пи наЈбоље n најлепше биио; Код оваквог ота&а, 
у какпом се сада палазпмо.. тшо нема корпстп оснм 
државних чтиштша, којп жнве na државтш ја- 
елама " вврују у сввки првв. (Гласовп: To ne може 
биги!) lUijnni ja no раоположењу ове Скуиштине, 
да ne може, алп кажем какр Г»п требало да буде. 
(Гласовп: Зар са ^оо динара платв!) Нока on има 
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чвновничку плату у вредностп дннашњег стабилр- 
золаног дпнара и међународне обавезе u порезс, 
које Mi; пла^амо у истом одиосу, on пишта ис може 
изгубити. иека у вреЈт носи плату као што оу у 
Нелшчком Рапху носилв чпновинцп. Треба да ,чопу 
nape у будаласте руке, да прошетају мало, one су 
се сад укочиле. Поред свих невоља, nape су дошле 
у паметпе руке a nape у паметшш рукама најопас 
mije je јер настане укоченост, one треба да дођу 
мало у будаласте руке и да прошетају, a no овом 
финансвјском систему ne могу да. прошетају јер 
су дошле у руке оних којп су na љпма седелп. 
ИпФлацпја mije опа.сна, n ако мислите као што je 
један пзш послапичкп друг казао, да je динар наш 
'га.цпопалнп nonoo, то може бити само у пашпм 
обавезама да je он националнв nonoc. Mu смо је- 
дина земља послс рата ваљда, која je све своје обн- 
rif'3e примпла ч испуњапала без обзвра да ли оу 
друге земље спрам нас те обавезе пспун.авале. 
Што се ne бп једанпут угледалп na Велшсу Бри- 
танију. дппар ne воља, ne можемо под њим да сте- 
љемо, ne можемо да ra поспмо, јер га немамо, on 
je у туђим рукама, у рукама банкара и зелената. 
И онда,. иадпопалпи nonoc за nac, како мп свљацв 
ј)азумемо, за иас наша национална rjiamma, a Ди- 
вар je иовега sa поткусЈфпваље,. за плаћање дугова 
ii за куповину ствари, које najvi требају. Од ов^ 
финавсијске ситуације инају корпстп само бан- 
карп. чак н да пм се нпшта не платп, оамо кад би 
правилна ра,сподела дуга бпла. Алп. на жалост. 
то није, јер су велпке бапке покрпле своје калиталв 
n немају везе са сељаком, пего je ситни кашггап 
дат сељаку na зајам од сптпих бапака.Од овога 
система nehe пматп штете велпке бавке, каногод 
решили. Најбоље бп бвло потпупо брпсап.е n от- 
iincnsaiiie дугова. (Један глас: A onu оитнн улагачн ?) 
Ситнн улагачп, na које дш наилаввмо, то јо баЈШ 
ono зло, и због тога морамо ову коопераппју да ив- 
ведемо. Ако се хоке и тежи, да сптппјп улагач 
буде ваштнћен, нгапта овакав Закон nehe вредети, 
ало се ne допесе једап закоп o одговорности бапкар- 
ских директора и управппх чланова сваке банке. 
^Гласовп: llocrojn закои!) Закои je ваписан, али 
јомпко je диросгора баиака у нашој векљв обвшено, 
a и Bii зпате, колико je бапака оропало .' 

Господо, мп смо постапплп једно [фавило да 
je Бапка врсдпла као једпа установа у оредратво 
доба, у ноју се всровало, да v овако доба може чо- 
век повући ono mro je у бапку уложио. Посла рата 
догодило се то, да су се састајалм л.удп од великог 
угледа или полу угледа. који су створилп банку 
еа лепим називом, повлачплп кашсгале иа Америке 
n све се свршило na томс, да су упропастплп дес 
тппу Miumona туђег капптала n онвмогућили при- 
лнв страпог новца у пашу земљу. Ми смо пмалп 
крах Трговачке обртничке бапке у Сарајеву, у нојој 
je   пропало   држаппог   НОВЦа    n    повца   држаиппх 
уотанова ono 12 миллона, алн nn иавав ни вшпе 
директор тв Ванке, који je праиппк a виђев човек 
у дурштву, поручује пам преко јавноотв и кажв: 
n досад су кп.пп! дола;!!! г, алв ппсу тако жалооае. 
До сада су банке [гронададв, аа нико вијв ухашивн, 
na вели: што мепе за то аитате. Он првко ппчимпс 
водп no.ic.MiiKv. Ta бавка je пропале a ешко није 
ОД Vniiuunoi' одбора бпо затвореп. Лпачп, Д8 СМО 
оа liioami.M ваконодавотвом у одоговорнооти ва 
TVIIM.M капнталом долавили  до  нфповерења у бан 

карске установе, и то много смета нашем привредном 
жпвоту. Овај Закоп, који допоспмо, само je једнв 
ппјекцпја за продужење куцаља срца. C љпм се 
ппшта ne даје. Taj би Закоп морао бити допу№он 
чптавим ппзом закона, a свакако један од првпх 
бпо би o строгој одговорпостп управе једне баИКв 
као новчане устапове и чпповннштва, које рукује 
са каппталом. Кад би се та вера у народу повратила, 
да свака банка мора повратптп Јможенп капптал. 
na макар n>en дпректор да ваглави вешала, била 
бп већа цпркуладпја повда, од које рамље вшпв 
пего од поверења. Тада би дошло до тога, да поваД 
ne бн лежао nencKopniuhen, пего би пошао правим 
путем. Сад како he да се крене да то пде једш'11 

другпм путем? Илп je боље, да пођемо мало ппфла- 
nnjn. или je бо.и,е пекп пачпп обавезпог оптпцај" 
новца  да  се  уведе.  то je  врло  важпо. 

To je, дакле, господо. чпме се ова Народн^ 
скупштппа мора позабавпти. Пре свега тога i|e 

еме се допосптп овакав Закон. јер да ми хоћемо 
овпм Законоа! да нашкодимо онима којн се корпсте 
повеНашем вродпоотп n   1)0же  помозп.   Али м" 
задиремо и у овтне пнтересе n у интересе ситаИ? 
л.удп n од једног просјака правпмо двојпцу, a то. 
господо, може да нам се светн. Узмвмо, папрпмер- 
овај случај. Нвкакви обвврв не могу да буду за 
^vipvrape према бапкарскпм устаиовама, које "е' 
мају пикаквпх обавеза и које ne подлежу овом 
Закову. Ha дш пмамо, господо, n задруга које с/ 
сељачке куће расввкуће. Илт их леп број. Нпј(> 

сважа задруга бвла у чеотатвм рукама, и тамо је 
бвпо људи којп оу уврављалв na свој начин и упр0' 
паствли доста домова. Ha нма крајева, као Сло- 
вепачка, где апсолутпо кредпт сељака n пема ДРУ' 
гог капала за кредвтврав>е сел.ака пего преко за- 
другаротва. Додутне. тамо има и неколико upe1-'1 

партпјскпх задруга, пма Корошчевпх. кметијскВ*« 
радвичквх   птд. 

Господо пародпп аооланвди, у свему, i.!i>-''- 
мп идемо изгледа ввше на то да na једну болвсг 
арвввјамо неку т])аву авго да првступвмо onepa* 
дпјп. II овај ваковски предлог пема ппкаквог ве- 
ber смвсла нвго што адвокатвма одузп.ма паппм;"1'' 
за једпо (i иесвци (Смех) в само ради тога, iIiUC<' 
оам протвв овакбга Закова, ja ky гласати ва. (Пл>в' 
гк-ап.(>). 

Претедник Д-р Коста  Куманудв: Завршен J'' 
претрес no овом ваковоком предлогу. Прелав10*<) 

na глаоа&е у пачечу. Гласа^е се поплп-ппчпо. "0 

je за овај оредлог tvnaoalie за, a ко га нв прима г-'16' 
calic  Цротив. 

Секретар Алтс Ковач врши аровввку народв''?' 
пооланака који оу глаоали овако: 
Аврам( nuli Бранко - - за 
Ађић Aure — за 
Алекси11 К( ста — ^а 
Аксентиј^вићАлександар — за 
Ajuuioinili uiaiinp — отсутан 
АнђелиасвиН Гргур Вудислав Др. — отсутан 
A'.inii Mnlia Др.   - отсутан 
Антонијевић Душан — за 
Антуновић jccnn — за 
Аранђеловић Ј( ван  - за 
Ауер Људевит Др,  -- за 
БабаЛрбвић Јордан — отсутан 
!>;u'hii!i Салих — :ja 
БаЊац Љубсмир — за 
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Бараћ Бранко Др. — за 
Барле Јанко — отсутан 
Батинић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — за 
Бенко Јосип — за 
Вешировић Димитрије  Р. — за 
Богдановић Исо — за 
Божић Милан — отсутаи 
Борисављевић Страхиња — за 
Брушија Радослав — за 
Будишнн Стеван — за 
Буквић Александар — за 
Бунови}! Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутан 
°арда Север — за 
Васиљевић Стеван Др. — отсутан 
пеличкови!! Миладин — за 
Вељковић Вељко — за 
Бчдаковић Витомир — за 
оидић Јеша Др. — за 
Видовић Богдан Др. — за 
БојицоЈЈић Јован  В. — за 
о()Ч1њак Богумил Др. — за 
^VJnh Димитрије В. — отсутап 
Буки11евић БогиН Др. — за 
^враичић Отон Др. — за 
{^риловић Ото — за 
ј,аЈШек Карло — отсутаи 
јЛавички Божидар — отсутан 
1,0сподцетић Фрањо — отсутан 
[.PaJHh Перо — за 
'рба Милован Др. — за 
' Pfmh Емилијан — за 
[,Рђић Васиљ — за 
' РУбановић Милан — отсутан 
1 Рубер Фрањо Др. — отсутан 
јјавидовић Внтолиф — за 
^ачнловић Живко — за 
Јјеметровић Јурај — за 
■^Рвишић Ђулага — за 
■^'•Митријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
^'^Ровић Милан С. — за 
jjofiPOBojban Милан Ј. — за 
■^"везенски Јован С. — за 
j|0AMli Александар-Така — за 
{{'""en Мирко Др. — за 
ЈЈРаговић Милот П. — за 
ЈРЉача Брапко — за 
рРИељ Алојзиј — за 
^""KoBHl! ' )урај - за 
■Ј^ић Ристо - за 
^Рђевић Владимир — отсутан 
^УриК Михајло — за 
^'oimi) Иво Др. — отсутам 
(JV^anonni, милан — за 
>1<и lla|i'ici!Hli Михаило — за 

за 
'"'"jiiiinnnii Душан М. — отсутан 

5ЈЈВковић Негосим Др. 
З^ојиновић Душан M 
З^РИћ Чедомир — за 
З^коиш, Бошко _ за 
l-l,/Jl>l,l, |акоб — отсутан 
и ''Идеки!, — Ивковић Мирк^ниЈ. Др 
И'"'"""i-'iiiil, Петар — за 
Иса!1Чевић Душан — за 
Иса Милииоје Ђ. — отсутан 

