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35. РЕДОВНИ САСТАНАК 

ПРИВРЕМЕНОГ НАРОДИОГ ПРЕДСТАВНПШТВА 
КРАЉЕВСТВА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 
ДеЖАН У БЕОГРАДУ 13. ЈУНА 19l9. ГОДИНЕ. 

ПРЕДСЕДЛИАО: 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ 
СЕКРЕТАР: 

Др   ИВАН КРНИЦ. 

Присутна су била сва гг. Миннстри осим г. 
Потпредсединка Миппстарства, г. Мппнстра Војног, 
реформу, г. Мпнистра Фппапспја и г. Мшшстра за 
Социјалну Политику. 

Продседник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, отварам 35, Редовни Састанак. Изволпте 
чути протокол прошлог састапка. 

Секретар ДР. ИВАП КРННЦ чита протокол 
34. редовиог састапка. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОБПЋ: 
Господо, има ли ко шта да приметн на прочптапи 
протокол? (Нема). Првма ли Пародно Представ- 
ништво? (Прнма). Изволите чути молбе п жалбе. 

Секретар ДР. ИВАН КРНИЦ саопштава ове 
молбе: 

а) Удружеља демократскнх Југословепских же- 
на и учитељица Краљсвипе Хрватске и Славоиије 
— Секцпја за нашу децу, да се стане на пут трго- 
пан.у белим робљем, промени закопа o ванбрачној 
дедн као и да жена сарађује у социјалшш, госпо- 
дарскпм n лолптпчкпм питањима; 

б) Пиколе Дпвл.апа из Црпе Рпјеке срез Сара- 
јевски, да се казне шуцкори који су народу зулуме 
чииилп, пљачкали, као п да се пропађу свн жап- 
дармц који су 1914. и 1915. народ тукли и злостав- 
љали. Моли да се аграрпо пптаље рсшн у корпст 
тежака н жали na Шерифа Арнаутовића п његове 
другове, што ие одошо 1914. године у Беч у одбрану 
народа; 

в) Bace Чабршшвнћа бившег трговца из Сара- 
јева иптерпнрапог са децом у Осеку, моли за mo- 
Moh и повратак у Сарајево; 

г) Боже Марпшћанпна, утграЕпика вароши Бео- 
града у пензпји моли, да му се стечепа чпповпичка 
врава опет поврате на ужнвање, која су му противу 
закопа одузета; 

д) Николе Васиљевића учитеља и осталих те- 
лгака из Осечана, да се аграрпо питање што пре 
реши; 

џ) Петра Воркаппћа, бпвшег обавезпика чпнов- 
ничког уреда из Сремске Митровт^е моли за хнтпу 
noMoh na пме штете коју му је^ непријатељ naueo; F 

е) Милеве Д. Дпмптрпјевнћке, учитељнце j 
Сопцнма, срсз Лепенички округ Крагујевачки, да 
joj се проведспо време у привремеиој слулсбп учи- 

тел>ској урачуна у сталне године службе. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, ове ће се молбе упутитп Одбору за молбе 
и жалбе. Изволите чути једну допуиу у иредлогу г, 
Плије Илића. 

Секретар ДР. ИВАН КРНИЦ чнта допуну 
у предлогу г. Илије Илића, 

(Види прилог на крају састапка.) 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ: 
Господо, и ова he се допуна предлога г. Нлије Илића 
упутити редовним путем. Изволнте чути извештај 
г. Мшшстра Финапсија, кад мисли одговорити на 
нптерпелацијо. 

Секретар ДР. ПВАН КРППЦ чита извештаје 
г. Минисгра Финансија: 

a) Да he на иптерпелацпју г. Дпшприја Ма- 
uiiiha и другова o пзвршењу преглода свих благајпи, 
какво je стаи>е пађепо и да ли je било злоупотреба 
одговорити, кад прпкупи потребие податке; 
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б) да he на интерпелацију г. Милана Марјано- 
Biiha o непололгеним рачунима појединих благај- 
нпка одговорити кад буде прикупио потребне по- 
датке, 

Председник ДР. ДРАГ. Д/. ПАВЛОВИЋ: 
Изволите чутн једно саопштење. 

Секретар ДР. JIBAH КРНИЦ чита депешу 
Народпог Одбора из Сплита која гласи: »Ha 5. те- 
кућег, пригод-ом (Посјета двојице енглеских часншга 
у Старом Граду, талијански карабинијери на нај- 
простији 'начин, кундацпма, шакама и ногама лу- 
пали су Југословене. Неколико су жена и дјеце из- 
мрцварили, a фратра Рабадана тако, да je крв бацао. 
Енглески часници енергично су интервенирали, али 
безуспјешио. Одмах су услиједила уапшења воде- 
]-aix и виђенијих родољуба. До сада су узапћена 24 
na броју. Далња уапшења слиједе. Узрујаност je 
неописива, Терор се 'наставља. Молимо за иомоћ«. 
— За народнн одбор Јурај Росини. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, пре него што 11р&ђемо на дневни ред има 
некслико усмених питања. ' Г. Анте Jaruh има да 
упутн питање ua г. ^Мшшстра Унутрашњих Дела o 
укидању илн бар ограннчењу полпцајскнх мера aš 
унутарњи caoupaiiaj дрл;ављана. Г. Јагић има реч. 

ДОН AUTE ЈАГНЋ: Унатраг иар мјесеци биле 
оу !11ооштрене. полицајне мјере -обзиром на унутар- 
љи caoopahaj странаца. Опћинство je на разие на- 
чине коментирало то иооштрење. Говорило се, да то 
пооштрење полвдајких мјера вма ту сврху, да 
спречи нереде пригодом ирославе i. маја. Али са 
одржавањем тих мјсра ностало je особито тешко 
nv'iaiicjEV. To се види особито сада прпгодом укр- 
цавања и искрцаваља из Београда у Земун, и Е8 
Земуиа за Београд, како je то тешко. Ми ШЈСлаиидп. 
који нашпм погланичким легитимадиЈама имамо 
једпу врсту слободпога иролаза осјећамо, да je врло 
т.јшко путовати, a камо ли прнватннци кад иду no 
евоме послу из једнога мјеста у друго морају свакп 
пут да ревидирају своје објаве, да се приказују итд. 
Особиго je то тешко сада, с обзиром на ову врућину 
ii тошшиу. која je сада од једанпух вастала. Онћин- 
ство то сад не разумије и тешке су му те мјере и 
чују се свакојаке ирпмједбе. Onaj из Краљевине 
Србијо каже: >Л1а ааштд ОМО се ми борили, чему те 
сгкирације?« Onaj из ирека na и Србпи православпи 
каже; »11a rope ми je под Србијом, неро ПШ je бидо 
под Маџарском и Лустрпјом«. Onaj који долазн из 
далека њемј je тај i- ла 1ак ртежан свакојаким теш- 
коћа.ма у иутовању и кад дође он каже: »Што Ке 
ми таква држава, кад видим како се у iboj жпви«. 

kij'epe иијесу оправдапе с обзиром na nam пап.ски 
пблбжај, јер главне велевласти су nac признале, и 

за то одржавап.е тпх ајера мппп рђав утисак на one 
страпце, који су међу цама, и који онда јављају 
другђе, како je то у овој nainoj новој држави, да се 
такве ианикие мјере одржавају и да се људи бојо 
гваког и 'најмаљег даха. A и у унутрашњости наше 
државе, мислим, да су настале доста сређене прн- 
лике, и да би се дале те мјере укинути, или, ако то 
ггије могуће, онда да се бар ограниче или ублаже. 

Прије 1. маја било je ваљда погибељи од бољ- 
шевизма, и сви смо стријепшш, кад смо чули, да 
се у Босни спремала нека револуцпја, и чисто смо 
одахпулп. кад смо сазнали, да je уопјело угушитп 
тај народпи поклет. И онда je било депугација, 
uoje су метаписале и клањале и поклицале, сваки 
према својим оГшчајима. н изјављивале влади своје 
задовољсуво, да смо. хвала Богу. изишли из једпе 
велике погибељи. 

Дакле, ja мислпм, како рекох, обзиром na све 
ово, да би се могле те изнимне мјере укипутн, или 
бар ублажити, тим више, што бих рекао, да ако 
иједан организам код nac, колико je могућпо. пер- 
фектно ((),vHi;n,noiinpa, To треба признати, да поли- 
цајнп организам врло добро функциопира, и ми 
имамо nornvino поуздање у тај полицајпи оргапи- 
зам, да he он, и без тих мјера, каквог мизерабилпог 
бољшевпка пограбити, ако би се појавио. 

За то сам слободан упитати r. мипистра упу- 
трашљпх дјела, јесу ли му познате неприлике, од 
којпх, услпјед нзпимних шолицајппх мјера у уну- 
тарњем саобраћају, тешко трпи паше опћипство, и 
je ли вољан, да те изппмне мјере укине. или бар на 
најмање ограничи. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. министар упутрашнлх дела. 

Министар унутрашњих дела СВЕТО- 
ЗАР ПРИБИЋЕВИЋ: Господо, ja сам слободал од- 
говорити на ово питање у кратко. 

Прије свега, те мјере шјесу издапе због 1. маја, 
nero су рапијег датума. Te мјере 'нису издане само 
код nac, него и свагђе другђе. Странци се томе не he 
чудути, јер нигђе није боље у погледу тих мјера. 
Шта внше, onn, који долазе из страиих земаља. 
гуже се, како се код nac врло либералпо поступа. 
како се веома ласно поступа, док се тамо те мјерс 
веома ригорозшо врше. Te мјере пису нздаие збо) 
опих разлога, које je изппо г. пародпи послапик. 
nero због тога, што смо још увијек у ратпом стању. 
(Глас: Ми ппсмо у^ратпом стан>у!) Алп држава се 
iia.ia;;!! у ратпом стаљу. Te су мјере издапе ради 
тога. што се иалазшо у икм одпошају. Издапе су 
ne caAio код nac, nero се п^воде и у другим дрлса- 
вама. (Антун Кристан: Нигдје тако!) 

Председник  ДР. ДРАГ. U. ПАВЛОВИЋ: 
Молим вас. господо, да ne иршгидате говорника. 
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Министар унутрашњих дела СВЕТО- 
ЗАР ПРИБИЋЕВИЋ (наставља): Ми имамо при- 
лике, да слушамо притужбе и приговоре, да се кол 
нас прелиберално лоступа. 

Нема нш:акве сумње, да те мјере отежавају са- 
обраћај н нема никакве сумње, да од тога трпи ин- 
тсрес грађанства, u ja сам прппраЕан да узмем у 
оцену напомене, које je овде учннио господин на- 
родни представник и колико данашње прилике до- 
пусте, да те стеге попусте. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ- 
Има реч господин дон Анте Јагић. 

Дон АНТЕ ЈАГИЋ: Ja сам задовољан одговс- 
ром г. Министра, само имам да учиним једну малу 
опаску. Ми-смо у Србији били неколико годииа j 
раанрм стаљу. алн те мјере су заведеие тек upe два 
.мјесеца. Како смо могли за пет мјесеци живјети за 
гфијеме револуције и иапредовати, моглн смо н сада. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господин Огојан Рибарац има да постави питање на 
г. Министра Трговине и Индустрије. 

СТОЈАН РИБАРАЦ: Ja сам мотивксао своје 
литањг: у писму, Koje сам упутио господину Ми- 
нистру. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ви Лчелите, господине посланиче, да господин ми- 
пнстар прво почне. 

Има реч господин Министар Трговине. 

Министар трговиле и индустрнје 
др. BOJA ВЕЉКОВИЋ: Господин посланик Риба- 
рац упутио je на меие ово питање. да му одговорим 
ira јавиој седници, je ли пријашњи Министар Трго- 
вше допустио НоЕосадскпм баштованима извоз 
арпаџнка у Мађарску за рекомпензг<цију и кад je 
то урадно? Даље, je ли се Драгиша Матејић, трго- 
вац из Београда, и када, обраћао Мииистарству 
'Грговине за извоз 40 вагона арпаџика из Новог Сада 
]i3 Бачке и шта je no тој његовој молби решено? 
Треће, je ли Матејић оснм тога тражио пре какво 
допуштење за извоз и што je ca том другом његовом 
молбом урађеио? 

Ha та питања имам да ■одговорим ово. Пре- 
ђашљем Министру Трповине и Индустрнје госпо- 
дниу Рибарцу обратили су се преко ондашње на- 
родне управе у Новом Саду баштовани иовосадски 
и т[)ажили начелно одлуку код владе у Београду 
за извоз око 200 вагопа арпаџика, 100 вагона лука 
в 10 вагона луковог семена ван демаркациопе ли- 
није, всћнпом за иривредне уеганове Ческе репу- 
блпкс. При томе молиоци су иретсавили, да ако им 
со та извоз не допусти, опда lie тр бити од велнке 
штете за њвхове интересе. 

Поводом ове представке ондашњи госшдин Ми- 
нистар Трговние госп. Рибарац одобрио je удру- 
жељу Воћарској и Повртарској трговачкој задруги 
у Новоме Саду својнм решењем под бр. 2020, 20210, 
1783 од 24. фебруара изв-оз 10 вагона арпаџнка по 
5000 килограма на вагон, за Чехословачку и Маџар- 
ску, затим je одобрио извоз 500 кг. арпаџшча за 
100 кг. арпаџијског семена такођер из Новог Сада 
у Бекешчаву у Мађарској. Ове дозволе пздате су уз 
комепнзације исте вредности у шибицама, додатак 
за кафу, гволгђарску и ципеларску робу. Најзад одо- 
брио je господин Рибарац извоз 10 вагона no 5000 кг. 
арпаџика из Новог Сада за Угарску и Чехосло- 
лачку под условом рекомпензације исте вредности 
са шибицама у додатку за кафу гвожђарској и ци- 
пеларској роби. 

