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ПРИ6РЕМЕН0Г НАРОДНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРВА, ХРВАТА И СЛОВЕИАЦА 

Д]>ЖЛП 21. МА.ЈЛ 1919. ГОДИПЕ У ВЕОГРАДУ. 

ПРЕДСЕДАВАО: 

иотиредседник др. Иван Vi:6i\\). 

CEKPETA1': 
Др. Јосиф Бојиновпћ. 

Црисутна ева гоепода министри сем мини- 
сгра војног и министра иошта. 

Почетак у 16 часова, 

потредседник др. ГШАИ РИБАР : Отва- 
рам 23. редовпи састанак. 

Молим господина секретара, да изволи про- 
чнтати протокол арошлога еастанка. 

Ссиретпр ЈОСИФ БОЈИНОВШ прочита 
протокол 22. редовног састанка. 

Потпредседник др. ИВАН РИБАР: Пма 
лп ко какву приметбу да учини против прото- 
кола ? (Нема.) Попгго приметбе нема, записник 
сс оверсшљује. 

Молим господина секретара, да извојш про- 
читати молбс и жалбе упућене Народном Пред- 
станништву. 

Секретар ЈОСИФ ВОЈИНОВИЂ еаошптава 
one молбе: 

Новак lIcTiJOHiili нз Дол. Миланоица моли 
Иародмо Представвшптво, да му одреди месечну 
помоћ, IIOIIITO му јо и последњи син Милорад 
Петровић, ио.шцпсјки писар среза љумског, 
округо ориарвнсЕОГ, умро na војоној дужности. 

Мата Jp.'inli и.ч Смиљана моли за помоћ; 
Mii.ioiii Драгосављшић свршени грунтовни- 

чар u iipahTiiicanT варошког београдског прво- 
степеного еуда, моли, да му со издаду ева ирипа- 
дајућа му берива, као и да се врати у служОу, 
коју je нмао npt^ рата. a којује као добровољац 
српске војСЕе морао напустити. 

Светозар Јовановв^, из села Страгара, среза 
jactMiipiKor моли за помоћ, јер je као царински 
стражар изгубио очни вид. 

Милева удов. Данила Крсмановића из Вело- 
( iciie. Mo.ui за помоћ. 

гБорђе A. Петровић, моли да му се годинс 
проведене вао неуказне (6 година, 3 месеца и 28 
дана) урачунају у указне. 

Милева Дакић, пензионарка, моли да joj Cb 
призна инвалидска потпора за иогинулог joj 
ni na Драгутина Цакића. 

Милева Ф. Далековић моли за помоћ a за 
заслуге њеног покојног мужа, Феликса Далеко- 
niiha. бнвпкт инжињера. 

Мплован Р. Марковић учитељ моли да му 
се призна право на урачупавање неурачунатог 
времсна за повишицу плате и пензијр, као и на- 
кнаду за протекло врсме од 20. марта 1908. го- 
дннс као дана законодавног скупштинског регае- 
ња па додније, те како би четврта периодска 
повипшца следовала од 25, септембра 1920. го- 
дине ирема закону скупштинског pemeita. 

Снмка С. Милосављевић из Бучја, молп за 
сталну иесечну помоћ. 

Илија Ковачевнћ моли да му Народно 
Продстаипиштво донесе pemeii.e o нсплати ратпс 
оштоте у вредности 20.000 круна, зато што су 
му Аустријапци одуие.т двоја кола и коња. 

Зорка Милапа Маринковића из Алексан- 
дровца, Mo.iii да joj ep додели издржава1ве Ш№ 
за себе, тако и за мла^сг брата н сестру, иогато 
су матфијално сасвим упропаттени. 

Е&тредеедиш др. URAH РИВАР: Свс 
ове молГм1 уиутиће се одбору за молбо и жалбе. 

Молим господнпа свкретара да прочита 
јодеу молбу за одсуство. 
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Секреџр ЛОСИФ БОЈИНОВИЋ (чита) : 

1 ^ародном Представнигатву 
у Б е o г p a д у. 

Молим Иародно П1)едставнпштво, да ми до- 
зволи одсуство од 2 мјесепа ради лијечења ка- 
тара, IHTO ми je нужно no савјету лијечника дра. 
JoKiiha. 

C поштовањем 
Београд, 17. маја 1919.     год. 

Косто Вожић, с. р. 

ИотпреОседиик др. ИВАН PIIBAP : Одо- 
брава ли Народцо Представништво тражено 
осуство? (Одоб1)ава.) 

Молнм господпна оекретара да изволп иро- 
татати пнтерпелације. 

Секретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ cr.omnтава 
ове иптерпслације: 

1. Интерпелацију господппа /Кпвојина 3.ia- 
тића na господииа Министра трговине и инду- 
етрије o истпнитостп закључ^вва веће количине 
зејтЕна са трговцима на Крфу na потребе вшшз 
земље. 

2. Интерпелацију Ђуре Шурмина na госпо- 
лина Шгаистра привреде и господина Мишстра 
војног, ради продаје јечма и зоби ол етране Boj- 
im чкс, области румске. 

3. Инторпслацију господппа Пероелава 
Паскисвића и другова na господпна Предоедника 
Мшшстарског Савета у предмету затпттт ма- 
теријалних шггереса nanio дрзкаве н њених ири- 
иадппка код ликвидације бивгасг ауетрп-угар- 
ског мшшстаретва ваљсвих послова и аустро- 
угарских конзулата у Турској, Африци, Аме- 
рипи и Новој Зелапдији. 

4. Иптррпелацију господпна Аитопа Крп- 
етана и другова на господина Председника Ми- 
пистареког Савета, Министра унутрашњих дела 
n Мшшртра Rojnor o догађајпма у Коругакој. 

5. Идтерпелацију господина Аитона Кри- 
сгапа п другова na господина Мппиетра војппг 
п морнаЈипи' o интершфању рудара Франца 
Штрнског и Фрапца Берцета од стране официра 
цслјСког пешадијског пука у росто1)ац11Ји ета- 
нице у Вељешаку. (Впдп ose one имтерпелациј*' 
na крају састапка.) 

Потиредггдшп; др. ИВАБ РИБАР : Све 
овс питорпелације упутиће се падлсжпим мтга- 
стрима. 

Молим госиодппа секрстара да изволи про- 
чи1ати саотвтења гошодв штистара. 

Свџрет -'ОСИФ БОЈИНОВИЋ гаоиштаиа 
ono одговоре господа мигшстара : 

1. Гоеподив Мпвистар за аграрну р«^орму 
извештава да he na ннтсрполадију toonoiuraa 

Мехмеда Спахо, ради објане листине конфиди- 
ната у Босни и Хврдеговиви одпжорпти мим ос 
стаии na дпешш ред. 

2. Господин министар саобраћаја извс- 
штава да he na иптерпелацију господина Јураја 
Ннанкипна o ирешној потреби нужпих при- 
прета за напте номорство ире склапања мпра од- 
говорити, кад се буде ставила na дневпи ред. 

3. Господип председппк Мпиистарског Га- 
вета извештава, да на интерпелацију гошодина 
ilftiBOJiiHa Златића, народног посланика, o досу- 
1)11иању ипвгкЈидских иотпора не може одго- 
ворити, јер ne припада у његову надлежност Beli 
господина MiiniRTi)a војпог. 

4. Одговор господипа министра војпог да he 
na интерпелацију гдсподина Живојипа ЗлатиКа 
d решавању инвалидских потпора одговорити 
чим се етави надневни ред. 

5. Одговор господина митстра за аграрну 
реформу, да he na пнтерпелацпју госп. Аптона 
Сушпика н другова. o ироведби аграрне ре(|)орме 
у Словеннји одговорити, кад ее иста ставп на 
дпевпи ред. 

6. Одговор господипа мшшстра cao6pahaja. 
да he na иптерпелацију господипа Аптопа Кри- 
стана и другова no прсдмету прекпда жељез- 
пичког caooijahaja у станици Шпиље, одго- 
норигп. кад ее ставн na дпевнп ред. 

(Сва ona саопштења Скупштргаа прима 
к зпању.) 

Шотпрбдседтк др. 1IBAH РИБЛР: Сви 
OBU одговори na иптерпелацпје етавиће ее na 
дневни ред за наредну сједпицу. 

Молим гошодана секретара да прочита 
молбу господнпа ЦандуровАа. 

€екретар ЈОСИФ БОЈИНОВИЂ саоптта- 
i'.a M().:i6y Живојина Павдуррвића адвоката из 
Београда. која моли, да се na место покојпога 
Милана MocTiiha позове као посланик кпалифи- 
ковани за oi;pyr врушевачкја. 

Потпредседџш :w- ИВАН РИБАР ; упу- 
livje се одбору за верификације. 

Изврлите чути jom јсдпу сличпу молбу. 

еекретар ЈОСИФ ВОЛШОБИЋ саопшта- 
ва иолбу Лазара Обичана, аредоедника еељачке 
(транке, који молп да се доде.че мапдати и ее- 
љачкш страпци у Бапату. БачкоЈ n Барао>и. 

(Обе ове молбе видп na крају сасгапка.) 

Лотћредседшк др. IIBA1I РИБАР : упу- 
iiyjc ее одбору за вериикације. 

Изволит;1 чуги иитап.а нЈародних предстаи- 
иика na господу мшшстрс. 

Секрпар ЈОСИФ BOJHHOBIlTi (читттава 
(ma питања \ 
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1. Живојнна Златића на министра тргоннне 
ii индустрије o пстинитости пристаика краљ. 
владе, да се ставља кредит од Каиаде у робп 
од 500 милијона днпара за пет година. број 
2003. 

2. Живојина Златића na министра саобра- 
haja, да' ли му je позиато, да није обезбеђена 
веза мзмеђу козова Крагујевац—Смедерево и 
пароброда Смедерево—Београд. 

3. Милована Лазарсвића на господина 
иредседиика владе o помоћи поетрадалима у 
Шабцу. 

4. Керубина Шегвића на гос-подина Минп- 
сгра просветс o професору Барићу у Спљету. 

5. Керубина Шегвића na господина Мини- 
стра Унутрагањих дела o оскудици у Далм. 
Приморју п острвпма, као и сеобн у Америку. 

6. Светозара К. Ђорђевића na Министра 
Фппансија o оскудпци соли и пстролеума. 

7. Јурја Бианкппиа na председпика мини- 
crapcKor Савета o терору у Задру. 

8. Суљаге Салиагића на минпстра за аграр- 
пу реформу o мапифесту датираном 3. априла 
1010. годиие у Брчком. 

Штпрсдседник др. ИВЛН РИБАР : Има 
реч госиодип Жгшојин Златић рали етављања 
питавБа. 

ЖИВОЈИН ЗЛАТИЋ : Ja имам да уиу- 
тим једно кратко питање на господипа мипистра 
тргоипио и индустрије. Пре кратког времааа у 
дисту »Трговипски Гласник« изашао je чланак 
V коме je бргло говора o пекаквој понуди зајма 
кападскс владе од 500.000.000 дип. иашој владп 
у справама у роби. Taj je чланак заинтересовао 
нашу ширу јавност. тс ja молим господина ми- 
пистра, да mi изволи одговорити у колико je то 
тачно, какви су услови те попуде и je ли штогод 
рађено no томе. 

Еотпредседпик др. ИВАН РИВАР : Има 
реч господип мииистар трговине. 

Мипистир трговине u индустџије др. BOJA 
G, ВЕЉКОВ11Ћ : Ja могу господину послапику 
одговорити на ово пнтање само ополпко у колико 
je ono mim досад познато. 

C том попудом зајма од 500,000.000 стоји 
е.твар овако. Пре једпо 10 дана долазпо je к мени 
у минмстарстио једап чиновиик једног другог ми- 
иштарстпа. к рекао je да je Канадска Влада 
спремна да намучини једапзајамод 500,000.000 
динара у роби. Рече да je то дознао у Паризу, и 
да ту попуду као врло кориспу треба примити. 
Ja еам fa замолио да ^нl да бар текет уговора 
који je, luio што ми je on рекао, у Паризу закљу- 
чеи ii:iM('l)y Грчке и Каиаде. n no ком je уговору 
Грчка дббила један зајам од те иете суме за псту 
цбну. Текст тога угоиора добио сам у петак 16. 

о. мј. To je само препис уговора без икакве овере, 
штампан na машиви са потписом мипистра Ве- 
ршцелоса и каиадског мппистра трговине н ии- 
шта више. Сутрадап у »Трговинском Гласнику« 
прочптао сам и ja члаиак у коме сс каже како je 
подиесена службена понуда пашој влади o том 
зајму и како се та ствар држи у мипистарском 
еавету, или у поједииим министарствима na сту- 
дији na штсту трговине и привредне обпове наше 
земље. 

У недељу добио сам и пвтање господина no- 
еланика. Ja на то могу одговорити, да до овога 
момента п.мам у рукама само ово. Под предпо- 
етавком, да je све ово овако, да je Грчка добила 
зајам од оволпке суме, која се нама нуди, ипак 
ja палазим да се ова ствар ne може преломити 
иреко колена. Упитању je 500 милијопа дипара 
зајма у роби. Кад држава већ прави један зајам, 
парочито у роби, опда ona мора увек да одреди 
у прпом реду који су артикли њој потребни, и 
у другом реду треба да устапови извеспу кон- 
тролу за куповину те робе. 

Није довољно потписати само уговор. ria 
пустити трговце да иду у Кападу, да no своме 
пахођељу купују тта им je потребно, јер кад би 
се тако поступило, врло je вероватно, да би тр- 
говци куповали само ону робу, на којој ће нај- 
Biniie зарадити, a ne опу, која je нама потребпа 
за namy привредпу обпову. 

Друго, ако би се та трговачка изаслапства 
оставила без икакве контроле, опда би могло na- 
ступптп п то, да те фактуре које држава има да 
плаћа буду тако велпке, да im од тога зајма у 
ствари у робн добпјемо можда само половину 
врелпости. Зато, кад би се и ова понуда могла 
узети апсолутпо озбиљпо, било би претходпо 
потребно устаповптп пајпре једну комисију овдс 
која би одредила, какве ствари треба за нас овде 
у Србији, и које су пам пајпотребније за нашу 
нову домовипу. 

Затпм требала би једпа коптролна комп- 
сија, која би пмала да коптролише куповпе nene, 
no којпма се те ствари могу пабавити. Ми бисмо 
дакле ову ствар Ј^оралп узето у студију. Напо- 
мињш, да сам накнадно еазнао из јсдног писма 
кпје nnje предато менп, пего мом колега у мп- 
нистарству За псхраиу и обпову земље, из кога 
се писма впди, да у преговорима између Грчке 
n Канаде. пигу те две владе преговарале ди- 
ректно, пего je ту интервепирао једап агепат. 
коjn je за своје посредовање наплатио 3% на 
пме провизије. Ако бп се таквп исти услови по- 
ставили n нама, ja вам кажем унапред, да такав 
уговор ne бп потписао. (Одобравање.) Hama 
влада може имати директних веза са канадском 
владом, n пама за закд.учење уговора и зајмп 
нпсу потребип.тшкакви посредпппп. a најмаи.е 
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посредницн, који се овако скупо плаћају, јср на 
100 милијун долара зајма 3% провизије пред- 
ставља око 30 милијуна динара a без тога ми 
можсмо бити. 

Господо посланици, независно од ове ио- 
нуде, која je као што из овога видите, прилично 
иејасна и неодређсна, министарство трговинс и 
миниетарство за исхрану ралили су на том, да 
ее артиклн којн су вам потребни за привредну 
оинову земље, no могућностц тто upe и што 
јефтиније набаве у земљама, у којима их има. 
Међу земљама, које се највише интересују за 
»ашу привредну обнову, долазе данас у ирии 
ред Уједпњене Државе Северене Америке. Mi; 
смо до еад у више махова имали прилике, ла 
дођемо у додир са изаслаиицпма америчких ба- 
иака, и са службеним личиоетима Уједињеиих 
Држава Северне А.мерико. и опи су нас сви уве- 
раналн, да he наша држава за своју привредиу 
обнову наићи у тој земљи на вајвећу предус^т- 
љнвост. Осим тога од наше делагације из Париза 
добио сам вест, да се у Америцп чак спрема 
јслав варочитн закон за помагање малих држва 
које су у овом рату оштећене. — Ми смо дошли 
у додир са представником америчке организа- 
ције за снабдевање п с њим смо се споразумели 
да би ради привреднс обноие name земље било 
иотребво уредити ово: 

1. Да се овде, у земљи, ффмира једап по- 
већи одбор, састављен од представника свију 
привредних грана, дакле, трговпне, индустрије, 
земљорадњо п заната, н тај би одбор пмао да 
одреди, који су артпкли иама најиотребнији за 
привредиу обиову. Затим би у Амернци требао 
да се формира, односно да се одавде одашаљс 
један сличав одбор. који Cm се овде на лицу ме- 
ста. упознавпга се са приликама, старао да ио- 
ручбние овог одбора у земљи извршује та.мо под 
најдовољнијим околвосгама. Разумс се, да би 
и тај одбор у земљи и овај одбор у Америци, 
имао да стоји под падзором других државних 
luarni. како би се нзбсгле разпе приватне спс- 
i.v.iauHJc и користм. Га иоједипим коморама ми 
смо већ стајали у цретоварању, n еутра-преко'- 
сутра имаћемо један заједнички састаиак, na во- 
јем he\ro утврдити те одборе, и.т ес барем ближс 
споразуметн око тога економског зближења из- 
међу вас и Северо-америчкнх Уједпп.оппх Др- 
жава. Ja сс надам, да lio то зближење са Ује- 
дињеппм Државвама Гсверне Аморике пмати 
врло корпсних иоследипа за вас, и да нам оида 
може бити ne he битц потребпо, да се обраћамо 
jom на иеку другу страну, јер he Уједип.гпс 
Геверо-Амерпчке Државе бити у стап.у. да пам 
дају све oim. тто нам je за пашуирипредпупбшжу 
потребно. AKO пак тп n не буде случај, ja ne 
11скл>учујем im ову попуду, која нам посредним 

путем долази од Канаде. У начелу примићемо 
сваку понуду која je корисва no привредву об- 
нову наше земље под условом, да се све набавке 
крше само у ошптем интересу, и да буду нскљу- 
чени сви посредници који раде много витс за 
своје провизије него ли за земљу. (Гласови: 
Тако je.) 

Шрпредседпцк др, IIBAH РПБАР: Рнјеч 
пма јчхјнодип Живојин Златић, да сс изјави o 
одговору гоеподива министра за трговину и ini- 
дуетрију. 

ЖИВОЈИН ЗЛАТИЋ: Меви je, да ово im- 
тање упутим, дао повода onaj члапак, који je 
изашао у »Трговинском Гласнику«. a која je 
ствар тамо сасним друкчије извешена, пего ли 
IHTO je то господив мнпиетар рекао. Ja сам од- 
говором гоеподина министра задовољап. Пошто 
on нзјављује, да влади није иозпата никаква 
звавичка повуда, већ приватпа. преко посред- 
пика. Међу тим имао бих само да учиним једпу 
при.медбу na одговор господина ми&истра што 
се тиче самога тога пос-ла. Ja мисјшм, ако би се 
Beli узела и ова повуда у обзир, или ма каква 
лруга попуда, да миппстарство све понуде, које 
су под повољним условима дате, може у пачелу 
усвојити, али да би требало да једва колшсија 
овде утврди, каквих ми артикла требамо, a 
друга би комисија требала утврдити, каквих 
артпкла има у тим земљама. Ja везкам каквих 
артпкла има Капада за nae, али могу само једпу 
етвар казати a то je, да je Канада дапас недо- 
стижпа у продукцији пољопривредних справа 
и машива. Ja бих молио господина министра. 
да у овом интању уложи сав евој труд и убрза 
посар еолиео je год могућс, јср су натпе потребе 
велпке за обпову земље. Ипаче сам еа одговором 
господина министра задовољав, 

Потпредседиш :iv. IIBAH РПБАР: Ријем 
има гоеподин пародни поелалик Лазаревић, да 
стави упит на господипа мппистра председпика 
(Гласови: Нема га овде.) Ријеч имаде гоеподпп 
Керубип IIIerBiih. да стави упит na гоеподива 
министра просвете због поступка против иро- 
(ђесора Барића. 

КЕРУБИП ШЕГВИЋ : Ja сам, господо, 
luio паролпп пославик сазнао за иите пемилих 
(мучајева који падају na терет далматипеке 
владе, a којп могу да створе злу крв и вераспо- 
ложење у евима елојевима пучапства. који су 
највише доприњели жртава за остварељс name 
младе југославевске државе. Један од тих слу- 
чајева je овај случај. Гимпазпјски проф^ор у 
Сплиту, Bapnli. бпо je у почетку рата сд ау- 
етро-угарског режима суспевдован од службе п 
n.iahe, због чега еу и on u fceroBa фамилија 
претрпјели велике иуке п мпого ее напатили. 
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1\ал je вастало иово доба, он je враћен na својс 
мјесто као ирофссор гимназије у Сплиту. Он je 
један од најумнијнх људи у пашем друштву.: 
нјссник je н књижевниЕ. Сиевао je химпу краљу 
Петру п српској војсцн. У почстку новс владе 
name. iiiiMt'ljV оста.шга. установљси je и једаа 
рдбор за пропагапду. У тај одбор упми су ве- 
ImiioM л.удп који су сс сами гура.т напред, a 
орофесор Бариђ био je стављен na страну. А.ш 
бсл њега, који говори Франиус-ки и енглески као 
ла je рођени Француз или Енглег, није се могло 
радити, na се je догодило ово: Једнога дана го* 
шаље њему аокрајинска влада читав пакет пи- 
сама да nx одмах прозеде. On je то вратио n 
казао: »Ja сам орофесор, ja то не иогу радити, 
јер сам na послу у пшназијн«: Посл.сдпца je 
TORI on.ia. Да je он еуошндовав м од алаћс и 
од елужбе. 

Госиодо моја, ово ее нигдје не чини, овако 
ее вигдје na свијету не иостуга. Ja ипгам m- 
сполииа иинистра просвјете: Зна ли onaj елу- 
чај. и да .m je вољав са евоје стране да учипи 
IHTO треба да ее да задовољштина господину про- 
фесору Барићу.? 

Птпредседнш др. ИВАН РИВАР: Има 
рсч гоеподин министар просвете. 

Мтистар npocem ЉУБОМИР ДАВИДО- 
Н1ГИ : -Ja не знам да ли се доиста десио onaj 
(мучај са omiM професором, a сем тога, висам 
mi знао, да he ми господив посланшс упутити 
ono питање, na етога нећу MOIHI пи одговорити 
господину шкмапику одмах. како бих му ппачс 
асслео одговорити. 