'"<"l'Hti Мито — отсутан 

отсутап 

Јамк(,вић Велизар Др. — отсутан 
ЈевремовиН Драгиљуб Др. — за 
Јевтић Животије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
Јевтић Радован — за 
Јелић Милутин — за 
Јеличић Божа Ц. — за 
Јеремић Живојин — за 
Јеремић Тоде Др. — отсутан 
Јован Андрија — отсутан 
Јовановић Александар — отсутан — 
Јовановић Ђока — отсутан 
Јовановић Јова — отсутан 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеин — отсутан 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевић Михаило Р. — за 
Кандић Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Др. — за 
Клинц Антон — отсутап 
Кнежевић Ловро — отсутаи 
Кнежевић Стјепо Др. — отсутан 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутин — Карло — отсутан 
Кожуљ Марко Др. — за 
Којић Драгутин Др. — отсутан 
Комаи Албин — за 
Костић Драгутин Др. — отсутан 
KocTnh Милорад Ј. Др. — за 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — отсутан 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Крејчи Антон — за 
Крстановић Ристо — отсутан 
Крстић Владимир — отсутан 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михајло В. — за 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — отсутан 
Кујунџи!! Андрија К. — за 
Кујунџић Богољуб К. — за 
Кумануди Коста Др. — претседава 
Куптарић Анте Др. — за 
Куњашић  Јоахим — за 
1<у|гтвић  Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазареви!! Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазареви!! Теодосије К. — за 
ЛазаревиИ Филии С. Др. — за 
ЛеушиН Ђуро Др. — отсутап 
Лисавац Младен Др. — за 
Лоичар Станко — за 
Лукић Жипан Др. — отсутаи 
Макар Дако — за 
MaKCHMOBJih Божидар — за 
Максимови}) Стјепан — за 
Маланчец Владо Др. — отсутан 
Маринковић Војислав Др. — за 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — за 
Марковић Миленко Др. — отсутаи 
МаЈжовић Милорад U. — за 

/i2 
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Марковић Никола — отсутан 
Марковић Петар К. — за 
Мастровић Анте Ф. — отсутан 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н. — за 
Мацековић Матија — отсутан 
Машић Марко — за 
.Матикош Милан Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — за 
Милетић Вјекослав Др. — отсутан 
Милетић Владислав — за 
Милошевић Гавро — за 
Милошевић Младен П. — отсутан 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутинови!! Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — за 
Митровић Јован Р. — за 
Михаиловић Илија П. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан — за 
Мулалић Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош П. — за 
Никић Никола Др. — отсутап 
Никић Федор Др. — за 
Никодијевић Аранђел Д. — за 
Николић Бранко Др. — отсутап 
Нинковић Трипко — за 
Нуић Петар Др. — отсутам 
Њамцул Ранко Др. — отсутан 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј — за 
Палечск Иван Др. — отсутан 
Парабућски Ђорђе — за 
Параиос  Шпиро Ф. — отсутаи 
Пахерник Фрањо — за 
Патрногић Љуба — отсутаи 
Перић Матсј Др. — за 
ПериН Миливоје Ђ. — за 
Перић Ниико Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Милаи — за 
Петовар Лсвро — за 
Петричић Живко Др. — за 
Петровић Марко — за 
Пешић Милутип — за 
Пивко Људевит Др. — 33 
Пишгсли!! Славко A. Др. —   38 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије On. — за 
ПоповиН Добривоје Гер. Др. -" 33 
rioiioBMli Душан — 33 
flonoBuli Јефтамије — за 
nonoBHii Ксста Др. -  м 
rionoBMti Милан В.      за 
Попови!) Милаи Др. — 38 
ПоповиЈ) Светислав Др. — за 
Праљак Нодсл.ко — за 
Прска Никола — за 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — отсутан 
Прша uiiiMe Др. — за 
Пустослемшбк Расто -  за 
Пуцељ Иван .). — за 
Pa/innoji'uiiii Лазар љ. — за 
Радић Иван — отсутан 

Радовић Саво Др. — за 
Радоњић Милан — за 
Радонић Миљан — за 
Pa j uh Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — отсутан 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — за 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савић Аранђел — за 
Савић Сава В. — за 
Савковић Илија — за 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милан Др. — за 
Селић Јоца М. — за   ■ 
Селмановић Илија — за 
Симић Милорад — за 
Симовић Александар М. — за 
Смиљанић Тома Др. — за 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић Никола — за 
Спасовић Вукашин — за 
Спахић Владо — за 
Спиндлер  Вјекослав — за 
Спинчи!] Вјекослав — за 
Сршкић Милан Др. — за 
Стажић Јосип — за 
Стајковић Никола — отсутап 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Др. — за 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин — отсутан 
Стевановић Живојин Ар. — за 
Стеванови}! Милаи — отсутан 
Степанов Миливој — за 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — за 
Стијић Милап Др. — за 
Стојадииовић Милослав Др.       отсутаи 
СтојковиИ Милан Ђ. Др. — отсутан 
СтошиИ Стаменко — за 
Стрезовић Крста — отсутан 
Суботић Никола Др. — отсутаи 
Тадић Глигорије Др. — за 
Теодоровић Војислав — за 
Толић Hribar M. Др. — за 
TOMUII Јакоб — за 
TOHHII Тодор Р. — за 
ТопаловиК Милаи — за 
ТорпмаповиН Хасап — за 
Трбић Василије — ЗВ 
TpuojeBHii Урош др. — отсутаи 
ТрифуповиН ЈБубиша •     за 
Гркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — отсутан 
Ћири11 Ђорђе — за 
Ћирић Сгеваи — 33 
Ћуковии Милаи — отсутан 
Узунрвић Никола — отсутан 
У!)ек Ивап — отсутан 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. —  за 
Физир Виктор — отсутап 
Фотири!! Арса — отсутаи 
Хајдињак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. -   за 
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^асанбегови}! Авдо Др. — за 
J'hepa Светислав В. — за 
^Рибар Никола — за 
*Ристић Бора — за 
^емовиИ Филип — за 
јјерер Днтон — отсутан 
[}ипушевић Методије — за. 
Ј0Рбић Бранко — за 
|Ј0хаџић Хазим — за 
||аРКовић Тихомир — за 
ЧЈеатовић Ђуро Р. — отсутан 

era Фердо — за 
ЦјМмић Драги11 М. -- отсутан 
ННеров Славко Др. — за 
Цибенмк Станко Др. — за 
,, Иљеговић Владимир — за 
^"фтар Стевап — за 
Шнајдар Фрањо — за 
^Уменковић Илија Др. — отсутаи 

!иУРМин Ђуро Др. — за 
Претседник Др. Коста Кумавуди: Изволите чути 

Рсзултат гласа1ва. Гласало je 215 народиих писланика 
и сии су гласали за овај закопски пројекат. (Пљи- 
Ск'зње и узвици: Живела Влада!) Према томе овај 
3аконски предлог примљен je у иачелу. Прелазимо 
сада на гласање у поједипостима, гласаће сс шфахраф 
110 параграф. Који je од господе посланика м седеће, 
а КоЈи je против стајаће. 

Прстседник Др. Коста Кумапуди: Извилите чути 
»звестиоца. 

Известилшј Нпвола Соколовић чита S 1. 
•    Претседпик Д-р Коста Ку.мапуди: Прима ли ое 

1? (Прима се). Параграф 1 je примљен. 
Нзоестилац Пикола Соколовић чита § 2. 

v    Претседник Д-р Коета Кумавудв: Има реч Г. Др. 
Ла">кек. 
:     Др. Хавжев: У ^ 2 имамда додам једап амаидмаи, 
з р je законскн предлог отишао предалеко у стили- 
аиији у којој je изнесен, пошто у својој суштипи on 
Ма Да уреди одпосе између веровника и дружшка 

'|
0l< се, међутим, у onaj параграф уводи и треле лиие 
* Kdje Се овај законски предлогне би лшгао одно- 

■ ИТ|1. јер нема стварне потребе зато, a у колико on 
Ј   и било нема правне мпгућпости да се и на њега 
д,1|)си. Интенција ^ 2, какав je у предлогу одбор- 

.{0М- била je ца 'ce спрече злоупотребв које су се дс- 
'1авале од 19 марта 1932 год. na нвдаљв, т.ј. од вре- 

ј,,е,|;1 када сс чуло да he бити донесен овакав аакад, 
р СУ мпоги од поверилаца тражили хптпо извртиење 

1*0Д таквих извршења долазило je до продаЈе ао- 
^^их и непокретних ствари дужпикових. Закопскп 
P^uior проширио ie дакле ниттеи^е свих тих pajn.n 

i,'"1"1'' и одредио ла куиац, без разликв KOJU je TOi 
I|I;

1 Да врати са.му ствар, a ако ствари нема ;ui врати 
ЈЈ^У вредност њему. и да со ниште све хипотеке 
,, Је СУ створепе у то време на иепвкреТНОСТИМа, те 
•' тако дужник дође или до ствари или до оштете 
„'^"остн. ja сам већ раније у поднетом рефера-гу 
i,* Ласио колике су потешкоће томе да се оваква ствар 
Нав   гне и на лица трећа која су судел( па.ча код 
измР1111с""'1 сУДСких радњи без интереса за сам однос 
сам       ВеРовника и дужпика, него који су дошви 
За    Тога РаДи Да кУпе ствар no што јефтипију иепу. 
6 ')Iiai<iia лица no може се претпоставиш да (-7 ',,ак" 
||ост110СЈ|у приступила у злој вери, — бар та прет- 
iDak   Ка IK' мпжс ПОСТОЈатИ тим .мап.е, ка.д Cfi )' општем 
наЧанском законшсу предвиђа за куповиве отечсне 

путе.м јавне дражбе да су бопа фиде стечене. Ja сам 
ову одредбу у неколико модифицирао тако да одго- 
ворност за такве радње протегнем само на купца који 
je тражио извршење. Код овога no самим индицијама 
подкојимасе развија сам пепосредни однос између ве- 
ровника и дужника, довољно упућује нато, да je ту MO- 
MO бити зле вере и зле намере да се такво извршење 
хитно проведе и да се ствари у бесцење купе. Зато сам ja 
и предложио, a и сада предлажем, да се чл. 2 овог 
законског предлога надопупи и да гласи овако: «Први 
став остаје у целини a na крају да му се дода ова ре- 
чепица: <'Ако je купац сам тражилац извршења (овр- 
ховодитељ) или овоме у сродству или у тазбини до 
другог степенао. 

Други срав да остане у целости са овим додат- 
ком: «Исто тако je купац дужан надокнадити штету 
коју би претрпео извршеник земљорадник зато што 
му "купац може вратити ствар само са теретом или у 
погоршаном стању)). 

Трећи став отпада у целости, јер je Beli садржан 
у другом ставу. 

Да четврти став остапе иепромењеп као rpehn 
a у место 4 да се стави: <'У споровима o повраћа.ј-у 
или накпади штете no предњим ставовима падлежан 
je извршни суд, a у подручјима на којима извршење 
спада у надлежнсст општих управних власти падлежан 
je срески одпосно првостепени суд у чијем je пол- 
ручју извршење проведено». 

Претсесник Д-р Коста Кумавудп: Прима ли го- 
сподин Министар правде у име Владе овај амандмап ? 

Mumianap правде Божа Максимовић: Примам. 
Пошто je Господин Мипистар правде примио овај 
амандман, ja ћу ставити на гласање. Ko je од г.г. 
посланика .?« седеће. a ко je против устаће. (Већина 
седи). BeliHnoM гласова прнмљен je ^ 2 са прочитапим 
амандманом. Изволите чути § 3. 

Известилац Ипвола Свмововић прочита чл. 3 
одборског извештаја. 