Оснм тога господин Рибарац je одобрко извоз 
из Војводкне истој задрузи решењем од 12. марта 
ове године бр. 3303 од 100 вагоиа арпаџика за Боспу 
и Херцеговину, a решељем од 21. марта ове године 
бр. 3853 одобрио je извоз из Новог Сада преко де- 
маркационе линије 300 вагока спанаћа, 150 вагона. 
арпаџнка, 1000 вагона зелени, 150 вагона лука и 
100 вагона салате све под условом рекомш пзацпје 
у потребној роби или здравој валути у горљим из- 
нсспма вредиости извезених артпкала. Поред тога 
он'да господин Мннистар Трговипе дао je дозволу за 
извоз Ивалу Еремину, трговцу зелени из Новог Сада 
i. марта ове године бр. 2429 за пзвоз 20 вагона лука, 
50 вагона арпаџика и 10 вагона луковог семена из 
Срема, Баната, Бачке и Барање, за Ческу, Аустрију 
и Мађ^рску под условом да се за ту робу увезе у 
земљу стакло, пољопривредни алати и други ар- 
тикли потребии нашем становништву. 

To je одвогор на прво питање. 
Што се тиче другог питања, да лн je Драиппа 

Матејић, трговац из Београда тражио дозволу за 
извоз арпаџика и да ли je осим тога j om штогод тра- 
жио из аката у Министарству, види с_е ово. Да je 
Драгиша Матејић, трговац из Бсограда трима мол- 
бама од 28. фебруара ове годиие тражио дозволу за 
извоз из Баната и Бачке за Беч 100 вагона шарга- 
pene и 20 вагонапершупа за. рекомпензацију увоза. 
Друго тражпо je дозволу да извезе нз Баната и дру- 
i'ux крајева Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 
400.000 килограм сухих шљива, 40 вагона пекмеза 
н 40 вагопа ракије шљивове и комове. 

Најзад тражио je ^ећом молбом да из Барање, 
ЈЗачко и Баната може извести за Беч 100 вагона 
шаргарепе и '-першуна п да за вредност овпх ар- 
тлкала увезе отуда као рекомпепзацију новилар- 
ску хартију. 

По овој трсћој молби тадаипви мшшстар трго- 
вине господиц Рибарац није дао одобрење.  Пајзад, 

124* 
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што се тиче опога питаља, да лп je Драгпша Матејпћ 
тралшо лозколу за пзлоз 40 вагопа арпаџпка, одго- 
врам, да се у актпма не налази никаковог траха 
o тој молбп- 

C тиме су исцрпепа сва три пптања. 
Председпик Др. ДРАГ. М. ПАБЛОВИЋ- 

Има реч г. Стојаи Рпбарац. 
СГОЈАН РИВАРАЦ: Одговор г. Мнвистра про- 

свете задовољавајућн je. Ja hy молити госп. Пред- 
седника за допуштеље за само неколшсо речи, да 
објаснн мотпве да би се осветила дискусија, која 
се тим поводом води. 

Госиодии Свпљарев je потакао ово nniaihe н Ka- 
sao je, да су ратарц ншли од немила до педрага, али 
je прнзнао да су добнли дозвору од мшпгстарства 
трговппе и да je пајзад било тогобе са вагоиима, те 
je ствар пропала. то je категорпчка нзјава госп. Сви- 
љарева н као што се види слаже се са актпма. 

Опда je господнн с друге стране устао да изо- 
пачн то што je г. Свиљарев казао и тврдио je, да 
мпнистар трговпне није дао дозволу и чак je поже- 
лео интерпелације да се извидн ко јо крив што je 
држава толш;о штетовала. 

1 Kao што се види из одговора г. министра трго- 
вине npi ђашњи мпнистар трговице прихватио je ca 
највећом предЈ-сретљивошћу захтјев. Не само то, 
него кад се je појавила молба једпог трговца за из- 
воз 200 вагона шаргарепе, ja сам преко поверсиика 
Минпстарства, госп. Тодоровпћа поручио: калгите 
новосадским ратарима, да ja недам ни једн-ом тр- 
говцу, да шпекулира за њихов рачун; Еажите им 
нека дођу оами и све ono што могу примити дат hy 
им и тако je бпло. 

Ja сам најзад мислио, да ми je дужпост, да ino- 
кренем ово питаље пред скупштином, да се ono na 
овај начии расвпјетли, због тога што су једне но- 
вине допеле једну теидепцпјозну белешку, као да су 
само нерадом министара трговиле.којн ннје доспео 
за четлри месеца да реши то пвтање, пропали то- 
ликц мшшјони. (КОСТА ТИМОТШЈЕВШ: To je 
факг.) To ннје факт," господаве. (Председник др. 
ДРАГ. М. ПАВЛОЕПЋ: Господипе Тнмотијевићу, 
молнм Вас.) To mije факт ne само да то mije факт, 
иего je то лаж, господиио. Госдодин Министар Трго- 
вине je своју дужноот испунио. 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Го<;подо, тнме смо сврпшли овај део пре дне^ота 
реда. Сада прелазимо na дневнн рвд. Ha дневном 
реду je гласаље o предло1'у дра. Матка Лашње и 
другова o дозволама за извоз и увов. Дискусија o 
овомо цредлогу je на шрошлој седн] .- свршена и 
сад Сн пмали да пристЈ-шшо гласап.у. Kao што зиа." 
лредлог за резолуцију гласи овако: изволпте чути 
господина секретара. 

Секретар др. ИВАЕ КРНИЦ (чита): 

ПРЕДЛОГ 

Ва^олпих послапика Др. Лагиње, Др. Павслића, Др. 
Пстргшића   u   другова,   за _ резолуцију   у   поглсду 

објављивања дозвола за увоз u извоз робе. 

Привремепо Народпо Представништво   решава: 

»Позпва се Краљевска Влада, да свакпх 15 дана 
подиесе Иародиом Представпшитву нсказ o сппма 
дозволама за увоз и извоз лчшелгних намнрпица и 
сваке друге робе, што су нх TOKOM односног времена 
далл поједлнл владллл оргалл државпи и локра- 
јллскл. у том исказу кека буду тачно паведели сви 
тражлоцл дозвола no њлховом нмепу, боравшту л 
занимању, врста л мпожпне робе, место пз којега je 
и у којем се je увоз или извоз ллтао, дозвола или 
ускрата дозволе, дан и број лсказллце. Напакоп 
мора се навестл: 

1. Je ли за тражиоца нсказплце когод лосредо- 
вао, и ако јест, тајна озвака његова. Напокоп опаска: 

2. Je ли лсказллца дапа условом рекомпенза- 
цпје и ако јест које? те која су јемства доблјена да 
he тај услов блтп лзвршеп; 

Гледе облпка расправе предражемо § 87. a за- 
кола o лословллку, да cei овај предлог, без упућеља 
посебпом одбору, раслрави у паредној седпици На- 
родпог Представплштва као ствар хлтва. 

Образложење. 

1. Трговлла je везаиа за дозволе за извоз из 
државе и за увоз у љу, и за jimBevicne памлрлнце 
још л за лзвоз лз једпог пашег краја у други. Тим 
je створела могућност, да сталовлгл трговцн л ле- 
трговцл буду погодованл, a други залостављели и 
тако се, ако ле друго, лако спречава колкурелцлја 
мођу тргог.цлма, којпх je број л тако огралпчел Beh 
радн тога, што трговал>е пнје лосве слободло. 

2. He лмамо повремених статлстлчклх публпка- 
цлја na кратке размеле времела, да би се дозпало 
коллкл je промет робе лз једвога краја у другп, пптп 
нз nanic зешве у туђину изш пз туђппе у namv 
земљу. 

3. Врло су чссте тужбе, да се лрл лздавап.у 
увозних и извозних всказница погодује поједин- 
цима na штету других л да се то догађа услед разних 
интервеација. 

4. Једпако бло би само nacTai-.ai; аајввће коруп- 
ције, од које су драмша n парод до сада обилно 
штетбвали, кад бп сс основала било какова цен- 
трала, нарочито централа na извоз стоке, коју канв 
држава, како со гласа, л ouei' датл, у руке прпват- 



85. ред. еаст. од 13. јуда 1919 89 

ницима. Такве централе према поразном искуству 
из недавне прошлости, не пружају ншчакво јемствО: 
да би предузете послове обављале коректно и за 
опћенитост успјешно, a иоврх тога, не би оне Hapoji- 
ном Представннштву давале податке, какове се овим 
предлогом траже. 

Ради свега тога a особито с разлогом под 3. 
нужно je прихватнти предлог, да Народио Пред- 
ставништво узмогне право пресуђиватп ову грану 
нашог јавног зкивота и 'лредузети даље кораке, које 
би сматрало потребитима. 

Београд, 2. јуна 1919. год. 

Др. М. Лагиња с. р., Ћван Ковачевић с р., Др. A. 
Павглић с. р., Др. Петричић с. р., Др. Радоваи Map- 
Koeuh с. p., Бјекослов Спинчић с. p., Др. Никола 
Виитерхалтер с. р-, Др. X. Храсница с. р., A. Јагић 
с, р., Др. Ладислав Полић с. р.. Hean Першић с. р., 
Др. Шурмин с. р.. Др. Светозар Ритиг с. р., Дон 

Шегвић с. р. 

Председннк др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, влада je пристала, да се овај предлог 
огласи као хнтан, и да се гласа o љему као o резолу- 
цнји скупштинској. Сад ћемо цржсгупити гласаљу. 
(НАСТАС ПЕРОВИЋ: Једно питање o гласаљу.) 

Има реч господин Настас Петровнћ. 

НАСТАС ПЕТРОВИЋ: Kao што знате, јсЧ сам 
говорио против другог дела ове резолуцнје. Мпслнм 
да нисам ни сам у скупштини протнв тога другог 
дела и овом приликом наглашујем, да готово не би 
било ниједршг посланика, којц не бп био за шрви 
део резолуције. ДАпустите, да разчлашшо ову резо- 
^УЦиЈУ у Два дсла, на први и друш, н да гласамо за 
први најпре, na после за рдуги део. Иначе бн ja 
био принуђен, ако се за целу резолуцију гласа, да 
гласам против, и ако ja нисам протпв првога дела те 
резолуције. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ja мислим, да се не може говорптп o томе, такав бн 
предлог требао да потекне иа прошлој седшгци 
ЈНАСТАС ПЕТРОВИЂ: Има два става.) Да, има два 
става, али се на прошлој седпицп нпје делио у два 
става, eeh je говорено o цолом предлогу. 

Сад имамо да пристушшо гласаву. Гласаће се 
седењем и устајањем. Ko je за, on he седети, a ко 
je п p o т ii в. тај ће устати. (ДРАГ. ПЕЧИЂ: Ja ми- 
слим, да бп требало став ио став гласати, кад има 
кародних послапика, који су за један став, a про- 
тнв другога става.) 

•    Председиик  др.   ДРАГ.  М.  ПАВЛОВПЋ: 
Има рич господиц др. Матко Лагиња, 

Др. МАТКО ЛАГЕЊА: Ja мнслим, господо по- 
сланицп. да се ова резоруцпја пма изгласати илл 
цела, како je предложена, илн ако има гоеподе која 
мисле да je не могу гласати, опда; они нека гласају 
против. Колико сам разушо, има овдје гостк;це, 
која не he да гласују за то, да се име погредника 
означи у тој објавн. Али, господо. ja мкслпм г.а je 
то једпа од највазкнијих ствари у овој ре-золуцији, 
и да би парламеиат себи дао врло лошу гветло^т, 
господо моја, кад мн баш овај део резолуције ко би 
хтели гласати. 

Председник др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Дакле, господо, гласаћемо седењем и устајањем. Ko 
je з a, он he седети, ко je п p o т и в он he устати. 
(Свн седе. - НАСТАС ПЕТРОВИЋ устаје: Ja сам 
против другог дела резолуцнје.) Објављујем, го- 
сподо, да je ова резолуција примљела јоднодушио, 
сем једнога гласа. 

Прелазимо на другу тачку диевнога реда:   ТЈз- 
"вештај Верификаци-оног одС)ора o избору господина 
Дрмончића. Изволлте чути госп. пзвестноца. 

И- з в е с т и л a ц др. ХЕНРИК КРИЗМАН чита 
извештај, који гласи: 

НАРОДНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ. 

Верфикациони Одбор примио je накнадно иуно- 
Mohiije г. Николе Дрмончића (замсник Мплан Апо- 
столовић) пославика за округ тетовски. 

Против овога избора уложена je жалба Алексан- 
дра X. Парлића и другова, којом се оспорава његов 
избор и мандат, јер je бпо полицијскн чпи-обшје за 
време нзбора повереника и посданика, 

Пошто je размотрио жалбу, пзборна и'друга 
акта и саслушао г. Дрмончића, одбор je нашао:  . 

да су нзб-ори   повереннка   у   срезу   Горљо-По- 
лошком иавршсни na дан'2. марта о. г.. a пзбор шо- 
слаппка г. Дрмончпћа извршеи na дап 31. марта; a 
да je г. Дрмончић разреш n од дужности полициј- 
ског nncapa среза Г. Полошког na дан 24. марта о. г. • 
према извешћу г. Министра Унутрашњих Дела Бр. 
1777. Услед талвог стања  ствари већина одборска 
сматра. да je г. Дрмончић учестБовао у припремама 
за избор повереника среза, коме je био фуикционер 
— надзорки  opran, II да je по томо слоиода  пзбора 
поверетика среза Г. Полошког доведена у сумњу u 
тиме n сам избор посланика r. Дрмончића, пошто je " 
број поверсника гога ep за од утицаја на с&џ резул- 
тат пзбора. — Зато већвна одборска има част пред- 
ложити Иарсдпом  Представништву, да  изволи из- 
бор поверенпка за срез Г. Полошкп као и избор ио- 
СЛалика г. Дрмопчића попшитдти. 
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ГГ. Настас Петровић и Урош Ломовнћ имају 
своје одвојено мишљење и изнеће га Народном Пред- 
ставништву усмено у седници. 