A.in могу одмах pehu. ако je гачпо ono што 
je on сада извео, v што ja ne сумннш. да могу 
само жалпти. mro сс тај случај десио.-ц да hv 
iioiiiTo iipiioamiM потребна обавештења, учинитв 
еве тто до мспс cTojn да господин орофесор будс 
npalu'ii v ena евоја права. Дотле, ДОК ona обапо- 
■птења ne добијсм. Mo.nni господппа аосланика 
да te задовољв опмм иојим одговором. 

Потпрвдгедиш др. ИВАВ РИБАР: Има 
рсч господив Шегвић. 

КЕРУВИН ШЕГВИЋ: Ja сам предао 
L'Bojc витањс v одређево вријеме и држао сам 
да je достављево господиву мивистру. Сем тога, 
држар сам да hc гоеподцн ииввстар у onoj 
!-rna|iii битв ооавмјсттеп п no rove. тто ^пl je 
позвато, да je професор Барић упозвао с овом 
crnapn п господива Корошеца, те сам држао да 
je п on нешта ndi предузео код господина иивн- 
сгра да сс Барићу да задовољење. За то саи в 
мислио да мм je витање в опрапдапо. Ja ее ва- 
дам v прапдол.убл с. га n колегијалвост гоепо- 
дппа Miimicipa. да he у овом погледу учтппм 
тта треба. 

Потпрсдссдник др. ИВАН РИБАР : Има 
реч псти ГОСПОДЦВ ради iniTaita na r. Мпппстра 
Унутрашњих Дела. 

КЕРУБИН ШЕГВИ1:   Господо, кад je 
ciipiiien par. вратила се момчадпја кући. ila 
naiiicM Прпморју. вв звате ваво се живи. Оску- 
дица, врло велика о.-кудица. Ha тжт отоку 
од -Vi чстп. километара где асивв четирп киљадс 
стапоппика. влада као што рекох освудица. Јер 
тпх 54 кплоуетара ne сачвшша еамо ;(емл>а те 
iilicMa томс парод ne мОже да живв од земље, 
IHTO će обичво бави радом na варобродгша, идо 
na рад no тпорпицама. или ое cejffl у Лкерику. 
Амершса их je хравила. Оеталц део елужв во 
градоппма. и радм у творпицама цсмевта у 
Сплиту. Сад je еве то обустављево, храве вема. 
a Италија je реквирила еве бродове. Друтшто 
»Далмација« има света два до три пароброда, 
n;i којима naiini л.уди могу попешто да заслуже. 
Иа ono Ma.io иаробродопа што их има. ne могу 
;е еместитв naum људи, пошто je већива napo-' 
'ipo.iona одузета. Творвица псмспта у Сплиту ir 
радн. Угљевокоге Нталпја je сжвестрирала та- 
i.o. да људи пемају чиме ЛОЖИТН своје маптис 
У ЛмеоиЕу се ne тже ићи. a л.уди треба да 
асиве. Прсмда хвала богу вз АМерике, храве пма 
доета. алп ту храпу впав треба и.патити. .Ћуди 
су жвЊш рада n граже да зараде у својој др- 
жави. Hana.in.in су овамо и тамо. и видпм иу 
'iai,- u оВДе na ћуприји. да радв, м хпалс се. Алп 
взвевада далвштинска влада обуотавила je нз- 
давањ? путвипа сшшже, в вшпе ее вико ве пу- 
шта да вде. Међутим породпце тих л.улн гла- 
дују, и иети желе поштепом ларадом етећи ono- 
iiiко да ne оекудевају у свачем. 

Га друге страпе ви лпате прло добро. п 
чу.ш ете, да ее код nac подижу тужбв и вели 
ее да псма радве fMiare. Eho на хиљаде л.уди 
желе рада, a.m ne могу да дођу да раде. Зато 
сам (мободап. да упптам господина Мипистра 
Упутиаппппх Двла, je ли on дао какову наредбу. 
да сс запречв вутовање за .чарадом опим гладппм 
м вевољшга Приморцииа, и Далмативцина, п 
падспицима ИЗ ДрТШХ i.pajena namera парода. 
II да лч господпп Мппистар зна, да тамо л.удп 
огкудијепају у средстпима прехрапе. и je ли 
вољав у томе смпслу да учипп потребне ЕОраке, 
да сс томе злу ставе ва пут. Јер нвва буде увје- 
рсн господпп Миппстар. да lu« се вајбоље ИЗ- 
градпти држава. ако се парод буде задшољио 
v iicroniiM потрсбама. 

иотпредседиш др. IIBAH РИБАР: Ина 
рвч Г. Мшпктар Упутратњих Дела. 

Министап Унутрашњих Дем СВЕТОЗАР 
HIMUillTiKnini: Гоеподо, мепи еу поставл>епа 
.UM i!irraH.a. .Прво. да лц je мени вознато, да 
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пучанство Далматинског Приморја и оточког, 
које je жељно рада, трпи оскудицу. Ha то пи- 
тање могу да одговорим, да ми je то познато. 
Друго питање, да ли je познато министру, да 
далматинска покрајинска влада ускраћује про- 
пуспице младим људима, који желе у границама 
name државе да траже зарадс. Морам одговорити. 
да ми ово није познато. Пропуснице за цирку- 
.итпју. и за унутрашњи саобраћај наше држве, 
ne одређује министар унутрашњих дела, но њих 
издају локалне државне власти. Ja нисам издао 
викакву наредбу, да се тамо учини то' ограпи- 
4011)0. miTJi сам извештен, да се овакве пропус- 
иицо становннцима који би хтели да приврс- 
b.v.iv. уекраћују. To je прва прилика, да ja 
чујо.м ову етвар, која се односи на покрајинску 
нладу Далмације. Ja мислим да краљевска влада 
но.ма ништа против тога, него само мож-с радо 
поздравити ту појаву, кад има становника којп 
.\ohe да раде, и краљевска влада апсолутно. ne 
MOJVO одобритн у томе поступак, да тим људпма 
тамо чине ма какве сметгве. Ja hy тражити у 
томо иоглоду извегатај и разлого. зашто су те 
иропуоипце усжраћене народу. To je ово што 
могу олговоритп на ово питање. 

IIITO ес тиче трећега питања, шта иамерава 
учинитн Миниетар, да се пучанству помогне да 
сс но селп п да не пде у Америку, ja мислим, 
да ово троћо питање не спада у моју надлежност 
него еамо у толико, у колико сам дужан да от- 
клони.м запреко уиутрашњега саобраћаја. да то 
пучанство може ићи слободно, кад тражи за- 
раду. Ииаче ово друго пптање ne епада у моју 
иадложност. 

Еотпредседнш др. IIBAH РИВАР :  Има 
[•оч г. Керубип Шегвић. 

КЕРУБИН ШЕГВИЋ :  Господо, баш у 
незп са одговором г. мшшстра унутрашњих дела, 
ja морам напомонути, да нагаи млади људи тра- 
же зараду у Америцп. Кад су хтсли да ступе 
у Југославенску легпју, онда им je речеио. да 
no ће бити нише тога да пду да со, скнтају, него 
lio имати зарадо у овојој зшљи, ^ohv својим на- 
родом. A сад, кад иостоји слобода, кад je ио- 
колвко п.пх иогинуло na солупском фронту, 
с ihiiMa се поступа као са најгорим туђиидима. 
таКо да има много од њих, који ее са солупског 
фронта нису нратнлп кућама, пого су поново 
отишли у Амсрику. To je. гоеподо, жалосна ио- 
јава, јер еу ималп, да се људи поврато својпм 
кућама. да накнаде грдме губитке које еу имали. 
Ово je случај који je за осуду. 

Мшшстар унутрапш.их дола може-се лако 
o томо уворити. да далматимска нлада незна да 
мромиели o iii!ro|)o('iiMa ne само оцштим, иего пи 
■niMd у г.војој земљи. Ona jo умјосто да длје sa- 
pa до људвмај ла ствара изворе зараде,  она се 

бавп свим другим само ne тиме. Народу се ствара 
зла крв u намеће бољгаевизам одозго. Ja сам то 
чуо, a тамо сам и poben. Onaj народ чека, да 
се учини ред одавдс у оним крајевима,да одавдс 
дође искра новога свјетла u новога духа, да бар 
впдм да je престало ono тикапирање аустриј- 
ско. 

IIOIHTO г. мнпистар унутрашших дела обо- 
ћава да lio ез ова етвар испитати. и обавије- 
стити ?'е, ja очекујем од љега да he се не само 
обавијеетити-, него да ће na Далматинску Владу 
пранити прос-ију. да се до тога рада дође, и да 
o томе пптању поведе строгог рачупа. 

Потредседник др. ИВАН РИВАР : Има 
питањо г. Свстозар Ђорђевић  na г. министра 
фипапсија . 

СВЕТОЗАР ЂОРЂЕВИЋ: Ja имам да 
упптам г. мипистра фипапоија o раду пли, 
управо бол>е рећи, пераду Управе Државних 
Монопола Још у децомбру меоецу прошле годпнс 
за вромс рада Српске Народпе Скупштине ja 
еам тк)Ч приликом изпео г. мпнистру фипансија 
нохај и нерад Управе Државпих Мопоиола оче- 
кујућп, да he ти људи бити уклоњенн, и да Кс 
етвар iilui набоље. Дочекао сам, да су ти људи 
добили класе. 

Изгледа ми да се ново краљевство заузима 
за иорадпике, a ne за радпико. Ради тога ja сам 
iipiinvben да поновим своје питање г. министру 
Фпнапсија o пераду управе мопопола. Пз Ма- 
ћедоније, опецијално из Прилепа и околипе. 
добио еам пеколико писама од људи, којима со 
можо апсолутнр веровати, да je оскудица соли 
таква. да ее килограм соли плаћа 6д 5—8 срп. 
динара. Овде. господо, у Београду у цептрали, 
гДе je управа монопола, ja сам присуствовао и 
видеб да се килограм соли плаћа na пијацп 15 
круна. Г. мипистар финапсија изволео je оида 
у свом одговору дати једну лепу наду и мспп, 
i! полом Народпом Представпигатву, и свом на~ 
шем троимепом пароду у краЗБввСТву Срба, Хр- 
иата и Словепаца, како управа монопола пма. 
всзнам, грднс количиие соли у Тупису, пезпам, 
петролоума у Амерпци, познам како je управпик 
мопоио.ча отшпао да закључи и разчисга пеко 
погодбс c'a румуљском и маџарском владом итд. 
итд. Ja сам том приликом пзјавио да ne верујом. 
jop познавајући врло добро и способностн u 
снсргију опих који рукују управом тшопола, 
ja сам био тврдо уверен да су то само празпе 
рочи. Овога пута, господо. п после 5 месецп че- 
кања упфдило се да сам имао пуно право. Ja 
жалим IHTO сам ово питање имао да поповим пред 
Нродним Представништвом целог нашег троиме- 
пог народа; Ja сам држао, кад сам то већ једном 
учипио. да ne треба то витпе да понављам. Ме- 
ђутш, гооподо. управа мопопола не оамо да Пијо 
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пишта ирнианила, вето je учпннла још једну 
несрећу у народу да ео, која се ,јг овде затекла. 
поеде окупацпје и заплењена, продаје народу, 
na je до пре једнога дана продавала no 20 дн- 
[iapa 100 Kina a еутрадав иродавалв po 45 ди- 
иара. AKO господин министар није пмао приликс 
да се yH('|rii o томе, ja га могу увери^и како je то 
дсјствовало na селу, и како ее je велико неза- 
довољство ствррило тамо. Ha такав сс вачпи 
ствдра терев За боЛ)1певизам: Нерадом n овим 
рђавим радом, a ецецијално још се тиме убијају 
државви приходи. Јер кад би се руковало овако 
како греба приходима управе ионопола, веби 
држава имала прплике да повишава порезе na 
своје грађаве, јер би ее raj поре;? ооередвим пу- 
тем наплатио. Ja питам г. мшшстра, коме je 
свакако то познато јер сс o томе пише no свима 
листовима : мнсли ли он да јг већ 12 час да ее: 

псраднпаи разчисте из управе монопола. 

Потпрсдссдпт др. ИВАН РИВАР': Има 
рсч г. мпппртар фиванеија. 

Мииисгар фишнсија др. МОМЧИЛО НИИ- 
ЧИЋ : Менп су, господо. посланпдп, o овом пи- 
таљу поднесепе интерпелацпје, и ja ћу na љпх 
одговоритп кад буду стављепе na лпсвпи ред. 
Господину цославику ве мислим да одговарам 

због тога, IHTO MU њргово пптање nuje Гшло 
саопштсно. a гоецрдин послапнк зпа врло лобро 
пословник, и мпслим да од мепе данас и не one- 
кује пикакпог пдгпвора. 

Иотпрсдседпик др. ИВАВ РППАР : Има 
реч г. полаппк Ђорђевић. 

СВЕТОЗАР ЂОРЂЕВНЋ; Гошодо, ja сам, 
.■шајућп врло добро пословиик Народне Скуи- 
штине, упутио још јуче И8ј.утра своје питање 
иреко председпшлтва Народпе Скушптппе. мо- 
лећи да ее то питаље достави г. министру фи- 
пансија, и молио сам да мп r. мтпк тап пзволи 
одговорити дапас na овој седпици. Према томе 
ja сам своју дужвост тачпо no пословнику учп- 
mio. n ако je ппло погрешке, иогрешка je ДО onora 
којп je то пропустио саоигатити. Алц ja ииелим 
да би лга г. мшшстар фивансија могао потпуво 
одговорити na ово imraihe. јер му je 0В0 пптап-.е 
noiiiiaTo. ji'p mio je актуелпо, и 0 њему ci' у ошпте 
једиако п мдрго говорило n ппсало од [сакр смо 
овде дошли те ne мрже битп да му нлје познато, 
осим ако му je пезгодпо да одговара због добро 
позватог еродства, али радп тога mije дужав na- 
род да na'iii n етрада без соли. 

Потпредседеин др. ИВАН РИБАР'.:  Нма 
реч г. миппстар (ImnaiKiija. 

Минжтар (Jmuaucuju др. МОМЧИЛО НИН- 
4IITi : Бш због 'гога, што je ово iinTaii.e од то- 

лике важвости, unje ред да ono оуде иредмет 
je.Uioi' ароетог шггапн), на i.uje мпппсгар пма 
еами пеколико речи да одгоиорп, и дотичпп го- 
инодиа иослааик да изјави да ли je с тим од- 
говором задовољан илп пије, a да остала господа 
гшславицн у и.сму ие узму ппкаквог учешћа. Ово 
je. господо једпо од најважнијих питања, пи- 
raine o епабдевап.у земље с мовополским ар- 
тиклима, где na II])BO месту дблази ео, као једап 
од вајнеопходвиЈИх артикала за народ, и еасвим 
je прпрордпо. да то шггаљел-реиа да буде пред- 
мет огапте дискуеије, у коме hc учестаовати и 
друга господа поеланици, a ne само господив 
иитач, n друга господа шгаистри, a нарочито 
министар за исхраву. 

Због тога ja опет попавл.ам. ие мпе.шм ово- 
га пута одшварати гоеподипу пооланику, јер би 
то oii.io na уттрб оне диекусије, која o овој 
ствара трепа да се поведе. 

СВЕТОЗАР ЂОРЂЕВИЋ: Нпсам задово- 
љан одговором господипа министра. и подвећу 
iionoBo o овој стварн пптерполацију. 

IloTnpcdcećmiK др. ИВАН РИБАР : Има 
рсч пиподпп Виапкшш, ради упита na госпо- 
дппа мивиетра иредседникак 

Дон ЈУРА.Ј  БИАШШНИ:  Ja  одтђам 
(Mioje питање. 

Цотпреддедиик др. ИВАН РИБАР: Исто 
je тако одгодио своје питање и господин посла- 
miK ("а.шхагпћ. Има реч господии Никодијр Mn- 
.lenih ради упита на председппштво. 

МИКОДИЈЕ МИЛЕТ1П1: Ja сам. гоеподо, 
хтео да ставим једно питање на председвиштво, 
али после саопштмм, које je малочас учињено, 
да hi' се Народно Представпиштво још na да- 
нашњем саставку позабавити са једвим врло 
важппм и no моме нахођењу судбоноснпм пита- 
њем, no nam парод, ja ово питање резервпшем за 
идућу наредну седвицу Народног Представниш- 
тва n молпћу предеедппштво да no члапу 45 по- 
словника има то у виду. 

Лотпредседиш др. ИВАН РИБАР: Прп- 
мам то к знању. 

Пре прелаза na дпевни ред имам обансс мmu 
Иародпо ПЈкдетавппттво, да je господин Мпни- 
стар правдс доставио председпиштву закоп o иа- 
мепама п доиупама у закону 0 обуставппзвршепн! 
n обзебеђења, као и тока рокова од 29. јупа 
1011. годппе. i.oJH je добио пајвпшу сапкцпју n 
iivo.iiiKonaii у броју 34. Службених Новипа од 
10. апрпла ове годипе. Према томе овај еапкпио- 
нпсапи заков he се похрањивати у архивп На- 
Г)одпог Представвиттва. 
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Надаље ии je саошптити, да je услед 
оставке народног посланика Карла Трилера, 
упражњено једно меето У ([»ипапсијалпом одбо- 
ру. Гоеподин Карло Трилвр био je евоједобно 
у месецу марту взабрав од прве еевције, na етога 
позивам ирну секцију, да се састане и избере 
једнога члапа у финанцијални одбор. 

Ирелалимо на дневнп ред. Ha дневном je 
реду тачка 2. алинеја 1. извештаја верифика- 
ционог одбора од 12. маја 1910. год. Ради сс 
овде o избору носланика господина Јована Ћпр- 
ковића. Жели ли ко o овој тачкн да гонпрп ? Реч 
имаде господин народни посланик Никодије Ми- 
летић. 

НИКОДИЈЕ МИЛЕТИЋ : Тачка II. изве- 
штаја верификацнвог одбора заслужује пуну 
пажњу Народнога Представништва по својој 
оЈзигпналности, на коју ћу ja да скренем иажњу 
Народног Представништва и да га замолим да 
ири одлуци коју треба o овој тачци да донесе 
пма то у виду. 

Из ове друге тачке већина верификадиоиог 
одбора учиннла je доста јасну напомеиу, у ево- 
јој тежњи, да избор иародног послаиика Јована 
Ттрковића уништи. Али, истичући ту евоју 
тежњу, та иста већина верификационог одбора 
чини и упада у једну недоследност, на коју hy 
ja такође овом приликом, да скренем пажњу На- 
родпој Скуиштини, и да je умолшг, да ona ne би 
пошла за решењсм већппе верификашоног од- 
бора и упала и еака у ту иедоследпост. Ta ведо- 
следноот, no мом нахођењу, у томс je, што ве- 
Imua верификационог одбора, поред поништаја 
посланичког мандата, са разлога због јшчних 
неподобпостп взабраног, тражп jom и уништај 
избора повереника, који je извршев na дан 2. 
марта ове годнпе. a којп су повереници бирали' 
не само господива Ћирковића ко поеланшса, 
нсго п љеговог замоиика, a тако исто и још једног 
посланика и његовог заменика за тај округ, који 
je Народна Скуппггпна већ, no иредлогу свију 
M.ianona иерификационог одбора, огласила као 
иеоспоран. 

•Ja миелим, господо, дасе не може im даску- 
товати o пгјавилиости избора поввревика којп 
су њега бирали, ако се, у исто време, не додирве 
питанл и o избору Крстс Ђррђевића, иротс из 
Битоља, и његбва замевика Глигорија Цампазо- 
miha за округ бптољски. јер еу omi од једвог 
истог изборног тела, једповремепо и na исти па- 
чин бирави. (Зледствено томе, не може избор за 
једвог изабрапог посланпка бити пеоспораи, док 
се то оспорава код другог нзабрапог лица, na се 
чак оспорава и ираво бирања тога другог лица 
од стране повереника, којн су биралп ono прпо 
лице, за које већ постоји скупштипска одлука, 

као mro сам мало upe иапомеуно, да je њвгрв из« 
бор ироглажсн као веоепорав. 

Ja држим, да Народна Скуптпшна мора 
изаћи из оде иедоеледвости на тај иачин, што he. 
према том евоме ранијем решењу, означпти пз- 
бор и овог другог поелавика, кад je иећ то еа из- 
бором оног прног послаиика учинила, тим прс, 
пгго ty се од стране једвог члапа. који je одвојио 
мишљење у верификационом одбору, иред На- 
родвим Представвипггвом констатовала још и 
ова факта : да од стране бирача тога округа, којп 
еу гласали за избор пославика, није било жалбе: 
a, да та жалба која поетоји вије подвета од над- 
лежве стране. Дакле no опоме како сама факта 
говоре, да je изабрани пославик Ћирковић ука- 
зом o његову иензионисању престао битп оргав 
миииетарства полиције, није био дакле, више 
иолицијски чиновник много upe BpnieiM нзбора 
повереника м посланика, пгго му даје права да 
je слободан од те дужности, која je њему личио 
епречавала право да буде изабран. могао битп 
биран и изабран за пославика, као што je овде н 
учињево. 

Кад никакав други разлог дакле не иостоји, 
који оспорава правилвост изббра господина Јо- 
вана Ћпрковића, онда и оно што се наводи, као 
разлог од етрапе одборске већине да он као чи- 
новник министарства полиције није могао бити 
бпрап. отпада. Јер као што мало upe рекох. мо- 
рам поиово да помепем п то да потврдим да у 
току времепа кад je избор повереника вршен по- 
стојао je ранији указ његовог иевзиовисања. 
AKO би се стало ва то гледитте да се дав разре- 
гаења узме као полазна тачка за оверовање пупо- 
.моћија, ja мислим, да би то било скроз погрепшо 
и да би се етворио рђав преседан за сво личпо- 
сти, које xohe да се кандидују, a које дођу у 
положај госполина Ђирковића : да њихово раз- 
решење зависи од воље дотичног министра. 

За нас као пароднс посланика мора бптп 
мероданан указ o његовом пснзионисању без об- 
зм pa ва дап његовог разретшва, јер je мивистру 
уиутрашњих дела стајало ло воље илц до и.е- 
гове риђавности или до његовог расположења 
да лп ће му он одмах поелати замеву да on може 
напустити своју дужвост, или веће. Ja не кажем 
да je овде било какве хрђаве намере. алп из 
привципа neo'OMo стати na то гледшите, да дамо 
могућвост мппистру полиције. да може вршитп 
ма какав експеримеват приликом избора једиог 
иародпог посланика. 