Претиднт Jlr9 1»оста Кумавуди: ПрималиНа- 
родиа скупштипа ^ 3? (Прима). § 3 je прпм.^еп. Изпо- 
лите чути *; 4. 

Известилац Иввола Соволовић: Овде je пр1шл.епа 
једна измепа. To je установа која говори o трошко- 
вима извршења и no тој установи има суд да оцепи 
да ли je било потребпо да код извршења суделује 
само веровпик, или његов заступппк и суд има no 
слободној оцени ла одмерн висииу такве иитерввнције. 
Прочита S 4. 

Пртссоти: R-v Коста Кумавуди: Примали На- 
родна скупштша § 4? (Прима). § 4 je примл.сп. Изво- 
лнте чути § 5. 

Измстилац Иивола Соволовнћ прочита i; 5 0Д- 
борског извештаја. 

llpcmcciiiiiiH R-v Коста Кумавуди: Примали На- 
родна скупштина §5? (Прима). § 5 je примљеп. Изво- 
iinc чути § 6. 

Известилац ИнколаСоволоввћ: Код ii. 6 има јвдна 
чисто стилистичка измена, да се поред израза виратна 
аелиие» стави «обрадиве земље«, пошто има крајева 
који ne зпају шта je то зиратпа земља. (Прочита § б 
одборског извештаја). 

Претседтк Д-р Коста Кумавуди: Прилц) ли На- 
po;uiaci<yiiiiiTHiia§(i?(npHMa). Параграфб je примљеп. 
Изволите чути ^ 7. 

Известилац Иикола Соволови!! прочдага § 7 no 
извештају одборском. 
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Претседник Др. Коста Кушнуди: Прима ли На- 
родна скупштина § 7? (Прима). Параграф 7 je прим- 
љен. Изволите чути § 8. 

Известилац Нивола Соколовић прочита § 8 no 
извештају одборском. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли На- 
родна скупштина § (Прима — Не прима). Параграф 
8 већином гласова je примљен. Изволите чути § 9. 

Известилац Нивола Соволовнћ прочита § 9 rio 
извештају одборском. 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Прима ли На- 
родна скупштина § 9? (Прима). Пошто je и § 9 прим- 
љен, то je овај законски предлог примљен и у поје- 
диностима. Прелазимо на коначно гласање у целини. 
Гласа се поименично за и против. 

Секретар Анте Ковач врши прозивку народних 
посланика, који су гласали овако: 
Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар  — за 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — отсутан 
Анђелиновић Гргур Будислав Др. — отсутан 
Анић Мића Др. — отсутан 
Антонијевић Душан — за 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Др. — за 
Бабамовић Јордап — за 
Ваљић Салих — за 
Бањац Љубомир — за 
Bapah Бранко Др. — за 
Барле Јанко — отсутан 
Батинић Јозо — за 
Бачић Стјепан Др. — за 
Бенко Јосип — за 
Бешовић Димитрије Р. — за 
Богдановић Исо — за 
Божић Милан — отсутан 
Борисављевић Страхиња — за 
Брушија Радослав — за 
Будишин Стеван — за 
Буквић Александар' — за 
Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутан 
Варда Север — за 
Васиљевић Стеван Др. — отсутан 
Величковић Миладин — за 
Вељковић Вељко — за 
Видаковић Витомир — за 
Видић Јеша Др. — за 
Видовић Вогдан Др. — за 
Војиновић Јоваи В. — за 
Вошњак Вогумил Др. — за 
ВујиН Димитрије В. — отсутан 
Вукићеви!! Вогдам Др. — за 
ГавранчиН Отоп Др. — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Карло — отсутан 
Главички Божидар — отсутан 
Господпетић фрањо — отсутап 
Грајић Перо — за 
Грба Милован Др. — за 
Грбић Емилијан — за 
Грђи!) Иасиљ — за 
Грубановић Милап — отсутаи 
Грубср Фрањо Др. — отсутан 

Давидовић Витомир — за 
Даниловић Живко — за 
Деметровић Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан С. — за 
Добровољац Милан Ј. — за 
Довезенски Јован С. — за 
Додић Александар-Така — за 
Дошен Мирко Др. — за 
Драговић Милош П. — за 
Дрљача Бранко — за 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокић Ристо — за 
Ђорђевић Владимир — отсутаи 
Ђурић Михаило — за 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
Живановић Милан — за 
Живанчевић Михајло — за 
ЖивковиИ Негосим Др. — за 
Живојиновић Душаи М. — отсутан 
Захарић Чедомир — за  , 
Зељковић Бошко — за 
Земљић Јакоб — отсутан 
Ивандекић — Ивковић Мирко Др. — отсутан 
Иванишевић Петар — за 
Иванчевић Душан — за 
Исаковић Миливоје Ђ. — отсутаи 
Исаковић Мито — отсутан 
JanKOBHli Велизар Др. — отсутан 
Јевремовић Драгољуб Др. — за 
Јевтић Животије — за 
јевтић Милутин Ал. — за 
јевтић Михаило Р. — за 
јевтић Радован — за 
ЈелиН Милутин — за 
Јеличић Божа Ц. — за 
Јеремић Живојии — за 
Јеремић Тоде Др. — отсутаи 
јован Андрија — отсутан 
Јовановић Александар — отсутап 
JoBanoBHii Ђока — отсутан 
јовановић Јова — отсутан 
Јовичић Добросав — за 
КадиН Хусеин — отсутап 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевић Михаило Р. — за 
Кандић Јовиша К. — за 
Катић Милош — за 
Каћаиски Стеваи — за 
Кешсљсвић Никола Др. — за 
Клипц Антои — отсутаи 
Киежсвић Ловро — отсутак 
Кпежсви11 Стјепо Др. — отсутан 
Ковач Апте Љ. — за 
Ковачсвић Драгутин — Карло — отсутам 
Кожул. Марко Др. — за 
Којић Драгутип Др. — отсутан 
Комап Албии — за 
Костић Драгутип Др. — отсутап 
Костић Милорад Ј. Др. — за 
Кра.ч.евић Драгаи Др. — за 
Крамер Алберт Др. — отсутап 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Крејчи AIITOII — за 
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Крстановић Ристо — отсутан 
Крстић Владимир — отсутаи 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михаило В. — за 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — отсутан 
Кујунџић Андрија К. — за 
Кујунџић Богољуб К. — за 
Кумануди Коста Др. — претседава 
Кунтарић Анте Др. — за 
Куњашић Јоахим — за 
Куртовић Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазаревић Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутан 
Лазаревић Теодосије К. — за 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
•^еушић Ђуро Др. — отсутан 
Лисавац Младен Др. — за 
•Цончаревић Иван Др. — за 
•Лончар Станко — за 
%кић Живан Др. — отсутан 
Макар Дако — за 
^аксимовић Божидар — за 
^аксимовић Стјепан — за 
Маланчец Владо Др. — отсутан 
Маринковић Војислав Др. — за 
^арјан Ђуро — за 
^арјанац Симо — за 
•^аркић Фрањо — за 
^арковић Миленко Др. — отсутан 
^арковић Милорад П. — за 
^арковић Никола — отсухан 
ј^арковић Петар К. — за 
■^астровић Анте Ф. — отсутан 
Матица Павао — за 
ЈЈатић Ђока Н. — за 
^ацековић Матија — отсутач 
ЈЈашиН Марко — за 
^етикош Милан Др. — за 
ЈЈчјиН Милан Ђ. — за 
]^илетић Вјекослав Др. — отсутаи 
Милетић Владислав — за 
ЈЈилошеви!! Гавро — за 
^илошеви!! Младен П. — отсутан 
Милутииовић Милипко Р. — за 
?JHjiyTHiioBifii Милорад Ђ. — за 
{Јчсирли!, Јован Т. — за 
^JHTpoBidi Јоваи Р. — за 
^Ихаилови11 Илија П. — за 
^ихајлови11 Светислав Др. — за 
ЈЈохорц!, Иваи — за 
^Равље Милаи — за 
^УЈ1алић Мустафа A. — за 
^аЈДорфер Мнрко — отсутан 
^ДсљковиИ Vpoui П. — за 
Г]И1<и11 Никола Др — отсутап 
ПИКи1, rl-.«    п.. ики!, Федор Др. — за 
ЈјИКодкјевић Арапђел Д. — за 
ЈјИколић Браико Др. — отсутан 
^ччковић Трипко ,ча 
'V'li Петар Др. — отсутап 
^амцул paiIK() др ,_ отсутан 
Х0Радовић Ллскса Ј. — за, 
^"јић Ђуро Др. — за 
авлич Алојзиј — против 
влечек Иван Др. — отсутаи 

Парабућски Ђорђо  — за,, 
Паранос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фрањо — за 
Патрногић Љуба — отсутан 
Перић Матеј Др. — за 
Перић Миливоје Ђ. — за 
Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Милан — за 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. — за 
Петровић Марко — за 
Пешић Милутин — за 
Пивко Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A Др. — за 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије Он. — за 
Поповић Добривоје Гер. Др. — за 
Поповић Душан — за 
Поповић Јефтимије — за 
Поповић Коста Др. — за 
Поповић Милан В. — за 
Поповић Милан Др. — за 
Поповић Светислав Др. — за 
Праљак Недељко — за 
Прека Никола — за 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — отсутан 
Прша Шиме Др. — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. — за 
Радић Иван — отсутан 
Радовић Саво Др. — за 
Радоњић Милан — за 
Радонић Миљан — за 
Рајић Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др. — отсутаи 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
СавиН Аранђел — за 
Савић Сава В. — за 
Савковић Илија — за 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милаи Др. — за 
Селић Јоца М. — за 
Селмаиовић Илија — за 
Симић Милорад — за 
СимовиН Александар М. — за 
Смиљанић Тома Др. — за 
CoKMh Милоје М. — за 
Соколовић Никола — за 
Сиасовић Вукашин — за 
Спахић Владо — за 
Спиидлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — за 
Сршкић Милаи Др. — за 
Стажић Јосип — за 
Стајковић Никола — отсутан 
CTaimli Апдра — отсутан 
Стаиишић Владимир Др. — за 
Стаиојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутии — отсутан 
Стевановић Живојип Ар. — за 
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Стевановић Милан — отсутан 
Степановић Миливој — за 
Степановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — за 
Стијић Милан Др. — за 
Стојадиновић Милссав Др. — отсутан 
Стојковић Милан Ђ. Др. — отсутан 
Стрезовић Крстд — отсутаи 
Суботић Никола Др. — отсутан 
Тадић Глигорије Др. — за 
Теодоровић Војислав — отсутан 
Толић Игњат М. Др. — за 
Томић Јакоб — за 
Тонић Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — за 
Торомановић Хасаи — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др. ■— отсутаи 
Трифуновић Љубиша — за 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — отсутан 
Ћирић Ђорђе — за 
Ђирић Стевап — за 
Ћуковић Милап — отсутап 
Узуновић Никола — отсутан 
Урек Иван — отсутап 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотировић Арса — отсутаи 
Хајдшћак Антон — за 
Ханжек Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — за 
Хођера Светислав В. — за 
Хрибар Никола — за 

Христић Бора — за 
Цел^овић Филип — за 
Церер Антои — отсутан 
Ципушевић Методије — за 
Чорбић Бранко — за 
Чохаџић Хазим — за 
Шарковић Тихомир — за 
Шеатовић Ђуро Р. — отсутаи 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. — отсутап 
Шећеров Славко Др. — за 
Шибеник Станко Др. — за 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдар Фрањо — за 
Шуменковић Илија Др. — отсутан 
Шурмии Ђуро Др. — за 

Претседник   Д-р   Коста   Кумануди:   Иавапите 
чути резултат коначиог гласшћа: гласало je 226 
народних посланика (ИљескаЈве) од којих 225 м 
ii 1 прогиив. Овај ваконски предлог према томе je 
ирпмљен u у целиии. lio чл. fi4 Устава биће уиућвН 
на даљи рад Сенату. Првдлажвм да другу тнчку 
дневнога реда: Решавање o Правилнлку оргашкт- 
ције службвнпка Народне скупштиие за сада IHH 
иемо са диевног рсда и да пређемо na тазку 3: Прв 
трес извештаја Одбора за проучаваљс закопског 
иредлога o подиваљу домова и друшх објек^п^ 
удружсЈва в устаиова које спадају у надлежност 
Миниотаротва фиаичког васпитал.а марода. Прима 
ли Народна скупштипа( (Ирпма). 