За известиоца одређен je r. др. Кризман. 

Београд, 4. јуна 1919. год. 

Секретар, Председник, 
Др. Хенрт К-ризмап, с. р. Драг. Пећић, с р. 

ЧланогЈИ: 

Настас Петровић, с. р. (одваја се),  Воривоје Ј. По- 
noeuh с. р., Урош Ломовић, с. р. (одваја се). 

Председпик др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч господнн Настас Петрови!]. 

НАСТАС ПЕТРОВИЋ: Гошодо, поводом ман- 
дата topa. Дрмоп,111.]кг мп смо се у всрпфикацпоном 
сдбору готово поделилп у две групе. Било нас je 
евега пет чланова. Тројица од пет чранова нашлн су 
да je избор г. Дрмончића неправилан, да га треба 
одбацити и наредиги ново гласање у његовом избор- 
ном срезу, пошто се повереницнма његовог среза 
оспорило право распол-ожење. Други део верифпка- 
цноног одбора — нас двојица — иашли смо да апсо- 
лутно nt) ма ншсаквог разлога, да се избор г. Дрм-он- 
чића поништава н да му се маидат одузима. 

Како je већппа од тројице чланова казала своје 
мишљење у поднетом вам извештају, a мањину 
нпсте чулн,' то je мени пало у део да вам кажем 
разлоге који су руководили иас двојпцу да се одво- 
јимо од одборске вЉине тврдећи да je избор ДрЈ*он- 
чића сасвим у реду и да га не треба ионшптавати. 

Господо, гараво ворВфиЕације јесте уставно 
право Нарадиог Представпиштва. По томе праву На- 
родно Представништво je потпупо слободио да у по- 
следњем степену р^пш je ли избор кога од члаиова 
Народиог Цредставншшзва бпо правилан. треба лв 
му маидат примити, или je &ercfs иабор био вепра- 
вшан и мандач: wy греба одбацити. 

После оцене Народиог Представншптва нико 
i uiiic нема права да се меша у ту ствар. Одлука je 
nama, дакле. коначиа. Kao год што je. господо, код 
сваког човева, који има право одлучивава,4 дакле 
коначно праг.о одлучивааа, прва, наЈпреча дужноет 
да добро мотри како he његова одлука гласити, као 
шго то вреди за сваку волективау јединицу кад 
тако lUTo ради. исто тако то вреди за Народао Пред- 
ставнаштво, као једну велику к<Јлективну јвдиниву. 
Чпм je Народном Представншптву дато шраг.о да у 
цоследњем степену поншпти један .мандат или га 
усвоји, оида ono мора битп до крајњих граница 
рбјективно, (т;1ку i-Tr.ap скрупулоано мора испитатн 
И тек опда доносиги копачну одлуку. Ту, господо, 
несме прссуђигатл — a ja то ларочито тадвламим 

за Народно Представништво — нн један од поли- 
тичко-партијских елемеиата, као ни симпатије или 
антппалпје, него разлози и објективност. Чим се 
једно Народно Представнпштво почие спуштати на 
ту низину да у оним момснтима, кад има себе да 
успособљава, кад има да решава мандате својнх чла- 
нова, почие решавати не ino разлозима, ве no објек- 
тчености, него no симпатијама, онда ono иде протиБ 
себе, ратује против самога себе. ono себе убија, a 
то Народно Представништво никада песме да чини. 

У том погледу ono треба да брилира једпим naj- 
светлијим примером свима инсгитуцијама у земљи. 
које имају такво или томе слично право- Кад се На- 
родно Представништво издигпе тако внсоко, опда he 
na такав његов рад гледати и све остале пнститу- 
ДиЈе, које имаду сличпу задаћу, као на светао 
прнмер. 

Ja оам сматрао да ово пеколико речи унапред 
кавкем збОг тога, што овде имамо сада да показујемо, 

. јесмо ли објектнвнн, хоћемо лп да воднмо рачуна 
само o разлогу,   пли да водимо   рачупа o каквим 
друшм, споредиим, педопуштеним стварима. 

Господо, кад Народпо Представништво решава 
један маидат, ono га решава само с обз1фом na две 
страпе. Ono гледа формалну страиу, јер je сваки кан- 
дпдат бпо последица вршеља извеспог закопа. За- 
Konii изборни су закоии формалне природе, a ту су 
упнсапе нзвеспе формуле, које су за избор биле по- 
требпе. Гледа се, да лп су све законске одредбе испу- 
њене и јесу ли све пропнсане форме извршепе. To je 
једпа страна тога пнтања и Народпо Представпипггво 
ина скрупулозно да пазп na ту страпу. Друга je 
страпа тога питања- да Народпо Представпиштво 
греба да пази увек.ра ли je тај — чијп мапдат има 
да решава — заиста изабраник народни, да ли њега 
1;арод заиста шаље са љубављу н поверељем у Скуп- 
штину, n.iit je. и ако су изврше^е све формалпости 
законске. пиак промакао без поверења иародпог кроз 
те форме мимо Народпо Пр-дсгаиииштво. Ово су 
важне ствари и треба да ое обе стране скрупулозпо 
испитају. 

Ово паше Народи-о Иредставништво 'Поникло je 
на једап особити пачшг. Њега je, како je састављеио. 
дала и ш>рошлост једним делом, a дала га je и једна 
особепа врста реводуције, у којој смо се палазили 
оида. кад смо ствараЈш ову државу, n у којој сс 
још готово и данас налазимо, данас кад je имамо да 
довршавамо. Кад смо нспитивали мапдатс свпх чла- 
нова Народвизг Представншптва, који нвсу дошли 
na иачпп, na Којн смо ми. пређашви члапови cpn- 
ске Народие Скушптине, дошли овамо, онда се o 
овој формалпој страни mije могло, пити смело водити 
рачуна оиолпко, колико би се иодило рачупа, да су 
чланови Народиог Представииштва. којп су na други 
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лачин дошлн у ово Народно Представништво. дошлн 
no каквом изборном закону. Но они су дошли на 
начин, који je вама гвима добро познат п том се 
приликом није im смело нити се водило рачуна o 
каквнм формама. Mu смо тада у воћшш случајева 
гледали да ли опи, којн су ушли у ово Народно 
Прсдставннштво, no својој политпчкој прошлостп 
представљају љубав народа m свог краја, и тако смо 
прнмпли миоге и многе од вас у пуном уверењу — 
које у мени ни дапас пије поколеоано — да пмате 
поверење народа, којег сте шшгшчеи дотле пред- ч 

стављали. Ми, гоеподо, данас немамо такав случај. 

Ми имамо случај, где je била нека врста избора, 
којн je озго, по сили прилшЈа, морао битн наммпут 
онако, како je вршен. Ми даклс пмамо мандат једног 
нашег ирнјатеља из ловоослобођсппх областп ире- 
ђашње краљевине Србије, господ1ша Дрмончића. 
Кад су наређнвани избори у Мекедонији. оида je 
влада, у оскудици изборног закона, јер ra nuje могла 
дати, за те крајеве, пошто OHII пису ужнвали уставаи 
режим, прописала извесна правила, издала нзвесан 
ред, no коме ти избори морају да се изврше и у та 
упЈТства, у те одредбе, унела je н једну, a наиме : 
да сваки, којн буде изабран, не може ући у скуп- 
штину, ако je полицпјски чиповчпк, a није на месец 
дана upe тражио, да се од полпцијске службе раз- 
реши. Таква je, господо, одредба н у напкм уставу, 
и мн je сви знамо, који смо стари посланнцн из 
сгаре срп:ске народие скупштиис. Међу упутствима 
je, као што рекох, таква једна одредба, и ona je тре- 
бала да уђе у та упутства, и JioG\)o je што je ушла. 
Али господину Дрмончићу спори се мандат само 
због тога, што се тврди, да je он као полицијски чи- 
HOBHiiK у једном срезу свога изборпог округа изабран 
за народиог послапика. Да, господо, господип Др- 
мончпћ je занста бпо полнцнјски иисар у једиом 
срезу свога нзборног округа, алп он није изабран 
као иолицијски писар, јер je разрешен no у1;азу од 
те службе, ne пстипа у оном року, који je nponncau 
тим упутеташа, него у једном краћем року. To оада 
имамо да испитамо, и ja морам да се вратим na ту 
формалпу страпу због тога, што je вод пзбора у Ма- 
кедопији било n тпх форама, na o љнма морамо iiO- 
дити рачупа. Иабори у Македоиији били ćy UO. 
марта., Гооподип Дрмопчић, зпајући да he бити кан- 
дидат за пародног послапика у свом изборпом 
округу, односпо опецијалио капдпдат грађапа СВОМ 
среза, on je још у фебруару месецу, ако се ne варам 
21. фебруара, специјалиим актом својнм тражио, да 
се разрешп од службе полицпјског писара. Између 
21. фебруара и 30. марта има више пего што jfe n 
наш устав nponiicao кад je хтео да скучн полицијске 
чиповппке, да се могу слобо^по капдидира^лг за на- 
родне посланике. Треба да се мало задржпмо, код 

тпх формалности. Ja сам казао, да je господип Др- 
Moiiniih 21. фвбруара актом својим дао оставку na 
полпцпјеЈ^у слузвбу n тражно да со разреши. Акт м\ 
je прпмљеп, али оп иије био разрешен. 

Ол доцни.јг, ако се ne варам. l. марта упућује 
поново акт. I;()JIIM тражи да се разреши од службе. 
попово се журп да престане бити полицијски ппсар. 
зпајући напред да му то може шкодити кад ее буде 
решавало o његовом мандату, његовом пуномоћству. 
Он парочпто naiviaiiiana да му то треба уважвти 
због тога, што се кандидује. Tla ииак се na тај акт 
пишта ne одговара ! Господин Дрмопчић, господо, 
давши први акт излази из канцеларије, престаје да 
ради, н јавно. отворепо изјављује да nehe впше ни- 
шта да ради зато што хоће да буде посланпчкп кап- 
дидат, зато што верује. да he бити изабран. 0 томе 
се ne водп рачуна, пего се n даље o ггавља i';ao казнн 
полицијски opran и ако on у канцеларију не долазн 
и ne радп. Ha крају крајева то с« стање прекида 
указом, ако се ne варам од, то ћо ми помоћи г. Др- 
мончић, Џоца Јоваповић: Од 15. марта) од 15. 
марта. n тек се lo. марта on разрешава од луиашсти. 

Ja вам посгављам, господо, ово пвтаље: Кад je 
наш уставотворац казао, да свакп 'полицијскн чи- 
повник. ко асели бити кандндат, мора pannje na 
»есец дана престати бити полпцпјски функцвбнер, 
да лн je on могао претпоетавитк н такав случај: да 
кад један полицијски nncap, једап окружпи начел- 
1шк или срески памслпик, којц се кандидује и на 
2 месеца раније тражи пепзнју или шлаже оставгл-. 
Министар nehe да му je увалш? On се капдпдује. 
пзбпра га његов округ у ко.м će капдидовао н na- 
Једанпут долази Иародпо Представпнштво n каже 
му: Бц ne можете бити послапик, ви сте билп полн- 
цпјскп 4i;n(jiiHiiK за то време, вп губпте право na 
свој мапдат, јср н< ua onora рока од месец дана из- 
међу упаза o престанку ваше полпцијске службе и 
дапа пзбора. Па. господо, na такав пачпн мпош и 
мнбги добрп љуДи, добри пародпи послаппци могли 
би бити изиграни, к.ад то хоће да уради дотпчнн Ми- 
нистар. Јер, у шаци je Мипистровој увек да му 
уважи оставку, илп, ако хоће, да je ne уважп не- 
колико дапа. или пеколт;о недел.а, мполтсо. колпко 
1вему треба. За мене je, господо, кад се ja дареде- 
л>УЈ€М, јсдпно мерило то: да ли je г. Дрмопчић благо- 
времено поднооио оставку, или je није благовремено 
подпео. Kao што сам вам већ павео, on je оставку 
иодпео благовремено; као што сам впм папоменуо. 
on ne само да je благовремепо подпео оставку, него 
je, господо, и канцелар^ју напустмо; престао je бити 
фупкцпонер n, као такав, у таквпм околпостима од 
свих поверепипа свога среза г lacan и пзгласап. 
Смем ли се ja сада, кад xohy да се одлучујем и кад 
гледам na ту формалпу  страну,   да се опредјелим 
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овако, na да кажем: »Јвсте, ти си желео да будеш 
иа врсмс разрешен, али те Министар није разрешио; 
то, истина, иијс твоја кривица него министрова али, 
видиш, немаш onaj месец дана који закои тражи 
и ти због тога троба да идет кућп«. Ja тако нећу да 
се оиррдјелујсм и сматрам, na то отворепо хоћу и да 
кажем, да сваКи који би се тако опредеЈШО, ne би био 
објектнван. 

Ja подвлачпм да пзмеђу дана кад je он тражио, 
да му се уважи оставка и дана кад je изабран, ша 
Biuue од мееец дана, и кад пма толнко, онда сма- 
трам, да je и формална страна испуљена и да му 
се нншта ne може шредбацити, u казати да je љегов 
мапдат због ове стварп неисправан, Појачавам ово п 
тиме. што je он n другпм актом својпм изразно :кељу, 
да му je то потрсбпо због кандпдациле. Још впше се 
у том iberoBOM акту истиче њсгова воља да ne буде 
полпцпјскц opran, како му то ne би сметало за из- 
бор за народног послаппка. 