Указ o илговом пеизиописању je меродаван. 
On je цао у доба. кад Ћпрковнћ joni mije бпо 
кавдидат, кад jom mije избор поверепика цзвр- 
meii и онда je иотпуно н>егов избор и иравилаи, 
јер je био без утицаја na избор и поверспика и 
посланика који je тамо вршен. Најмање би се 
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иогао дозволити onaj други захтсв вепине од- 
Порске, no коме сл тражи, да се чак и избор по- 
вереника уппшти. Ако би се томе гледишту upii- 
игло, онда вае питам, господо, шта ћемо радити 
са овереним-мандатом преко кога je Скугаптпна 
.јсдиоглаено орешла, са мандатом оиога лпца. 
i.ojc су -гу повереницима изабрани. Да ли смемо 
ми доћи до тога. да Скупштина рети за једво 
.таце, да врсде тп повереници, a за друго лпце 
саевим обратпо. Ако постоји тај факт, да je тб 
пзборпо тело неправилво изабранђ и да ,јо та не- 
правилпост могла утицати иа сам начип избора, 
i;a и па нзбор дотичпог посланика, онДа ее ио 
молсе то одвојити ни од другах личнсти no рас- 
положсњу, које уживају код чланова верпчфи- 
кациопог одбора или кога другог, JTCTO се vopa 
примснити na omiiTii избор. 

Ilonopeiiiiiiii ако ваљају за избор једног no- 
сланика, онп морају потпуно ваљати и за избор 
другог лица другог послаиика, који су од једног 
азборног тола и у једно псто време бирани. Дру- 
гог тумачепх! ne иоже бити. и спако друго тума- 
чсп.о ишло би na једпу партиску "једностраност 
или na личпо раецоложев&е, који ne емеју да 
превлађују у Пародпом Иредетавптптпу, napo- 
'iiiTo пршшком верификације избора народних 
иослапика. Друга би ствар бп.та кад господин 
посланпк ne би imao личпа својетва за то место, 
u онда би ее могао његов избор издвојити од из- 
бора п.шршепог тога дана. Алп кад та својства. 
гсад тп педостацм евојства ne пбстоје, n кад ono 
mije ппкакап разлог што on није бпо разретеп 
дужноети за један дап раније, онда ja мислим, 
госпрдо, да ћемо ми морати прећи прекр one 
друге тачке n допети такво репгење, да одобрпмо 
правилност избора и овога послашгаа, кал емо 
ncli i)aiiiije одобрилп пзбор његопог друга, којп 
je од пстога тела бпрап. гГо je моје мшпљење и 
ja hy глаоатп, да се нзбор гос.подппа Јована 
Тшрковића прими као neoenopan признавајући 
према 1)аттјем ретеп.у и према рапијем моме 
r.iacaii>y. да je избор поворопт;,! потпупо пра- 
вилав n na занону основан, управо пооснови, Ko- 
ja je тамо постављена за избор повереника, који 
( V тај избор Ћирковићев пзпршп.т у ono доба 
[>ад je избор господипа проте Крете Ђорђевића 
пзпршсп. 

Пхутредседнт др. IIBAIl РИБАР: Има 
pi'4 гпсподип Airioimjo Тодоровић. 

АНТОНИЈЕ ТОДОРОВИЂ : Гоеподо 11a- 
родни Поелаппцп 1 Побуде, које су мене и w>h' 
друтовС иагпале да поднесшо жалбу "a избор 
гоеподина Ћжрковић^ јееу те, што смо извеште- 
nii нз аутептичппх извора, да jć жалба заие.та 
пог-тојала. Да je то тачпо поеведочиће и nam по- 
ттовани [солега госпдин Отаншпић. Да je жллСп 
заиста [гостојала ол бпрача Битдљског округа 

посведочиће и господин Никола Ракић, инепек*- 
тор миппстарства просвете у Витољу, који се 
овде, у Веограду налази. Али неким чудноватим 
начшЈом тс je жалбе нестало. Изнештеп o томс, ja 
сам еа мојим друговима поднео жалбу Народној 
Скупштини na избор господитга Ћирковића. 
Uprna томе тврђење господина Милетића и од- 
брана господина Ломовића, где кажу, да жалбе 
бирача Битољског округа пема. тачне су у то- 
.iiii.o у коЛико те жалбе ииеу етигле. Да заиста 
жалба постоји, греподо, овде je човен у Веограду. 
који je жалбу потансао n та жалба пије потпи- 
eana из некаквих партијских разлога од пекцх 
политичких непријатеља r. Ћпркопнћа. Њу су 
потпиеали људи који припадају и радикалној 
странци, н>у су потппсали и људи који прп- 
падају еоцијалиетичкој crpaiiiiii п људи који 
припадају самосталној етрапци. 

Гоеподо, да вам наведем саме потписнике 
na тој жалби г. Јован Крапчевић, шеф финан- 
еијске управе, радикал; Жика Поповић, судија, 
вапредњар; г. Mnhiih. школски надзорник, na- 
предњак; г. Марић, директор гимназије, еамо- 
сталац: учптел.и: г. Boja JaMJanomih. г. Cnacoje 
Iloiionnh и г. Ђорђевић; др. Hane Чубровић, 
социјалиста, и још неколико повереника из npii- 
лепеког среза. 

Ио, оставимо то. господо, na страну и ви- 
димо да ли г. Ћирковмћ мсше да будс народии 
посланик. Госп. 'Ипрковић je разрешен дуж- 
nocTii првога марта. a другога март;! били еу 
избори поверевика, a избори повереника, еу 
есспцпја избора. Господо, аека даду еваком од 
nac да будемо окружни аачелник, да доведемо 
за поверенике своје људе, избор je вишв noro 
сигуран. Даље, господо, кад je демократска Шу- 
мадмја i.oja сто година жвпзи демократским жи- 
вотом морала у свомс изборном закову метвутп 
такву одредбу, да полицијски чиновник може 
nirni кандидат ако на месбц дана upe указа o 
изборилга поднесе оставку и буде разрешен, онда, 
какве одредбе треба да буду за нове крајевс 
i.ojn живе под јелппм полицијским режимом; 
какве .ni оида одредбе требају да буду код nac 
гле јелап окружни паче.пшк има веће in аво neiv. 
.ni Министар пего ли председнш: ропублике у 
другим земљам^, a то je право исељавања из 
једнога округа у други. Код таквога етања 
ствари, сасвпм je оправдана сумпа у слободу 
избора господина Ћирковића. 

Морам епомевути још и ту околноет, да je 
после п.ега за окружног аачелнћка у Витољу 
loinao његов пријатељ и пераздвојпвп друг, n 
:,iiMy се чује п то. да je иршио иробпо гласап.е 
na трп дапа гфе избора. 

Како су овде у питању морал и углед name 
;ip;!,-aiie. ne смемо доиуститп да, као ирви по- 
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слаиик U3 јужних крајева, уђе у парламспат 
једап полицијски чиновник'.,То je потребно не 
само зато, што би то дало рђава примсра o бу- 
дућој слободи нама m јужних крајева, пего je 
у питању углед nam ca етране, јер he нама 
непријатељска штампа то коментарисати na свој 
пачии. 

Зато, да завршим: евакоме, коме иолс демо- 
кратеки принцшш стојс на ерцу, ne ће гласати, 
да у парламепат из ових крајева уђе сада једак 
иолицијеки чиновник. 

потредседпик др. ИВАН РИБАР : Реч 
ma г. народни посланик Оганишић. 

Др. АЛЕКСА СТАНИШИЋ : Гоеподо, мој 
предговорнпк гшзвао се на мене у том штњу. 
да ли постоји жалба против мандата господиш 
Тшрковпћа.Мепи je познато да та жалба постоји 
и знам, да су je послали бирачи пз Скопља и 
го они потиисници. које je on епоменуо. Толико 
ради обавегатења. 

Међутим, ja сам се пријавио и безтога за 
[)еч зато, што ме je питање пзбора екопљанскога 
и битољскога штересовало већ ])аније. И могло 
се приметити у извештају Верификационог Од- 
бора, да против избора господина Шушкаловића 
иостоји моја и мојих другова тужба. 

•Један од разлога, no коме би требало епо- 
јити једаи н други мандат. није у свим опим 
равлозима који су ааведени У изветтају Вери- 
фиБационот Одбора, изиешои. Taj je разлог сва- 
како пајвал.нији и због њега треба унигатитн оба 
избора. Према уредбп наиме, na оенову које су 
бирани посланици у јужпој Србији. један од 
услова, које мора иматп пародни посланпк, je 
тај, да тај послапик буде родом из јужне Србнје. 
Чуди ме, да Верифпкационц Одбор нијс узео 
да образлаже евоје стаповипгге у поглоду na ту 
одредбу. Ja ћу, приликом дебате o избору го- 
сподина Шушкаловића заступати то моје п мо- 
јпх другова становипгге. Сада напомињем. пошто 
еу та два избора у везн, да сам против избора 
гоеподина Ћирковића и молим Народно Пред- 
ставнижтво да тај взбор иопшпти na основу тога. 
iiiTO иема питпих уелова. којр уредба o избору 
поеланика предвиђа. 

Даље, разлоге даћу, кад будем roBoiino o 
иабору гоеподина Шушкаловћћа. 

иогпредседнпк др. ИВАН РИБАР: Реч 
имаде господин iiai)o,T,iiii поеланиЕ Милетић. 

ИПКОДИЈЕ МИЛЕТИЋ : Господо, иорам 
да се вратпм иа ову гтвар поновно отога, пгго 
господин предгрворншс mije хтео да додирне 
(чтх разлоГа које сам ja овде изиео. A изглсда. 
,ia вамерно TO. пије хтео учинити стога, што су 
in раздрзи raii'Bii. да со не могу побијати im 
преко. п.их лако прећи. 

Ja са.м наломенуо у почетку свога говора 
да je оио тра^кеање верификационог одбора јсдна 
педосгатпост тиме, aiio би се усвојило мишљењс 
већине верЕгфикационог одбора, пошто je већ ра- 
mije другојаче репшла ивојом одлуком код из- 
бора Крсте Ђорђевића, чији je избор иеоспорен. 
п i.oia je Пародно Иредетавииштио признало за 
посланика. Господо да се на томс радржимо н 
да се прп решавању овог питавва ne руководимо 
партијским udi демократским осећајима, јер 
ако на ту етрану 1го1;емо да само гледамо na пар- 
тијекс ocehaje, онда можемо цонова доћи-до 
ецене, како je na протлој седници одиграна, кад 
je избор једнога посланика оснажен, uojn mije 
имао mi приближно оне услове да на TO место 
дође као што су услови за господпиа Јоваиа 
Ћирковића. Ja бих молир гоеподина предговор- 
аика из демократске страике да ве претреса ово 
питање са партијског гледишта и да кажем, да 
,мп не гледамо na те изборе и верпфипацију оннм 
очима. како они гледају 'ča партијског гледшпта, 
пего са гледншта прцнципијелног. Кад je за Ма- 
кедоштју л стару Србију постављен принцип 
посредвсих избора преко поверника, треба да се 
тога принципа држимо. Ако mije no иравилу 
извршен избор оних тела. која су требала дати 
Народне Представнике, o томе може бити речи. 
Али кад ее већ признаје да je то тело изборно 
састављено на оенову тих прописа и извршеи 
избор од истрг тела који je иризнат за je.um 
лице, онда се друго лице ие може оепоравати 
истом 're.iv епоеобност за бир^ље. Ви од тога 
разлога изгледа бежџте као што бежи и већина 
верификашоног одбора. 

Ja Mo.niM Иародно Иредставииштво, и пра- 
г.о да вам кажем, ja морам уцутити апел na те 
нове демократе да nx замолим, да при осппиап.у 
гсмел.а за оргаргзацију уставне владавине каше 
заједничк« државе ne постављају .овакие iipiin- 
miiie. јер изгледа ми да he се осветити оппма 
којиовако хоће да радв. Ja ne бих желео да ее 
за почетак, оеновицу, гсао предрадњу за цри- 
времени устав за нову заједничку краљевину и 
изборни закон, руководимо овако иедовољно 
jacno рдређеним принципима за изборно право 
грађана и самих иоелаимка. Ja мпого више це- 
miM положај једпога посланика, да бпх му могао 
придати само партијеку важност и зато иолим 
да сс одређујемо сшштим пачелом. које треба да 
рпроведемо за пов парламентарни живот и об- 
пону name пове крал^евипе. 

Овде je згодно да се критикује рад и про- 
imcii na којима су имали да ее бирају поела- 
ници у старој Орбији и Маћедонији. Али са 
обзиром na прилике у којима се иалазимр ja 
li.v иреко тпга за сада npelui. Али са жаљењем 
морам констатовата што je до тога морало доћп, 
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да су за јужне крајеве Стару Србију и Mahe- 
донију, издаване нарочите урелбе o изборима 
иародних посланика. 

Uompećcedmn др. ИГ.АН РИБАР:   Реч 
имаде господин Попадић. 

Т.ИМИТРИЈЕ ИОПАДИЋ: Господо на- 
pii.imi представници, ja нисам мислио, да узи- 
мам реч o оно.ј дебати, али ме je na то навео го- 
iup госиодина посланика са лсиице, коме, пека 
ме пзвинп, ne знам im име, н ко.јп je у свом го- 
вору био веома жучан na полицајце тако, да не 
би желео, да их види у Народиоке Представ- 
пмштпу. IIITO се мене тиче. ja гоеподина Ћирко- 
i'.iilia п нс познајем, алп верујем, да je on. кад 
je аосле облобо^ења отишаоу Стару Србију, 
(•BOJI™ радом п евојим делима тамо етекао no- 
верењс у народу. Ja придајем важноет n имам 
пуно вере, да je он био пун ндеала, ла je био по- 
штен човек, да je чак нешто n урадио. без еумњс 
впше добра него зла за ослобођени народ, те je 
отуда и стенао поверење n еимпатије онога на- 
родв којн сс je после 500 година робовања, 
[гослс ЕСосова, оелободио, ла га бира. On je 
показас, да k потпуно доетојав ових другова, 
који (•>■ га упутили у евоје име овде у Народво 
Представвиштво. Налазим да je on без еваке 
суми.с бољи ол еваког другог и за то бн трсбало 
њвгов избор оспажггги. пошто je on тамо радио 
на опттем добру. За овр мс руководи jom n овај 
разлог. mro смо ми u ло сал имали полипијске 
чипоинпкс \\л краљевине Србије, који су били 
у Народној Скугаптини, n који еу се шжазалп 
njimi м('])у првима. Тако на пример имали смо 
г. Челу Урошмића, народног иослаппка. који 
je луго голмпа био пбрезнив и капетан у mm 
е.резу n кога емо ми почаствовали п бираЈш за 
скружнога деловођу. Исто тако емо имали јед- 
пога аорезника г. Лрагомира Петковића, који je 
био преко 10 годипа у крушевачЕОМ цорезвом 
оделењу, где je вртио екзекутЕЉним путем на- 
n.iaгу. na jo опет зато био изабран од те вароцт. 
Ja одбпјам ono, тто господнн вели, да нс треба 
лмрати полицијске чиновнике, n овде еам устао 
да овога господина браним и ако га не познајем, 
као што би бранио и сваког лругог Доброга лп- 
вовнива и желео му да дође у Народно Прел- 
етавнигатво. Оспм тога господии аредговорник 
није .'ta ирсмс uciora евог^ говора поднио иикаква 
[окумента, која би згогла подржавати њвгов го- 
вор, те стога држим, да љсго^оме говору није 
било места, јер еу п чиновници поникли из 
'•aMoia народа као и еваки други човек и сваЕа 
фуш грађанин. 

To je гато гам имао да кажт. 

Пптрвдседиик др. IIIIMI IMIBAI 
реч господип Kopali. 

1\к: 

ВИТОМИР. КОРАЧ : Господо. ja желим 
еамо укратко разјаснити држање namera клуба. 
Ми емо до сад гласали за оверавање свих мап- 
дата посланика изабраних од Црногореке На- 
родпе Скушптине, од Босанско-Херцегоначко! 
Народног Beha и Војвођанске Велике Народве 
Скуптине. Доследно томс, ми ћемо глсати и зч 
оверавање мандата пославика изабрапих за 
СтарУ Орбију и Маћелопнју, a без обзира na 
мале (чггпс приговоре, који су безпредметни, јср 
еу naum маплати настали na најразноврсније 
иачппс. јер то лрукчпје пијо могло бпти. Ме- 
ђутим, у onoj ствари гоеподина Тшрковића je 
пастала. чини ми се. компликацпја, која би 
захтевала једну истрагу. Вели се, да поетоји 
једна жалба ради изборних злоупотреба, и да 
je те жалбе нестало. Ствар je вероватпа. Ja бих 
молио господу, ла се псрификацпја мандата г. 
Ђирковића одгоди, ла се ствар упути Верифи- 
кацпопом Одбору п ако се пађе жалба. што може 
бити случај. ла се да могућпости жалпоцима 
да жалбу обнове. Гамо би једап моменат био 
зато ла сс мапдат ионшпти a то je, ако су из- 
борп билп пеправилпп тт насилнп. Пошто Bei 
гоепода вавађају имена опих. који су жалбу 
потписали, ja Miic.iiiM. да Народно Продотавни- 
IIITHO иома разлога, ла тим жалмодима онемо- 
гући ла жалбу тшс и да у љој кажу све. Ако 
1Тародно Пролставпиштво ne прихиати овај 
предлог мп пила ne можемо с таким решењем 
битп задовољни, jop се ne лаје могуЈшостп. ла 
(с може етвар n жалба проконтролпрати. Мп- 
сличо, да no омијемо овако слпјопо гласатп за 
поннштење једног манлата, na ћемо зато гласати 
1!](0тпв преллога верификапиопог одбора. 

Потрвдседшк др, ИВАН РИВАР :  Има 
реч госполип Мплотпћ : 

НИКОДИЈЕ МИЛЕТИЂ : Хоћу да кажем 
аеколико речи o ономе, тто je господин предго- 
ворник казао, да има или ла je било жалбо. Гп- 
с.подо, ja морам одмах да учиним једну ограду, 
да за то нисам зпао, и да je то сада новина, коју 
чујем, да je некаквим иутем те жалбс неетало 
п одмах мо])ам да нзјавим, да таквом тврђењу 
no иоклаљам вере, зато, што се апсолутно ira- 
чим no докомептује. 

Uo нашем изборном закону, којп je вјредео 
paimjo за изборо посланика у Грбттјп. mijo ее 
дозвољавало да једпо лпцо. којс ппје гласало 
na 1!:;Г)ору у нзбору у једном крају или округу. 
иомсе \11отребити право жалбо njioTnn избора у 
лругом крају и.чи округу. 

За нас je ново то mro се еада овде истиче 
ла могу подноептц лсалбу п друта вшозвана 
лица пз лруптх крајева n ла се пп н.и.ма ротпава 
n то jo. господо, ирло хрђав преседаВ, кога no- 
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(мемо усвојити. Међутим, господо, мислпм. да 
бп се огрепшли још и o једном другом iipmi- 
uimv. А.ко бн усвојили глодиште. да се всри- 
фикациоив одбор u Народно Предсташшштво 
морају руководити разлозима господина говор- 
ника, да ес чека док се не појавв асалба на из- 
боре, треба знати, да вма одр^енв дан, доклс 
сс im.iiKicf ^албе аротив избора вародних по- 
сланика, п ако ее у томс одређено*1 времсну тс 
агалбе нс буду појавиле, онда се прслазн npcuo 
тога ирема документима, који еу до тога .uma 
[шднети, a за оверовљење вреди извештај би- 
рачког одбора. 

Од куда би, господо, сад то било добро, 
усвојити и то гледшпте, да ми. Цародво Пред- 
ставоиштво чекамо, хоћс лв бита какве жалбо, 
уираво да je извудимо да буде, да бисмо имали 
чиме да сс забављано овде? Чим ta асалба иије 
cTinvia na време ona ее ве можс mi очекивати, 
a ако je асалба постојала [сако тврди г. пред- 
nautpimi;. a сада вије ту, овда треба nalili пута 
п пачпма. na којв je ова веетала u овда то до- 
кумсптопатп пред Народвим Представвиштвом, 
да бв се ово прв гласању могло определити. 
A.m вајмање je бало демократски и колегиг 
јалво, да госгтода вз личвог верасположења из 
једвога округа у ком no живе подвобе жалбс 
протии нзбора својих колета цзвршсввм у са- 
свим другим окрузама в то сад у вевреме. Ко- 
лико ту има иолитичцог морала, ja то остаил.ам 
свима мислећим људвага, да цеве. Ja већу само 
u учппим замерЕу IHTO еу то господа поела- 

nmiii урадали, a.in iK-ni'it'M оио. као врло phai; 
ореседав ако би сс и у будуће тако радило, јер 
m бн повизпло и one који водвосе асалбе, a вај- 
niimo јрдво Народно Предетаввиштво, које тожв 
ла сс у своие раду рушжодв привцишша демо- 
кратизма. 

Ja вонављам моју иолбу ва вародво Пред- 
етавништво да превб one друге тачке пређс, ла 
пстане сама ееби дослелпа. да ne одваја своју 
одлуву од већ равије изпечеве пллуке за Kpcn' 
Ђорђевића, проту из Витоља a њееош заме- 
аика п да овај избор као веоспораа аглаит, a 
ввабраног пославика врими. 

ВЦТОМЦР КОРАЋ; Да ли се иоже по- 
.iim.a.jim чивоввик изабрати за пославица у 
ово Привремево Народво Цредставвиштво или 
вс? Ja iiiniMialiaM сис one разлоге poje je го- 
еподив прсдговорвик onu1 взвио, алв закова ту 
псма i.o.jii on ово питанзС рвјешво. Ми имамо 
мавдате no развим принцишша n оцрдвдаво je 
кад nam клуб глаеује за иетрагу да ли je мав- 
дат господива Ћирковића добввед воправилвим 
памипом. 
Штпредседнт др, ИВАН РИБЛР:   Рсч 

iiMa mciio.um нзвестилац. 