Има реч иввостплац г. д-р Матеј  Псјш!.. 

Ц.шгсти.мц Д-р 31ат«'ј Hcpiih нрочита извештај 
одборски за проучавање овоиа ваковског предлога 
којп   гласи: 

Претседни^у Народне с^упиЈТИне, 
Госиодипе.  11])етсед11 пчс, 

Одбор за проучаваље закопског предиим o 
иодизаЈћу домова и другмх објеката удружол.а и 
устапова, које спадају у падле-к-иост ^инимаротвв 
фивичхог васпптап.а народа, проучпо јо na сцгјпм 
гслппцама закопски оредлог, те му je част оодввтн 
Hapo,uiroj скуиштппп сиој тикчптцј ааједн" BS Вв 
KoncKiiM предлогом, који  ививкев  глаов; 

§ I 
Удруже&а н уотавове,  којв опадају џрд вад 

зор Министарства фввичкОТ васпитил.а парода, цогу 
подизата домопс и друге објекто, који су намолпт 
циљевима тих удружсл.а n лч-галона, само са прет 
ходллм   ОДОбрвКОИ   Мллистарстиа   физлчк-пг   ВВСШЈ 
таља иарода. 

Ila предлог Мипистра фивцчког ваош1гав>а na 
рода може Мшшстарокв оавех одођоши, да oe ао 
тробна прерађепа u вапрвраЗДОв 'рађа л другл гра- 
ђевиноки иатеријал ва подива&в домова и других 
објеката устулл бвоилатно ва државвш аредувећа 
улружгл.пма II уотанована шшвнухви у § i< Иото 

Одбор   je   одрсдлп   88   OBOS 
It   априда  1и32 године 

тако може Миниотароки савет одобрити бвеплатав 
превов овв [рађв п другог грађевиноког матвријала 
na државннш желевнлцама и бродовима, од ме<'та 
ареувшсав a иатеријаЛа, до места подиван>а домова 
п друшз! објеката удружења и уотано&в.. 

-   S 3 
Mnniinap   фивичког  ваопита&а  народа  у   оа- 

глаовоотл оа Мнниотарокин снветом, [фотмаћв урс^"' 
бом  ближе   одредбс,   која   удруж№>в   и   установе.' 
аод којим уолОвииа и на који начин могу дв пр*" 
CTVIK' грађе&у цомова и друпа објвната. 

§ 5 
Одредбе -i 1 овог ^ahoim не односе м на удрУ'- 

vncn.a  n  уотвновв,   које  оу   почоле  са   ивградн«011 

додшпа   плп   других  објвкВм   прв  доношења  oe01 

Закона< 

Овај Захон отупа ва вивгу кад ra Краљ ,]"r 

пишв; a обавввву онагу добија кад м обнвЈЈодуЗ8 

v Саужбвнви новинама. 
r.   Д-р   Матсју   Ili'iMil.a,   вароДНОГ   шкмаплка. 

(>кр«па]к ПретОвДНИК Одбора. 
Ввоград. Д-Р Кожуљ.'•• р. Д-|> Кидопи!,. b. v 

Чланови: Д-р Oriojul.  в.   в.,  Д-р  Maivj  llopnli o. p., Д'Р Драгутав КостиК <•. p., К.шдо СпахиКс-!' • 
Д-р Људевит Пивко с. р., Гавра iMiiaoineimli с. р., Д-р Л>уД1'ВИТ Ауор о. р., и Дако Макар с. !>• 
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Допустпте, господо но.родии посламицп, да за 
образложеље овога предлога закоиа који имадем 
част пред вама заступати изнесем неколико напо- 
мена. Народна скупштпна je у досадашњем своме 
раду готово псцрпла сву своју внергију; знаље, 
време ii инпцијативу п спрсму око доношења овак- 
вих закона који обзнром на ванредне иривредне 
односе у земљи олакшавају н регулишу матери- 
]алне прнлике нашега иарода. Но међутим поред 
брнге за материјална добра његова наша je света 
дужност, господо народни посланици. да чувамо 
његове моралне вредноте стварајући услове за 
обезбеђен>е физичког моралног усавршавања на- 
шега народа. Миогобројна спортска п витешка 
удружеља у земљи ставила су за циљ свога про- 
граматског рада да подигну степен фпзичког и мо- 
ралног здравља нашега народа да га оспособе како 
би био у стању да очува оно што су му ранпје ге- 
нерацлје намериле a исто тако да отварају услове 
за бољи жнвот ошгх који нза нас долазе. Ja мислим 
господо народпи посланици ,да дш иије потребно 
Да вам овде говорим o виднпм корпстима спрот- 
ског живота јер довољно je да вам папоменем да су 
многц народи иапреднији од нас популарисањем 
спо])та ii спровођењем правог спортског живота 
успели да сман.с својим даиашљим геперацијама 
морталитет. одиосно да подпгну просечно доба ње- 
нога живота. Но највпше овпм Законом кориотиће 
te соколска друштва. Соколска оргаиизација да- 
час, може се pehu, да je наша најнациоиалипја 
организација (Иљескање) и најраспростраи.енуф1. 
Она je у задшим годипама преузола таквог маха 
Д^ je даиас соколска лшсао u идеја допрла до зад- 
^ега села тако peiui до задше сељачке колибе. 
Соколство као идеја, оно je наша иајчвршћа, нај- 
нскреиија, најтрајнија веза са нашим братским 
осталим соколским народима- Соколство. оно je 
као надионадна оргаиизација најиациопалиија; оно 
je једпа од највећих момагача иаше flaiiamjbua^e у 
&гваран>у једнообразпог ттта југословеиског чо- 
века u ona одгаја у својнм редовима омладпице u 
^твара од њих борце за оне идеје и за ону мисао 
рнди које смо и ми ушлл у Народиу скупштииу. 
Ово и онако соколство треба издашно иашу помоћ. 
•'a могу овдо са овога места да кажем дз се према 
1М;му маћијски поступало прп доношеиЈу бумета 
адп у иашем идућем раду de [ege rertenđa a в у овоме 
модтепту даје иам сс та прилика до o томе и таком 
соколстиу и опорту уопште поведемо бољвг и већег 
рачуна. Господин Мипистар фивјичког васпитања 
чарода доношвн.вм овога заиопског пројекта пока- 
зао je дубоки смисао за значај свога рада ва оправ 
даи.е равлога ради којих je органивовано овоМтт 
отарство. Ila u ова Народна окупштина, надам се, 
''"'■иодо паридии поелапицп, да 1>е iMiacajvi.n sa 
"imj Закон нспунити овоју обаввву и првма оеби 
11 11])ема овомв народу. Ми што дајсмо за соколство. 
""•la-rKCMo  icao ni«'!.*- na  гробовв иаших ицлпх гвне 
рвција n дајемо тимо овби и нашој данашњвди 
За срећнцји a бољи ЖИВОХ паше децо. iVIcuu je вбог 
'•'Ore част да вас ввжишм да na onaj првдлрг у цвзпшв 

•lom ввколико рвчи ч гтрукту|М1 оамог вакон 
Оког оројвнта  х<>|,у да додам. Сал Звкон има два 
'|1:|и,ч, однооно иогтвл.а два 1фишрша. У § I  no« 
';'|'нп.ч.а   прпндип  да 06  Вв  мигу  подпаатп  ДОМОВИ   И 
-фуги   објектп,   којп   су   намсл.епп   цил.еппма   удру 

жења и установа које спадају под Министарство 
фпзичког васгштања без одобрења овога Министар- 
ства. „Racio legis'" ове установе био би у једном 
рђавом искуству, које смо доживљавали до сада 
због подизања соколскох u спортскпх домова. У 
превеликим одушевљењу при томе се сувише лако- 
мислено поступало са имовином удружења И ула- 
зпло се у градњу које нису биле финансијски оси- 
гуране те данас нмамо безброј таквих домова који 
стоје пред продајом. Дакако да се фактори који су 
зато одговорни обраћају данао за помоћ и Влади 
u својим савезима и то баш данас у најтежим еко- 
номским приликама. Да би се спречнла ова ано- 
мазшја донесен je овај § l. 

У § 2 хоће да се озакони могућност да соколска 
друшгва, соколске чете u разна спортска удружеља 
могу да дођу јефтпније до својпх домова. Код раз- 
IIIIX државних предузећа постоји већ сређена скро- 
јена и израђеиа дрвена грађа према сталним пла- 
новима и та би грађа имала само да се превезе на 
место где треба подпћи такав дом. Ta грађа међу- 
тим данас труне н нема друге прође. Да се ова век 
готова грађа искорпстп у добре сврхе ево овај за- 
конскн члан омогућује да се поклоном те грађе 
из државних предузећа и бесплатних превозом на 
место дазања домова омогући подизање ових домова, 
како би сва та друштва могла јаче и одушевљеније 
да пораде за своје циљеве и изврше своје програме. 
Ja вас због тога понова молим, господо народни 
посланици, да примпте моје образложење и да за- 
једно  самном гласате  за  овај  предлог. 

Потпрсседник Д-р Коста Поповић: Има реч 
Мшшстар за физпчко васпитање народа r. Д-р Кра- 
љевић.  (Пљесак и повици:  Жпвео!) 

Миииспшр зо (Јтзичко иаспитање народа Д-р 
Драгап Краљмтћ: Господо народни послаиици, ни 
ja сам не би боље образложио овај закоиски предлог 
него што je то учинио известилац г. Д-р Перић. 
Ja бих послс iberoBor образложеља имао само још 
иеколико речи да додам. Ham народ велп: моја ку- 
liima, моја слободица. Тежља поједпних друштава 
n чета соколских као и поједпиих удружења јесте 
увек да имају свој дом и у тој тежши иде ое каткада 
иредалеко, отмсне се лађа иа таласе без једара и 
боз весала, na се вели ваљда ћемо успут нешто 
iiaim и исплнваћемо. Тако се поступало и са из- 
градљом ових домова и када je наступило тешко 
доба, тек онда се видело да се ne може даље и дру- 
штва данас брнну како he да плате камате, a o 
отплати главпидс пелш mi говора. И код тога поје- 
динци којп су ангажовани морају давати своје 
iiajie и онн замрзе радп тога саму ту установу, и 
место тога пастоје да соколски домовп постану 
KiKJianc, тако да то нису више соколски домовп, 
n пастоје да се из њпх извуче оно што се не може 
иввући. 