Да окренемо, господо, сад другу страпу, овог 
шггаља, да вндпмо. да ли je on могао да утиче као 
полпцајац, на своје бпраче, и ако je могао, колпки 
je ова љсгов утпцај и колико je то Ј-тпцало да on 
буде нзабран. Подацп, са којима смо ми располагалп, 
казују нам ово: Гласало je свега у целом округу стс 
тридесет поверешша. Господин Baca Богојевпћ до- 
био je 119 гласова. Господип Дрмончић 81 глас. 
Tpelni капдпдат, Аоји mije добпо пупомоћство, до^ 
био je 29 гласова. Његова жалба чшш ми се постоји 
код овог избора. Овом броју 81, којп je као што ви- 
дите мпоговећи од половине целокуппог броја гла- 
caha, замера се то од стране одборске, што се у том 
броју 81, налази 35 гласова поверешша, специјално 
онога среза, у коме je r. Дрмопчић служио као ло- 
лицијски micap. Ja сам гам иало пре казао, како 
ствар стоји са љсговом полицпјском службом. Сад 
хоћу да вам паведем само ово: II кад се овај број, 
господо, одбије, дакле 35 од 81, ипак ни онда немате 
ону полутппу, која je потребна. Поред тога пмате овде, 
господо, још нешто друго. Овај број кад одбпјете, na 
те гласове остатка додато гласовима пепзабратог каи- 
двдата г. Парлпћа, опст ни г. Парлић, ако чак и 
предпоставнмо, да би сви они гласали за њега, опст 
ни on, не би пмао опу половину, која je потрсбна. 
Смете ли, господо, уопште да то чшште? Ja мислим 
да не смете. To ne смсте чиппти из два разлога. 
Прво, што onoM другом капдидату сви ти гласови 
не шомажу, јер on нма ма1Бе него г. Дрмопчк!!, и 
друто, не смете да предпоставпте, да човеку који je 
под предпоставком претио бгфачима, да he сви тп 
бирачи дати свој глас за тога човека. Ви сте сви 
стари полптички људи и сви сте били у изборипм 
борбама, na зпате, господо, докле досиже прнтисак 
и колшсо он може да учипи. Али, господо, не може 

се предпоставхгш да he један човек својим прп- 
Тиском иатерати све људе свога изборпога среза н 
округа, којн имају право гласа, да гласају сви за 
њсга. Нашао би се бар ко год да не гласа за њега, 
пего за другога. 1к1еђутим, овде je обрнут случај, јер 
колико сам ja видео, сви су поверсницн гласали за 
г. Дрмончића. За мепе je то други зиак, зпак да г. 
Дрмон^гаћ ужвва љубав тога краја и поверење тога 
краја, (Чује се : Тако je !) и да ту не може бити го- 
вора o лритиску, И ако je итко изразит представнш^ 
свога краја, то je г. Дрмончић. 

Оп ту копкурента пема, нити je имао, нити je 
имао раније, ни на дал самога избора, него да су сви 
којн су имали право гласа, гласали за г. Дрмончнћа. 
И са те друге страпе, no којој би се могло тврдити, 
да je бпло каквога прнтиска, не може бити говора 
да г. Дрмоичнћ не ужива поверење. A кад хоћу да 
судим o овом избору, ja морам судити овако, да je г. 
Дрмопчпћ изабраи за посланпка чпстнм, непомуће- 
пим поверењем сутрађана, који су ималп право 
гласа и гласали за њега. 

Сада додајте томе још нешто. Полпцијскп писар 
je мало звап.е, сптно зваље; то 1шје велики ajTopn- 
тет власти, који може утицатн на бираче тако, да 
свима бирачима одреди пут, којим he ahH. Још ire- 
niTo. Господпн Дрмонч!^ пије био кандидат no рас- 
положењу озго. On je имао капдидате друге, који су 
били капдидовапн no расположењу озго од страпе 
владе и власги. Ако je 'неко са предпоставком хтео 
агнтлрати и хтео употребити власт у тој агитацији, 
опда би се то чинило за некога другога, a не за го- 
сподина ДрмончпЈш, a кад та околност стоји, онда 
молпм вас да ово што сам казао најобјектпвпнје 
процепите. Верујем, ако тако будете радили, да неће 
бити ппједнога. који he бити протнв овога мапдата, 
за који Behmia одборска предлалсе, да се одбаци. 
Молим Народно Представпиштво, да прими овај 
мапдат као исправан. (Л^иво одобраваљв са пљеска- 
љем na десници.) 

Председник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЂ: 
— Има реч г. Драгутин Ilehnh. 

ДРАГ. ПЕЋПЋ : Пошто je господпн предговор- 
пик у говору изпео неколико петачпости, које могу 
да скрену Наронду Скупдгашу с правога пута, ja 
молп.м да чујете и моје објашљење поводом рада Ве- 
рпфикацпонога Одбора o избору г. Дрмопчн1т. 

Да би задобио расположење Народпог Пред- 
ставпшпгва за своје мишлЈеље, г. HerpoBiih се je по- 
звао па једпу одредбу става за коју je казао, да je 
тај рок на месец дана пре. дана избора, na je na тој 
оспови засповао мкшљење, како je Дpмonчиh дао 
оставку у року више од месец дана гаре избора, и no 
томе да je одбор Верификацпопн учшгао повреду 
кад je ту Устав наопако примелио. Г. Петроввћ ишао 
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јејош п даље и слободио и јавпо казао у Иародиом 
Представшиптву, да je г. Дрмопчпћ na два мссеца 
дапа upe пзбора дао оставку,, (Добацпвање са дсс- 
ипцо : To nuje казао.) 

AKO вам je, господо, стало до тога, да допсссте 
објег^тпвну одлуку, онда je прва ваша дужност, да 
чујетв и iipoTjuvuo Miiiii.bcii.e. (Одзив ca деснице : 
Хоћемо.) Ja као предссдппк Вернфпкационог Од- 
бора ниоам im најмаље протестовао кад стеви го- 
ворнли, слушао сам мирно пзпошеље ствари, које 
се ne сагажу ca званпчпим актима. Вп пећете допу- 
стити ми, да кажем у чему се и зашто с тпм не 
слаже"м. 

Пре свега неколико речп o овом року no 
Уставу. По иашем Уставу, за изборе у краљевинн 
Србпјп постојц одредба, која говорп o року од месец 
дана. Али ona не говорн o месец дапа upe дапа из- 
бора, као што je то господин IleTpoBiilih казао. У 
Уставу je тачпо казапо, Да се лолпцајац може би- 
рати, ако je престао бжџ. nciimiijcKii чиповппк на 
месец дана 'пре дапа почетка капдидоваља. (Прпго- 
вараље.) 

Господо. вп, којн толико протестнрате, нпкада 
нећете доћи у. положај, да објектпвио судпте, ако и 
противно мишљење ne чујете. 

Настаје дакле пвтаае, што je то капдпдоватве 
и почетак тога. По Уставу и no закопу у Србији 
капдндова11>а je допашап.е лпсте капдплата. (Тома 
Поповић: Па где су листе, овде нема лпота.) Према 
томе рок од месец даиа, o коме je говорпо господпп 
Настас Петровнћ, за изборе у Србпјн ne рачупа се 
од дапа избора, пего од даиа прве лпсте за капдпда- 
ппју. To зпачп: да рок no коме се полипајец у Ср- 
бпји молге капдпдоватп, mije месец дана npe дапа 
избора, како je то јавпо представпо господип Пастас 
Петровпћ, пего мпого впше jTipaBO толга;о вшпе, ко- 
лпко je времепа од шредаиање прве лпсте суду, na 
до дапа пзбора. (Бука n прпговараље.) 

Зпачи, господо, да кад се судп o прпмснп јсдпог 
уставпог пли закопског паређеља, да му ne смијемо 
даватн значење кахва пам je згодпо и како пам се 
допада, него опаково, какво ono својом садржшшм 
тражн и парсђује. 

ETO, господо, TO je тај рок, o коме -je говорпо 
господип Петровпћ и којп се je примјввивао овде 
у Србпјп за избор послапика н сад видитв да on 
nuje онавав mi онолики, како je казао г. Петровић, 
Али мп тај случај овде псмамо. Mu пптп смо бпралн 
послапике у јузкној Србпјц no томе уставу mrra je 
вгрпсЈЈИкацпопп одбор ценпо важпост тога пзбо1)а no 
уставу. AKO прочитате иавепггај верификационог 
одбора којп je раздап, тамо nn једпе речп пећсте 
наћп, како Дрмопчпћ пзбор треба по томе или томе 
члапу устава поипштпти. За то nuru ту a нити код 

пзвештаја o пзбор господппа Тшрковпућа пема са- 
вршепо нпчега o том уставу, којп je вредио у Ср- 
бпји n o року за п.пхопу оставку. 

Алп господпп Петршшћ je miai: узео за оспову 
тога говора тај рок, итак je опда казао Народиој 
Скупштшш ово: Господпп Дрмопчпћ je поступио у 
томе року. On je прво дао оставку 21.. фебруара пак 
je i. марта iioiionno своју оставку и пајпослпје мипи- 
стар полпцпје 15. марта увалгио његову оставку, 
и т. д., н т. д. 

Голшдо, та ствар no звапичппм актима так-о ne 
стојп, већ ова::о. 

Господпн Дрмончић позвао je вершрпкаппопн 
олбор да даде нзјаву o нааодима, који су у жалби 
пзнссени. Тамо je наведепо да je on разрешен од 
дужности иолпцпјског ппсара na дап 24. марта ове 
годппе, да слобода нзбора у љеговом срсзу mije бпла 
orapaiiTonana. Он je одбору пзјавпо: »21. фебруара 
поднео сам оставку a разрешеп сам 1. марта«. Ha mi- 
тање господипа Ломопића, како ка/^ете да сте 1. 
марта разрешени, кад рекосте да сте одмах папу- 
стили службу, on je казао: »Ja сам сматрао да сам 
i. марта разрешеп да je тако закопскп бпло n npe- 
стао сам долазитп na дј-жпост. (Једап глас: »To nnje 
истипа !») 

Верпфпкацпопи одбор да бп дао Народпој 
Скупштшш могућност, да буде у положају, да ценн 
јесу лп паводп господина Дрмоичпћа тачпи нли ne, 
јелц жалба основана шш ne. да би пзашао ca пгго 
већом објективпошћу пред вас, — всрпфпкацпопи 
je одбор за моменат усвојпо мишљеље господппа 
Ломовпћа, na je упутпо питаље мшшстру упутраш- 
љпх дела, да on каже кад je господпп Дрмопчнћ 
paapcnien, међутпм, господо, у жалби која хражи no- 
шиитај избора господнпа Д1)мопч1111а пма за прилог 
једпо увереље пстпппјске властп, one псте код које 
je господпн Дрмопчпћ бпо фупкцпопер. у коме уве- 
рељу стојп забнлсжепо, да je гооподпп Дрмоачпћ 
разрешен од службе полпцијског nncapa за тај срез 
надав 27. марта. (Hacrac Петровић: Указ!' Указ!) 

Дакле стојећц пред то.м песугласпошћу између 
иваве господипа Дрмопчпћа n уверења полицпјске 
властп као јавпе ксправе, мн смо na предлог госпо- 
дана JIoMOBiilia, којп je такође говорпо o објектпв- 
Hocni, упуталп питап.е г. мшшстру унутра1пп>нх 
дела да пам н on накнадно одговорп шта јесад од 
свега овога пстппа. Далц je пачелппк среза говорпо 
истину luni je господпп Дрмопчпћ говорио пспстппу? 
И господин мпппстар унутрашших дела нам je одго- 
порно да je према депешн поверљивој' којом je тра- 
жио од пачелппка среза — добио одговор да je го- 
сподпп Дрмопчпћ разрешец од дужпости na дап 
24. марта. ETO, господо, TO су била факта која су 
стајала пред нама na расиоложењу. Пмали смо по- 
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лицпјско ЈгБерење, пмали смо изкаа г. Дрмончића и 
ималп cito накнадпо пптап.е н одговор г. мпнпстра^ 
упутрашљих дела. И онда сво шта je пзагало. 
Изашло je да се одгов-ор мшгастра уиутрашњих дела 
и уверсље полицијске власти, код које je г. Дрмоп- 
чпћ бпо у служби поклапају a да се говор г. Др- 
иопчића не поклапа. Шта je сад имао да ради ве- 
рификационп одбор ? Верификациони одбор није 
узео Устав, како то говори r. Петровић пли како 
неко мпсли, и казао: »Пгаша нема Miceu; дана«. Ии- 
смо ми устав пп читали, писмо мп шлицијску 
уредбу пи пртшлп у руке. Верифнкацпонц одбор 
пошто je размотрпо предмет и друга акта, нашао je 
ето ово. Питали смо сами ссбе, шта je то народни 
гГослаиик; управо Ko се треба сматрати за нар-одиог 
послаинка на изборима, na смо дали сами себи од- 
говора, »онај који буде изабраа од парода без икакве 
суми^е и без пкаксог могућег утнцаја на слободу и 
рсзултат избора. Пошто смо, господо, утврдили тај 
осиовнн појам, да се за народпог посланика има 
сматратц онај, који je изабран на слободпом избору, 
мп с.мо оида пптали: да лп je код овог избора спрове- 
дена та слобода; да ли je ona доведеиа у сумњу; 
да лп je сам резултат избора доведеи у сумњу, na 
смо овако рсзоповали в&с тројица. 