Езвестилац: др. ХЕНРИК КРИЗМАН: 
lipu oujemi взбора взвршших у јужвој Србији, 
врефиваццови je одбор етао ва етавовиштс, да 
.i.i je воја околвост могла вматв утјецаја na 
слободу и резултат взбор^. To je варочито 
важво у јужвој Србији гдо je великв једав ifo- 
литичкв разлог и ввтерес да взборв буду сло- 
бодвв, да ве буде mi сјшс сумље, да лв je су- 
дјеловала прв томе државва власт. Полазећв 
с тога пачс.шог гледивгга верификациовв je од- 
бор геод пзбора гоеподнда Јовава Ћарковвћн 
iiponamao да je ono полицијскв чивоввик. On 
je 12. фебруара затражио своје умировљеЕве a 
разријешев jo enoje елужбе тек 1. uapra 1919. 
A Hcli други дав послије тога билв су взборв 
(говјеревива n on je, врвшо споју слудабу и еу- 
дјс.ктао код припрема избора аовјерсвика и on 
[Гзбор пак тш.јереппка je једав од цдјважвијих 
аката самога избора. Акт од 8. марта број 540, 
o распису избора у •Тужпо.ј Србијч сдрсђује 
взричито да ве може бити [савдвдатом једав 
ПОЛИЦаЈСКИ  ЧИВОВВИК,   To  би   o'I.'K)   llliornn  4.1. 
96. Упапа и чл. 18.,Изборвог забова соји од- 
ређује ла полицијски чввоввик може бвтн 
Есавдидат тев овда ако мјесец дааа ni »nje ра- 
сииса взбора буде разријешсв од елужбе. Од- 
војвво je мпшл.еп". да. lio.iniuiji-K'ii чпвовппк 
mije na сам дав нзбора врвшо викакав уплвв. 
Ilo у том случају предлвжа, да je тај npmno 
евоју службу до дава избора повјвреввка, a то 
je вајважвији дио еамога взбора. Ila опаску 
пославика Славка Милетића, да je скупштнва 
створила neli прејудил тшцс, што je олобрпла 
взбор II|MITC Крсте 'l.Viphciiiilia одгопарам. да ту 
пема прејудпца јер npomn взбора Крсте Xiop- 
ђевића mije mi подвеввша жалба, дочпм je код 
Јовава TiiiitKomilia уставовљево, да je дап прпје 
взбора lipnnio. у псгом бвругу iio.iiiuajcKv 
службу n да neva i.na.imliiii.aimjt'. i.oja се тра- 
ЖВ. (Жанор, КОјИ илада услпјед ра-гоиора im- 
јсдивих заетупаика, вепрестано траје.) 

Потпредседпџк др. IIHAl! РИБДР: I'o- 
i-iio;io вародви noc.iamiim. мо.шм да се neli једап- 
пут смпрптс n ne разговаратс,  јер се не уолсс 
чутц ГОСПОДИВа  ]1:!И('(ЛПТел.а. 

Известимц др. ХЕНРИК КРИЗМАН : 
AKO je одбор пр^дложио, да се повшвтв избо]] 
повјсревика, то je предлОжио за то, jćp je сам 
ј.апдпдаг Ћврковнћ еудјеловао вод взоора по- 
njcpcnm.a. On je судјеловао код [laciraca избора 
n до дава пред нзбор je вршио своју службу. 
Ila опаску вославика др. Ставшвића, затто у 
пзвештај одбора mije ујзрштево да се nv;; по- 
Hiiiimmi мапдат господппа Ћирковића, за TO, 
јсрбо да mije В3 јужве СрбијС, го :taTo lili je 
учпп.епо jcp оДбор na TO mije no.iarao иажпогт 
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премда je из усмевжх изјава сазнао, да je Јо- 
иап Ћирковдћ рођен у Црној Гори. 

lii'piKlmiuiuiionii одбор стајао je na ета-. 
иоиитту. да je ona установа уредбе o избо- 
рпма у Старој Србији и Шцедонији, no којој 
трвба; ла кандидат буде рођен у јужној Србији, 
доисс-сна варочито -ir јслппо за то, да капдмдач 
мора ла оозна ирилике у старо.ј Сриијп. a ово 
Народно Представништво, воје [1ма да учврш- 
hyjc вародно уједињевое ne може да сс стапи 
na сксклузивистнчко становшпте na да само то, 
MITO нетко mije рођен у старој < pniijn a боравио 
je тамо luio iiapo.uin радник мното го.шпа. бма- 
тра за разлог, да му се укине маплат. 

Иа.јпосле отклањам предлог господина ио- 
еланнка Kopaha, да би сс ријошење o овом ман- 
лату одгодило и повела некаква иетрага, јер су 
овдс еве околноста установљенс, еве &у таље- 
nnue тачно извв^ене и no њима се може дони- 
јетп одлука. Према томе иолим, ла Народво 
Представништво пршш у целоети иредлог вфи- 
Фшмитопог одбора, 

иатпредседпш др. 11IUI1 РИВАР: Пре- 
лази се na гласање, (Поеланик Јован Ћирко- 
mili : Молим |)еч.) Ja сам закључиО дебату o 
onoj стпари. Ja сам нарочито два иута ппгао. 
ла .ni Ж«ли i,o roHO])HTii. na се nuje imi.o ja- 
mio. (Посланин Јован Ћирковић : Ja caw ec 
јавио :i(i реч, али ме нисте видели.) Онда изво- 
лите. 

-lOHAIl ЋИРКОВИЋ: Господив извести- 
.lan, се je позвао na одредбе Устава и изборног 
закона Краљевиџе Србије. -Ja би молио гошо- 
лппа миппстра унутрашњих дела, да изјави, 
да ли су иаборв вародних поеланика у Crapoj 
('pniijii вршсви no ивборвом закову и уставшш 
одредбама старе Краљевиве Србије, или no 
упуствша, којс je извоЛио издати, јср hc то 
целу ствар pa.jjaeniiTii. -Ja тврднм, a то ћс по- 
тврдити ii crni моји другони 03 тих крајеиа, да 
ec избор послаппка тамо mije врпше mi no 
уставвим одредбама, mi no азборном закову 
КЈзаљевив« Србије, вего no варочитој одредби, 
коју je издао господин миниетар упутрапт.пх 
дела. У тој уредба нзрично стоји, да за ва- 
ролпе прславике ne могу oirm бирави omi. hojn 
нису родом цз тих крајеиа. Господо, ja шк-ам 
родом и.i тих i.pajena. n ако мп je одатле oran,. 
дјсд, прадјед n шукувдјед; a и ja еам провсо 
lino илтот т,1мо. Ja сам само рођбв у Црвој 
I opii. ii то ЈСДИВО IHTO Mil ce vovi,e ОСПОрИТИ n 
n шппта лруго. 

Господа у вејшфикационом одбору кажу, 
да iiocTojn наредба иивистра унутрашњих дела, 
ла ne можс полицијски оргав оптп калдидат за 
послаиика. To je тачио, ала je та варедба иза- 
има мпого доцаије носле избор?! иовереника, n 

то na питање зедвог окружвОг вачелвика, a.in 
ja тала висав бпо полицијски чивоввик. Ja ;ам 
дужност предао l- марта, a тај je одговор го- 
сподиаа мивистра довшо 20. марта. Затим и ту 
je варедбу господив министар потро тпме. DITO 
je у onoj лпсти, којом ec саопћује. да се бирају. 
послааици за те крајеве саопћио име и прсзимс 
кавдидада, којп je актпипп секретар миви,стар- 
стиа увутрашњих дела прве класе. Ja бих же- 
лпо, да je тај секретар n изабрав, јер i'n чивио 
част овомс Представвиштву, п био доетојав na- 
родви представвик, јер je то војвода Јован Ва- 
бувски. (Одобравање.) 

Дакле., >!eiiii on ce могао сПорити мавдач 
само због тога. што пиеам рођев у онпм крајс- 
nnva. Taj iicTii случај je и ca гоеполииом 111у- 
ипсаловићем. Ме^утпм господив llIynii.a.ioii;ih je. 
пропшо, п п.егои je маплат верифицирав. Xoliy 
ли ja iipohn. n.iii ne. iie знам, a писм уетао, да 
opainni мој мавдат и ла mana молим за помоћ, 
nem ла објаевим етвар. 

' Еотпредседпт др. ИВАН РИБАР: Ријеч 
има господив мшгастар увутрашњих дсла. 

GBET03AP UPIIRIlTiEBIlTi: Ради об- 
јагаљсља имам ла кажем еамо толико ла. доду- 
nie. етојп ла су избори iii)iiicmr према јсдвој 
урелбп. која je »sni generis«, да ипеу вршсви 
према изборвом заковику, који je важио за ло- 
садању Краљевиву Србију; n трме аема вика- 
кове еуми.е. Имам да извршим само ту корек- 
пију. ла мишктар упутраши.пх дела mije ИЗ- 
лао ту уредбу, nem да ју je прОписала кшљев- 
ека влада. (Глаеоии: To je еве јелпо.) Није то 
све јелпо. то je ne.ini.a разлика. Даље ja имам 
ла учиним jom n ту корекцију, ла мивистар 
увутрашњих лела mije саогаптио викакве кап- 
лплате. иегп да еу као капдидати еаопштеви 
ови, i.ojn еу установљеви споразумом етра- 
вака. 

Лттдседшп др. ИВАИ РИБАР : По- 
iiiTo ce iiitKo imme nnje тшијавио за реч. iipc.ia- 
зимо na гласање. Гласаће ce o ирвој аливеји 
тачке ТТ. тгоја ec тпче мапдата пародпог носла- 
вика r. Јована Ћирковића, п то iie гс пајпре 
гласати 6 извештају вешфикационог одбора. 
AKO тај извегатај верификационог одбора ne 
буде примљев. оила he ce гласати o предлогу 
посланика г. ЈГомовића, који тражи да гс мав- 
дат господппа Ћирковића оенажи и гласаће ce 
n преллогу вародвог посланика гошодина Kopa- 
ha, ла ce onaj гшсшта! верификациовог одбора 
у nor.ie iy мапдага г. Ћирковића врати патраг 
веоификагџтоном одбору. Гласаће ce пппме- 
вичло. jei) je такаи ирстлог ппдпесеп. 

Т511Т0МИР KOPAT): Ja сам мо.шо. да ce 
прво гласање 0ДГОДИ. 
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Потпредседпт др. ИВАН РИБАР : По 
иословнику, предссдник пма ираво фурмули- 
сати глаеање. Ако падне извегатај верифика- 
ционог одбора, онда ће се гласати и o једном. и 
o лругом предлогу. 

Сласаће се пошеиично, јер je поднесен 
предлог од ловшмог броја члапова. Молим 
секретара господина Бојиповића. да прочита 
овај предлог. 

Секџетр ЈОСИФ БОЈИНОВИЋ чита 
прсдлог за иоименичпи гласаш.' потписаи од 
довољног ОрОЈа посланика. 

Има данле довол>во предлагача. 

потпредседпџп др. ИВАН РИБАР : По- 
niTu je довиљан број, то ћемо гласати попме- 

'иично. Ona господа пародии ћослапици, који 
гласају за извештај верификационог одбора, 
алпиоја I. тачка II., у колико се одвоси на ман- 
дат господииа Јована Ћирковића, онда да- 
кле господа, која гласају за извештај већине 
иерифш.ациопог одбо1)а алипсја L. тачка И. 
гласаће за, a ко буде гласао проти, т. ј. ко буде 
гласао за предлог госгшдина Ломовића, гласаћс 
против. 

ДРАГ. lIETiIITi: Ми-смо вашу објаиу 
овако разумели : Ko je за другу тачку извс- 
inia.ja верификадионог одбора, одговараће на 
прозивку са »;ш«. a који je против те друге 
тачкс одговараће na прозивку еа »против«. 

Потпредседиик др.  ИВАН  РИБАР: Да, 
за а.типсју 11. 

ЛРАГ. ПЕЋИЋ : Не, ко je за алинеју N.. 
него iv'ojii je за тачку JI. гласаће »за«, a којп 
je против, гласаћс »иротпи«. 

UoTnpedcednm др. ilBAH РПБАР : Мо- 
лим гоепрдина еекретара да орочита тачку 11. 

ПИКОДИ-ЈК ШЛЕТИЋ: Гласа лп се 
само за прву алпноју у колпко ее односи na 
мапдат господина 'Иидковића. илм сс г.часа за 
целу тачву, у којој ге тражи уништај и дру- 
гих избора ? 

Еотпредседиш др. liBAH РИБАР: Гласа 
сс за целу тачку П. и сад he je господив рефе- 
реит прочитати. 

Реферепт др. ХЕНРИК КРИЗМАИ (чи- 
га) : Тачка М. Одноено из0ора господина Јо- 
иаиа Ћирковића, инспектора Миниетарства 
Унутрашњих Дела у Витољу (заменик Мето- 
дије Пејовић), иосланика за округ Битољски, 
уложена je /калба Аптопија Тодрровића n дру- 
гова ii3 Призрева, коме се оспорава мандат јер 
као полииијски чицоииик mije амар пасивно 
[{зборно право ии no Уставу, mi no упутетву 
Mmi. Унутрашњих Дела  sa обаву избора на- 

родних посланика у Јужној Србији. Одбор je 
већином глаеова одлучио, да се избор поверс- 
пика изврши ва дан 2. марта о. г. и избор по- 
сланика госиодина Јована Ћирковића поништи 
е разлогом, гато je господич Ћирковић no ње- 
говом призвању разрегпен дужности полициј- 
ског функционера у округу Битољском ва дап 
1. марта ове годиве, док су избори поверенпка 
за исти округ вршени сутрадан 2. марта овс 
године, јер je тиме слобода избора и сам резул- 
тат иетог доведен у сумљу, што je он код iipn- 
ирема за те пзборе сам сулеловао као такаи до 
2. марта ове године. 

Код ове одлуке имају своје одвојено ми- 
шл,ење господа Урот Ломовић п Драгушп 
Лопчар, јер да жељени факат вије био од ути- 
цаја na резултата избора. потто je господпп 
Ћирковић био пепзионпеап указом ол 13. фс- 
бруара. 

Ono своје одвојено мшпљење пзнет he ус- 
мто Представпиштву. 

Потпредседит др. ИВАН РИБАР: Гла- 
cahe cc o овом^нако je гоеподин референт овђ" 
прочитао. 

Господа народпп послаипци, који су за 
извштај uai.'o je прочптап, r.iacalic за, a oim 
noju су ироти гласаће против. 

Изволите чути прозив. 

Секретр ЈОСИФ ВОЈИНОВИЋ прозива 
господу поеланик и опи су гласали овако : 

1. Алолф Рибникар за. 
2. Алберт Крамер др. за. 
'■]. Др. Аца Богдановпћ за. 
4. Алкеса Жујовић mije овде. 
•"). Др. Александер Мпјовић пије овде. 
6. Др. Александер Павичевић није овдо. 
7. Др. Алекеандер Рокнић против. 
8. Др. Алекса Сташпшћ против. 
9. Апдрпја М. rfpoTiili нротив. 

10. Андрија Радовић mije овде. 
11. Андрија М. Станић иијс овде. 
12. Аплрија Цввтковић mije овдс. 
13. Апђслко ITemiil; протпи. 
11. Аптс Ђукић за. 
15. Др. Антс Jarnii mije овде. 
16. Др. Апте Павели11 вије овде. 
17. Др. Антс Трег-ић-Павичи!! ннјс овдв. 
1R. Др. Анте Трумбић није овде. 
10. Др. Антув Корошец пије овдб. 
20. Антун Крпггап прптип. 
2!. Лптуп Оупшип пије овде. 
22. Аптоније Тодорови1"1 за. 
23. Атапасијс TTTapKOBiili за. 
21. Аптун дл. Miixa.iioimli за. 
2-r). Ахмед СалибеговрЉ вије овдс. 
20. Блаптко Рајић против. 
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27. 
28. 
29. 
80. 
31, 
^2. 
:;:,.. 
34. 
§5. 
80. 
37. 
38. 
89. 
'K). 
il. 
i'2. 
48. 
44. 
45. 
46. 
'iT. 
48. 
'i1.). 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

59. 

60. 
()!. 

62. 
63. 
64. 
65. 
(Hi. 
C.T. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
7:'.. 
74. 
70. 
76. 
77. 
78. 
70. 
80, 
81. 
82. 

Др. Богдан МедаковиЉ mije овде. 
Богдаи Михајловић против. 
Бошидар HonoBnli против. 
Др, Вожо Вукотић за. 
Воривоје Ј. Поповић за. 
Валеријан ВрибићевиВ за. 
Baca Ппгојови!) цротв. 
Baca Кнежеви!) оротдв. 
Baca Муачевић за. 
Др. Велизар JanKOBiili против. 
;!.]). Вслимир Денселић вије овде. 
Велиелав М. Ву.иовић за: 
Велислав Михајловић аротив. 
Веља ВукичевпК mije овде. 
Већеслав Вилдер за. 
Вилим Бушпег против. 
Витомнр Кораћ против. \ 
Вјекослав Јелавић iin.jc овде. 
Др. Вјекослав Куковец за. 
Вјекослав Спиичић није овде. 
Влада Сави]'1 против. 
Др. Владимир Ћалдарбвић Егаје овде. 
,'1|). Владимир Ћоровић за. 
Др. ]ЈОЈггелав Е5есаровиВ није овде. 
Др. Војислав С. BejbKOBiili за. 
Др. Војислав Мариш^овић за. 
Војислав Illo.ia против. 
Др. Гавра Манојлови!! није muc 
Глигори.јс Апастаси.јевић за. 
Глигоријс Дрскаловп!! за. 
Глигррије ЈефтановвЉ за, 
Г1)га Тупп.ан mije овде., 
Др. Гргур   ВудисЛав   Алђелиновић 
mije овде. 
Данило ДимовиЈ] за. 
Фра. Дидак Вунтић за. 
Димитрије -kimli за. 
Лимптрпјо Машић није овдо. 
Димитрије Iloiiajinli против. 
Др. Динко Пуц за. 
ДрагиВ Mvmili за. 
Драпипа Љшчбвић im.jo овде. 
Лрагпл.уб Af. Божиновић против. 
Дратољуб М. iduciiMOBiili није овдс. 
Др. Драгољуб rian.KiBiili mije овде. 
Лрагутип K. Banih аротив. 
Др. Драгутив Лончар за. 
Драгутив Поичип за. 
Дупган Васиљевић није овдс. 
Лушаи Кеццановић за, 
Лр. Душав Пелеш није овде. 
Лр. Душан TTonoBiiii пи.јо овде, 
Душан Тушановић прртив. 
'ljoha Ж. Врачинац против. 
Ђорђе Златвовић за. 
Ђорђе Нестбровић за. 
Ђорђе Пејановић нијс овде. 

88. 
84. 
sr,. 
86. 
87. 
88. 
si). 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95, 
96; 
07. 
08. 
99, 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
los. 
109. 
lio. 
m. 
112. 
118. 
114. 
115. 
116, 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122 
128. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
120. 
180. 
181. 
182. 
188. 
134. 
135. 
136. 
187. 
138. 
180. 

Др. Ђурр Шурмип вије овдс. 
Ђуро Џамоња за. 
Др. Едмунд Лукпиик није овдо. 
Др. Ејуб Мујезиновић није овдс. 
Л||. Жарко МиладиновпК протии. 
Живан јиполић против. 
Др. Живко Бертић за. 
Др. Живко Њежић за. 
Др. Живко Петричић нијс овде. 
Др. Живко Проданови11 инје овдс. 
/liiiHojmi A. Златановп!) за. 
Живо.јип Златић за, 
Живојив Рајфајловић за, 
Живојин С, Та.јеић против. 
Живојин ШобиК није овде. 
Др, Здравко Ковачевић Ешје овде, 
Ибрахим Сарић за. 
llnan Вееењак није овде.. 
Ивам Кејжар за. 
Ииап Ковачевић није овдс. 
Др. Иво Крниц није овде. 
Др, Ивап Лорковић mije овде, 
Др. iBan Марија Чок није овде, 
Ииаи Мештровић није опце. 
Др. Ивап Новак за. 
Лр. Пваи Палсчек није овде. 
Пван Џерпгаћ није овло. 
Др. Пвн Пошчић за, 
Др, Пван Рибар за, 
Др. Иваи Рикард Краус пи.јо овдо 
Лр. Иван Свегд није овде, 
Пвп Гризигоно mije овде. 
Иво Еветовпћ није овде. 
Ili«) Штефаник mije овде. 
II.inja ll.iiih mije овдо. 
Илија Лумоиић за. 
ll.nija П. Михајловић mijo овде. 
Јанез Вродар mije овде, 
•Tanci Штрцип mije овде, 
Др. Јанко Шпмрак mije овдс. 
■Jama M. Продановић mije овде. 
Јово Бањанив mije овде, 
[ован Шмитрав mije овде. 
Лр. Јовав Мавојловпћ mije овде. 
Лр. Јозо Гунарпћ нпје овде. 
•Јордап Бабапоиић за. 
•locmi Гостинчар mije овде. 
Др. Јосип Ловревчић mije овдр. 
Јосип Кппач ирптив. 
•Jociiii Петојап mije овде. 
Jofim Смодлака mije овде. 
Јосип Фои mije овде. 
Јосип  Хохв&вЦ mije пвде. 
Јосиф BojiinoBiili за. 
Јосиф Рајачић није овде. 
Jima M. JoBanoBiili иротии. 
Гоца M. СелиН iraje овде, 
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142. 
113. 
144. 
I i5. 
146. 
I iT. 
148. 
! i9. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156: 
157. 
158. 
159. 
I (И). 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
180. 
187. 
188. 
189. 
190. 
101. 
102. 
193. 
191. 
195. 