C друге страие социјални моменат којн je ру- 
ководио ово Мииистарство да се овај Закон доиесе, 
je тај што čun радавцв којп раде у државппм пре- 
дузећима морају нматн зарадс; a зарада се може 
nalili ако орођа материјала буде употребљена, ако 
i'icuv'ii да оно што има na претек. И пошто je ово 
Мипистарство пово, a ja писам тражио нарочите 
своте за грађев>а домова, јер сам сматрао да имамо 
да употребимо оно што имамо, na вас молим, го- 
сподо, пародпи послапиди, да примите овај законски 
предлог   како  je   предложеп. 
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Потпретседник Д-р Коста Поповпћ:  Има реч 
народни посланик г.  д-р  Видовић. 

Д-р Богдан Видовић: Господо народни посла- 
ппци, питаше фнзичког и моралног васпптаља на- 
рода спада међу најважнпја пптања у жпвоту на- 
рода. Свесна те важггостп, Краљевска влада изнела 
je пред Народпо претставшгштво овај Закои којпм 
хоће да помогне приватну пницијатпву, која на 
томе важиом и тешком послу сарађује. Расматра- 
jviiii важност телеснога васпитан.а, треба бптп на 
чисто с TiiM, да само она целина која je састављена 
од вдравих јединица може бити способна ва живот 
ii борбу, да само онај народ који je састављеп од 
снажнихЈ свесних и чврстих и телеспо п морално 
васпитаннх гађана, може дати отпора свнма пску- 
шешима која пам данашња тешка времеиа у овом 
светском вртлогу пружају; да можемо одолетп свнма 
искушењима и спољашњим и унутрашљим. Зада- 
так нашег друштва које се бавл физпчкпм васпита- 
љем јесте, да продре у пајшире слојеве нашега на- 
рода и да обухвати целокупан наш народ. Иотребпо 
je да та друштва прошире телесии одгој, да про- 
шире културу, да проишро просвету у пајзабпт- 
нијим кутовима наше домовине, чак тамо до гра- 
мице пспод Триглава, доле до Јадранског мора n 
rope на северу на границн наше лепе отаџбине. 
Потребно je да подпгну културу, да подигну про- 
свету народа који je, господо и opaho, запуштен, 
који je био дуго времена na на жалост ива иашег 
заједничког ослобођеља кроз ових 10 годшш трвеи 
и мрцварен, који je био препуштеи самоме себи 
на милост п немилост и био растрпван странчар- 
ским зађевицама — да, све те раие треба аалечити, 
треба тај парод подићи, треба одгојитп, треба ra 
васпптатп. Треба тај наш запуштени парод одго- 
јнти. Ko год желн да радп и сарађује на томо вољу, 
и когод жели да пма успеха, мора прво да установи 
које су слабе стране у иашем добром народу. Овде 
ce, господо и браћо, a u иа улидп, иекако уобнча 
јило да ми у задње доба, — iiehy да кажем, можда 
из демагошких разлога,—никако ие cnoMiiibeMO те 
плабсстраиеиашогннародакао да нх иема,11егока8у- 
јемо само лепе н племените стране. Имамо ми, драга 
6paho,' у нашем народу и доста злих особииа које 
оу ce у л.ему одомаћиле a које треба лечвти. 

Имамо мп у иашој земљн ирекомерно уживањв 
mil.a,, imjaiiCTKo чије су ПООЛвДИЦв naJBcl.c ;i ui, 
највећн пороци и iiajnol.ii влочини, дахлв овв оно 
што у једиом исп])авном п добром пароду којв sohe 
да ашвн ве трвба да будв. Имамо госиодо, можда 
превише аукоуаа и мрдв " имамо туђиноввх влвх 
обичаја који нису својствеии иашем народу и којп 
му вшпе шкоде иего што му користр. Га в 
гаква зла господо псслаиицп ие могу ce лвчити 
пустим ваконохии одредбама, ввго као што оам 
рекао аотребно je да сарађује u ириватпа иииција- 
тивц н да пстрајиим, аоисртвовавлм и авовбичним 
радом цо траже1|11 im користи im ОДаВв притвкнв 
у noMoli nauioj Краљевској влади И imiiuiM властпми. 
У  томе  иравцу  првД&ачв   п   nanio  соколстио   чпјп 
ce бдаготворав рад  neli oodia у народу jep je ono 
проширило свој далотворнв ])ад у »ајшнреслојснс 
»ашега варода, и ирвгнуло je овим оидама да овоне 
иароду аомогне и да га култу]>11(| и орооветно no 
дигие. Потребно je, дв MU, од тих вајшириз олојева, 
од тих ваших будућиЈ грађава од ваше веашорад- 
вичке омладшн' отворвмо оамосвесне  и дисцвпли- 

новане народне јединице и створимо идеалан тип 
препорођеног и свесног грађанина јединствене, не- 
дељиве и сретпе Краљевпне Југославије. (Бурак 
аплауз). Умобина иародном препороду, господо 
u браћо, треба да ce натичу све наше установе и 
сва наша удружења, a њима треба у томе да пред- 
љачн Краљевска влада. Заједнички истрајни раД 
на томе пољу мора донети жељене резултате. Сма- 

ibiihe ce пороци и пијанство, a материјално благо- 
стање тежака подићп ће ce п ou he бити срећан н 
задовољан п биће здрав и пруступачап свима на- 
предппм пдејама. Млади нараштај којп прође кроз 
иаше разне установе u кроз соколске редове ужи- 

ваће благодет закона скраћеиог рока војног у вој- 
сци, a цео народ ca4iiH.aBalie народну војскуг која 
he да одолева свнма пскушеилша и која ће бпти У 
стању да одбије свакп нападај на државно п народио 
јединство. 

Захвалан сам Краљевској влади што овај За- 
кон доноси и гласаћу за itera, a уверен сам да he 
Краљевска влада п даље наставити рад у томе прав- 

цу. Mu соколп који смо вазда BIICOKO носили заставу 
иародпог п државног јединства остајемо непоко- 
лебљиво и иеустрашиво na тој лииији п као што Ј« 
само отсечена деснпца легендарног Бошка Југовића 
испустила заставу, тако he и задљи између наС 

соколова истрајати овоме Дому на тој линији У 
борби за народно и државно једииство и за спас 
п cpehy  Краља и отаџбине.  (Буран аплауз). 

Потпрстссдник Д-р Kocra IIonoBiih: Има P1"1 

r.  Д-р Бачић. 
Др. Бачић: Господо и 6paiio, моји предговорниЦИ 

бавили су ce врло добро идеалном страном која Јс 
била повод и мотив овога Закона. Ме1)утим, оснива** 
иваквих домова пмаде и води собом и извесие матерИ' 
јалне бриге и жртве. Исто тако било je мотива овога 
Закона и који мотиви треба овде да сс расветле, 1I0' 
казати их и утврдити да Je закон погодио ono прав0' 
Г. Мипистар за физичко васпитање народа изр"4110 

je нагласио једпу једвоставну црту свих иашнх дру1111!1' 
вакојаизвиреизосећаја народног: моја кућица, woj* 
слободица, или ono што Енглези кажу мој дом je Moja 
тврђавица. Ни једно друштво које жели правилно Д' 
функционише у иогледу техничком, у погледу ДРУ111^ 
твеном, идејном, не мрже сс развијати онако слободн 
у размим изнајмљеним просгоријама, незгодним " n0' 
туђим кровом, као када има сиој дом. У првоМ рвАУ 
мастојаи.а 38 ОСНИВање домопа, било соколских« би 
ватрогасних или скаутских друштава проистиче и- 
тежње да сс тсхпнчки рад друштва развија нормалн • 
Ми спи добро знамо да сва друштва требају за "P' 
вилно функционисање просторије у којима he 'lL'JI , 
вати и у ono доба године када ce ne могу састаја 
иапи. Ta друштва функционишу у кафанама, ^11'1"^ 
јама, гдс нањка потреба за правилно функциониса* 
и технички развитак. Коначно ту долази и један,чи^Г 
исихолошкн момеиат. ДруштВО којс псма СВ0ЈУ ^ 
Ницу, свој дом да ce посвети друштвеном одгоју! 
може тај одгој да врши на онај начин како би га "l 
iiin.io у интимности свога дома. 

Ви врло добро знате, да су често пута С"К!,'Јl(! 
cei ск5 соколске чете, због тога критичног стања o 
ометане у вршењу својих функција. Да ce П0С"Ј'1И. 
извесна сигурност и да сс постигне психолошка зо^ 
женост мс1)у млаиоппма, потребно je да та ДРУ^-о. 
имају овоје домове, где he неженирано и некон i 
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■"исано моћи развијати и одгајивати онај менталитет 
и сврху коју друштво за себе тражн. 

Ви врло добро знате, да такав дом псспјешује 
и^весно амалгамнрање, зближавање између друштвс- 
них чланова, којима je иотребно да друштво постигне 
своју идејну сврху. Према томе, браћо и господо, нико 
Hehe бити у двојби да je иастојање друштва, да no- 
стигне своју друштвену сврху у првсм реду тиме, да 
имају свој друштвени дом и да могу бити подупрти, 
и Да je највиша државна власт, a у овом случају 
ново креираио Министарство за физичко васпитање 
позвано, да оваква настојања помаже. Господо, није 
само то био мотив овога Закона. Код тих сснивања 
Друштвених домова опазило се две ствари. Једна je 
ствар, да ти друиивени домови, у колико су нзграђени, 
0сновани и плаћени, нијесу одгсварали својој сврси 
било с техничке стране, било чак са које друге фи- 
Нансијске стране. Догађало се, да су ти домови и 
ДРуштва, која су основана, главну важност полагале 
На оно, што je у нашем народу једно зло, на кафаие 
и на забаве, ишло се затим да се у друштвеним домо- 
ј^чма nalje врело прихода тако, да су домови изгра- 
ђивани заправо као кафане, a за све остале друштвене 
Фупкције и технички уређај били су запуштени и 
Занемарени. Са друге стране опазило се, да су ти 
Домови основани без довољно финансијске снаге, за- 
пРаво, да су друштва дошла у потешкоће и да су тим 
Потешкоћама разорили и саму друштвену сврху, да 
СУ гесло друштвене солидарности, љубави и развитка 
ДРуштвених функција, одмах т\ се пребацивале ма- 
ТеРијалне бриге, које су вододиле до обрнутог ефекта. 