Прво, пзбор поверсппка нзвршен je na даш 1. 
марта. Бршеп je од ошптвнСЕИх власти, пад којп.ма 
je полпцнјски државни надзор вршпо г. Дрмопчп!! 
(Глас; Срескп пачелшп;!). On, као члан среске вла- 
стп. у трпутку бираља повереника и у тренутку npn- 
према за пзбор повереннка, бпо je падзорпа власт 
над народом, којп je пмао да бпра тс повереппке. Па 
смо, опда, даље дошлп na ово. Г. Дрмончић je раз- 
рсшеп 24. марта, дакле na пет дана пред пзбор, кад 
су тп повереппцп, тако изабраши, имали да гласају 
за народпог посланика. И опда смо дошлп до овога: 
кад je власт руководила избором повереника, кад je 
г. Дрмопчић бпо у положају падзорпе власти онда 
када се вршпо пзбор повереппка, којп je главпа и 
ocnoBua ствар за избор посланика, < кад je у том 
својству on бпо док су све шрппреме за пзбор из- 
вршепе n спремљене, опда ми немамо вере, да je тај 
ИЗбор и поверсшпса n послаппка пзвршеп слободпо 
и 6L3 утицаја властп. 

Е сад, господо, o том утпдају г. Петровић каже 
ono: »По Вогу, господо, зар се мо;ке аампслптп, да 
пеко iipern толпком броју поверецикц ц људпма, ua 
да се пзберу onu, које желп г. Др.моичић«. 

Г. ПетровпНу n i;n, госиодо, прпмпте na знање, 
да утндпј ne лелш само n једппо у сшш и нрплпску. 
To je овде Аустрија практпковала, na се n ona увс- 
рпла, да чак и сила mije гшмогла према пекпм љу- 
дпма. Утпцај na пзборе nocvianiii;a може се вршпти 
и помоћу другпх дејстава n  ирпјатељства (Пастас 

Истровић: Па опда смо сви прптискивали бираче): 
a понајвише са ооложаја власти, кад власт има да 
утпче за себе, т. ј. кад je власт у nntaibv, кад je ona 
капдпдат n кад за њу треба гласати. 

Према томе, господо. ciojehn na таквом г-теди- 
шгу, MU смо дошлп до закључка, да je у овом слу- 
чају слобода пзбора дошла у сумњу. Е, сад je остало 
joni једно ла впдпмо: шта je ca резултатом пзбора. 
Да ли je та слобода, која je дошла у сумн-у, да лп 
je та порсмећспост била од yTini,aja на резултлт иа- 
бора. И онда смо, ročnoдо, у пупој седницп [шворвлв 
акта, п дошли до овог резултата. 

Изабрапа су двојица. Једап je дооио 110," a г. 
Дрмопчић SO; onaj друш одмах иза љега дсбпо je 
29. AKO број повереппка, г. Дрмончића, којп су у 
сумњи, одбнјетр од Дрмончпћа, na ако л.х додоте 
овом првом. којп пма lio, вндећете, да на n.cron из- 
бор то шппта не утпче; али, ако их одбпјете од Др- 
мончићевог избора, na их додате оном другом./ЈНда 
on има иаједанпут втпе, пего Дрмончпћ. Према 
томе, господо, резултат je таЕав. Избор повереппка 
у срезу у коме je бпо господпп ДрмончиЈг кандидат 
je у погледу na резултат од утпдаја, j ep његово до- 
давање броја поверсника тога среза утиче na општн 
резултат нзбора, према томе, господо, мп смо глћ.- 
сали тако да трсба предлоукити Народном Представ- 
ппштву, да се тај мандат nonuuiTit. 

Сад, господо, још нешто. Господин Иаотас je 
казао, да ои сматра да je избор господша Дрмоп- 
чића, кад je као полицијски писар могао доћи за 
^естптање. Ja, који са^г претурно преко главе то- 
лпке пзборе, никада ne on стајао na том гледишту. 
да се може честшити народу, што je изабрап полп- 
цајац. Нарочпто нам треба честптатп опда, кад су 
изборп вршспп под оваквим прплпкама n сред- 
ствима за какве се пајмање може казатн, да je no- 
лпцпја могда утацаги ua пзборе. Гооподо, ако лсе- 
лите објектпвпо да гласате, ви сте сад у положају 
да цешгте и пзвештај верпфикацпопог одбора и об- 
јашњење, које сам ja дао поводом говора господипа 
Placiaca Петровпћа н свакога другога којп буде ro- 
ворпо. По 1нашем дубоком уверсшу највећа je објек- 
тивност, ако се гледа na ствари опакве какве јесу, 
a не како се допадају оппма, којп je гласају. Овде 
je утврђено да je слобода и резултат избора госпо- 
дина Дрмопчића доведеп у сумљу, за то смо ми 
имали кураже, да предложнмо, да се избор госпо- 
дппа Дрмончића поииигги. 

Предсодппк др. ДРАГ. М. ПАБЛОВПЋ: 
Реч има гослодин Насхас Петровпћ. 

НАСГАС ПЕТРОВИЋ: Молим Вас, господо. да 
исправШЈ само пеке нетачности у говору господшш 
llelinha. 

•Ja нисам казао, колибо се сећам. писам могао 
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ни казатп ни помињати нека два месеца — ja сал 
тачно казао датуме. Ja сам тачно казао да je г. Др- 
моцчић полагао оставку на свој иоложај актом од 
21. фебруара. 

Даље. господо, ону одредбу нашег устава која 
говорп o оном року од 30 дапа за талицијске чи- 
HOBinnve, узео сам, у онолш;о у колпко ми je бпла 
потребпа да наведем шосле упутства владина, која 
je дала и no којима су избори требали да се изврше, 
јер je н у тим упутствима ушао тај ром од 30 даиа. 

Господин Пећић узео je кандпдоваље no нашем 
уставу. Сасвим je тачан onaj рок до 30 дана no на- 
шем уставу где су предвиђеше особепе процедуре no 
којима се врпга и кандидацпја n избор пародног по- 
сланика. Али кад се говори o пзборима у Маћедопији 
онда се не може говорити o кандидацији. Дан избора 
поклапа се са даном капдидацпје и онда onaj којн 
хоће да говорп o правнлности избора има да ценп 
да1Н нзбора повереника и дан избора посланика. Да 
псмснем. господо, још две до три ствари. Г. Ilehiih 
наводн, ако се неварам, како није пстина да су onu 
еодили рачуна у верификационом одбору опецпјал- 
по o томе року од 30 дапа. Међутнм прочитајте из- 
вештај верифпкационог одбора он само o томе n водп 
рачупа јер говорп пепрестано: »Да су избори пове- 
реника у срезу Горље Полошко^г пзвргаепи na дан 
2. марта о. г., a избор г. Дрмончића пзвршен на дан 
31. марта; a да je г. Дрмончић разрешен од дужности 
полпцнјског nncapa среза Горљо-Полошког na дан 
24. марта о. г., према извешћу г. Минпстра Унутраш- 
њих Дела бр. 1777 итд., само се дакле o томе року 
TOBopir, само на другп пачнп. {Драг. Псћић: Читајте 
даље!) Чим се помиље дан кад су били избори, кад 
je разрешен г. Дрмончић дужиостп, опда се снгуфпо 
говорп због тога што je пред верификациоии одбор 
стављало лптаље o року од 30 дана. Да ннје то mi- 
таље стајало, ne би то било ini помпљапо, него би се 
одмах прешло на игру бројева, коју je г. ITehnh сад 
изпосио. Али он nnje препшо na игру бројева него je 
ударао гласом na ове датуме, јер иначе ове рокове 
ие on нп помињао. Извештај je, господо, потпнсап и 
оред свима вама je, в.и га можете поредитн. и срав- 
niiTii кад год хоћете п Ви се моукете уверпти да je 
тачно овако као UITO ja кажем. Ja хоћу само још да 
пагласим ово, господо. Ja се чудим, да може битн 
још шчшх иритисака, сем притисака силом. Нема 
другнх притисака. To друго nnje притпсак, то je 
добро расположење, пријатељство, другарство, воља: 

или што хоћете. 

Може се притискпватп снлом, претњом онима 
којп гласајуј да ће пм се ово или ono учшгатп, ако 
ne пошалЈу дотичног каидидата, lum иека власт, noja 
се ангажовала за кавдндата, може делати другом 
еилом: иовцем. И новац je прптисак.   Другог при- 

тиска пема, господо, o коме води' pan^'na закоподавап 
и уставотворац. 

Кад je реч, господо, o притиску овде: онда ja вас 
молим опет, да мало промпслите o томе : може ли 
јрдап човек у рангу писара шолнцпјског, у јсдпоме 
округу, a on служи само у срезу, где има и начел- 
ннка окружпога као стареппшу. где има срезког ка- 
петапа као старешппу, — MOSKC ли он у округу учи- 
Himi прптпсак na one, коп имаЈу права да гласају, 
да onn гласају за nera? To je, господо, апсурд. 
(Граја.) Ja хоћу да вам иаведем само још ово. Мн смо 
у Србијп под старим режимом имали кроз дугп низ 
годпна једап пзборЈПи спстем, који je слпчан избо- 
рима у Македонпји: изборе посредним путем, преко 
повереника. Ако je нгде и у каквој земљн врпшла 
власт притисак прилнком таквих избора. вршила их 
je влает у Србији, Многи су жпви свједоци свих оних 
тортура, којима су повереницц мучени да изберу 
једног или другог или трећег послаппка, којп je ста- 
јао у вољи владе. Па каквнх смо појава нмали? 
Имали смо у Србијн појаву, да смо унаточ тога гла- 
саља n бирања послапика шреко повереика, и унаточ 
страховитог прнтпска na све могуће пачиие, дово- 
дилн радикалну скупштипу усред Београда, насу- 
прот n краљу. пасупрот и владама, које нису npe- ■ 
зале nii од каквог прптисЕа. Повереннци су ппак 
гласали за своје капдидате. (Жагор.) 

Председппк Др. ДРАГ. М. ПАБЛОВИЋ : 
To није објашњење, г. посланнче. 

HACTAG ПЕТРОВИЋ : Ja морам ствар да об- 
јаснпм мало више 

Виднте, господо, какр сада звопп ono, што сам 
ja казао, како се морају објективпо n правилпо це- 
iniTii факта : да je господпп Дрмончпћ као поли- 
цпјскп nncap пмао све поверепике за себе n опп су 
гласалп свп за љега. Да je бпло притиска пикад тога 
факга ne би бнло. Нашао бп се бар неко којл би 
гласао против пега. Увек би било људи, који бп гла- 
салц протпв њега. 

Ja вао молим попово: пипаквих других разлога 
пема да се његов пзбор поништп. 

Председпик Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч господип др. Драг. Пећић ради објаши.сња. 

ДРАГ. ПЕЂИЋ : Ja сам, господо, узео реч ради 
објашн.ења извеспих ствари. које je г. Петровпћ ne- 
тачио павсо. 

Прво објанпшве одпоси се na то, што je on овде 
' јавно у Скуппгтшш казао да смо ми водилп рачупа 

o року од 30 дапа. Кад сам га ja позвао да прочнта 
извештај и да пока^ке где се то видн, господип Пе- 
тровић то nuje учинио, Г. Петровић je прочнтао само 
то, да смо ми у извештају казали да je избор иове-ч 
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реника кршетт 2. марта п да je пзбор посланика г. 
Дрмончлћа извршен 31. марта. Јесте, то je истппа. 
то смо морали да кажемо, јер то су факта, која 
имамо да цеиимо. то je премет o коме имамо да од- 
лучујемо, то je материја. Али господо, нигде нема 
заппсапо да смо ми предлагали да се овај пзбор ло- 
ништи човеку зато, што mije на 30 дана пре нзбора 
дао оставку. Ако г. Петровић п-оново остане прн 
своме тврђењу н прочпта извештај вернфикациопог 
одбора, a тако исто ja молпм да то учиие и господа, 
која изгледа да ле желе да саслушају и. протпвно 
мншљеље, ако прочптају и ако нађу да смо мп то 
казали, онда ja господо сво изјављујем, да hy личио 
гласатп за оснажеЈБе мандата г. Дрмончића. (Граја.) 
Не ваља износити неистину за истипу. 

Г. Петрог.пћ каже, како сам ja говорио o спли 
и прптиску na додаје, да се прптпсак ие мо;ке вр- 
шлти друкчије пего гилом. Пре свста, господо, ja 
уопште нисам o пЈШтиску пи говорпо, него сам само 
побијао мишљење гослодгана Петровпћа o притпску. 
Ja cait говрио o угацају и рекао да се утицај na из- 
боре може вршпти и другпм пачппом, a ne само 
сплом: прпјатељством. влашћу, обећаљпма итд. На- 
помена господппа Петровића, како прптпсак власти 
у.опште пема утпцаја na пзборе, и његово павођење 
примјера у Србпји, како je прптпсак доподпо за no- 
сланпке увек људе протпвпе влади, може важптн у 
нзвеспом степену, и за пзвсспе људе којн пезиају 
паше прилике, али неможе важити за све људе под- 
једпако. Допста тога je притаска п таквога резултата 
бивало, али га je бнвало само оида када смо бпли 
ишпазисте. A кад смо ja и господпн Петровпћ по- 
сталп зрелп људи, када смо стекли право гласа и 
када смо радали у истој варопш, онда je na жалост 
бпло и другог утпцаја n друкчпјег резултата. Сетите 
се Цинцармарковића. (Граја). Joni господо имам да 
учшптм и последњу нсшравку. Господпп Петровпћ' 
пепрестапо у свом говору спомиње уважаваље 
оотапке г. Дрмопчпћа, a и друга су господа то одо- 
бравала Тако, да on изгледало, као да неко лруги 
треба да буде крив, ваљда господпп мвиистар, шго 
та оставка није брзо" уважена. 