Доп Јура.ј Бианкшш за. 
КфуГти Illeriuih mije овдс, 
Коета БожиК nuje овдс. 
Коста Кујунџић за. 
Ко;-та Стојановић mije овде. 
Коста Л. Тимотнјевић за. 
Крста Ћорђевић није овде. 
Крета Д. Марковић за. 
Др. Лавослав Ханжек није овдр.   • 
Др. Ладислав Полић нијс овде. 
Лазар Дамјановић inje овде. 
Лаза G. Поповић за; 
Др. Локуо Погачнш? није овде. 
Др. Лукл Чабрајић нИје овдс. 
Љуба Бабић-Ђалски mije оид". 
Фра Љубомир ГалиК иијс овде. 
Др. Максо Рошић није овдс. 
Максим Ђурковић mije овдс. 
Маринко Станојевић пг.отии. 
Марко Даковић mije овде. 
Марко Матановић за. 
Марко М. Трифковић mije овде. 
Др. Мартин Мартић mije овдр. 
Др. Мате Дринковић mije оиде. 
Др. Матко Лагиња mije овде. 
Др. Мелко Чипгрија mije оиде. 
Мелхиор Чобал против. 
Др. Мехмед Зетевик mije овде, 
Др. Мехмед Спахо за, 
Др. Мпладип Свиљарев mije овде. 
Миладпп Стефановпћ против; 
Др. MiT.iaii Јојкпћ 
Милаи Капетановић против. 
Милав Марјановић mije овде. 
Др. Мплан Марковић за. 
Милан Нсдељковић против. 
Милап Протић протии. 
Мплап Ројц иије овде. 
Др. Милаи Сееулић mije опде. 
Милан Тоиалови!) mije овде. 
Др. Милепко Шрковић за. 
Мпјо Бтингер за. 
Милиноје Baimih mije овдс. 
Милоје Ж. Јпваиоиић за. 
Милоиаи ЛазаревиЈј mije оиде. 
Милорад Драшковић mije овдс. 
Милорад М. Павловић mije овде. 
Милаи Трифуиоиип mije овдс. 
Милутии Г). Драговић против. 
Милутнп Мажуранић mrje пвде. 
Ми.чутпи CTaiiojeunli за. 
Гроф Мирослаи Кулмер mije оидг 
Мита Ћорђввић прбтив. 
Мпта Клпции mije оиде. 
Др. Mura Мушицки mije овдо. 
Др. Мита Топалоиачкп mije овде. 

196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
201. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222 
223^ 
224. 
225. 
226. 
227. 

229. 
230. 
231, 
232. 
233, 
234, 
235, 
2?.6, 
23,7, 
238, 
239, 
210, 
241, 
2 j •> 
213' 

245, 
246, 
247, 

248, 
219, 
250, 
251, 

Михајло ВлаЈгојевић за. 
Мпхајло lluaiioiiiili притив 
Михајло В. ll.'mh [фотив. 
Михајло М. ll.inh iipoTiiii. 
Михајло Јовановић mije овде. 
Михајло Р. Радивојевић за. 
Михајло Шкоржћ mije онде. 
Др. Михајло Шуии.алоииК за. 
Milino Кутузовић за. 
Младен Iloiiomih за. 
Др. Момчило A. Ниичић mije овде. 
Настас Петровић mije овде. 
Никодпје С. Мнлетић против. 
Др. Никола Виптерхалтер mije овдс. 
lliiKo.ia Miimih иротив. ' 
Никола К. llaimih mije овде. 
Др. Никола Суботић mije оВдс. 
Др. Оскар Рибар mije овде. 
Др. Паве.ч Пестотпик за. 
Паја Драгпћ за. 
Цера Јовановпћ mije овде. 
llcpa Милорадовић против 
Перос-лав Паекијевић mije овде. 
Петар Вуксаиовић mije овде. 
Радован Бошковић mije овде. 
Др. Радован Марковић mije овде. 
Др. Радојс Јовановић за. 
Радослав Агатовић није овде. 
Ранко Обрадовпћ против. 
Рпета TpaJKOBiih HH.'O 
Сава A. Вајковић mije овде. 
Сава Вукојчнћ mije овде. 
Др. Саво Љубобратић за. 
Сали-бег Раеовац против. 
Др. Светислав Поповић за 
Светозар К. Ђорђевнћ за. ■ 
Светозар ИрибиНевић за, 
Др. Светозар Ритиг mije овде. 
Светозбр Хаџпћ иротив. 
Серафин Kpr-Tii]i mije овде. 
Серафин IIoiioBiili против., 
Спма Ераковић за. 
Сима ITcpiili за. 
Др. Славко Милстић mije овде. 
Славко Хепч против. 
Ппаеоје Пилетић за. 
Сретен В. Којић против. 
Др. Срђав Вудисављевић mije овде. 
Доп Стапко Bamih ппје овде. 
Станкр Павичевић за. 
Л.р. Отанојло ВукчевиЉ mije овде. 
Др. Стевав Симеоновић-Чокић mije 
овде. 
Др. Огипан ВојппК-Тушгћ mije овде. 
Др. Стјепан KyKp&h за. 
Др. Гтјепаи Сркуљ mije овде. 
Стојан Костпћ против. 
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252. Стојан М. Протпћ протии. 
253. Стојан Д. Рибарац ни.јс овде: 
254. Суљага Салиагић прртив.   . 
255. Темко Поповић цратив. 
256. Тихомир Д. Драшковић за. 
258. Тодор Божовић за. 
259. Тодор Станковић нијс овде. 
260. Тома Поповић није овде. 
261. Трифко Жугић за. 
262. Др. Тугомир Алауповић за. 
263. Др. Урош Круљ није овдс. 
264. Урош Ломовић против. 
265. Фраи Воглар за. 
266. Фран Графснауе!) није овдс. 
267. Фран Пишек mije овде. 
268. ;[[). Фран Шаубах mije овде. 
269. Др. Фраи.о Јанковић HIIJ(' овдс 
270. Др. Фрањо Новак није овде. 
271. Др. Фрањо Пољак 8а. 
272. Фраи.о (Лгодсј nuje оидс. 
278. Др. Халиг-псг Храспппа пијс овдс 
274. Хамид Хаџп Сврзо за. 
275. Д|). Хеврик Кризман за. 
276. Хуснпја ЂумрукџиЗЈ вџје рвде. 
277. Цезар Акачић mije овде. 
278. Чодп Гагић против. 
279. Чедо A. Kocini. 
280. III("(|)inija ГлухиЉ за. 
281. Швриф Бајрам ни.јс овде. 
282. Шукрија Куртовић за, 

Иотпредседтш др. IIBAH РИБАР: Гла- 
сало je свега укуппо 137 посланика. Од тога je 
гласало (Чујс ее: Нема довољан број посланика 
за решавање, стога треба еедницу закључити.) 
Док ja не објаиим резудтат r.iacan.a пема нико 
ирава да говорв. Господа секретари белсжилп 
( у тачио имеиа посламика i.ojit су овде и ja и.п- 
ма као и ви, треба да всрујемо. Гласало je свега 
137 иослаиика. Од тога броја 84 гласало ]е за, 
a 58 иротив. 

Џрема сииску, Народно Представништво 
има 282 иародиих аоелавика, ирсма томе кворум 
je 141 народни послаппк. Ilomro je гдасало свега 
ii>iix 137, мањка четворица за пртребав кворум. 
У смислу namera пословника ono сласаше o овој 
тачци верификационог одбора ставиће се аа 
гласаље на следећој седници. 

Иредазимо ккшодо даље на дневни ред. 

ШШОДИЈЕ МИЛЕТИЂ 
ne можемо радити, 

1ема  киорума, 

Иотпредседиик др. IIBAH РИБАР : Го- 
сиодине послаииче, јесте ли се пријавили за 
реч и разлог са кога сте се пријавилп ? 

У смислу пословиика члан 117. — треба 
најпре иословиик читати и иоеле разговарати. 

Пословнпк каже: 
»AKO се приликом пребројавања обелодапи 

да вема довољно послапика, онда he се то пи- 
тање поетавити за дпевни ред прве нове седнпцс, 
и то иа ]11)воме месту, a послс тога се може аа- 
ставити претрес и остали рад, у колико je он 
могућав без решавања. док за то потребног броја 
ne буде«. 

(Граја -- чу'је се: нема пославика за реша- 
иање.) Господо пос-лапици може се паставити 
претрес и остали рад у колико je он могућап 
без рашавања довде зато иотребпог броја пема. 
Могуће да ћсмо моћи расправљати без обзира 
ва довољан број. Ево како видите дошло je још 
посланнка и према томе можемо даље расправ- 
љати. 

ДРАГИША ВАСИЋ: Молим за реч. 
(Граја.) 

Потпредседнш др. IIBAH РИБАР: Нзво- 
лпте говорити. 

ДРАГИША BAGHTi: Ио пословшшу, и ne 
Уставу, .рада скупштгамЈКог не може да буде ако 
нема једнога од половпие вшие. Kao што je гла- 
(■аи.ем констатовапо да нема довољног броја по- 
(ланика за решавање, седаица се одмах закљу- 
чује и наређује се друга. Али иошто je ово гла- 
еањем било копстатоваво то се еедница одлаже. 
To мора да буде прва тачка двеввог реда идућега 
дана. Тако je у закону и другче ne може да буде. 

Лотпфедседтк др. PIBAH РИБАР: 0 
овоме што je извео г. народни послаппк односно 
иовреде иословника даље дебате вема. те o томе 
има реч само председниттво. 

Ja опет ту.мачим члап 117 пословника да 
може бити дал>е расправе, јер се овде каже да 
te може после тога наставити претрес и осгали 
рад, у колико je могућан без решавања, дов 
зато потребпог броја ве има. To je јасан смисао 
пословника, и овога пословвика у том смислу, 
ja hy се држати. 

Међутим ja овде констатујем да je иристу- 
кило још 10 пославика, и према томе, има EBO- 
рума за даље раоправљаље и решавање. Оовој 
тачци према поеловнику вема пи!{овите права 
да говори. 

(Граја.) 
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БЛАШКО РАЈИЋ : Молим за реч. 

Потпуедседнш др. ИВАН РИБАР : Иуз 
рсч Блашко Pajuli. 

БЛА1ПКО РАЈИЋ : Ja хоћу ла гонорпм 
p аословнику. У случају ако ее иасгаии сед- 
ница молим г. првдседника ла даде мало одмора 
ii нзлаза. (Граја.) 

НИКОДИЈЕ Mll.IKTUTi : Молим за реч; 

UompedcednuK op. IIBAM РИБАР: 0 чему 
хоћсте да говорите. 

НГ1КОДИЈЕ Mll.'IKTUTi: ХоНу ла гово- 
рим o вашем тумачси.у пословншса soje je сасвим 
иогрегаио. Скуппггана има ла оллучи i.o je у 
ираиу. Немојте радити противно парлбментар- 
нор реду; 

Потпредседпик др. 11BA1I РИБАР : Ja иам 
писам дозволио реч, и mi, г. посланиче, еематс 
речи. 

(Велшса i'iia.ja.) 

Џотпредседпш др. ППАП РИБАР (на- 
ставља): Изволите говорити. 

НИКОДИЈЕМШ[ЕТИЋ:Члан116.ску11- 
ептинсеог iioc.iunmiKa каже у фвој тачци: Скуп- 
niTiiiia uoflce Јмчиавати ако je у скушџтинској 
еедници јелаи umne ол полонипе уставом одре- 
benor броја посданива a у оном еадањем олучају 
од иолонипе верифиЕованих т. ј. взабравик по- 
(•.lillllllul. 

Како се овде глаеањем констатовало да тога 
броја нема. опла je искључено свако решавањо. 
A како je na дневнрп реду ра&авање, решава&е 
подвлачим, предлога којега нзноси Верифива- 
mioim Одбор, то даљег рада у парламенту не 
може dimi. iioiino neva потре^шв броја за то 
|)eiiiaHair.e. Молтг ла ге то ретавање одложи за 
идућу еедницу. Немојте да газите принц11пс, 
који су скроз противни и закону и парламен- 
тарном реду. (Драшко Рајић: Молим 5 мицута 
одмора.) 

Потпредседит хр. ИВАП РИГ.АР : Ол- 
ређујем паузу од 5 часака. 

(Наетаје одмор.) 

Еотредседни л\к ИВАН РПБАР : СедЉца 
се наставља. Молим господо вародне послапике, 
:ia iiimo.ie заузетв св6ја'места. Крнетатирам да 
имаде довољав број вародних пославика на 
окупу у смпслу пословника, па према fbae мо- 

жемо ваставити даље са дневннм рсдом. За ри- 
јеч се je пријавпо прије прелаза на дневпп ред 
народни посланпк. господип Букгаек, да даде 
изјаву. 

ВИЛИМ БУКШЕГ: Господо, ja копета- 
тирам, да je ово већ други случај за неколико 
дана, да нема кворума у OKOM Народном Пред- 
ставништву, и то укнјек бива опда, када je ло- 
вољно гоеподе посланлка у згради Народпог 
Предетавништва. Нама je за чуло, да ona стран- 
ica, која имаде два министра у влади, нема. како 
би рекао, докољно снаге, ла овдје докумеитује 
(•воју боју, ла се гласпо одреди и то у једноуе 
питап.у. које je без су.мње, као тто je питање o 
перификацији. доста осјетљиво. Моралнц прс- 
стиж овог Народног Представнпштва mije тако 
јак, као mro то бпва кол оних На])одних П{)ед- 
отавнпгатава, која излазе из иародннх избора и 
прсма томе би се требале и поједине етранк( 
опредијелити, да не би долазшго до онаковпх 
жалосних призора Etao mro je onaj. ла Cc у раз- 
маку од 8 дана лва пута установљава, ла нема 
довољав број иослапика за спровођење расправа 
и гласањс, одпосно, кад je гласање сировелено, 
да cc мора понављати. Ja, господо, протпв так- 
внх поступака у име социјал-демократскс етран- 
ке подижем п])отест, дасс на овај пачин ne са- 
ботира Народно Прелетавпиштво. 

Потредседпик др. IIBAH РИБАР : Има 
ријеч господии посланин Фравц Смодеј. 

ФРАНЦ СМОДЕЈ : В имеиу Југослован- 
скега клуба нзјављаи, да je nama странка па тем 
впрашању десннтересирапа. Доклер иисо меје 
name државе долочепе, желпмо жпвети з всеми 
екупи&ами в зборници в иајожјем пријател.скем 
стику. Kep je то впрапвшве борбеио Bui)aiiiaii>('. 
смо еклени.чи. ла се гласовап-а вздржимо. 

Потредссдтк др. PIBAH РИБАР : Пре- 
лазимо na дневви рсл. Молим господина реф^ 
рента, да езволп читати тачку 3L 

Рефсренг др. ХШПШ КРИЗМАН : (мита) 
Ирм оцени избора Ииколе Дрмончцћа (зам. Ни- 
i.n.ia Апостоловић) за прсланика округа Тстов- 
еког; Шеркфа Вајрама m Џиновца (зам. Мехмед 
Ile.ninaiiomili) поелампка за округ Призрсцски: 
др. Михајла ШЈтикаловића (зам. Харис Рахат 
Абдурахмв) посланика за округ Скопски R 
Ћорђа Дснковића (зам. Коца Тамбуровић) по- 
славика за округ ЕСумановски, одбор je uamao: 
да cc ii.iiMina ммспа малазе у иипориим актима 
њихових окцуга. као изабрави, м да еу m отив 
нзбора гг. Николе Дрмончића, Шериф Bajpami 
и др. Михајла Шушка.10вића поднешенв жалбе, 
a.iii да ндхова пуномоћија до мога часа нису 
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поднета o^fiopj; за нерификацију. Зато одбор 
.icuioiviaciio предлаже да ес одлука 0 уродиОб'Ги 
ових избора одложи, док и.ихгша иуномоКи.ја 
нс буду боднета. 

Версфикациони одбор умолио je Министра 
Унутраш&их Дела, да депешом потражи ова 
пуномоћид. 

Лотпредседшш др. ПВАН РПБАР : Жели 
ли тко да говори o овој тачки 3. ? (Не жели.) 
Питам Вародно Представништво, прима ш ову 
тачку 3. ? (Прима.) Објављујем, да je тачка 3. 
прјимљена једногласно. Прелазимо na лал.у тач- 
[су дневнога реда, извештај верификационог од- 
бора од 10. маја 1919. године. 

Шзттимц др. ХИНКО КРИЗМАН: 
(чита.) Пислапици Лазар ДамјаиоииН и Спа- 
соје Пилетић. оба из Дрне Горе, поднели су 
сврја ириложеиа пупомоћија издана им no 
Цредседништву Ве.шке Народне бкушптине у 
Подгррици. Потто се њихова имепа налазе као 
изабрава и решеЕвима надлежног бирачког тела. 
то јВерификациони Одбор еагласно са тачком 
III. евога главиог извештаја од 10. марта 1919. 
год. иреллаже. ла ее њихови мандати с^атрају 
i,ao иеоспорни. 

Цртпредседшк др. I1BAH РИБАР: Прима 
ли Народпо Цредставништво овај извештај ? 
(Прима.) Објанл.ујем, да je иримљсн. 

Прелазимо na трећу тачку дневнога рсда. 
Молпм господина извеетиоца, да илиоли читатп 
извештај од 13. маја 1910. гол. 

Известилац др. ХИНКО КРИЗМАН: 
(чита.) Верпфикацпони одбор примио je нак- 
надно пуномоћије др. Мпхајла Шушкаловића, 
лекара уСкоиљу (заменин Харис Равет Абду- 
рахмана). посланик за округ Скопски. 

Ilpoiiiii његовог избора уложене су две 
жалбе и то од етране гг. Стојка Младвновића n 
другова п др. Алексс Стапишића и другова, у 
Kojnsra се наводи: ла др. Михајло Шушкаловић 
mije рођеп у Старој Србији, ла није живео десет 
година вепрекиднр ло избора у Јужној Србији, 
да je био иол барјаком вао савитетсЕи мајор п 
да je ее предао нвпријатељу у Скадру. 

Одбор je ca пет гласова протии јелпе жалбе 
и or.iaciio да пибор треба сматрати неосПорев, 
јер лр. Шушкаловић већ 27 година борави стал- 
no у ('копл.у. a околноет што je рођев у Сара- 
јспу mije na резултат п елободу избора nva.ia 
никаквог угпцаја. док остали наводи жалбе ппсу 
ппчим iioTivpeiLiheim. 

(' тога аредлажемо, да Народно Представ- 
шиптио мапдат др. Михајла Шушкаловића из- 
В0ЛИ (ллаеитп за пеоспорси, a жалбе олбацитп. 

Код оног решења имао je enoje одвојево мп- 
шљ^11>е г. Урот Ломовић. 

Потпрсдседиш др. ИВАИ PIIBAP : Код 
овог извештаја има одвојево мишљење члаиа 
верификациоаог одбрра г. Уроша Ломовика. 

Молим господина реферевта, да то одвојеао 
мишљшл избволи прочитати. 

Цзвестилац   др.    ХИНКО   КРИЗМАН: 
(чпта.) Вио еам мишљења да избор г. др. 

Шушкаловића за пославика гокрЈта Скопско 
треба iiomiiimiTii ca разлога: 

Овоме пославику оскудева битви уе.иш 
предвЈфен владивим раслисом, који je у овом 
ироиизорпјуму аамјеплшао изборни лакои у 
краЈевима јужне Србије a то je, што господив 
Тупшаловић mije рођен у Јужној Србији. To 
лакле mije једва обичва пеиеиуи^па формал- 
iiofj. neli je то иајважнији уелов. да je веко 
могао бити кавдидат посланички у крајевима 
Јужне СрбиЈС. To je био разлог са кога еу многи 
кандидати изостали, и ако су ииачс према ево- 
јој ирошлости п раду имали иоверења и ужп- 
na.ni углед у иароду, да су могли бити изабрани 
за иосланике. Са тога узрока, што пису бпли 
ррђени у Јужвој Србији бирачки одбори иекпх 
окрјта одбијали еу такве кандидације као иро- 
тивне иачелу штакнутом у владином расипсу. 

Са павелепога молим Народву Скупштину. 
да изволи одлучити: Да се избор за вародвога 
посланика округа Скопежог г. др. Михајла llly- 
шкаловиНа утиити и вареди пов избор. 

Београд, 13. маја 1010. год- 
Члаи верификациовог одбора, 

пародни посланик, 

Урот Ломотћ с. р, 

Потпредседнш pj), 1IBA11 PIIBAP: Жели 
ли ко од господе народних посланика ;ui гово- 
ри ? За реч се пријавио господии иародни по- 
(.'iamiK Урош Ломовић. 

УШП ЛОМОВИЋ : Господо поелаппци. 
ja еам одвојио мпшљење у овом избору. Јасиа 
je етиар. ла избор дра. Шушкаловића пеможс 
Народна Снушптива одобрврга, ако хоће да води 
рачупа o доеледноети евојој u o разлозима које 
са.м niiiieo у одвојевом мишљењу. Влада je у 
провиеориуму кад иема изборног закова, и кад 
ne вреди заков у Старој Србији и Маћедонији, 
те je влада издала једав расшгс који je потпуио 
јасап. Одредбе предвиђенр за личне уелове ио- 
требне кандидату, стриктво су цзложене овде, 
и one će морају стриктво иепуњавати. aiia.ionio 
овом »dunim est l'.'\« стрнктие су одредбе, a.iu 
су one за свакога који их иора испуњавати 
такве, ла их ne може oonhii. Тамо стојп Да једав 
кандидат за народног представника мора пмати 
тај лпчпп уелов, ла je рођеп у Јужпој Србији. 
Влада je имала своје разлоге, зашто je то eni- 
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lui.ia. У и.гкму ja I'>II ono противан TOMI'. и могу 
нзјавити, да еам ггротивав тпмг'. владином ва- 
pobcihv. нскрено ;ui говоршш, али кад je влада 
то Ht'li ставила у распис, оида значц да такр 
мора битн, иначе не би се јавно само господип 
др. Шушкаловић, него п многп дтти из других 
крајева могли би ее јавити за кандидат. Одби- 
јсии су миоги кандидати, који су се пријавили, 
a.ni иису имали тај услои. Господин др. Шу- 
miu-i.KiHiili имао je ту ерећу и ако вије из Јужне 
('polije, да јо био капдпдат. и ^забран je. Ja 
сам. држећи ее тога расписа, ко.ји je за мене 
закон, одвојио мтпл.си.с. и тражио поништај 
ЕБвговог избора, и молим Народно Представ- 
ништво, да буде доследно, као mro je у 
другим едучајевима било досдадцо, те да по- 
штује тај расцис владин, да га и о^де пош^је 
као једав закон. Стога се падам. да ако Скуп- 
umma не буле загрејана цартијским oc-cliajiiMa. 
она he поништити овај избор у интерееу реда 
и правилног схватања владрних раеписа. 

Еатпредседиш др. ИВАН РИБАР:  Има 
•реч господив Глигорије Анастасијевић. 

ГЛИГОМЈЕ АНАСТАСИЈЕВИЋ: До- 
сада у крајевима Јужне Србије иладало će no 
уредбама. Ja ее надам, да he ее престати једиом 
с тпмс. јер je то жеља тог народа и не може без 
тога тај варод mfam сиојих правих оредстав- 
ипка. iiirni својих политичких права. Јер ми- 
слим да тај парод mije заслужио да се изузетно 
третира од ених осталих фађана ааше државе. 
У оиом случају iioc.iaiiiiim за Јужну Србију су 
такође бирани no уредби. Господии Урош Ло- 
Moiiiili. којм je најшппс пастојанао овдс да буде 
доследности, оп je, господо, био недоследан. Сам 
г. 'ЕирЕовић je аризнао да je рођен na Цетињу, 
бпо je мало час брањен приликом његовог из- 
бора од стране госиодипа Ломонића и господив 
Ломовић гласао je, да се одобри и.сгов избор, 
a сад, кад je питање o избору г. лр. Шушкало- 
niilia. само зато што mije рођен у Маћедонији, 
on je гласао против и апелира na Народно Пред- 
ставншптво да поништи избор г. др. Шушкало- 
imlia. Дакле on je сам био полос.иаап. Али ja 
Ку iipclui преко тога. 