Према томе МинистарсЈво, поштујући и водећи 
"Ригу o настојањима разних друштава да осиивању 
СВоЈе домове, морало je водитп рачупа, да се сама 
свРха друштва тиме не умањи и морало je повести 
!5011тролу код изградње и оснивања тих домова. 
"огло би се зал1ерити да се држава пача, да ona иде 
У ствари тако далеко да контролише овакав рад 
0снивап,а домова, што се сматрало upe једмнм доменом 
''исто приватне иницијативе, али ако се схвате теш- 
ijone које су спа друштва имала код оснивања домова, 
I 

с01<олска друштва, и спортска друштва, ватрогасна 
Јфуштва, омда се мора схватити да je контрола државе 
"''''РеПиа ii да она mije на сметњи самим друштвима 
. ДРуштвеним сврхама, него да је'таконтрола,којаје 
^гонамерна да je потребна и даондаонаидеукорак 
а сврхама друштва. Ta контрола ме састоји се у 

^Ме да би се спречавало оснивање домова, него да 
^0гУћи правилно n сврсисходно оснивање, са једне 
фапс у погледу техничком, да то ne буду забавишта, 

^Фане илн биртије, него да одговарају и у техничком 
Ј*0ме изгледу сврхама које друштво жели постићн. 
ф'1 ДРУге стране том контролом се нде да се испитују 
*^нансијске могућности изградње, да не би дошло 
j, '"'^1 Да мали људи постаиу услед материјалпих 
;( 'la управо поборници скепсе у погледу оваких 
с i !"laiia и њихопих функција. Ona коцтрола тиче сс 

,l"(-' схране техничке функције. a ca друге стране 
Финансиј ске могујтостп за изградњу домова. C тога 

п нма сс схватитн као помагање свих оних 
KoiaHX Снага K0Je cc' 0Рганизују и тим друштвима 
пит- су Под контролом Министарства за физичко вас- 
Га 'J11'1-'' na je on као такав био потребан " мн Иемо 
д( "^дратгт и мислим да нико неђе бити у овоме 
cBoiv l<"'" lu' бити ПР0ТИВ' Овај Закон постићи he 
Рада С"'1ху " отклониће многе тешкоће друштвеног 

и стога liv гласати за onaj Закон. 

Потпретседпик Др. Коста Поповић: Завршен je 
претрес у начелу no свсме Закону. Пре него што би 
приступили гласању част ми je саопштити вам да je 
Финансијски одбор поднео свој извештај o Предлогу 
закона o увођењу у живот међународних уговора и 
споразума, Овај he се извештај штампати и разделити 
г.г. народним послапицима и ставити на дневни ред 
кад Народна скупштина то одлучи. 

П] иступамо гласању. Гласаћемо у начелу. Ko je 
за гласаће за, a ко je против гласаће против. Молим 
г. секретара да изврши прозивку 

Секретар АвтеКоЂач: Изврши прсзивку пародних 
пссланика и они су гласали овако: 
Лврамовпћ Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентпјевпћ Александар — за 
Алексић Коста — за 
Алиловнћ Шаћир — отсутан 
AiilicMiiiHOBiih Гргур Будислав Д-р — отсутан 
Анвћ Muha Д-р ■— отсутан 
Литоппјевпћ Душаи — за 
Антуновић Jocmi — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Д-р — за 
Бабамовић Јордан — за 
Баљић Салих — sa 
Баљац Љубомир — за 
Бараћ Бранко Д-р ■— за 
Барле Јанко •— за 
Батинић Јозо — за 
БачпЈг Стјепан Д-р — за 
Бевко Јосип — за 
Псшпровпћ Дпмптрнје Р. — за 
Бигдаиовић Исо — за 
Божпћ Милан — отсутап 
])Орисављевпћ Страхиша — отсутан 
Брушија Радослав ■— отсутан 
Будишин Стеван - - за 
Буквић АлЈександар       за 
Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепап        за 
Варда Север ■— за 
Васиљевић Стевап Д-р — за 
Велвчковић Мпладип ■— за 
Ис.i.KOBiil« Вељко - - за 
BiwiKOBiili ЈЗитомпр •     ва 
Ипдп!. .lemu Д-р — за 
BiiflOBuli Богда}1 Д-р — за 
Војиновнћ Јовап В. — ва 
Вошњав Богумил Д-р — за 
Вујић Димитрпје В. — отсутаи 
Вуки^свић Боги1. Д-р — ва 
l\4it])aii4iih Отон Д-р       за 
Гавриловић Ото • - за 
Гајшев Карло — за 
Главички Божидар        отсутап 
Госиодпстп!. fDpan.o •     отсутап 
l'pajiil. IIcpo       за 
Грба Милован Д-р •    ва 
Грбп!, Бшишјав       ва 
ГрђиЈ Ваоиљ •— за 
Грубановић  Mu.I;UI        за 
Грубвр Фраао Д-р ■    отоутав 
ДаппдоипК  ВвтОМИр •— за 
Дапплспт!. Жхшко       ва 
Демотјкти!! Јурај     - ва 
Деритпп!! 'IJv.iaia        за 
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Димитријевић Мита — отсутан 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Добровић Мплан С. ■— за 
Добровољац Милан Ј. ■— за 
Довезспскн Јован С. ^— за 
Додпћ Александар-Така — за 
Дошен Мирко Д-р — за 
Драговић Милош П. — за 
Дрљача Бранко — за 
Дрмељ Алојзиј — за 
Дубоковић Јурај — аа 
Ђокић Ристо — за 
Ђорђевпћ Владимир — за 
Ђурић Михаило ■— за 
Елеговић Иво Д-р ■— отсутан 
Живановић Милан — за 
Живанчевић Михаило ■— за 
Живковић Негосим Д-р — за 
Живојиновић Душан М. -— отсутан 
Захарић Чедомир — за 
Зељковпћ Бошко — за 
Земљић Јакоб •— за 
Ивандекић—Ивковић Мирко Д-р — отсутаи 
Иванишевић Петар — за 
Иванчевић Душан — за 
Исаковић Миливоје Ђ. — отсутан 
Исаковић Мито — отсутан 
Јанковић Велизар Д-р — отсутаи 
Јевремовић Драгољуб Д-р — за 
Јевтић Животије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. ■— за 
Јевтић Радован •— за 
Јелић Милутин — отсутаи 
Јеличић Божа Ц. ^— за 
Јеремнћ Живојин — за 
Јеремић Тоде Д-р —• отсутан 
Јован Андрија — отсутан 
Јовановић Алексапдар ■— за 
Јовановић Ђока — отсутап 
Јовановић Јова - - отсутан 
Јовичић Добросав — за 
Кадић Хусеиа ■— за 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијсвић Михаило Р. — отсутак 
Капдић Јовиша К. ■— ва 
Катић Милош — за 
Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Д-р — за 
Клинц Антон — за 
Кнежевић Ловро — отсутан 
Кнежевић Стјепо Д-р — отсутаи 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутии—Карло — отоутан 
Кожуљ Марко Д-р — за 
Kojnh Драгутин Д-р ~   ва 
Коман Албин — за 
Костић Драгутии Д-р       В8 
KocTuli Милорад Ј. Д-р — зо 
Крал,ев11|ј Драгаи Д-Ј)   ;ta 
Крамер Алборт Д-р — отсутам 
Крафт Стевап Д-р ■— отсутак 
Крејчи Аитон — за 
Крстановић Ристо — отсутаи 
Крстић Владими]) — за 
KpcTuli Милутин -     ва 
КрстиК Михаило В. -    за 

Крстић Симо ■— за 
Кузмановић Лазар К. — за 
Кујунџић Андрија К. — отсутаи 
Кујунџић Богољуб К. — за 
Кумануди Коста Д-р — за 
Кунтарић Анте Д-р — за 
Куњашић Јоахим — за 
Куртовић Bojко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазаревић Мплован М. — за 
Лазаревић Тодор Д-р — отсутаи 
Лазаревић Теодосије К. ■— за 
Лазаревић Филип С. Д-р — за 
Леушић Ђуро Д-р — отсутан 
Лисавац Младен Д-р ■— за 
Лончаревић Иван Д-р ■— отсутан 
Лончар Станко •— за 
Лукпћ Жпван Д-р — отсутан 
Макар Дако — за 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић Стјепаи — за 
Маланчец Владо Д-р — отсутаи 
Маринковић Војислав Д-р -— отсутап 
Марјан Ђуро — за 
Марјанац Симо — за 
Маркић Фрањо — отсутан 
Марковић Миленко Д-р — отсутан 
Марковић Милорад П. — за 
Марковић Никола — за 
Марковић Петар   К. — за 
Мастровић Анте Ф. — отсутам 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н. — за 
Мацековпћ Матија — отсутаи 
Mauiiih Марко ■— отсутап 
Метикош Мп.чаи Д-р — ва 
Мијић Милан ГБ. — за 
Милетцћ Вјекослав Д-р       ;ia 
Мплвтић Владислав — ва 
Muлошевић Гавро — зо 
Милошевић Младен П. -    отсутаи 
Милутинови1г Милинко Р. — ва 
Милутиновић Милорад Ђ. — ва 
МисирлнМ Јован Т. — отсутан 
MiiTpoBiili Јоваи Р. -— отсутаи 
Михаиловић Илија U. — отсутан 
Михајлови!! Светислав Д-р — отсутаи 
Мохорн!) Иван — отсутан 
МравлЈв Милаи — за 
Мулалвђ Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош II.    - ва 
Никић Никола Д-р -     отсутан 
HiiKiili <1)едор Д-р   ва 
Никодшевић Аранђвл Д. -    ва 
Ииколић Брапко Д-р   -- ва 
MIIHKOBHII Трипко — sa 
llyiili Потар Д-р     - отсутам 
Њамцул Рвнко Д-р ■-• отсутан 
ОбрадоипЈ! Алекса .1.      ва 
OcTojuli Ђуро Д-р ■ - sa 
Иавлич Алојзиј — отсутаи 
Палечек Иван Д-р — ва 
П.чрабућскк 'Борђе — ва 
iiapanoc Шпиро <I).     - отсутнп 
lla\c]iiinh- Фјрако      ва 
llHTpiionili Љуба        птсутаи 
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за 

Перић Матеј Д-р — за 
Перић Мшшвоје Ђ. ^— за 
Перић Нинко Д-р — за 
Перко Драгутин В. —^ за 
Петкови!'! Мплан — за 
Петовар Ловро — за 
Петричпћ Жпвко Д-р — за 
ПетровиН Марко — за 
Пешић Мнлутин — за 
Пивко Људевит Д-р — за 
Пиштелић Славко A. Д-р •— отсутан 
Погачник Виктор ■— за 
Чоповнћ Димптрије Он. — за 
Поповпћ Добривоје Гер. Д-р — отсутан 
Поповић Душан — за 
nonoBnli Јефтимпје — отсутан 
Поповић Коста Д-р — за 
Поповић Милан В. — за 
Поповпћ Мплан Д-р — отсутан 
Поповић Светпслав Д-р — за 
Праљак Недељко — за 
Прека Никола — за 
"рекоршек Иван — за 
'Јрпицпи Јово — за 
Прша Шиме Д-р — ва 
Чустослсмшек Расто ■— 
Иуцељ Ивап Ј. — за 
Радивојевић Лазар Љ. 
РндиН Ивап — отсутан 
Радовп!, Саво Д-р — за 
^адолл!!! Мплан — за 
Promili Миљан — за 
Pojnl. Тоша Д-р - - ва 
''''Ko Јаико Д-р ■— отоутап 
Pano Стане Д-р ■— за 
Ј^есели Отмар — отсутап 
•^орбахер Јулијан Д-р — за 
^aBidi Арапђел — отсутан 
^Hinil, Сава В. — отсутан 
^авковнћ 11.mja ~ за 
Санто Гавро Д-р — за 
^арачевић Раденко  -    sa 
Секулић Милан Д-р — аа 
Свлић Јоца М. — за 
Еелманови11  A.inja -   за 
Самић Милорад — за 
намовић Александар М. — отсутаи 
^Miuhuiinl, Тома Д-р — отсутап 
^OKHh Милоје М. — за 
^околовић Никола — за 
^»acoBuli Вукашин       ва 
'."ахић Владо — за 