Господо, оставка се као што зпате подно^п проко 
пачелппка среског n пачслппка окруж11'«г, и оид« je 
пачслппк окружпп проводи даље viiiiiicrp.v. A ви 
зпате ко je у Тстову начелннк. To Je госпо.иш 
Петровпћ свакако знао врло добро- Једна ствар 
господо стојп несумњиво. Објекгивн-з чпљеппце, об- 
јективпа факта, да све индиције, које су овдб пзпе- 
сене кааују, да избор господина Дрмончп1ш unje из- 
вршен у пуној слободи, резултаг je у тмрц лашк, 
јер ие одговара правом располо'-кеи)у парода^ 

II P е д с е д u н к ДРАГ. ПАВЛОВИЋ : Има реч 
i*. Станишић. 

. ДР. АЛЕКСА СТАНПШИЋ: Господо, после ис- 
црппих гоЕора господе предговоршгеа Петровнћа и 
Псћића, менп je остао један сразмерпо лак nocao. 
Узимам реч, верујући, да je кориопо да чујете н 
мпшљење једнога од пас нз Јужне Србпје. Ви сте 
Имали прплнке, да прочитате у извештају Верифи- 
кацпоног Одбора, да je предлог такав да се мандат 
г. Дрмопчића нема оспорити, a такође и пзбор пове- 
реника. Услед тога, што je Верпфикацпопи Одбор 
бно тежље, ♦ да што боље осигура слободу избара, 
прешостављајући, да je ona могла бити доведрпа у 
пптаЈве, одлучпла се љегова већина за мпшљеље, да 
je г. Дрмончпћ бпо од утицаја у своју корист онде, 
где je требало заштитити слободЈ' избора. I^Ioje je 
дубоко уверење, a мпслпм, да he се сампом сложити 
Behmia посланпка из јужних крајева, незавиопо од 
тога.коме крају ко пршхада, да разлозн, који су ру- 
ководили већппу Верификационог Одбора, да по- 
сумтг.а у слободу нзбора, пису оправдапи. Ево због 
чега ппсу оправдани. Госп. Дриопчнћ као млад ад- 
в-окат вратио се у Скопље 1912. годпне, кад je тамо 
хгзвршено ослобођење. Одмах после ослобођења оп се 
јавпо за државну службу и постављен je за ппсара 
у срезу Горљо-Полошком. Све време до евакуације 
и no повратку пашем натраг, он je провео као nncap 
тога среза. Због тога и због својпх сродппчких веза 
он je бпо везан за тај крај јужпо од Шаре, и ако je 
родом севсрпо од Шаре. Menn су шозиати разлози. 
воји су утпцалп да on буде изабран. Чпм се почело 
гог.орпти o пзборпма мп смо паслућивали o томо. и 
ja вас могу урерити, да je још пре но што су бпрапн 
поверенпцн било постојало уверење у Тетосском 
округу, да je једап од капдидата. који he -имати нај- 
впше шапса за успех, г. Дрмопчнћ. Ja верз'јем, да 
овде nnje могло бптп недозвољеног утицаја. Ha ос- 
цову свега, што смо знали и раније, да je г. Дрмон- 
чпћ бпо 'народ тога краја прплпчпо задужпо својпм 
коректним и исправпим радом, потекло je отуда n 
добро расположење за mera. Али оставимо то na 
страну n узмимо у оцену могућност, од које се боји 
већина Верификационог.Одбора, да nnje било пек-ог 
спречавања у слободп избора. Ja налазим да тога 

, ннје могло бптп. Горњо-Полошки срсз, у коме je r. 
Дрмопчпћ био чпповппк, у округу je у коме нма 
поред љега још три среза. Ие сећам се тачпо ста- 
тпстпчкпх одпоса, алп знам да je једал од тих 
другпх средова куд и камо jami од среза где je г. 
Дрмончпћ бпо чииовиш;. On тамо nnje био као шсф, 
где бп бпо у могућдости да спроводи неограничавано 
своје жсљс. Помислите само на таљеницу у обпчаје- 
поч делеп.у послова у срезу. Познато je, да се on- 
niTiiiic ii3 целога среза колпко "х има обичпо поделе 
na број писара, којп раде у томе срезу, и услед тога 
јсдиоме од nncapa ne припадпе цео срез, ncro једап 
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известап број општипе, који се одређује према броју 
чиповпика у срезу. Е, у тако маломе кругу, у делу 
једног среза, Дрмончић као полицијскц чииовиик 
могао je да вршн избесне Јтицаје. Алц ипак, чак п 
да je нскоришћавао свој чиновнички пололсај, тај 
његов рад није могао допринети успеху какав je по- 
трсбан за повољан резултат избора у округу, јер 
остаје вам ван утицаја један добар део његовог среза 
и остаје вам још трн потпуна среза у округу. Према 
томе iLeroB утицај био je и сувише огра;ничен баш и 
да га je било. Ja сумњам да ra je у опште било у не- 
ком обллку, који се не би смео допуститн. 
Немојте вероватн да ja овде [Полазим са ма каквог 
иеоиравдаиог стаиовншта. Ja само желим да вас као 
један од иредставннка лар-ода нз јужних крајева 
уиоаиам и ca том чињецидом, коЈа овде није нзнета. 
Г. Дрмончић нцта je био шеф у среву, BHTH je могао 
врпшхи као иолнцијски орган функције на терито- 
рији целога среза. Даље има још три среза где су 
била три шефа, a изнад њих још и једаи окружни 
начслиик. AKO бц се донустило да je овде слоиода 
избора бдла доведена у питање, опда би io могло 
битц само на штету v. дрлигнчића. Он иије бџо пре- 
порученп кандидат, a ако je слобода избора била до- 
ведена у пптање због утицаја власти, онда je он био 
потпуно слободно нзабраи, јер су од власги' били 
помагани само његовц противкандидатн, који су били 
препоручешг. 

Према томе из најдубљег уверења да овде сло- 
бода нзбора нвје била ограничавана и ja молим На- 
родно Представпиштво да оснажи малдат г. Др^шн- 
чића. (Одобравање, пљескаД)е на деснпци.) 

П p е д с е д н и к ДР. ДРАГ. ПАВЛОВИЋ : Има 
реч г. др. Жарко Миладиновић. 

ДР. , ЖАРКО МИЛАДИНОВИЋ: Господо, ja 
сам свестан, да Иародио Представншлтво осим за- 
ксподавне и адмпппстративне властн има и судску 
влаот. Судску власт врши inpn оверовљавању ман- 
дата послаличких. И ми, кад се бавимо овде вери- 
фикацијом јешо судди н као таквим дужност нам 
je, да имамо увек пред о^има то: да сваки судац 
треба да je праведан. Зпа се, колико се' впкало у 
нрошлим времедима и под 'иродшим режимом иа не- 
праиду судова, sa аавнсност судаца u на њихову 
пристраност. Ila зар господо да ми не одбацимо та- 
кав постуиак и не придрЈкавамо се оиога : ^ fjat 
iustitia, pereat mundus". Кад говорим o овом из- 
бору, ja roiiopiiM у иогпувом уверењу да je тај избор 
правилав и уверавам вас, да кад ои био увереи, да je 
овај нзбор незакониг, ja онда 'не би o овом избору 
нн говорио. Upe iiero uno пређсм иа тоједаности у 
овиј cTBapir, ja могу мирне душе да вджем, да je 
овај избор боље одбранио г, др. Иећић него r. Haciac 
]leq>uBJih, {Драг. llehuli: Хвала вам леио!) Господин 

колега, ja поштујем ваше знаае, али допустите ми 
да образложим моје мишљеље. Ja немам ништа про- 
тив тога, ако се не би слагали у томе са мном, али je 
свакако слободно, да изнесем своје Јгашљење o раз- 
лагању и вашем н г. Настаса Петровића. 

AKO je господин Настас Петровић погрешпо, то 
je погргшио у једном, a то je, што je хтео да прпмени 
српски устав и на ане јужне крајеве. Међутим како 
се зна, тамо устав српски нкје важио онда. јер je тек 
пред два три дана проширси српски устав и ira оне 
крајеве. Чуо сам, да су нека господа-народни посла- 
иици хтели да' се тохвале ка-о да je то њихова за- 
слуга, што je тај устав проширен и на cise кра.Јеве. 
no ja сам тога скромног мпшљења, да je то донело 
ново време и да je тај устав морао бптп пропшрен 
ла -one крајгве према даиашљим.приликама. По- 
грепгио je господнн Петровићћ, којн je прпмепно 
устав и узео рок, кад треба да се полицијски чинов- 
ник одрече сг.оје службе, но сам пгподин Пећић га 
je у том ксправно и показао му, да та^ рок не одлу- 
чује овде, a чим то стоји, онда наравно пада изве- 
штај већине верифпкационог одбора. A ево зашто : 
У том извсштају, као што je врло дсбро приметио г. 
Петровпћ, донста се полалге сва важност иа томе. 
inro се госводин посланик, o чнјем се избору овде 
ради, бп-о полициј"ки чиновник, тек 24. марта од- 
рекао своје службе. Гопподин Пећић каже, да ве- 
ћина верификацттопог одбора ниЈе полагала па тај 
рок пикаквр важностп, a Ja сам у извепгтају верифи- 
кационог одбора прочита-о ово: (чита) »Услед таквог 
стаља ствари« — дакле да mije на време дао оставку, 
a тто мншљењу већине вгр11фш;ационог одбора — 
(наставља чнтатп): »већШта одборска сматра. да je 
господин Дрмопчић учествовао у прнпремама за из- 
бор повергника среза итд.«, за то. што je доцкан дао 
оставку и да je за то утецао на избор. Види се, да се 
у извештају o том року овде ради, али како je сам 
господин Пећић казао, тај рок овде oć одлучује, јер 
тамо нпје владао у оно време српски устав, iievo су 
се имали избори ^а Фцве ио некој иосебној мивк- 
старској урздби. O том року у тој уредби министар- 
ској нема ни говора; према тому не бп могло бити 
никаквог приговора избору господина Дрмончића. 
Но господин Deliiih je ипак хтео. да каже ослм тога, 
да je могло бнти да г. Дрмончић угнче ча изборе. 
Ио ja питам, како je то могуће бпло, кад je Дрмон- 
чвћ био полицпјеки писар. који je имао свога шефа, 
срсског пачслипка и још вишег шефа т. ј. окружпог 
начелника. Како je могао да врши неко насиље, кад 
je имао иад соСом господара, г.оји аему може вд !>а- 
поведа и забрањује, Чуо сам овде у Окупштини кри- 
мсдбу, да су ошитински бележннци имали велику 
власт код нас при нзборима, Исшна je. али ју шк-у 
имали за то. што бн je onu no себи имали, него за то, 



90« Стедеграфеке белмике 

што су добилп за таква насиља допуште}Бе, na и на- 
ређење од котарскхгх предстојиика a овп од иеупана, 
a овц опет од владе. To je насиље дакле дошло од 
владе, док овде влада нпје дала нижом таквог оцлв,- 
mieita, HIITII окружном пачелнпку шгш сроском на- 
челнику, шта више, у жалби протпв избора нема пд 
спомена, да би се ко потужио на то, да je Дрмоичић 
Јтецао на избор п да je наговарао повереиике и Ma- 
cane да гласују, како то он жели. 

Уосталом врло je добро пзпео госшодин ПетЈХ*- 
вић, да je г. Дрмончић био само у једном срезу по- 
лицијски писар, a у три пије. ' na да no том nnje 
могао утецати ва бијраче у тим среаовима. Осим тога 
он je добно si глас, док његов противник има свега 
29 гла^ова. Господпл Пећпћ je ту некако иезгодно 
рачунао. кад je казао, да би, кад би се овде одбили 
поки гласовп. na додалп противппку господппа Др- 
мончића, протпвнпк имао већину/ Међутлм ja сам 
рачунао, na не видим то. Ta г. Дрмончић има 81 
глас, na кад би му се u Зб гласова одбпло, још увек 
GH имао 4G гласова, a противник само 29 гласова, 
јер ко стоји добар. да бп одбпјеппх 35 гласача гла- 
сали за дротивника? Види ее, да je дакле велика 
већнна гласача гласала за господипа Дрмопчпћа и 
то нз осталих срезова, a види се, да je његов протпв- 
ник остао у зпатиој мањини према ље.му. Никако 
дакле нема доказа o том, да би гооподин Дрмончић 
вјјшио какво иасиље, нвти je уопће ко то тврдио, 
пити je on fino у могућлостп. да врши паспље. јер je 
имао над собом претпостављене своје, који бп га у 
том за цело слречшш; Он je дао сставку 21. фе- 
бруара п on nnje шшо никакове власти, нити je 
пмао воље, да на икога утпче, него je само желио, 
да буде изабран слободном оародном вољом и то се 
код избора показало химе, што ra je народ изабрао. 
Разуме се. onaj, којп je пао, једи се, a има n право 
n подпсо je жалбу против његовог избора. Већина 
верификацианог одбора ne моаке да изпесе доказе, 
да оправда свој предлог, na се сад n ne говорп o 
опо.м року, него o том, да je го -подпп Дрмончић 
утецао на своје бираче. Међутим, као што рекох, ов 
nnje био никако у могућнооти, да то чипп. nirni 
уошпте ко тврди, да je он тако што урадио, a кад то 
ппко ne тврди, впдп се, да on то није nn урадно. 
Шта Biunc у оном извештау, o којем je говорио ro- 
сподин llilnili, a којп je послала надлеавна аоли- 
цијска власт, ne говорл се ништа o том његовом na- 
сиљу, ii; го се говори само, да je разрешен службе 21. 
марта. a хоисто 'потврђује n господкв министар упу- 
трппп.пх дела, разуме с« »a основу извештаја пад- 
лвжне полидијске власти. Ну верификационн одбор, 
кад je већ тражно иавештан o том, кад ј:1 господвн 
Д] Moii'nili разрешен, требао je свакако. да тражи из- 
вештај, кад je господив Дрможчић факгачно оставио 

своју дужност. кад je фактпчно престао да вршн 
слуи;бу n кад je било очевпдно народу, да он не 
вршп ппкакву власт. Да je верификациони одбор са- 
слушао среског начелника, који иије Дрмоичићев 
партпзан, онда бп тек био јасан нзвештај n онда бн 
се впдело, да je господнц Дрмончић доиста 21. фе- 
бруара отпшао из звања. a то бп могао потврднти 
не само истн срески начелнпк, већ и niicap Мплорад 
Костпћ, којп тапођер зва, да je Дрмончпћ престао 
радити 21. фебруара. Одатле бн било још јаспије и 
већшш верпфпкацпопог одбора, да он апсолутпо nnje 
могао вршптп ппкавку власт, ннти утецатп џа. би- 
раче.   • 

Господпн Пећпћ je замерио господпну Петро- 
внћу, што on криви мпппстра унутрашњпх дела, 
што je доцкап прпхваћена оставка, no ja ппсам ра- 
зумео тако господппа Петровпћа. Ja сам ■ разумео 
ствар тако, да се na тај пачин, na сЗД макар n ошш 
поступком, којп дуже траје, може да онемогућп из- 
бор јсдпом чиповпнку, који je омиљеп у народу и 
чпја се оставка не шрпма дуго времепа upe пзбора, 
a може чак п после пзбора да се прими. 