Допао ми ее je онрмад један говор једног 
посланика, мислим да je био др. Њежић, кад 
je бцло рсми o мандату господина др. Радоја 
Јовановића. On je врло leno и образЛожендм 
речима иетакао, да ми овде увек треба да пре- 
ђбмо преко тога. те да ми ii[)ii избору вародних 
посланика већемо глаеата у one географске рра- 
ппцс које су досада аас делиле, вет да ћемо 
показати, да je ово Краљевство Срба, Хрвата 
и Словенаца једна вераздвојеаа целина. 

Госнодо. цориче се мавдат једном посла- 
нику, којц je ut'o свој живот, целу евоју младос'1 
li своју евагу аоложио у оним крајевима Јужнс 
Србије, у Маћсдоиији, који je проживео тако 
тешка времена, каква су бпла за време турскс 
владавизае. Taj човев који je етављао в свој 
Живот na копку и страдао за свој варод, био je 
тада добар. када je радио за вашу пационалпу 
Ствар, a сада има л>уди, који би хтс.ш да по- 
ниште његов избор, Кад je он биго [шндадовав 
за иароднОг посланика, цела јеМаЦдовиј^ била 
тимс задовољна, јер то je човек, с којим биемо 
ес MU могли iionocimi ве еамо у вашој држави, 
пего и прсд целим еветом. (Жагор в oojaiiiii.aBa- 
ii,(j између посланика Већеслава ВилДера и no- 
слапика из ((тпјал-дсмократске етравке*) 

Еотпредседнт Јф. IffiAH РИБАР: Го- 
еподо, молим к послу. 

ГЛИГОР   АНАСТАСИЈЕВИЋ   (вастав- 
ља) : Верпфикациопи одбор je решио, да се 
оенажи избор г. Шуткаловића. Г. Ломокић 
каже, да иослаиици из Јужпс Србрје морају 
ninii poljcn тамо. Меии се чини да у оваким 
случајевима увек треба тражити дух закона, 
као mro. то и еудови евагда чине. Ми треба да 
видимо, господо, да један чонск. који je 30 го- 
дина живео у тим крајевима, mije добио пикакиа 
политичка и грађанска ирава. Да je живеО н у 
вајназаднијој држави, етекао би за 30 година 
политичка u грађавска права. Ja hy ее у овом 
случају вориетити u изјавом г. министра упу- 
трагвњих дела. On je казао, ми смо то пароду 
дали, али ако билтрод прешао иреко тога, вла- 
да ве би од тога npanii.ia питап.е. II заиста, го- 
сподо, чудо би п uii.io. кад би влада од тога 
правила питање. 

AKO пам je иоле стало до одржап.а ауro- 
pi пста овига дома. и до тога, да ве допустимо, 
да се овде одулпмају политичка и ipabanciui 
npai a једном угледвом n ваљавом човеку, који 
je 30 година живво у Маћедонији, ja ее падам, 
да li" Народна Скупштана оснажити onaj избор. 

IhrniiK'Dmltuu; :\\). HHAll РИБАР : Има 
ријеч nv п. Урош Ломовић, ради личпог oojani- 
ЕБвња. 

УРОШ ЛОМОВИЋ: Погрешио je г. пред- 
loBopniiK. кад je казао, да сам био ведоследав. 
To mije тачпо. У жалбц протип избора г. Tui])- 
KOBiilui вигде вше паведеио, да je on рођев извав 
Malicionnj:'. Г. ЦредговорниБ F писац те жалбе, 
и on сам вије навео то. да г. Ћирковић mije 
рођев у Јужнрј Србији. Исто тако mi ja ее ви- 
сам могао ccTinii тога. да on аије рођев у Јужаој 
Србији. Чуо сам, да je on вз Плевља, a Плевља 
i у у Јужвој Србији. Чуо сам u то. да je и.сгов 
птац живео у Олевљу, n да je отуда од туреког 
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зулума морао побвћи v Црну Гору. Дакле, г. 
Tiiipiaiiinh je аореклом из Плевља, a Плевља 
су у Јужној Србијн. Г. предговорник, дакле, 
псма права да ми прсдпацујс нскакиу недослед- 
иост. 

Ja питам Народиу Скупттииу: зар не може 
да буде у Скунштини пос-лаппк Спптп српски 
полициЈсеи чиновнив г. Ћирковмћ. a може да 
буде бивпш чиношшк бугарсже дажаве, као што 
je г. прслгпиорпик био, .је,р je господив био Hii- 
'icmiiK ереза прокупачког илм лесковалиог, за 
време бугефскв ила.чаттс. 

To сам имао да кажем г. предговорнику, 
јер on ираип алузију na г. Ћирковића, i.o.jii je 
био cpiici.ii државни чткжипк. 

Ово сам vBi'pcibe морао ;ш ааведвв због тога, 
пгго у жа.и')11 стоји raj павод. Гос-подпп народнв 
lioc.iainii; био je вачелниЕ ереза Прокупачадг 
нли Лескопачког за npcMi' пугарско владавине в 
ja сам то упоређвње морао навести. 

потрвдседиш др. IIBAH РПБАР :   Има 
])('Ч r. Aiiac raciijcniili радц лпчпог odanninviui. 

Г.ИИГОРПЈЕ AlIACTACIMEBIIll: Го- 
сподо. господив Ломовић ми je иребацпо. да 
писам достојап dinu овде. Чини ми се, да caw 
понсрењем народа дошао до овога мес-та. Жалба 
против мандата гоеподина Ћирковића сасвим 
je основана, joi) јеон био окрунсии начолиик у 
очп пзбора, што заков na ни уредба не допу- 
шта.ју. Да се маидат госдодива Tiiipi.'oBiiha ио- 
ништи због тога што јо ои рођен na Дстип.у. од 
тога ja нисам аравио питање. За Шушкалобића 
мсти je iipimium и у томе сам доследан био. 

Друго je питање, које je госиодин Ломовић 
овдв iif'Taiuio. TO, да ne шше бити пародми ио- 
(viainiK ерпеки чпноити,- a може бити бугареки. 
Дозволите, гоеподо, да ваи дам оио објашплчие. 
Јасно ј;1 у оиој уредби нанедено, да може бити 
нзабрав за аославиЕа она|, који je живео 10 го- 
дина веЕрекидно у јужним крајеппма. a ja сам 
poučil у Кавадару и тамо зкивим са иородицом. 
ГГребачево ми je, да сам dno бугарски ерезкв na- 
чвлник. To je, господо, лаж n то није тачно. Г)По 
сам ерееки вачелник 25 дава у Кочанима, алв 
не бугарски нето ерпсгш и то постављев од на- 
11111.4 српских војних п.частп. који су мс затекле 
у ЕСочанима као ннтернираног од Бугара, в 
ослободиле. To еам ja взјашо и верификаци- 
(iiioM одбору, u ja жалим да у овоме случају 
ОВДв може господии .'IOMOHIIII. јсдаи народни 
гфедставник, да оушта ов^е и епроводи једну 
гаиву лаж.   (Ha љевицв пљеекање, Жагор na 
.ItriiniUI.) 

Господо, ja сам мало час Есазао, зашто сам 
i.iacao npoTiiii Ћирковићевог мапдата. Гласао 
сам за то, што je on од оних чппоппт.а за које 

сам казао, да су компромитона.т државву власт, 
да су K'oMiipoMiiroiia.iu и варод, u драсаву, i.ao 
праипу државу, уаутра u у овомс ешту, којп сс 
je оелободио, a и арема вањском евету. Ако te 
иекоме чивовв^ку нехо не допадс у јужним кра- 
јевина ('pdnji' и Маћедовије, on je одмах iii)o- 
iaii.an. пребацује му ее да je Бугарив n одлази 
одатле. To je dno систем'режима који je код нае 
владао n који mije још укивут потпуво. Јсдап- 
пут ее neli мора преетати е тпм. ако коћете да 
onaj варод живи као лојалап и добар epncnii 
ipabainiii. (Ha љевици аљескаил.) 

ПотпрсдседпШ ш lIHAll РИВАР: Има 
реч госиодив Уров! Ломовић. 

УРОШ ЛОМОВИЋ: Господив je dno ди- 
ректор dam.e у бугарекој држави. 

А.НТОНИЈЕ ТОДОРОВИЋ: Господо na- 
родви посланици, гос-иодин Анастаспјени11 je 
еин вових крајеиа, и ja ее гнушам, што се натло 
Таквих људи који, у место да вас прикупе, 
ory!jyjy вас. Лруга господо, што гоеподпп Ло- 
MOBiili сгрпктпо хоће да брани уредбу, томе се 
не чудим, јер je он присталпца оне страпке, која 
je управљала у еовим крајевпма ио уредбама. 
(Ha љгвиди [!Л>ескање. Жагор na деовици.) 

Потпредседптк др. I1BAI1 РИБАР : Мо- 
.iniiM. господо, мир. Господипа вародвог иосла- 
nm.a молпм. да бира блаже изразе. 

АНТОНИЈЕ ТОДОРОВИЋ: Поводом дс- 
бате o мапдату др. ШушЕаловића) пека ми буде 
допуштеао, да се задржимбаш na томе пптап.у. 
да ли tprnu овде брапптп етриктво ne једап за- 
ков, ne једну уредбу, већ једав расцис. 

Господо поелапппп. мп емо псг n ио B6- 
кова живели у вајреакциоварнијој држави, o 
којој се у Еврохш знало, да je најгора у иогледу 

•гр^ђавске n го.штпчке слободе. II сасвим при- 
родно nama жудња за ослобођјењем била je мвого 
јача п шгого ппгепзпвппја него ма код кога од 
вас, KOJU сте из еевервих n западних крајева 
name краљевиве. Ta жудња за ослббођењем je 
била у To.iiiKi) neha. у колпко смо у Србпјп. 

Пијековту, гледали пример пајшпрпјпх де- 
.мократскпх е.чобода. n улазак, прпеаједињење 
name Kpa.i.i'minu Србији, зпачило je улазак у 
ту демократску либералду лаједпппу као равпо- 
iipannn садругари. A.m шта. госиодо? Onu. којп 
беху na управн a ne neo парод. то подв.качпм. 
у меето да нас ириме i.ao равпоправпу браћу, 
omi вас етавнше у подчцњеви воложај. У мвето 
постојећнх закова, који владаше у Србији, за 
nac ;ntii(roiiii' ваузвтне урвдбе, иаузетав |)a('iiiice 
uiiapel)eii>a тако. да дођоемо у једав изузсшв 
положај. у полонсај ne равнонраввог, ввћ иод- 
чињевог члапа itaje.unme. Иа dap. да аам, го- 
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гшодо, дадосте да пмамо Право учетћа у доио- долазе у Народно Представнигцтпо, To jo у пр- 
шсп.у урсдапа n то ис цраво [)w|iauajyho, noli воме реду, лшсликц ствар.изборшисл, iro том«с<,ј 
ирано caucTo.iiimio. а.ш ne. Донашаху сс уредбс може говорнтц у нзборјшј борби. Алп jćp до 
бсз иас a за iiac. To нас je болело, колико због сада није било цити у једному закону цредви-' 
тога,-што те уредбе нису доџашане у духу наших beno, какве моралне кваЛитете мора имати иа- 
потрспа u иапшх прилика у толико вигае, што родни заступник. Ha пример да .m те цотребнс 
пам   oHii   вређају   nain   иацијонални   понос. моралне к^алитете има човек, који je гласао за 
(Жагор.) Тисине parne редите и тиме за уништење нашсга 

,.                          UD IH i>i!n\i)    \! народа, даччи тсквалитетешаонаЈ човек, којп Потредседтк л\к lll.All  I П1>Л1 :   Мо- ј(1-(тД1т       THmi .^,,,,,,,,.,,,.,,,,, „ богати0 (,% Д01( 
шм гоеподина народ ■ послапика, да сс тачио ;l|)V1,,',■„,,■„, своју крв (Плим-ак код соција- 
лржп дпевног рода   и да говорч p цзвсштал;.    .„i.-ic.) Ако, господо, ne мо o моралним ква- 
Mn.iiiM i, послу . лптстама. MIIC.IIIM, да lic.vo заћи na склнсро im- 

АНТОНИЈЕ  ТОДОРОВЦЋ:   Никако  сс ље. Ради тога мпсам нзбор господипа Ћирко- 
исби могли помирити с тим фактом, да нисмо вића процјењивао са становишта шегових  мо- 
јсдна u ЕЈедељива цслина са својим Пијемонтом. ралних квалитета, mrm емо гласовали за ебс- 
Алп. настало je ново доба; Дошло je oniiiTC прп- гово овјеровљсње. Ja сам ставио предлог у имс 
саједињење нашег троименог наррда и сасвим je iiamer клуба, да се то одгоди, да чујсмо тужбу 
ириродпо ми смо се бар иадалп да he то време протнв тога избора и да видимо евептуалне зло- 
донети пама боље n сиошљивијс ciaii.c. Долазак употрсбе. Пошто тктс na то пристали ми смо 
[шаланика из Јужних Нових Крајева јсдан je гласали само против унигатења мапдата. a исто 
коран унапред. Али у томе се погрешило, јер би тако гласали и против предлога господипа 
јз донета jopi једна уредба опет oca nac a за iiac. Ломовића, да се тај мандат оверови. Тако ствар 
lio тој уредби, господо, забрањеио je, да ш\ Cm- стоји u толпко Сам имао да кажем na упадпду 
рамо једног човека,   који je 27 годииа живео, гОсподипа Вилдера. 
односно; који je m ehoj живот посигпш вама. Потпредссдпик др. ПИАМ  РИБАР:   Реч 
Господо;прошлссед1ШцелспоЈеЈедангос1!однЕ1    flMa   m,im;uill   m]mm ,,.„„„.   И|1.|,1      ,,, 
рекао: одкуда оосанци нс иогу захтевати,   да ЛИЧНу [шимедбу 
кзаберу за свога представнива једнрга Шума- -     " 
динца, a ja nac питам одкуд забрањујсте Скоп- ВЕЋЕСЛАВ ВИЛДЕР : Кад сам ja доба- 
п.у да волп Сарајево н да човека из Сарајсва Цио ту упадицу онда сам мислио, a само то се 
[шшаље овамо. Можда he m се рећи: хтело се, i"1 могло разукјети, да су господа гласујући про- 
да дођу л.уди из тмх крајева, есоји познају при- тив предлога верификациопог одбора, да се нс 
лике. Па господо, једап човјек, који лшви 27 верифицира мандат господипа Ћирковића гла- 
годинатамо, ваљда зна тсприлике. сали ;!;|. верифккацију господипа  Ћирковића. 

Господо, nanio гласање за nac апачп одго- ^Л|1 пијс серадило у овоме случају o моралиој 
nop. да лп here ii сада да ограничите слободну квалитетп једног господина, Eiero се радило o 
ианифестацију nanio воље и да поништиТе onaj веговом  апапичпом   положају  као  полптичког 
избор. Пртврдите ли пам onaj избор, даћете пам чиновника, који je у том својству могао дјело- 
донекле сатисфакодју п Есазати, да he бити ба- l!aT!I ||а пзбор пбвјерсника, a ти Ешвјереници 
ром бол.а иудујшост.псго лп je била прошлост. одлучни су no избор ЕЈОсланика. O тому со ради, 
(Пљесак.) ;1 ||(' моралнрј квалитети. Ако бисмо говорили o 

Потпредседпик др. IIP.All РИБАР :   Реч М(,!,;1Л|",ј |{валитега онако. »f« i'1 споменУо го- 
пмаде  госгеодив   пародпи  заступпнк   Внтомир   ,

п"
,,лт|  !^0P™K' '»"^ бисмо аедпаке про- 

K0ljojj                                          ' ЦСНТО Mor.ni nalili у спако.) страпци. A да no ои 
тштглшт) \4u>vv   г мождако мшјлио, да сам ja иожда седно у којој 
nillOMIll' KUPAli : 1 осподо пародпи no- parnoj цецтрали, морам изјавитп, да ja за чи- 

сланици ! Пригодом расправе o верификацији таво време para ппсам оједио у пиједпој цсп- 
мапдата сосподина Ћирковића, ja сам изјвкр, трали, нсго сам na почетЕсу рата сједпо у там- 
да he nam клуб гласопати за ускрату o мапдату цццп  (Пљссак ) 
пк-под.та TnipKonuha i. за оверовл.ење мапдата Потпредседпш др. IIP.All  РИБАР :   Реч 
оспОдинаШушкаловића.Ине^ liM;i 1()(.,I( UI1| АлекСа .Станигаић 

jamio за реч, да nujo na.ia Јсдпа иезгодна упа- | 
дида са стране гасподииа посланика Вилдера, Др,   АЛЕКСА   СТАНИШИЋ:   Господо, 
Есоја Mocn.iii, да образложимо своје втановћште. npiE дебатн p \гандату госпрдина Ћирковића ja 
Господин заступник Вилдер уноси У расправу сам истакао своје гледиште. Из тога се иогдр ви- 
једав момопат, који мислим да nujo згодав; a то дети да нисам био везав глеДнгатем ono пли ono 
jo, кад mira за моралпо квалитете л.удп. i.oju посланичко-партијске груио. noro да сам стао na 

• 
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јсдно нозависно и принципијелно стаиоииттс томе, што лццо, којс мрже битл бираио требг! да 
Ha томс станоитпту сам био и онда; кад сам са je иођено у Јужиој Србији и да je последњих 
сиојпм дјзуговима аодпео жалбу против избора десет годипа живело у и.ој. Услов рођења псма 
господина дра. ШуШкаловића. Због тога се na- грсцодин Шушрдовић и према тш шцс im 
дам да he сва господа посланици бити вољни да мргао бити биран. Истицање овбг разлога kao 
саслута.ју разлоге, којитоворе   гцкзтив   оиога r.iaiiiic CMCTII.C иабору ne иотпчс; иитп мрра иоти- 
избора као и иротив извегџтаја Верификационо! цати из каквог схватања у овом иптап.у. Овдс 
Одбора, no комс би ес избор имао оснажитн. за мене пијс у питању цокрајинска искључи- 

Господр, овде je довољно пута истацаво, вост, Beh je у пптаи.у правилна примева закои- 
да je избор [шслацика у Јужној Орбији вршен скцх одосдаба према којима je вршен нзбор. loj 
према распису namc владе. Taj pacinic владс »ровинцруалној искључивоста не би било места 
важио je као пзборна уредба n.m као избрЈпп! у пптап.у избора господина Шушкаловппа, uojii 
заков u' све су изборне радње имале арсма њсму je Дуг ннз тдппа провео у службп у тауошњем 
као такђом да се изводе, Поткрепљујућн н ^pa- крају. Само се онда јавља оитање, зашто су 
ноћи своју и својих другова жалбу у Верифика- д|зу"гн дугогодип1њи, искључиво iiamii. признатп 
циопом Одбору, ja сам то доврљро iiaiviacuo. У радецнцн ии.ш искључени од избора условом u 
том рдбору међутим [1реовладало je   мишфсп.с [)ођсњу/Њих, јс'било помоме уверењу бољих п 
да се изборпн распис или уредОа, који je важио   задлужнијих  и i  су  мргли  бити  изабрани 
каозакои, ве мора узнмати строго у рбзир, наро- с vnoro вишс успеха нсго ли штб je случај код 
чито.у трм случају, кадотрме рас11равл>а закр- господина   Шупшаловића.. Одредба   у   уредбп 
нодавпр тело. Ha супрот Јтоме ja мнслим, да за- опемогућавала je тим људима кавдидацнју ii 
кододавно тсло баш зато што je законодавно, m- [ipeMa томс omi пису шпита im покутавал!) за 
смс статп na то гледиште. Ако би  ra нзбррна сврј пзбрр. Џ кад je,то било тако, опда излази, 
урсдба имала попово да росЛужн кар база за ла би će дала првластица изузстпо п суиротио 
upiiiciic избора и Народно Прсдставннштво na- изрнч}10ј одоедби изборпе уредбе.   Ja iie уви- 
лазило разлрга да je измени, ono има право да 1)пм пикакав разлогзатр н с тога молпм Народно 
то умппи како за сходио Babe. Али кад je урсл- ПредставЈп1П1Твр да овај »збор господииа шут- 
п a служпла већ као законска одредница аа Beli каловипа Оспори. 
нзврпгене паборс. овда joj ппко na mi Нар^дно Глсдитте које je (шглавпто служило DC- 
Представииштво  не  може  одрицатц   закрвску рцфпкацијбиом Одбору као одредни^а за oeno- 
сплу нарочпто v [штањима верификације мап- [)авање n.ni неоспоравање мапдата било je у то- 
дата. који су изборрм no тој урсдбп добивенп. ме, да ли je избор нзвесног аосланика, плп која 
Вуде .iii'cc допустило друкчије схватање и ту- радња за тај иабор везана, био слободаи нли je 
мачење, онда долазимо у дилему : пли се та на павсстап начин био ограничаван, je ли закоп 
уредба, na основу Koje су бпрами пос.татпш. био потпуно слободан иж не. И са тог гледишта 
има сматрати као закои н стриктно рвуда npd- порматрано има довољпо разлога да се nam iii- 
водити, илп цсо нзбор nac двадесет четворнце ие брр у Скопском Округу ocnopii. Изабраип кап- 
важи, IIOIIITO уредба нема законску силу. Госг лилатп у том округу препоручивани су п пома- 
подо, ja иас молим да помОгнете моје гледиште, ramj рд стране иласти. Слобода je избора била 
јер ако се ставимо na супротнр гледиште, no ограпичавана, те n стога избор господипа Шуш- 
коме уредба нема силу закона, онда се бојим да каловића треба оспорити. 
се ne умутп.мо оним правцем, na коме ћемо ио- Мс1)утп\| испало je да двојица [сандидата 
рати npccehn јсдпу граиу, на којој шшго штр ирсма тој урсдбп буду изабраии.   Сасвим   je 
шта noju у onoj iiamoj салаи.о.ј Државп. Како [фнроднб оираидапо стапоипттс да ми  н"с мо- 
за то свакако neva im вајмање расоположења жсмо иристати na то, jop ако се ве усвоји ono 
miru pa^.iora. онда остаје да будемр протпв из- iimpc бољс становиштсдб се нзбори пс гтаил.а.ју 
вештаја ВерифпкадПоног Одбора, у комс се впје у зависност где je ко рођен., онда смо пмали боље 
узола у обзнр јсдпа од главних одредпица за и заслужВнјс људе, који бп могли битп пза- 
iiDami.ian  поступак  у  верификацији   маплата, брани. Taj случај mije био, n кад тај случај 
Уредба no којој су вртсви избори служила je mije. ja молим. да Народно Представништво тај 
као закоп ^зборни и према тОме nam je задатак избор оспори.; Даљи разлог, који je поглавито 
у ово.м случају ла mro тачппју примену Уредбс (муллт Верцфикационом Одбору као рдредница 
бранимо; за спораваље, илп пеоспоравање мапдата. било 

Нзборна  урсдба  поставља  четири  главна je стапрвцттс да ли извесни послапик, или мап- 
услова да бп иеко могар бптп изабрав за иосла- лат. нли радпг кбје су за тај пзбор билс всзане, 
ипка. Од i' IIN оу два општа : годш1е старостч a бно огршшчен na неки namin. да лп je био пот- 
rpal)aiici,a шпраипосг како сг то обичпо прсл пупо слободап ii.in ne. Aiai сс (лаиимо na то (ла- 
виђа.  Л.руга два госебна ус ioua састоје се у потппте господо, опда можда hc баш избор у 
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екопекон округу, a ca TOKI гледшпта моратв да 
ее оспори, јер je избор изабрааих кандидата у 
томе округу препоручинаи и помаган. II тај 
разлог За менс, гоеподо, не постоји и према тојгс 
ja вас молим. да тај избор господина Шупша- 
.loHiilia одбаците, a да се позовв на његово место 
заменик, јср налази.м да je довољно јак разлог, 
да због те уредбе mije иогао да ее друш изабере, 
a кад сс иије могао други изабрати зиачи да je 
елобода избора бшга Офанћчена и да he се учи- 
miTii правда, ако се овај избор оспори. 