за 

Cn Вндлвр Вјекослав — ва 
itn ^пипчц], Вјекослав 

^Ршкцј, Милан Д-р •    ва 
/■'avKni, Јосип       ва 
^aJKoniii, HiiKu.ia      отоутан 
^faiiui, Лпдра — отсутап 
Janinimi, Владимвр Д-р       за 
^Taiiojomil, Драгомир М.       за 

^eBaiiomili Живојин Ар. — отсутап 
^enaiioiml. Милан — ва 
Ј^впанов Миливој - - ва 
^пановић Милан Р. 
гНановић Иш.ат -- за 
^ић Милан Д-р — за 

- за 
— за 
за 

:I;I 

Стојадиновић Милослав Д-р — отсутан 
Стојковпћ Милан Ђ. Д-р — отсутан 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић Крста — отсутан 
Суботић Никола Д-р — отсутан 
Тадпћ Глигорије Д-р — за 
Теодоровић Војислав — за 
Толић Игњат М. Д-р — за 
Томић Јакоб — за 
Тонић Тодор Р. — за 
Топаловић Милан — за 
'Горомановић Хасан ■— отсутан 
Трбић Василије ■— за 
Трбојевпћ Урош Д-р — отсутан 
Трифуновић Љубиша — ва 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. — отсутаи 
Ћирнћ Ђорђе — за 
'Rnpnh Стеван — за 
Ћуковић Мнлан — отсутаи 
Узуновић Никола — за 
Урек Иван — за 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергије — ва 
Фпданчевић Тома Д-р — за 
Физпр Виктор — отсутан 
Фотпрић Арса — отсутан 
Хајдињак Антон — за 
Ханжек Лавослав Д-р - 
Хасанбеговић Авдо Д-р 
Хођера Светпслав В. — 
Хрибар Никола — за 
Христић Бора — за 
Цемовић Фплип — за 
Церер Аитоп — отсутап 
Цппушевић Методпје — отсутап 
Чорбпћ Бранко — за 
Чохаџић Хазим — отсутан 
Шарковић Тихомир — за 
UleaTOBiili Ђуро Р. — отсутаи 
111 era Фердо — аа 
Швшвћ Драгић М. — за 
lllehepoB Славко Д-р — за 
Шибешш Станко Д-р — за 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шиајдар Фраљо — за 
Шумепкоии!! Илија Д-р — отсутан 
Шурмин 'Буро Д-р — за 

Потпрстссдник Д-р Коста Иоповпћ: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je свега 203 иарод- 
нa   послаиика   и сви у гласали за.   Тиме je овај 
iuiKOHCKii  предлог у начелу примљен.  (Бурно пље- 
скање). 

Прслазимо на гласање у иојединостима. Иошто 
се мико mije јавпп за реч, молим  господииа  изве- 
стиоца да чита  параграф no параграф.  Гласаће се 
седап.с.м п уотајањем. Ona господа народпи посла- 
нпдп, који гласају ,ia седеИе, a који гласају пртТик: 
yCTi)li('. 

Изволите чути  господииа  известиоца. 
И^ввсшилаи Д-р Матеј UepVb прочпта § 1. 
Иотпрепшдник Д-р 1»«('та Иоповнћ: Прпма ли 

Народна скупштнна § 1 ? (Ирима). Оглашујем да 
je § 1  примљеи.  Изволите чути даље. 

Иавестилац Д-Р Перић прочита § 2. 
Лотпрепсседник Д-р Коста ПоповиН: Прпма лп 
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Народна  скупштина  §  2 ?  (Прима).   Оглашујо.м   да 
je § 2  прнмљен.  Изволпте чутн даље. 

Известалаи, Д-р  Псрић  прочита  i;  3, 
Логппретссдпик Д-р Коста Поповић: Првма ли 

Народна скупштчна § 3? (Прпма). Оглашујем да 
je § 3 примљен.  Изволпте чути даље. 

Известилаи, Д-р  Перић  прочпта   §  4. 
Лотпретседник Д-р Коста Поповнћ: Прнма m 

Народна скупштпна § 4? (Прима). Оглатпујем да 
je  S  4   примљен.   Изволпте  чути даље. 

Извесгпилац Д-р  Псрић  прочита  §  б. 
Потпретседник Д-р Коста Поповић: Прпма пн 

Народна скупштшш § 5? (Прпма). Оглашујем да 
je § 5 примљен, и са тпме je прпмљеи овај законеки 
предлог  и у  појединостпма. 

Прелазимо на коначно гласап.е. Молим г. се- 
кратара да изврши прозивку радп коначпог гла- 
сап.а. 

Секретар Анте Ковач прозива народне шизла- 
ппке, који су глаоали овако: 
Аврамовпћ Бранко — за 
Ађић Анте — за 
Аксентијевић Александар — sa 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — отсутан 
Анђелинови}) Гргур Будпслав Д-р     - отсутаи 
Aimh Muha Д-р   — отсутан 
Антонијевић Душан   — за 
Антуновић Јоспп  — за 
Аранђеловпћ Јован  — за 
Ауер Људевит Д-р    - за 
Бабамовић Јордаи — за 
Баљић Салих ■— за 
ЈЈаи^ац Љубомпр ■— за 
Bapah Бранко Д-р — аа 
Барле Јанко — аа 
1)атиннћ Јозо — sa 
БачиК Стјепан Д-р — за 
Бепко Јосип •— ва 
Бешировпћ Димптјјијо i*.       sa 
Погданови^ Исо    - за 
Вожић Милан — отсугаи 
Борисављевп!! Страхшва       отсутан 
Брупшја Радоолав      отсутаи 
1јУД11шии Стввав        отсутап 
lij'KBnli Алекоавдар  — отсутан 
Бунови!! Милаи       ва 
Ваљавец Стјеиаи •     ва 
Варда Севс])       ва 
Вас11л.1!ви1> Стеваи Д-р — ва 
Ввличховвј) Мвпадив       ва 
Вељковн!! Вељко — за 
Видаковвћ Витоиир       ва 
Впди!! Јеша Д-р — за 
Видовић Богдаи Д-!'        ва 
Hdjmiiniiili Јовав В.      ва 
Водпњав Borv.Mii.i Д-р      as 
livjuli  ДнИИТријО   D. (iTcvraii 
ByKiili<M!iili Bdiiil. Д-р — отоутан 
Taupaipinli Отои Д-]>        ва 
laiiiminitnli Ото ■— за 
Гајшок Карло        аа 
Главичкв Божидар      о^оу.таи 
Господцсти!, фрав>0        (птугап 
rpajidi Перо      отоута^ 
Грба Mu uman Д-р ■    отсутан 
l'ju'uili Бштдвјан       за 

Грђић Васиљ -- за 
Грубановић Милаи — за 
Груоер Фрашо Д-р    - отсутан 
Давидовп'!- BiiTOMup   — за 
Даниловић Живко  — за 
Де1МотроЕић Јурај — за 
Дервпшпћ Ђулага       за 
Дпмптријевић Мпта — отсутан 
Димптрпјевић Хаџи-Тодор — за 
Добровић Мнлан С. — за 
Добровољац Мплан Ј. — за 
Довозеиски Јован С. — за 
Додпћ Александар-Така       за 
Дошен Мирко Д-р — ^а 
ДраговпН Милош 11.        за 
Дрљача Бранко   - за 
Дрмел> Алојзпј   — за 
Дубоковић Јурај   — за 
Ђокић Pncio — за 
Ђорђевпћ Владимпр ■— за 
Ђурнђ Михаило — за 
IvioroEiili Иво Д-р        отсутаи 
Живановиђ Милан   — отсутан 
Жвванчевић Михаило -    за 
VKHBKOBIIII Негосии Д-р  — за 
Живојиновић Душап М.       отсутал 
Захарић Чедомпр       ва 
Зељковиђ Бошко - - за 
Земљп!) Јакоб — за 
Ивглдекић    HBKOBUII Мпрко Д-])    - 
IluaHiuiK'Hul)  Петар   — 88 
liuau'ii'iniii Душаи     -   ва 
l'Ica'KOBiili MiuiiiBOJo ГБ.  -    отсутам 
Исаковп!'! Мито — отсутаи 
Јапковиђ Веливар Д-р   - отсутан 
Јевреновић Драгољуб Д-j)   — ва 
JcBTuii  /U'mtoTiije ■— за 
Јевтић Милутин Ал. — ва 

отсутан 

.ICHTUII Мвхаило 

.lonTiili Радовав 

.lcvmli Милутип 

.hviiumli Божа Ц. 

.lepcjiuli VK'imojuu 
Јеремић Тоде Д-ј) 
Јовав Андрвјв 
Јовановв 
.louanoBii 

. — ва 
ва 
отсутам 

за 
ва 
отсутам 

отсутап 
^лександар      ва 
Ђока    - огоутов 

ва 

Јованови)] .1ова       отсутаи 
.luitu'iuli Доброоав      ва 
Кадић Хуоевв       ва 
Кајмаковш Омар      вв 
КаламатијсииЈ! Михаило P 
Кавдић Јовиша К.       ва 
I.'.ITUII Милош       ва 
l>:ili;iurKii Ст1 nali       ва 
Kcmc.i.i'Huli  Никола Д-р 
li. 11шц AiiTou        за 
Iviic/ia'Uiili Ловро        отсутаи 
Кножевић Стјвпо r[-\>      отоутав 
Ковач Ainc .l>.       ва 
Ковачевић Драгутвв    Карло 
li'nvKvi.  Ma|)U(t Д-])      ■ :iu 
K'ojiil. Драгутиа Д-р 
Комаи   \ lunu       за 
KocTiili Дршутии Д-р 
I.'OCTUII мвлорад -1. Д-р 
Краљеви}! Драган Д-р 

отсутап 

отсутаи 

ва 

ва 
ва 

ва 
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Кракер Алберт Д-р        отсутан 
Крафт Стеван Д-р   — отсутан 
Крејчи Антон  — за 
Крстаиовић Ристо   — отсутан 
Крстић Владимир       за 
Крстић Милутин •— за 
Крстић Мпхаило В.   — за 
Крстић Симо   — за 
Кузматшвпћ Лазар К.   — за 
%јунџић Андрија К.    - отсутан 
Кујунџић Богољуб К.  — за 
Кумоиуди Коста Д-р — за 
%нгарић Анте Д-р — за 
Кушашић Јоахим  — за 
Куртовић Војко  — за 
КуртовиИ Шукрија — за 
Лазаревпћ Мплован М. — за 
Лезаревнћ Тодор Д-р — отсутаи 
Лазаревић Теодосије К. — за 
Лазаревић филип С. Д-р — за 
Леушић Ђуро Д-р — отсутан 
Лисавац Младен Д-р — за 
Лончаревић Иван Д-р — отсутан 
Лончар Станко ■— за 
Лукић Н»иван Д-р — отсутаи 
^акар Дако  — за 
^аксимовић Божидар   — ва 
^аксимовић Стјопан   — за 
^алаичец Владо Д-р   ■- отсутан 
^арииковић Војислав Д-р — отСЈтан 
Марјан Ђу])о   - за 
^арјаиац Симо  — за 
"lopKuh Фрашо — отсутан 
^арЈсовић Миленко Д-р   - отсутаЈг 
Марковић Милорад II.     - за 
Марковић Никола   — за 
^«pKOBiil, Петар К.   - за 
^acTponuh Анте Ф.   — отсутап 
Матица Павао -  за 
^Tnli Ђока Н. - за 
Мацековић Матија      отсутан 
^aiiiuh Марко  — за 
ЈЈетикош Мшшн Д-р       ва 
^'"jiili Мплаи Т).       ва 
ЈЈалвтић Ијекослав Д-р 
ЈЈилетић Владислав -    ; 
Mi 

;ia 

за 
^j11 "iiucBiili Гавро 
ЈЈвлошввић Младе 

ва 
адон II.    - отоуген 

Милутицови!! Милипко Р. 
Милутццош,!, Милорад Ђ. 
ЈЈасирлић Јован Т.   - отоу 
l^ "i'pouiil,  ,1ован P. 