II онда такав чиновник, n ако je омпљен у на- 
роду, ne може бнтп изабрал зато што je, рецимо cnop 
поступак, илп што су cnope власти које шаљу пзве- 
пггај o оставцп госп, Министру УнЈтрашњих Дела. 
Прсма томе nnje г. Петровпћ говорпо o некој кри- 
вици Министра Унутрашњих Дела, пего je говорпо 
само o факту. IF na послетку можда je г. Петровнћ 
мпслпо n то, да je na тај начин дата могућност Ми- 
нистру Упутрашљпх Дела да пшкашира јсднога чп- 
новника, кога on ne бп хтео да пма n да впдп као no- 
слаппка. To nnje говор in concreto у овом случају. 
nero се говорпло уопште, да je могуће na тај пачпн 
да се онемогући једпом чпповнпку да буде пзабрап 
за посланика аато што случајно ne годи n nnje у 
в-ољп Министру Унутрашљих Дела, 

Пре no што завршим, xofey ioni једну чпљеппцу 
да пстакпем, a та je: да je од Мипнстра Упутраш- 
њих Дела, нлп да je бар у томе мпппстарском отппсу 
калдидован n Јован Вабунски, KOJU je секретар Ми- 
нистарства Унуграшњих Дела, Немојте мислити да 
ja хоћу што да прпговорпм Бабунскоме! Ja бпх се 
радовао, да га видпм овде међу пама. јер je то једап 
заслужан човек, коп се борпо протпву пашпх ne- 
пријатеља n залагао своју главу за нашу ошпту 
ствар. Ja хоћу само да кажем, да ни само Министар- 
ство Упутрашп.пх Дсла nnje впдело ннкакву за- 
преку да нено буде кандидат, ла евептуалпо n no- 
слаишс, ако on ова илв ona лпчиост, која je канди- 
дат. била v време распнса пзбора 110лш1,пјс1;п чинов- 
ппк Министарства нутрашњих Дела, што je у ствари 
једно n псто. Тпме хоћу да кажш само то, да nn 
Mnuuciap Улутрашшпх Дела mije полагао валлшст 
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на ту ствар. na није сматрао, да me he слободан 
бити избор због Tora, што je дотични кандидат се- 
кретар Мттстарства Упутрашљнх Дела, псго je 
био уЕерсш да he Бабунски као један чувени јуиат; 
n родољуб бити пзабрап од парода, јер je у народу 
омиљен, a кад буде изабран, ou може датп оставку 
на зваље своје п вико неће мпслити, да je on па- 
сиљвм илп нечиим утсцајем иаабран за послаиикл. 

Тиме сам, мислим, у везп са оним напред иаве- 
деним, довољно доказао н образложио, да je овај 
избор био потпуно слободан и да г. Дрмопчић није 
ни најмање утецао, управо да нпје могао ии утец^ ш 
п да би стога био велпки грех и неопростив грех, 
кад бн се ии o своју судијску кавест огреишчи и 
његов избор поништнли. 

Продседник ДР. ДРАГОЉУБ M ПАВЛО- 
ВИЋ : Има реч г. Керубин Шствић. 

КЕРУБИН ШЕГВИЋ : Господо вародшт иред- 
ставиицн ! Ja сам позорно слушао бве лосадаљо 
предговордике, почам од г. нзвеститеља, ina ми до- 
пустите да вам кажем утисак, што су ча. иене лоје- 
дини говорннци учипили. 

Најпре, господо, извештај Верифи^ацпопог Од- 
бора створен je у отсутству воловице члаиова. Бвло 
их je присутио на седцици петорнца. t Гласови ■ Че- 
творица!) Дакле тек већина са једчму гласом, У 
овако важшш стварпма, нека мп опрооте госгода 
чланови Верификациопог Одбора, било je упутпо, 
да се причскало да буду присзгпш и другл чланови- 

Господо, од деветорнце члаиова Еерификлцвппог 
Одбора, тај закључак донијели су њих тројпца, 
дакле трећина. To je молсе бити закон^кп, плн rado 
legis пије ту спашен. Ko зна, како би та сгвар цспала 

. да су у Верпфпкациоиом Одбору тада билп др. Су- 
парпћ и др. Лончар. Одкуд то да баш гласају тро- 
јпца Еојн стадају у исту страначку групу којој при- 
пада и г. Мннистар Унутрашњнх Дела Ja то под- 
влачим, јер изгледа некакО сум1виво и изгледа MU, 
да се није радило отворено, nero партпјски. 

Друго, цијела ова ствар врти се увијек око тога. 
да ли je г. Дрмончић имао паснвпо право гласа. По- 
риче му се то право гласа, пориче му се и велп се, 
да je он био писар полицпјски шш пристав како би 
наши казали, у том своме округу, који га je бирао. 
Предсједнпк Берификацпопог Одбора казао je, да 
се није одлучпвало у Вериф11кацноном Одбору то, 
да ли je on 6а време, нли ne подпио оставку, и кад 
je престао да фупкциоиише као полицијски opran, 
пего да je од предсудпог значаја било то, да ли je 
љегов избор био частан, слободап и без утндаја na 
повјсрепппе. To je сасвим право. Али у Верифика- 
ционом извјештају newa ппкаквпх доказа и ни 
рвјечи o томе, из које би се могло да закл.учи, да je 
било утпдаја госпопдпа Дрмончића na бврачо.    0 

томе у нввештају нема пи речи. (Пљескање.) Нема 
пи у жалби, нема nn у извештају. Г. лредседник Ве- 
рификационог Одбора каже, да je on био оојшцијсев 
чшшвнпк, да пема вере, да je ту био избор чист и 
да r. Дрмончпћ nuje уплшшсао на бираче бпло обе- 
ћањем или чпм другим.   (Чује се:   To je сумн>а, a 
пису факта.) Да, господо. Али једна je ствар главна, 
a na коју сс IIIIKO није осврпуо, a то je na ratio legis. 
To je, што ce пико није осврнуо na разлоге ca којих 
je закоподавац одредио, да полпцпјски чиновници 
ne могу бити капдидатп за посланике. Који je тај 
разлог могао битн,    госггодо.   да закоподавац    ово 
упесе у изборпи закоп? Једпно то, д^ ne бп Мипп- 
стар Унутрашњих Дела растурио своје полнцајце no 
земљп н њих утурао за кандпдате послапичке тако, 
да бн изашла већина опаква какву бп желео г, Ми- 
пистар.   To je разлог да ce одувме Мшшстра Уиу- 
трашљих Дела и владе могућпост, да преко својих 
чниовшша који могу уплнвисатц na парод, бирају 
ona лица, која онн xoho. Алп, господо, овде je са- 
свим протпвпо.   Гссподин Дрмопчић баш не спада 
onoj групи, којој спада Министар Полиције.  (Чује 
ce : Браво!) To je ratio legis, тај узрок, због кога je 
закоиодавац одредио, да ce ашлицијски чшшвпицн 
ц   чиновпицп    Минпстарства    Унутрашњих   Дела 
уопште ne могу капдидовати ne постоји, Господин 
Дрмончпћ пзабрап je против воље странке влада- 
јуће и проти А1ипистра Упутрашљих Дела. 

Био je апалогаи случај у хрватском сабору, где 
je постојао закоп да ни судац песме битп капдпдат за 
посланика, тако псто ниједан бележник, nero морају 
дати оставку, ако ce Хоће капдидовати. Ако влада 
xo}ie, влада примн оставку тога чиновннка као што 
je Gno случај код посланика Ковачевића. Али ако 
влада nehe да прими оставку, као што je случај код 
господинаКринца, јер je on био противпик владппом 
капдпдату, онда влада пије хтела прпмитп осхавку, 
и кад je г. Крииц оставпо уред, онда га je влада ста- 
внла под дпсциплппарпи суд и избор до' дапдапас 
пије верпфпцнрап.    Према прилика.ма    радп ce na 
једап пачпп, a према другим приликама радн ce на 
друш начпп. Закључићу говор са овпм и nehy вас 
даље гпЈавши. Ако у ову државу скупимо ono што 
je добро овде и ono што je добро опде, то he бити на 
cpehy u добро паше државв. Ако папротив будемо 
скуппли у пашој дрлчави ono, што je гњило овде н 
ono што je гњило онде, опда ћемо скупити велику 
гњилеж, која he чироватп парод и државу.   (Бурно 
одобравање и плЈескапЈе na десници и код Народпог 
Клуба.) 

11 p е д с е д н и к ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ : 
Нма реч г. Аптоп Кристан. 

ДРАГ. ПЕЋИЋ: Молим за рзд. 
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Председнпк ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЂ : 
Ви впсте поменути г. Псћићу. 

ДРАГ. ПЕЋИЋ : Молим, господо, пападиут ј'1 

састав седнице Верификационог Одбора, којег сам ja 
председаик, н ред je, да ja као председник дам оба- 
ввштен>а. Даље г. предговорппк казао je, да тога и 
тога пема 5' извештају, Затим казао je, да je ту тре- 
бао г. мтшстар да ради, Дакле ja морам као пред- 
седгагк Верификацпопог Одиора да браии свој рад. 
Ja сам нападиут, п ja ћу се задржати на кратком 
објашњеп.у. 

Председпик ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ja сам дао реч господину Кристану, a Вн ћете после 
добити реч. 

Има реч г. Кристан. 
Poslanec Anion Kristan: — Gospodje! 

Debata o današnjem poročilu veriiikacijskega od- 
bora je važen, obenem pa žalosten dokaz, kako 
se pri nas v našem Narodnom predstavništvu 
trati in krade zlati čas, ki ga rabimo za mnoge 
važnejše stvari, ki bi jih morali na vsak način 
rešiti. Ljudstvo pričakuje tudi, da jih rešimo. 

Gospodje! Dokle niso prišli ti nesrečni mace- 
donski mandati, je bila verifikacija naših manda- 
tov enostavna in logična stvar. Naravno! Ko smo 
svoj čas odposlanci Narodnega veča prišli v Bel- 
grad, je bilo jasno in precizno domenjeno, kdo 
naj bo v Narodnem predstavništvu. Dejali smo: 
Volitev ni mogoče izvršiti. Radi tega bodo prišli 
v Narodno predstavništvo reprezantantje politič- 
no organiziranih strank. Vsaka stranka bo dobila 
toliko in toliko mandatov, vse glasom medseboj- 
nega dogovora ~ upotševa naj se njena politična 
moč in pa položaj v tisti pokrajini, ki naj odpošlje 
odposlance. Zgodilo se je to v vseh krajih Slove- 
nije, Hrvatske, Vojvodine in Bosne (Medklici). V 
Bosni se je imelo prav tako vršiti. Ce se ni, kriv- 
da na odgovornih elementih. 

Razvoj v Nar. predstavništvu pa je dospel 
s časoma v stadij, da so nastale grupacije, ki so 
stremile za močjo in hotele imeti svoje politične 
pristaše v tej zbornici v precej večjem številu, 
nego jim je šlo po dogovoru. Iz Macedonije ta- 
krat še ni bilo zastopnikov. Pri nas v Sloveniji, 
kjer je bil mir in red in kjer smo že desetletja vo- 
lili poslance na podlagi splošne volilne pravice, 
na Hrvaškem, kjer so se tudi velikokrat že vršile 
volitve, ravno tako v Bosni, kjer so že tudi imeli 
takozvani deželni sabor, in v Vojvodini se volitve 
poslance niso mogle izVršiti in prišli smo semkaj 
— kakor sem že rekel — glasom dogovora. V 
Macedoniji pa, v oni deželi, kjer ni bilo še nikdar 
reda in miru, v deželi, ki stoji v gospodarskem, 

kulturnem in socijalnem oziru, na mnogo nižjem 
stališču kot imenovane pokrajine in ki je bila sko- 
ro csem let v vojni, so se pa izvršile volitve! 
Prosim, v Macedoniji so se torej volitve izvršile; 
nevem sicer, kakšen volilni red je služil za pod- 
lago. Tudi nevem, ali so se izvršile na temelju 
kakega dogovora? Vsega tega verifikacijski odbor 
ne pove. Pravijo le, da se je verifikacijski odbor, 
ko se je postavil na stališče verifikaciranja ali ne- 
verifikaciranja nuccdonskih kandidatov, skliceval 
na določne srbskega ustava, ki da so merodajne 
za presojo. Tu se je že konstatiralo od predgo- 
vornika Nastasa Petroviča, da se je srbski ustav 
še!e pred kratkim s sklepom ministrskega sveta 
raztegnil tudi na Macedonro. Takrat torej, ko 
se je „volilo" odposlance za Macedonijo, v tej 
deželi srbski utav še ni veljal, in če se verifika- 
cijski odbor sklicuje nanj, je to čisto brez pomena, 
ker za določitev poslancev iz Macedonije dolo- 
čila srbskega ustava še niso veljala. Za Macedo- 
nijo je torej veljalo samo to, kar je veljalo za 
Slovenijo, Vojvodino itd. t. j. dogovor med stra- 
nami. Posebne macedonske ustave ni, torej tudi 
ni nikakih posebnih predpisov a volitvo v Mace- 
doniji. Kikakov pa ne gre, da bi tukaj pri presoji 
odločale enostavno simpatije ali antipacije aH pa 
strankarska pripadnost sedaj, ko so že ti manda- 
tarji tukaj. (Odobravanje.) Jaz sem n. pr. čul 
sumljive glasove v krogih poslancev; reklo se je: 
,,Ce bi bil ta policijski uradnik kot je gospod Der- 
mončič pripadnik stranke — recimo demokratske 
— pa bi glasovali za verifikacijo njegovega man- 
data". (Veselost.) 