Потпредседнш др. IIBAH РИБАР : Реч 
пма гошгодив Димитрије Ilonaflidi. 

ДИМИТРИЈЕ ПОПАДИЋ: Господо на- 
родни посланици, имам неколико речи да кажем 
поводом говора господпна Тодоровића. који je 
мало ире добацио господпну Урошу Ломивпћу 
у mie љегове груие, баш one групе која je. na 
жалост. иелп. учппила све пгго je рђаво у овој 
земљи. Ja пита.м господина Тодоровића, да .m 
je вољан да ipffie реч натраг. јер да вије било 
тс групе. којој црипада госпрдин Лоновић. ни- 
кад ne би био шеи. To;ioponiiIi и Народпо Пред- 
ставгоштво, и мпого je on мали да добаии једној 
групи" која има евоју златну прошлост, чпје je 
дело круниеано у еветској историји златним 
словмма. 

Потпредседнш др. IIBAH РПВАР: Реч 
има господин Блашко Pajnh. -   ■ - 

ВЛАШКО РАЈИЋ: Хоћу да говори.м o 
иослонпом реду. Мало upe je пала реч из уста 
господина Анастасијевића, реч којом je вазвата 
грдња na гоеподина Ломовпћа и лаж. Ja држим. 
да ову меру n оиом месту несме узети ппједап 
човек, ииједан пародпи заступник. Може бити 
iiorpeiinic тврдње, заблуде. али овде у Народпом 
Предстапппштиу лажи ве еме бити. Ово се про- 
тиви ca достојанством namera сабора зато мо- 
.IHM гоеподина Председника, да господина пред- 
ставиика Анастаеијебића аозове na 1)ед. и да се 
дпугп пут оиакне ствари ne дешавају. 

Потредседнш w. IIBAH РИБАР: Реч 
има росподиц AnacraciijcHiili. 

ГЛИГОРИЈЕ АНАСТАСЊЈЕВИЂ: Го- 
сподо. мрни се овде прииисује, да сам рвкао, да 
господип .'IoMOHiili лаже. Mebym\i то mije ис- 
тппа. Ja то ппсам рекао. neli сам казао, пошто 
побтоји жалба иа нзборе, да су наводи у жалби 
.чажпп. Мени се чипп. да овде пема разлога, да 
сс игко оскпби. 

Ћашредседшк др, IIBAH РИБАР: Нма 
реч господив Ломовић. 

УРОШЛОМОВИЂ :-Ia иадазт.да госио- 
;ui|( mije nit мислмо. да ми каже да ла.кч-м. Ипаче 

бпх му одговорио равпом мером. Али ако узмете 
na прочитате жалбу противу избора, ви ћете 
ввдети, да ли треба гоеп. Шуткалонић да ybe 
у Народву Скушптипу, i.ao што je то бно случај 
ва гоеподивом Ћирковићем. Кад бн се изводила 
тачпост стања. ствари, онда би-се показале мпоге 
n мвоге ствари, које би оспориле господину 
Шуткаловићу да дође у Скутитипу. Међутпм 
овде се паводп још нешто. За господина Глиго- 
рпја Анастаспјевића се каже, да je био у Бу- 
гарској државпп чпповник једве баике. Да ли je 
сад то сметња или не, аезнам како мпсли (кун- 
штина, a.m смо ми много либералппји и либе- 
ралнпје Miic.iiiMo вего што мисле господа са оне 
(тране. И тако смо осважнлп тај избор и дозво- 
Лили да on дође у скупгатпиу. Али сам сматрао 
да ми ве можемо чипити никакке приговоре за 
one. које je изабрала народпа воља 0 против 
чијих избора ne постоји жалба. Овај цриговор^ 
да постоји жалба само je једпа фабула. Ако има 
жалбе, има je у скупштнни. a ако жалбе вема, 
опда o томе ne може бити говора. He можс се до- 
зволити да се каже да je било жалбе, јер жалбе 
пема и ne иостојн. Политичкм пријател.и из 
другегрупе могли су паипсати жалбу. и то су je 
моглп паписати овде у Београду. Али кад пема 
бирача да се жале, и кад се ne жалп mi министар 
унутрашњих дела. овда je тај пзбор потиупо 
правилап no члапу 51. пзборпог закопа. који je 
владао у краљевшш Србпјп, и који нма важити 
n сад овде. 

Иотпредседиџк дп. IIBAH РНВАР :   Нма 
I)(• ч K оста Тимотијеви ћ. 

КОСТА THMOTHJEBHTi: Гоеподо, кад 
Пародна Гкупштипа iiiinie законе, ona na много 
места остави двојнци грађана да процевс пгга je 
право. Ова дебата сад показује. да мн ниемо 
кадри да правилно гледамо na овај случај. Гое- 
подо, то вије ирвипа, то се дешава свугдс да су 
дебате око избора и мапдата послапичких naj- 
жучннје, најосвтљивијв и пајпезгодпије. Врло 
je тетко из enoje средцпе пустити друга да вде 
из царламевта. To аигажује извеене партије у 
толикој кери, да не могу да"одвоје црно од бе- 
лога. да ne могу као КОД два СЛИЧНа јајета да 
правс разлику. Ha нримср, господо. Гоеподив 
Урош Ломовић, који je председник клуба једпс 
страпке, глас;;о je, да се оспажи пзбор једиог по- 
слаиика, који, ирво, није рођеи у Старој ОрбиЈА 
и Македопијп. a бпо je полпцпјскп чиповши,-. 
a v лругом случају човека. који као n onaj nuje 
рођев тамо, a mije ono оолицијски чпшжппк. 
sohe да уклони. Ja мшцљвња^ која ее крећу и 
овако n onaiio. осу1)ујем и опом приликом сажа- 
љевам mro их има. Господнп Шушкалоћи^ je 
толпко познат пама Србијанцима, као што je 
познат Вардар. Гпсподип Шушкаловиђ јо  27 
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гбдина био у ти.м крајевима као српски одасла- 
инк на иропаганди. Његово име није ии у капжко 
мање од имена гоеподина Иирковмћа. 

II кад се иреиоручује да ее господин Ћир- 
ковић за то што je бпо полицијски чиновник 
пусти у Народну Скутптипу, a у исто се врије- 
мс тражи да Шугакаловпћ нс ybc као посланпк 
у Иародио Представништво, то онда нпје no за- 
кону и правици, пего no страначком перасполо- 
жењу. Једнни посланик од нових, који je ушао 
овамо, a mije бпо на биралишту за време избора; 
то je Шушкаловић. On je онда еједио у Бео- 
граду. (Настаје иреговарање измбђу поједппих 
заступника. Гласови: Подиција, помцијска 
служба je no ереди.била.) Господин Кнежевић 
цосланиц социјадистички овде, je Ужичаи no 
роду п no с-тановању. Он je бпо ивтерниран и 
враћајући с-е кући свратио ее je у Нови Сад 
гдје je и кандндовао и дошао као социјалпс- 
тички пог-ланик овамо. On je рођеи и живио je 
у Ужици. A ономадпе смо одобрпли нзбор јед- 
пога Шумадинца којн je кандидовао у Боени. 
II због тога треба да будемо досљедни еоД елу- 
чаја Ћирковдћа, и ако се пстиче што je poben 
у.Сарајеву a госп. Ћпрковић рођен je na Де- 
тип.у и то му не Cm требало да смета да буде 
послаипк, него што je у очи дана иабора био чи- 
noBiniK полицијске етруке. Листа рбквизита 
иародниХ поеланика каже: пе емије да буде под 
стечајем, ne емије да буде без грађанских ио- 
литичких права, надал.с не емије да буде без 
извееног броја годива и не смије да буде поли- 
цијским чиповииком ако ннје ба])ем мјесец дана 
upe него iiiTo су избори наређени разрешен 
службе. Можда госп. Ћнрковић п пије ништа 
урадио да буде изабраи, али закон je хтео да 
забрани улазак онима, који би кад се испитује 
бирача, били полицијски чпиовници и могли да 
притварају, који би могли да апсе. За то je хтио 
казати: Нећу да испитујем даље него недам ни- 
кому да уђе у Скушптнпу ако није 30 дана прије 
пзбора разрешеп службе полнцпјског чивовни- 
ка. II господпна Кораћа разумем, na века и он 
разуме нас. Може се пзбор господипа Ћирко- 
вића поништити a да ниједна реч не падве 
npOTim, јер je закон пзричито иаредпо, да ко 
xohe да буде пародни посланик, не може да будс 
полицијски чиноввик. Чудповата je ствар што 
ми гоеподни Kopah добацпо. да то ne вреди за 
Маћедонију. Ja писам поштовалац урсдаба, naj- 
мање pacnnca и наредаба кад оне нс хармони- 
рају са духом закона. Главпо je да избор и да 
слобода бирања ne може бити никако доведева 
у сумњу. (Због разговврања послапика говор- 
ММ се не чује.) 

■ Да je, господо, једн.а влада наредила n 
JtpOtiKcaJta да не можс Доћи у Скупгатину onaj 
који пома узмпмо становити број зеШБе,   Илп 

i.ojii иема 80 година старости илн да не смс 
доћи onaj који пема 25 годипа, то Cm паредбе 
које сужавају II.IH пшре гашсао закона, које нду 
са.мо за 'MIM. да избоЈ) отежавају. биле без вред- 
iiocTii за иае. To би биле обичне доскочнце које 
нису дозвољене n којс стоје у супротностп са 
законом. 

Све друге паредбе писмене, усмеие n теле- 
графеке, раеписи n уредбо палају пред основвим 
законом n ocnoBiioM MIICIII. да пзбо]) ne буде пи- 
чим осумњичен. MebvriiM пзбор nnje могао бити 
(моподап, кад ее тиче опог којп извршује др- 
жавну влает, a то су окружни пачелници и т. д. 
Дакле, господив Шупшалоштћ nnje представљао 
аикакву власт, nnje чав био na лицу места, кад 
je ono биран, na се његов елучај ne може ппкако 
успоредптп еа случајем гоеподина Ћирковића. 
Мпједап од и.пх nnje рођен у ('тарој Србији n 
Маћслопијп. no том су једпакп. алп гоедодии 
Ћирковић има нешто впше. a то je да je још 
оолитички и полиппјски чицовник, и то у мо- 
мепту. кад еу ес обављали изборп поверенвка, 
Кад емо гос-подппа Кпежевпћа из Ужица npn- 
мплп за пародпог посланнка, n ако on nnje из 
Новог ( ада. кад сх:о то учипилп са господппом 
Радојем Јоваповићем којп je из Србије, a биран 
je за посланика из Босне, и кад има још таква 
два. три случаја. опда пикаква изузетка ne on 
смели чппитп пи код гоеподина Шушкаловића. 
AKO мовек живп у једпом крају 27 годппа, ваљда 
довољно може да позна тај крај и Народпо Пред- 
ставппттво нс сме да има кураж ослаљајујш 
се na распис, да врати овог изаслапика, само за 
то, IHTO се je родио у Босвп. 

Потпредседпик др. ИВАН РИБАР : Ријеч 
има господив Урош Ломовић. 

УРОШ ЛОМОВИЋ : Чуди ме, да ми ro- 
сподип Тимотијевић као правпик замера, да сам 
педоследап. On каже, да сам ja гласао за осна- 
жење мандата господина Ђлрковића, и ако он 
пије poben у Јужпој Србији, a да сам против 
оспажења мавдата господива Шугакаловића за 
то, што on nnje poben у Јужној Србији. Ja мо- 
рш да нагласпм, да ппсам с тога разлога против 
оснажења мавдата госп. Шушкаловпћа, него из 
оних разлога који су паведепи у жалби против 
његовог избора. У жалби тога павода псма, да on 
nnje poben у Јужпој Србији п верификациони 
одбор пмао je, да проеуђује само оно, што je у 
жалби навсдено. Кад je говор, да политички чи- 
повник не може бити посланик, онда треба имати 
на уму, да je закоподавац тиме мислио, да ne 6it 
он могао својом власти утицати на избор. Питам 
ja вас, има ли једап навод, да je Ћирковић утп- 
Uao на избор, да je чинио какво наспљс, да.јс 
злоупотребио своју влас1! ? Ofl je paapenie^ 
службе Ž6. фебруара, a избор посланика био je 

»i 
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21. марта. Дакле je разрешен од дужности много 
раније, ueio би no евом положају могао угицлтм 
на избор. 

To сам хтео одговорити господину Тимоти- 
јевићу, да код мсне нема никакве недоследности, 
пего да сам ja казао, да код госп. Шушкалоипћа 
фали битни услов, да буде народпи посланик. 

Иотпредседиик др. ИВАН РИБАР : Ријеч 
има господин Риста Трајковић. 

РИСТО ТРАЈКОВИЋ : Господо. жалим, 
IHTO нисам био мало час овде, кад ее расорав- 
љало o овој ствари. Сад кад сам чуо, од госно- 
дина Ломовића, да каже Трајковнћ je потписао 
жалбу иротив Ћирковића a впсу потпнсали 
бирачи, морам да му одговорим. 

Господо, јако жалим, што нисам имао част 
да од почетка будем присутан дебати o овоме 
мандату, али молим да ме саслупште да кажем 
неколпко речн поводом говора г. Ломовића. 

Господпн Ломовић je у сво.ме говору казао, 
да je овде пала жалба коју je потписао Tpaj- 
ковић a не његови бирачи. Ja хоћу, госиодо, 
да кажем, да ће се овде утврдити да постоји nam 
u жалба самих бирача. a хоћу да објаоним г. 
Ломовићу шта ме je руководило, да потпишем 
ову жалбу. To, господо, не стоји у иетини. Ja 
сам човек самосталаи, ja сам ратник, и као рат- 
ник био сам рањен. Сем тога ja еам и пзабраник 
пародни за једаи округ и зато ми се не можо до- 
бацнти да сам ja натеран да жалбу потиишем. 
Ja са.м ову жалбу потписао зато, што налазим 
да господин није могао бити носланик. Ja то не 
налазим да није могао бити због тога што нијс 
тамо рођен. II ако он нијс тамо рођеи ja ралазим 
да je он, господин Ћирковнћ, провео доста вре- 

.мена у ономе крају, куда je имао прилике да га 
довољно упозна. Дакле с тс стране ja његов ман- 
дат не осиоравам, Beb га ошораван због тога, 
IHTO je он био окружни начелник, све до онога 
хгомента, кад су избори вршени. Ти су пзбори 
нршени јавним гласањем или подвајањем, a вр- 
шили су их опћипски писари или срезки чи- 
новницп, и то no списку. Знам, да je чак била 
n нска споразумна листа, која je одавдс тамо 
упућена. O томе нећу сада да говорим, јер 
ми je господии иредседнпк владе, кад сам ra 
једном посетио у свом кратком експосеу, изнео 
разлоге, због којих je то морало тако да буде, 
п ja еам се његовим објашњењем задоволлш. 

У Витољском округу, где je послашш иза- 
брап било je још вигае људа, који би имали 
доста изгледа па то, да и oun буду изабранп, 
ако би се појавили. и можда поред њих г. Ћир- 
ковић нс би ни био изабран, стога не могу нп- 
како да се помирим с тим, да се оснажи његов 
избор, кад je он вршен противно наредбама вла- 
диним, и противно проппаима Устава, јср je on 

био полицијски чиновник скоро све до дана ше- 
гова избора, II зато што je он све до тада бно 
чиповник ja em и нашаи разлога у томе, да на 
његон избор изјави.м жалбу, јер ее може с раз- 
логом пречтшетавитн, да je он могао утнцатп на 
рсзултат нзбора у своју корист. Ham je крај 
увен бмо до сада под утицајем власти, те нијс 
имао прпликс да сам елободно нзјавп своју во~ 
љу, и зато ми треба да ra васпитамо да се on 
слободно опредељује, a не да то чини под ути- 
цајсм власти. II зато што се има разлога веро- 
вати да овај пзбор нијс слободио цзвррвн, јер 
je г. Ћирковић све до иоследввег момепта бно 
окружнн начелник, ja сам на његов избор н из- 
јавио жалбу. 

СВЕТОЗАР ЂОРЂЕВИЋ : Ja морам да 
нагласим да са.м и ja добио једно писмо од јел- 
ног учителх! пз Прилппа, којим мн скрећс 
пажљу на жа.чбу, која je изјављена на избор 
гоеподина Ћирковића. Дакле жалба поетојп и 
она се мора iialm, jej) акО je поједена штта теп- 
спја je ту. 

Цотпредседнш др. ИВАН РИБАР: 
Г»еч др. Жарко Ми.шдинови. 

Има 

Др. ЖАРКО МИЛАДИНОВИИ : Господо 
иосланици. ja ne устаје.м да говорим против др. 
ШугаЕаловића, јер ja њега лично поштујем no- 
што ra ппзпајем као ерпског јавног радилника. 
a упозно сам се сњиме jom 1905. год. у Скопљу 
под старвм турским режпмом. Нетто друго учп- 
нило je да узмем реч, a то je хпто ми се несвидн 
што видим неку господу која хоће да буду об- 
јективнн a у етвари нису. Говори се, крнтикује 
се, n каже се, да не треба бнрачи да се држе 
уредбе министрове. Добро и ja ћу се сложити 
с тим, na казатп да није требало ни мало фер- 
мати уредбу, или pacniic министра унутрашњих 
дела. Но питам ja Вае, господо, како су могли 
бирачи тако да судб. Да ли су они могли ка- 
затп. мн не држимо ни зашта ту уредбу или на- 
редбу. Јесу лн они не само били кадри то да 
критикују, јесу ли бпли у стању да je промене. 
Не oira то нису могли, него су се моралн да no- 
коре наредбн мннистарској, и бирали су на те- 
мсљу те уредбе. Сад сс каже да нису морали 
биратн. Шта зпачи то ? Значи да су они билп 
у заблудн. n да ннсу знали да морају но љој 
да поступе, нначс omi неби no љој поступили, 
ii бнрали би другога некога, a не баш опога који 
je сад изабрап. Ja налазим да je слабе фајдс од 
one наше крнтнке и налазим да смо ми ,недо- 
следии iinmfo смо ми у почетку нагаег рада одо- 
брили онс пеоспорене мандате. Загато оида није 
веко устао na казао да ти људи не могу бити 
иародни посланици, јер еу бпрани на темељу 
ондашљнх уредаба, тто je протнћно закону. Мп 
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Cm трсбали оида нешто урадити, ако je било 
K.IKHC незаконитости, н i.ao IHTO рекох те избојре 
iionmnTirm. дакле писмо мп ко.ји смо бираче 
донсли у заблуду него министарска уредба. Са 
друге етраве ми емо виеонзеквентнп, што смо 
одобрили толике нзборе и потврдили na основу 
и.их толики број посланика, a сала у пстом 
случају другче радимо. 

Ja Вас питам, гоеподо, куда то води. Далв 
ми имамо npaSa да ее ставимо na друго стано- 
виште, ii да.ш je бво друго Народно Прелстаи- 
iiiiniTRo које можс да прави оваке аротаввости? 
Ja сам еамо ono хтсо да кажом u да констатујсм 
недоследност, ако ее будемо лржали оних речи 
ко.јр су гоепода предговорншр изнели. 

Иотпредседнш др. ИВАН РИБАР: Има 
реч господии Хетч. 

СЛАВКО ХЕНЧ: Господо, ja неби устао 
да говорим o ној ствари, neio то чпппм само 
стога да констатујем неколико чии.онмца које еу 
сс данае у дебати појавиле. Ми ее сви овдс раз- 
MrhcMd као лсмоирате. и човск би миелао кад 
елужа те говвре, да ее налази у енглеекои вар- 
ламенту. Овде ее ношње учешћс полиције у из- 
борима, такве се етвари дешавају сиула и у 
цедом свету. 

Онамо сс господа размећу као веобичнс де- 
мократе, човек мпслп да je у евглеском парла- 
иенту : говори се o "Шстоћи избора, o иолициј- 
ским тановницима и т. д. Па ми сви звамо да je 
за ове ратне азборе полиција заправо (чг то и 
иа])е1)ивала. Зар r-e у Албанији имало чиетоћу 
и.чпора накои окупације и иакон проласка то- 
лике војске вроз н.уУ - шта ми звамо да су 
ти Езборв само резултат појелиипх странава, 
na се ми iinai,- узалудно евађамо око појединих 
манлата. 