за 
- за 

утан 
отсутаи 

ЈЈахаиловић Илија П.   - рчсутап 
^чхајлони!. Светислав Д-1>       з.ч 
'^хори!, Иван       отсутап 
Ирављв Милан       аа " 
^Улалић Мусгафа A.       за 
Ј^јдоЈ)фер Мирко      отоутан 
ЈЈвДвљковић Урош II.    - ва 
. '"^il, Никола Д-р — отсутан 
JJiiKiii, фвдор Д-р — за 
[|Икод11Ј<.ци11 Аранђел Д. 
fJ^Ko.imi, Бранко Д-р       за 
''"•KOBIII, Тршхко -    за 
Јум!. Иотар Д-р    - отоутан 
'^рмцул Ранко Д-р       отсутаи 
и(:,Радови11 Алекоа Ј. • ■ за 

- за 

Остојић 'Буро Д-р — за 
Павлич Алојзиј — отсутаи 
Палечек Иван Д-р — за 
Парабућски Ђорђе ■— за 
Паранос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фран.о — за 
Патрногпћ Љуба — отсуган 
Перић Матеј Д-р — за 
Перић Миливоје Ђ. — за 
Перић Нинко Д-р — за 
Перко Драгутин В. — за 
Петковић Мнлан —  за 
Петовар Ловро — за 
Иетрнчић Живко Д-р — за 
Иетровић Марко — отсутан 
llemiih Милутин — отсутан 
Пивко Људевит Д-р ■— за 
Ипштелић Славко A. Д-р — отсутан 
Погачник Впктор — за 
Иоповпћ Димигрнје Он. — за 
Поповић Добривоје Гер. Д-р — отсутан 
Поповић Душан — аа 
Поповић Јефтимије ■— отсутан 
Поповић Коста Д-р — за 
Поповпћ Милан В.  — за 
Иоповпћ Милан Д-р — отсутан 
Поповић Светислав Д-р —  зз 
Ираљак Недељко — за 
Ирека Нпкола — за 
Прекоршек Иван — за 
Ирпнции Јово — sa 
Прша Шиме Д-р — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — за 
Радпвојевић Лазар Љ. ■— за 
Радић Иван — за 
Радови)! Саво Д-р — за 
Радољић Милан — за 
Радонић Миљак - - за 
Рајнћ Тоша Д-р — за 
Рако Јанко Д-р — отсутап 
1'апе Стано Д-р - - за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулпјаи Д-р — за 
CaBiiii Лранђел — отсутан 
GaBiili Сава В. — отсутан 
CaBKOBiili Il.mja - - за 
Санто Гавро Д-р — за 
Сарачевић Раденко — за 
СекулиЈ! Милан Д-р — за 
СелпК Јоца М.  — за 
Селмаиовић Алија   — за 
CiiMiili Милорад    - за 
CiiMOBiili Александар М.   — отсутан 
CMiM.aHiih Тома Д-р       за 
Сокић Милоје М.    - за 
СоколовпИ  Никола 
('.nacoBiiii Вукашии 
Спахић Владо — за 
Спнидпср Вјекослав ■— за 
Ciiiiipnili Вјекослав — за 
CpiiJKuli Мплаи Д-р —   за 
Стажић Јоспп — за 
C.T.'ijjvouiili Никола — отсутаи 
Станнћ Лндрп        отсутаи 
CTaunumii Владимир Д-р   -   за 
CTanojeBiili Драгомир М.    - за 

за 
за 
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Станојевић Мплутин — за 
Стевановић Живојин Ар. — отсутан 
Стевановпћ Милан  — за 
Степанов Мпливој   — отсутан 
Степановић Милан Р.  — за 
Стефановић Игњат ■— отсутан 
Стијпћ Милан Д-р — за 
Стојадпновић Милосав Д-р    - отсутан 
Стојкозић Милан Ђ. Д-р   — отсутан 
Стошић Стаменко   — отсутан 
Стрезовић Крста   — отсутан 
Суботпћ Никола Д p   — отсутан 
Тадић Глигорије Д-р  — за 
Теодоровић Војислав — за 
Толић Игљат М. Д-р -- за 
Томпћ Јакоб — за 
Тонић Тодор Р. — за 
Топаловпћ Милап — ва 
Торомановић Хасан — отсутан 
Трбић Васплпје ■— за 
Трбојевић Урош Д-р — отсутан 
Трифуновић Љубиша — за 
Тркуља Станко ■— за 
Трпковић Ставра К. ^— за 
Ћпрпћ Ђорђе ■— за 
Ћпрпћ Стеван — за 
Ђуковић Милан — отсутан 
Узуновић Никола — отсутаи 
Урек Ивап — за 
Урошевпћ Мирко 
Урукало Сергије 
Фиданчевић Тома 
Физир Виктор  — 
(DoTiijtuli Дрса  — 
Хојдии.ак Антоп - - за 
Ханжек Ловослав Д-р  — за 
Хасанбеговић Авдо Д-р   — за 
Хођера Свотислав В.   — за 
Хрибдр Иикоиа   — :т 
Христић Бора -    за 
HeMOBiih Филип — за 
Церер AiiTon ■— отсутцп 

Ил.  - 
— за 
Д-р 
отсутаи 
отсутан 

отсутан 

за 

Ципушевић Методије — огсутаи 
Чорбић Бранко — за 
Чохаџић Хазим — отсутан 
Шарковић Тихомрф — за 
Шеатовић Ђуро Р. — отсутан 
Шега Фердо — за 
Шелмић Драгић М. — за 
Шећеров Славко Д-р — за 
Шибеник Станко Д-р — за 
Шиљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шнајдар Фрањо — за 
Шуменковпћ  Изпја  Др. отсутаи 
Шурмин  Ђуро   —  за 

Потпретссдпик Д-р Коста Поповић: Гласа^с 
je закључено. Резултат гласања je следећи: гласало 
je свега 187 народних посланика и сви су гласали 
sa. (Пљескаље). Тиме je законскп предлог и у И6' 
лшш коначно усвојен и no § 64 Устава упутиће се 
на даљи рад Сенату. Пристајели Народна скуп- 
штина да закључимо седипцу. (Пристаје). Пре иего 
што закључимо ову седнпцу изволнте чути дпевнн 
ред  за наредну седиицу. 

1) Избор Одбора за проучавање законског преД' 
лога o споразуму no научним, школским и уметнпч- 
ким односпма нзмеђу Краљевпне Југославије u 

Републике Пољске. 
2) Претрес извештаја Одбора за проучава*в 

законског предлога o сузбијап.у скупоћо животнИ* 
иамнриица. 

3) Претрес извоштаја Фннанспјског одбора 0 

предлогу закона o увођеи.у у живот међународниХ 
угово])а u споразума. 

4) Решаваље   o  Правилнику 
службе   у   Народној   скупштннп 
службенвцима   (§   127   Закона   Q 
Народне, окушптинв). 

Даиаиш.у  обднзацу  заклзучујем  a 
зујем за сутра пре подио у 9 часова. 

Седница je закфучена у  18,45 часова. 

o   организацвЈ1' 
и   скушитинскиЧ 

IIOC.HliillOM    РеД5г 

ii,4yiiy зака- 

ПРИЛОЗИ 
MimiiCTAPCTBO 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА   ИАРОДА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1,-  A   Б  И   П   Е T 
K. lip. :!(:s 

Господине претседниче, 
Ha основу приложвног овлашђења датог ми Указом Његовог Величанства Краља од 2 априла 1-1-^ 

годнне, част ми je у прилору доставити вам Шредлог Закона o подизању дсшова и других објаката  УДР^ 
жењаиустаиопа.којссилдају у падлокиостМииистарства фиЗИЧКОГ васпитања  народа»    C   молбом,   ДЗ 
изволите послати ЗаконодавИом одбору Народне скупттиие на решење. 

Изволите,   Господине Прстседмпче, примити и овом приликом уисрсње o мом одличном поштова^' 

Министар 
Београд, 4 апрпл 1932. Физичког   васпитања   народа« 

Др.  Краљевић Драган,  с.  Р- 
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ми 
АЛЕКСАНДАР   1 

no милости  Божјој и вољи народној 
Краљ Југославијс 

Ha предлог  Нашег Министра   физичког васпитања народа и no саслушању Нашег Министарског 
CaiitTa,  a na основу члана 63 Устава, решили смо и  решавамо: 

ОвлашКује се Наш Мннистар физичког васпитања Министарства   физичког    васпитања    народа»    na 
НаРода, да може поднети Народно.м  претставништву решење. 
<(Предлог Закона o подизању дешова и других обје- Наш Министар физичког васпитања нарола нека 
ката удружења и установа, које спадају у надлежнсст изврши овај Указ. 
2априла1932годи11е 

у Веограду. 

Министар 
Физичког    васпитања    народа, 
UP-   Нраљевић  Драгап,   с.   р. 

АЛЕКСАНДАР, с.   р. 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

11оДИЗАЊУ ДОМОВА  И ДРУГМХ OBJEKATA УДРУЖЕЊА И УСТАНОВА,   KOJE   СПАДАЈУ   У 
НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА   НАРОДА 

Ми 
§ 1 , 

Удружења и установе које сиадају под надзор 

10Аизати домове и друге објекте који су намењени 
^Иљевилич удружења и установа, без претходмог одо- 

"'^а  Министарства   фнзичког   васпитања   народа; 
с'Го тако пс могу вршити преправке Beli посггој&ћих 

•^'Мова и објеката без претходног одобрсња onunc 
-у,1Равне власти. 

§ 2 
Учињене материјалне издатке око 11()диза11.а п 

дРеправке домова н других објеката противио § ! овог 
„^она, сносиће чланови управе дотичног удружења 
и Установе. 

§ 3 
Na предлог Мииистра физичког васпитања на- 

P"/Ul ' Д;1 може Министарски савет одобрити, да се потребна 
јРЈРађена и непрерађена грађа и други грађевински 
^Ријал за подизање домоваи других објеката усту- 

"тц бесплатноиздржавних предузећа удружењима и 
^новама поменутим у § 1. Исто тако може Мини- 

старски савет одобрити бесплатан превоз ове грађе 
и другог грађевинског материјала на државним же- 
лезницал^а и бродовима, од места државних преду- 
зећа, до места подизања домова и других објеката 
удружења и установа. 

S 4 
Министар физичког васпитања народа у саглас- 

ности са Министарским саветом, прописаће уредбом 
ближе одредбе која удружења и установе и под којим 
условима могу Да приступе грађењу ОДНОСНО преправци 
домова и других објската. 

§ 5 

Одредбе §§ 1 и 2 овог Закоиа ne одпосе се na 
удружења н установе, које су почеле са нзградњом 
домова или других објеката upe доношења овог За- 
коиа. 

§ 6 

Овај Закон ступа на снагу када ra Краљ пстпише 
и када се обнародује у Службепим новинама. 
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