Госчшдо. ja управо uopaM да се дивим овој 
пуплпди иа галеријама која све ono тако мирно 
слуш. Mu господо, данас ашвимо у прпликама 
као после тридђсетгодшпњ^а рата. Ви данас ne 
можете купити m једал вагов робе, a да ne ри- 
зикујвте да he вам се половина украсти. Једаи 
господин je споменуо да се данас усред Београла 
продаје кмло солм за 15 круиа. Кило соли 15 
круна, a опамо претрееате иитапе. да ли je неко 
био полицајски чппоппик. Ja, господо, мпслпм. 
да једаппуг са такппм стпарпма треба ла се пре- 
стане. II мп долазимо ло one тачке наков три 
нвсеца рада. Шта смо ми увраво радилв ? До- 
ђемо, водвгаемо лпенппце. дамо ее још ввше опе- 
рушатв, в то je увраво све! По тридесет до 
'клрлесет Ефуна плаћамо за јелап објед. 1\ал 
ухбате једвога свротога чопека да вродаје кило 
супих тл.ппа по пет круна вајстрожије ia каж- 
iiMiitajv. a овамо no хотелвма плаћамо 6 крува 
за осам комада шљвва, и то je свс у реду - Гуле 

пам кожу с леђа, и o томе нема викакве расправе, 
a да ли je веки господив у Албанијн. или Ма- 
ћедрвији изабран за послапика no чистим прип- 
ципима епглеског парламептаризма o томе ее 
водв двекусија неколвко дава. Па, господо, крај 
овако дерућпх прилика изгледа. као да ми жи- 
вемо у 18. веку. Зашто ее не саставете гдегол 
вва кулиса, и ne договорнте прелходно o етеари, 
a ne да толпко преме траћимо узалуд.? Ми смо 
само зато и гласалв за нзпештај Њрификаци- 
овог Одбора, јер смо ее вадалв да ете се ви пред- 
ходно споразумели, na само форме ради исхо- 
двте пред нае. те да iieMO за пола сата моћи да 
cupiiiiiMo перификацпју. Међутпм Ењаввмо ее 
neh веколвЕО лапа. a пишта ве ћемо моћи да ев- 
imiMO. Сталво će истиче лпевви ред за седвицу 
у 15 тасова, вога мп тако рећи звамо на памет. 
Ово Иародно Иредставншптво кога нптко mije 
нзабрао, ono ее-нецрестано врти око евога вла- 
ститиг саетава(чује с-е: немојте вп обструиратп. 
вего воднесите какав паметав предлог.') Па ето 
ja пам кажем, логоворпте ее негде иза кулиса, 
где вас витко ne видн и ве слуша. na взиђите 
са готовим Вредлогрм, a пемојте овде no пеколнко 
дава расправљати ваше партијске ствари. ла 
ли je нетко био полппијски чиновпик или mije. 
Изволптс .сс ставити у положај овога народа, 
i.ojii од nac очекује све. Овде су дошли радепици 
из разпих крајева да раде, na су им рекли. да 
he их одпугпгпг. Mu имамо толико танина, да 
ne зиамо шта ћемо с њпме, na се свп ти, пословв 
одјгажу, a задржавамо ее на ситвипама. Кад смо 
мп иптерпеписалп у мшшстарству протпву тога 
то не he витко ни да чује, ту су све глуве уши ! 
Ja сам iimao пет дава у мшгастарство трговипе 
рали једпе такве стварп, na ппгата висам учи- 
пио. 

Uompedcedum др. ИВАН РИБАР :  Мо- 
.iiiM nac говорите o нредмету. 

СЛАВКО ХЕНЧ: Да господо, ово вије 
предмет, ono решавање o појелппачпим мап- 
датпма из Маћедопије. то je ваша партијсч.а 
етвар, a ово што ja говорнм то je стварпи пред- 
мет. Ja вам кажем no пет дава долази човек у 
шшистарство, троши no 200 круна na дап,-да 
једавпут вајзад види тога реферепта, n опда 
му on аоказује векаквп упут кога je просто 
Morao прплеппти иред вратима, na да га свакп 
прочпта. Човек губи време, трогап сплап повап. 
a ne свршава ништа, a ми се свађамо no веколпко' 
дапа OKO једвог мапдата и ne евршавамо пппгга. 
Господо, пама се ирелбадује да смо вепратиоте, 
да смо апациовалпп. na ja r-e позпвам ва nam 
патрпотизам, ви пепреставо говорптеда вам je 
до Југославије, ла вам je ло уједвњења, na лспо. 
Опоразумите се најпре у клубовпма. na овда 
дођите пред nac ca готовим закопскпм оспопама. 
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да о њима ретавамо,   a не да траћимо нрсме 
узалуд. 

Иотпрсдседпик др. ИВАН РИВЛР :   Има 
реч господии Димитрије Попадпћ. 

ДИМИТРИЈЕ ПОИАДНЋ : Ja бих жмео 
кад би они ваши ci'.haiui гамо могли чути urni 
MU овдс ралшш no цсли даи за један взбор па- 
родног иосданица, a нас има данас овде 2-r)() и 
сиаки од пас прима no 50 динара девно, a onaj 
сељав та.мо у еелу псма ипчега. II шта he да радс 
иородице опих који су оали на бојном иол.у a 
ио албапским кршовинама м морским пучииама 
кад ми овако радимп ? .Ja молим Народно Прсд- 
ставништво да овако житае ствари пли одмах 
решавапо шга одмах кући ! 

Лотпредседнш др. ИИЛП РИБАР: За 
псч ce није ниткч) Binno јавио. II господив изве- 
стилац je одустао од рсчп. 

Првлазшона гласање. Ona господа аародви 
посланицн Koju he гласати за извештај верифи- 
кашшпог одбора ови he седети, a који су против, 
omi he устати. Молпм гоеподу вароде предетав- 
Ешке, којп су против овог извештаја верцфика- 
циовог одбора у иогледу избора народиог tfo- 
слациЕа др. Шушкаловића иека взволе устати. 
(Bchima седи.) Према томе je извсштај верифи- 
кационот одоора [тримљев. 

Тиме je дпсипп ред пспупљеи. 
За еутра би имале бити на двввом рвду 

iiincpnciaiuije. Међутим уошпте je мнијење a 
парочито аредетавника евију стравака овде у 
Пародиом Прдгганшпптиу. да буде једва екуп- 
штивска ковферввција, a наредна седвица бити 
he прекосутра са еледећим дневвим редом : 

1. Поимевачво гласање o тачци другој из- 
вешхаја верификационог одбора од 12. V. ioi(,). 

2. Избор одбора за повсћаил хмандата ; 
3. Са дозволом Скуиштинс, ако то Скуп- 

штива прихвати, да метисмо као даљи даевви 
ред некс ввтерпелације и то едсдеће: 

1. Одговор господива мивисхра за исхрану 
o miTopnciamijii г. Оганка Бавића и другова ч 
евабдевању Загреба, Боограда, Иовог Сада п 
других већих меета : 

2. Одговор r. иивистра за шумарство п ру- 
дарство na ивтерпелацију i. Чобаље и другова 
o иовећању аевзија из братимеких фовдова : 

3. Одговор мивистра унутрашн.их дела na 
нвтерпелацију ■'• Bace КпежсппКа n другова ;■ 
lUMi.ivpiicaihv радппчкнх повип;!. 

Прима .ni Народпо Представништво onaj 
дпсппи ред? Има реч r. Корач. 

ВИТОМИР КОРАЧ: Молим да ce Стави 
na двеввв ред п sfoja Евтерџолација o дргађајима 
I. маја. 

потпредседтк др. ИВАН РИВАР: Молим 
лспо, ирима .ni Иародпо Представншптво да ес 
стави na дпснпп род и иитсриелација гпсподппа 
Корача гледв забрш вкупштиве I. маја? (При- 
ма.) Има роч господив Ilelmli. 

ЛРАГУТИИ ПЕЂИЋ: Можсмо ставети 
na двевви ред ако Народва Скупштина има одо- 
брење мнвистрово да je готов да одговори o том. 

tiompedcedum др. ПВАН РИБАР: Јестр, 
то имамо. 

Ирима .m Пародпо Представвиштво онакан 
двевви ред.? (Прима.) Ако ra прима, онда за- 
Еивучујем давашњу еедницу a идућу уричем за 
петак у 15 часова. 

(Свршетак свднице у 20 часова.) 

Видео секретар, Јосип Војиновић с. |). 

rociio.im 
•Joni 

говорило 
кључило 
na (Срфу 
.:a\:o.iirm 
ionopimi 

И нтерпедације 
23. редовпог еастапка 

привременог Еародног Представништва 
држлпог na дпн 21. маја  1919. годинс у Београду 

fl п т o p п е Л a u и j a 
iy мјгаиетру трговиве и ивдустријс. 

у времеау док je влада била na Крфу, 
ce, како je министарство трговиве за- 
већу количину зејтина са трговцима 
a за потребе ваше земље. Част ми je 
г. MiiniicTpa да ми пзполц што upe од- 

1. Стоји ЛИ у тгппп   да je та куиопипа 
извршева, каЈо и колика колвчвва и no којој 
испи.У и 

2. AKO je закључак изпртсп. шта je узрок, 
те роба ввје na време превета у Србвју ? 

18. марта 101!). год. 
Неоград. 

Живојин ЗлатиН <■. |). 
пародпи iioc.ianiii;. 
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Интерпслација 
na rocrr. министра пољопривреде и министра 

војног. 
Хрватеко-елавонско тосподарско друиггво 

у Загребу већ je 1917. набавило из Ческе зоби 
и јечма за сјеме и дало тај јечам и зоб румском 
нластелинству, да га уеије на својим пољима за 
с.је.мс потребио тиме друштву. Ру.мско сс вда- 
етелинство радо прихватило тога посла, na je 
иослије жетве уза свс обласне опрезности хтело 
да удовољи својим обвезама спрам друштва. 
Влада je, имајући иред очима потрсбе еје- 
мена, a nairoce онаква ејсмеиа, какво je бнло 
ово, одредила ла се то ејеме иреда друштву. 11 
друштво je ene уредило, да се то сјемс преузме. 
Било OII OKO 40 вагона, јечма, a око 50 вагоии 
зоби. Хотећи да преузме сјсме за еебе, друштво 
je иаишло на запреку код војне команде у Руми. 
Војна je команда румска незакоиито реквирп- 
рала ti иридржала ових 90 вагона за себе тоболве. 
ИнтејзвенираЛо ее на све стјЈаие : хриатска влада 
и лоупггво, и код министра за исхрану, п код 
војнога мзгаистра, да издаде одредбе, да војпа 
команда иусти ово сјемење. Напокон je у марту 
мјссецу иестало тога сјемена. Уз потражџвања 
где би те драгоцјоностн могле да буду. иапокон 
се нашло, да je јечам предат за пивовару Бај- 
лони у Београду^ a зоб je преузео војни добав- 
љач. 

AKO je потребно сјемспа добра пама у Хр- 
ватској, то би га jom вшпс требала сирота Ср- 
бија, која je под копитама љутога неиријатеља 
оетала без (-нега. Позиато ми je. док сам jom 
радио као повјереник у Загребу да je господар- 
ско друштво у Загребу код свих послова својих 
водило од иочетка иовембра бригу и око тога, 
да би могло ирпбавити што витс господарских 
потребштана, да пх измогне дати и Србијп, за 
коју евако зна, да Јвезини господари неће многе 
n Miiore ствари имати. Такб je било и овдје лако 
могуће за Србију доћп до изврсна јечма и зоби. 
A.ni не I Војна je команда то реквирирала и 
o.UH'.uiia цјену за зоб 70 круна, ппо je и пла- 
Tiio г. ввјни лиферант, да узмогне ту зоб про- 
даМта no 70 динара. Изволите, нзрачуиачи ко- 
лико je само зарадио на тој ствари, за коју 
апсолутио iinjo било потребно да ее тако про- 
теже. 

Питам стога гг. Министрс : 
1. ТИто су учипили кад им је.гтвар била 

лозиата. да то спрнјече. да се ие догоди ? 
2. Да ли lio сал IIOUITO ее љпхоне епеиту- 

алне одредбе ипсу поштивале, кривце истражи- 
ти и казнити, те n тој ствари и истрази Ila- 
])одпо Прсдставниттво азвестти r* 

Беорад 12. маја 1010. 
Др. Ђуро Шурмин, с. р. 

народни посланик. 

Интерп елациj a 
народног посланика Перослава Паскиевића и 
другова na Министра Председника Стојана М. 
Протића Kifo заступника Министра Ипостраиих 

Дела. 

У прсдмету заштите материјалних iiiirć- 
р(!са ваше државе п љених припадиика код 
ликвидације бившег Аустра-Угареког Мшшс- 
таретва изваилх послова, те аустрогугарског 
кбнзулата у Турској, Африци, Америиц и 
НовојЗеланднји. 

lio мојим ииформацијама бит he концсм 
текућег мјесеца распуттени конзулати бивше 
Аустро-Угарске Монархијс, a наступом неда- 
леког мира, бит he неутралне држаае, којима 
бнјашс поверена заштита интереса бивше монар- 
хије у зараћевим драивама, ријешене те плховс 
задаће. 

Te чињевице налажу државној влади по- 
гребу да праводобио уочи загатиту интороса 
евојих, a тако и оиих наших пррипадиика у pat 
звим дијеловима света. 

Осим интервса заједничке ликвндадијо 
имовиве бившег Министарства Изваљских по- 
слова, има паша држава особитог интереса na 
овим копзуларшш уредима, у чпјем подручју 
наставају наши псељеницп. и то поименице у 
Турској, a нарочито у Цариграду, затим у 
Егапту у јужиој Африци, Америии, те у Новој 
Зелапдији. Код опђешњих уреда налазе сс у 
похрани разпе закладе, судбени налози, имовине 
мадодобних и ос-тавттине. Напосе у јужној 
Америци сабрале су се за вријеме свјетског рата 
златне имовинске громаде, које ће са осталим 
иалазнма изнашати много милијуна круна. 

Да се заштнте сви ти важни интереси тре- 
бало би да барем један дипломатски чиновник, 
којему еу добро познате прилике дотичннх кон- 
зулата, a и оне њихове централе, бивпшг Минис- 
тарства Изваилтх Послова, буде додијељен по- 
слаништву пагаег краљеветва у Бечу, тс да он 
одмах буде упућен и опуновлаштен да иредузме 
свс, тто je нужно за обезбеђење споменутих важ- 
них иптереса нате државе, и TO коли код уреда 
бивпје Монархије, толи код неутралнпх држгша, 
којима je П1)ивремено било повјсрепо заступањс 
антереса речеве мопархије, односно посредно и 
ваших садашњих држављана. 

Троба ПЈ^опаћи пајзгоднији начин, да се 
iino прије и нгго боље проведе лпквидација ir 
Јјеализаиија заклада. имовипа n оСтавштина, 
каЕО бв onu. којима нрипадају, што ирије до- 
тлн у љихов посјед. Уређење тог питан.а важпо 
je iif само Ca гледитта држ-авно-имовинских и 
принатпо-правних иптереса, него he миого до- 
принпјстп м побоЛ)П1ању наше валуте. 
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C обзиром на то, услобођујем се ставити на 
господина заступника министра иностраних 
дела ову интерпелацију : 

1. Je ли државна влада предубела нужнс 
кораке, да се код ликвидацијс бившег Аустро- 
Угарског министарства извањких послова, за- 
тим код разријешења конзуларних урсда бившс 
Аусро-Угарске Монархије у Турској,.Африци, 
Амсрици н Новој Зеландији, тс код неутралних 
држава, које еу TOKOM рата вршиле заступање 
интереса бивше монархије осигурају матерп- 
јална права паше нове државе и њених прн- 
падника ? 

2. AKO Beli нису, кани ли влада безодвлачно 
сходно порадити, те код провађања ликвида- 
ције употребити сурадњу уиућених бивигах 
Аустро-Угарских дипломатских чиновнпка na- 
me народности ? 

3. Одговор господина министра молим у 
Скупгатини. 

Нервелав Паскијевић с. ]). 
Др. Стјеиаи Сркуљ с. р. 
Др. Луја Чабрајнћ с. р. 
Др. Јозо Сунарић с. р. 
Др. Храсиица с. р. 
Др. Матко Лагиња с. р. 
Др. Нпкола Впнтерхалтер с. р. 
Мван Першић с. р. 
Иваи Ковачевић с. р. 
Спипчић с. ]). 
Ст. Jaruh с. р. 
Лр. Шурмин е. р. 
Др. Полић с. р. 

J n.te r p el aci j ;! 

narodnih  poslancev Antona Kristana, Melhijora Co- 
bala; in tovarišev na miuis-trekega predsednika, mini- 
stra notranjih poelov ter vojnoiga ministra radi do- 

g^'kov na Koroškem. 

(iospo<l,i€ minietri! 

Zadnje dni aprila so ee pojavile v ljubljanskili 
nicšćanskih lisfh veeti, da se je začela vstaja eloven- 
skili kmetov v onom delu Koroške, ki jo bil po nem 
ških četah zaeeden. Koj za njimi smo čitali daljše 
vesti, da podpirajo vfitajo naše jugoslovanske obmejne 
čoto, ki da so že prekoračile ozemlje ter da ЗД zaple- 
tene v bojib v. nemškimi četami. Zopet za temi veetmi 
čitali r^mio z grozo in strahom daljše vesti, ki so poro- 
čalo, da eo nemške čete in tolpe premauale joigoslo- 
vanske fitotnije in bataljone ter jih preganjajo preko 
"zemlja, ki je bilo po naših olblaetib upravljeno. Daljše 
л-оз^ so pripovedovale, da so nemške čete zavzele Ve- 
lik<)\ec, Pliljoi'k, Vezi§ko dolino in da so že preko- 
rači,';' Atajeisko meju ter da so njih patrole prišle 
v Slovenji (iradec. Še daljše veeti pa «0 pričale o 
štrašnom trpljenju naših elovcnskili Ijmlij, k: BO prišli 

pod nemško krutovlado, o silnih izgubah preraoiženja, 
ki presegajoi milj one. 

Vprašamo gospodo ministre: ali jim je znano, 
kdo je dali nalog našim jugoslovanskim četam1, da so 
so vmešale v vstajo ter prekoračile svoj delokrog — 
ako j:m ni znano: 

so li voljni, to preiekati in poročati Narodnomu 
Predtitavništvu o rezultatu preiskave. 

Beograd, dne 21.  nutja 1919. 

V. Bukšeg s. r. 
B. Korač s. r. 
Л. Kopač 6.  r. 

dr. Lončar s. r. 
Л. Kristan s. r. 
M. Cobal s. r. 

Interpelacija 

poslancev Antona  Kristana, Melhiorja Gobala in to- 
varišev na vojnega mhr'stra. 

Gospod ministeir! 

Iz Vci'enj (okrajno glavarstvo Slovenji Gradec 
— Slovenija) nam sporočajo, da so 7. maja zjutraj 
oficirji celjskega pešpolka v restavraciji pri kolodvoru 
v Velenjah aretirali dva rudarja po imenu France 
Stručka in France Serceta ter onega vojaka — četo- 
\odjo, čaš da so peli neko antidinastično pesem, jih 
6 seboj v smeri proti Mislinjem odgnali in tam brez 
razsodlbe ustrelili. 

Vprašamo gospoda ministra, ali je voljan preis- 
kati ta dogodek in ugotoviti dejanski stan ter kaizno- 
va'ti krivce kar najstrožje in 

kaj misli ukreniti, da se v bodoče kaj takega 
sploh ne bo moglo več dogoditi? 

V Beogradu, dne 20. maja 1919. 

V. Bukšek s. г. Л. Zristan s. r. 
J. Kopač s. r. B. Korač s. r. 
dir. Lončar s. r. M. ('obal s. r. 

M o л б a : 
Народном Иривремсном Представништву ! 
За прошле народие пзборе народшгх посла- 

пика na кандпдатској  листи господина Ђоке 
Прачинца за округ крушсвачки ja сам био други 
квалификовани кандидат. 

Први квалпфикованн био je рооподин Ми- 
.lan MocTiiii адвокат из Београда, и према ив- 
вешћу, које je добило Народно Представнпштво 
господиц Мостић je умро у Нпци у Францусжој. 

Kao други квалификовани част ми je и са 
евоје страие поднети o овомс представку ову, те 
да Народно Представипштво изволи расиравити 
и одредити мој положај као капдидата посла- 
иичко!', како би се и сам внао no овоме оиреде- 
.tiiTii и управљати. 
10. маја 1010. год. 

Београд, 
Жимојип С. П a и д у p o в и li с. р, 

адвокат из Веограда. 
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M о л б a : 
Цривременом  народном Нредставшштву Кра- 

љевства Срба, Хрвата и Словенаца. 

Господиие Председпичо ! 

Доле потписаном Иредсоднпку сељачже 
странкс част je следећу изјаву и молбу Вама 
поднети. 

У Банату, Бачкој и Барањп 60% етанов- 
ништва стављшо je ван закона, зашто оно 
није заетупљено no своме броју и страначкоме 
уверењу , у данашњем ма и привременом парод- 
мом Представништву. To 60% народа je с npa- 
Ro.M тврђено no своме у(')еђен>у присталица 
»Сељачке Страпке«. »Сељачка Странка« у Ба- 
нату органииована je већ 1900. голине, a 1910. 
године пмала je н свог иосланнчког каидидата за 
иаџареки еабор. »Сељачка Странка« као орга- 
ииаована странка (видн прикључеп програм) 
данас услед разних околности није заетукљена 
ни једним иослаником у привременом народиом 
Представништву, Ова неправедна стварност до- 
бива вигаог израза v оппггем негодовању етанов- 

пиштва. »Сељачка Странка« убеђена je, да се 
ono стање мора изменити изменом односа измбђу 
броја посланика за поједине странке и то у 
корист »Сељачке Странке«. »Сељачка Огранка« 
мисли ла се мора повећати број иосланика за 
Бачку, Барању и Банат у Привременом Народ- 
ном Представништву, да би се дала прилика и 
остадим нацијама, које ниеу иоред посланнка 
('рба, Хрвата, Словенаца, Словака, Шокаца н 
Буњеваца, заступљенс да могу као лојални гра- 
ђани ове земл^е no своме убеђепзу партискоме 
бити заступљени у Привременом Народном 
Представништву, док то не буде изазвало штет- 
иих последииа no нашу државиу организацпју. 

Молим Народно Предетавништво да изволи 
узети у претрес ову молбу. 
16. маја 1919. год. 

у Београду. 
C поштовањем 

Проф. Лазар O б н ч a н с. р. 
агро-геолог 

Прелседник »Сељачке Странке«. 