Vavedel bom tu en zanimiv slučaj. .Verifika- 
cijski odbor in njegovi zagovorniki pravijo: „Po- 
licijski uradnik! Ta ne sme biti poslanec!" Prav. 
Vem pa, da imamo tu v naši sredi celo bivšega 
šefa zagrebške policije. (Ploskanje.) Ta gospod 
je nota bene prestopil celo iz kluba, ki ga je poslal 
sem, v drug klub, a nikdo ne reče proti temu ni- 
česar! (Ploskanje, veselost.) Gospodje, jaz ne 
navajam tega za smeh, ampak kot tragično istino, 
ko tragični dokaz, kako mnogi gospodje narodni 
predstavniki v takih stvafeh postopajo. Gospod 
bivši šef zagrebške policije je bil poslan semkaj 
od Narodnega kluba glasom dogovora; njegov 
mandat je torej last Narodnega kluba, in on ni 
smel prestopiti iz kluba v klub, ne da bi bil od- 
ložil svoj mandat. Tu je bila priložnost, da po- 
kaže večina verifikacijskega odbora svojo mora- 
lo! Ne radi tega, ker je dotičnik bil šef zagrebške 
policije, temveč ker je njegov mandat last stran- 
ke Nar. kluba in ne demokratske zajednice. 
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Се se je hotel verifikacijski odbor postaviti v 
slučaju Dermončića na moralno stalšče, je moral 
pustiti stvar tako, kakor je bila! Mi smo vsi po- 
slani sem na temelju dogovora; kdor ne more dr- 
žati dogovora, ima odstopiti, ne pa prestopiti iz 
kluba v klub. (Odobravanje.) 

Gospodje, ki so v tem slučaju tvorili večino 
v verifikacijskem odboru, so člani Demokratske 
zajednice. Vem, da se niso prav nič razburjali ta- 
krat, ko so sprejeli v svojo sredo šefa zagrebške 
po ici'e. Mnenja sem, da se ne bi smeli niti sedaj 
razburjati! Zato tudi ni nebenoga vzroka, razbur- 
jati se radi tega, če je bil izbran v Macedoniji za 
poslanca mal policijski pisar, ki ni bil niti šef po- 
licije ... ; 

Gospodje! Jaz mislim, da je naše Narodno 
predstavništvo podobno narodnemu predstavni- 
štvu v Nemški Avstriji, predno so bile tam voli- 
tve; prav tako je podobno tudi narodnemu pred- 
stavništvu v Ceho-slovaški republiki. Ono je na- 
mreč samo in nič drugega kot reprezentacija po- 
litičnih strank v deželi po njih veljavi v predvojni 
dobi. Mislim, da je moralo biti nekako tako i v 
Macedoniji. Macedonski politični faktorji so se 
zbrali in določili kandidate. Kakšne kandidate so 
določili, nas v plenumu Narodnega predstavni- 
štva čisto nič ne briga. Mi jih moramo sprejeti 
kot prezentante strank v Macedoniji. 

Toda nekaj drugega je, gospodje! Da se je 
določitev poslancev v Macedoniji res izvršila ta- 
ko, kakor sem rekel, je dokaz to, da ne vidite med 
poslanci iz Macedonije niti enega zastopinka de- 
lavskih slojev, niti enega poslanca tamošnje so- 
cijalno demokratične stranke, dasi je v Macedo- 
niji veliko delavstva in je "imela socijalno demo- 
kratična stranka tam pred vojsko, v kolikor sem 
poučen, jako močne organizacije. Kje so sedaj 
zastopniki te stranke? Ni jih tukaj, ker niso imeli 
v tem času politične moči vsled dolgoletne voj!ske, 
ko sta delavec in mali kmetic morala v vojsko, 
premožnejši pa so se obdržali več ali manj doma 
in so sedaj medseboj razdelili mandate. 

Vse te debate so torej nepotrebne. Kar so 
stranke sem poslale, zato so one odgovorne. Nam 
mora tjiti čisto vseeno kake zastopnike pošlje Ma- 
cedonija, ker je to njena avtonomna stvar. Nekaj 
drugega pa je pri tem zanimivega. Ce je bila Ma- 
cedonija, kakor vidim, zrela za volitve, potem je 
zrela za volitve tembolj ostala Jugoslavija, in 
naša prva zahteva mora sedaj biti, da se izvrše 
volitve tudi pri nas, da gremo domov vsi, ki smo 
glasom dogovorov tu, in pridejo naj nazaj le izvo- 

ljeni zastopniki ljudstva. Sem tedaj s predlogom o 
volilnem redu! 

Gospodje! Po mojem mnenju ni z ozirom na 
poročilo veiifikacijskega odbora najmanjše sum- 
nje, da je izvolitev macedonskega policijskega 
uradnika gospoda Dermončiča popolnoma v redu. 
Srbski ustav — kar vemo vsi — nima pri tem nič 
opraviti; v macedonskem ustavu pa ni rečeno, da 
policijski uradnik ne more biti poslanec. (Vese- 
lost.) Moralnih'kvalitet niste navedli. Ni se reklo, 
da bi bil ta gospod k?k lopov ali nevem kaj, s ka- 
terim bi ne mogli sedeti skupaj. Na kaj Se torej 
opira vsa ta — oprostite ta izraz — komedija o 
verifikaciji, ko vsi vemo. da tiči vse kaj drugega 
v grmu kot ta macedonski zajček. 

Gospodje, jaz ne govorim ne v prilog radikal- 
cev in ne proti demokratom; za me sta obe stran- 
ki buržuazija, ena stranka prav tako kakor druga. 
(Medklici.) Govorim enostavno zato, ker se mi 
zdi prav, da se učene razprave vodijo o praznem 
nič. Jaz s stališča treznosti in preudarnosti ne vi- 
dim prav nobenega razloga, da bi se tu veljav- 
nost mandata in upravičenost kandidacije proma- 
trali iz drugega vidika, kot se je vršilo pri poslan- 
cu A ali B. ki je bil ob času vpoklicanja v to zbor- 
nico javni uradnik. 

Eno bi pa rad še konstatira). Ko sem jaz v 
debati o treh dvanajstinkah govoril nekoliko ob- 
širneje in povedal vladi nekaj bridkih resnic, je 
vstal gospod ministrski predsednik Protić in re- 
kel: „Predolgo govori!" Tu se govori ure in ure 
o stvari, o koji bi ne smeli izgubljati besede, o 
stvari, ki bi ne smela prav za prav niti priti tukaj 
v pretres — a to je pa vse v redu! (Vcselcst). 
(jospod Protić ne ustane in ne dovikne: „Gospo- 
dje, škoda je časa. — To je obštrukcija!" 

Gospodje, naj se Narodno predstavništvo ne 
peča več s takimi debatami. Preide naj n^ resno 
delo. Odklonimo enostavno poročilo verifikacij- 
skega odbora, odobrimo mandat gospoda Der- 
mončiča in preidimo na ono delo, ki ga je treba 
vršiti. (Živahno odobravanje in ploskanje.) 

Председник ДГ. ДРАГ. M. ПАВЛОВИЋ: 
Реч има г. послатшк Алђелиновић. 

ДР. ГРГА Б. АПЋЕЛПИОВПЋ: Гооподо по- 
слаиицп, ja ne зиам, je ли господпп Кристан хотнце 
плл нехотице хтио да прискочи у помоћ повој коали- 
дпјп старчевићанско-радикалској. (Иљесак.) Алк 
ано je хтпо, узео je веома слабу подлогу и слаб iia- 
чин да joj изађе у сусрет. 

Што ce тиче његове алузпје на мепе. имам ис^ак- 
■нутп, да сам ja Гшо члап Иародпог l-eha н као члаи 
Народиог Боћа замољси сау., боље pelui. наложеж) 
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ми je, без мога знања, од Председншптва Народнога 
Reha, у коме je бпо и дојучерагањи председник На- 
роднога Клуба г,. др. Павелић, да ja у револуцио- 
нарпо доба, када je била погибељ, да he ,се у За- 
гребу догоди крвави немири, када се није знало. 
да ли под нашим 'ногама не букти проту-револуција, 
као члан Народнога Beha преузмем поверенпчтво за 
јавну сигурност у Загребу. Ja сам на то место био 
именован без моје воље и зпања, и кад сам у јутро 
дошао у Народно Behe, нашао сам већ налог готов- 
Ja нпсам именован као чиповннк, ja нисам у onhe 
био ничији чиновник, него сам као члан Народнога 
Beha био на тај положај делегпран. To je један од 
мојих највећих поноса, да сам то зваље на задовољ- 
ство државе, народа и Народнога Beha најдостојније 
вршио. 

Ja нисам био чиновник и немам ничег заједппч- 
кога са г. колегом, чији je мандат у пријепору. Moj 
случај нема апсолутно никакве заједнице са овим 
случајем, o ком,е je данас спор, нитн се ово може 
узети као шримјср. Ово je једно посвема друго гш- 
тање. које je г. Кристан узео само ради тога. да 
овој иовој коалицнјн како тако у сусрет дође. У по- 
мањкаљу других аргумената био je и овај аргуменат, 
који господа од Народног Клуба апсолутно до јуче. 
нису познавала, јер сам ja био члан њпховог клуба, 
док сам био повјереннк Народног Bnjeha и док сац 
био члан Народпог Внјећа, и пикад им није падало 
на памет, да o том питању дебатирају, него твкар 
сада, кад je дошло питање коалиције. (ЈКагор. Глас: 
Положите мандат!) 
Што се пак тиче принципа, који je нзнпо г. Крн- 

стан, и који спада у ову дебату, иаиме, да je све ово 
осповано на темељу компромиса, ja се потпуно с TIIM 

'■лажем. 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ : 
Г. посланнч^. ви имате реч само ради личног објаш- 
њења. 

ДР. В. ГРГУР АНЂЕЈ1ИНОВИЋ (наставља) : 
Пардон, он je мени (П.редбацио зашто сам иступио и;; 
клуба п зашто ne положим мандат. Ja морам да из- 

.јавим, да je то стаповиште свију нас, и да сам ja 
такође справал положпти овој мандат као што сам 
Beh јавно изразио прпје него што je дошло ово mi- 
тање на тапет, да hy положити мапдат, ако се пи- 
тање свију застугпшка. који су из цоједшшх клубова 
гтупили и који су na темељу компромиса у ово 

вијеће дошли, подвргае ревизији. Нема, раалога. да 
^амо ja свој маидат подвргнем ревизији, a да ое до- 
пусти господи из коалиције радижалско-старчвви- 
ћанске, да раде штогод xohe. 

Ja могу да повучем само једпу консеквенцу из 
овога, један закључак. Прво, да je i'. Кристаи необа- 
вештен или само ради љешоте говора. да му говор 

испадне мало љешпи, дао урпоредати мој сруча,] са 
случајем г. Дрмоачића, јер нема аЈбсолутно никакве 
уепоредбе између Једнјог и другог случаја. Ja сам 
био само рвлрезентапгт Иародног Вијећа, a он je био 
полицијски Miinoiiinii;. A друго, господо, да нема 
права г. Кристан нити.ико, да ово гштање повреде 
кошгромиса, дотпчио иступа из Једног клуба у други 
тртџц&Ш) рјешава, uero да je то литање, које се 
може споразумом u договојјом стралака за читаве 
скупине и за све прјединце укукмо и заједно да 
pjeiira. Ha концу могу да кажем господи од Народ- 
ног клуба, да he ово питање одиошаја раднкалне 
странке српских радикала са хрватским Старчеви- 
ћапцнма, још једампут доћи на дневни ред! 

Председннк ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. Ilehiih. 

ДРАГУТИН ПЕЋИЋ: Господо, допуствте ми да 
учиним једпу одбрану у корпст рада вернфпкацио- 
ног одбора протнву иессноватих напада, које су 
гвспода Шегвић и Кристан примили. Потребно je 
учинити ту одбраиу зато да ствар приликом реша- 
вања буде Народном Представништву до краја 
јасна. 

Г. IIIerBHhy иало je у очн зашто je Верифика- 
цпони Одбор доносио одлуку са иеторпцом чланова 
a није чекао-још двојицу, no том тројицу, а.најзад 
још ii чгтворицу осталих. По важности 'предмета го- 
сподин налази да смо требали чекати ове. Зато го- 
сподо напо^ена г. UlerBiiha мепи изгледа необјас- 
нива. Кад би ово било први случај, да je верифика- 
циони одбор доносио одлуку са петорицом, ja бнх 
гооподину прианао иапомеиу за оправдану. Алч го- 
сподип Шегвзаћ није нов послатп;, on je од почехка 
овде и ако je лратио нзвештаје верификацИоног од- 
')ора он ће иризнати ово двоје; да je само главпи 
азвештај подлпсаи од свих адалова, a друго: да су 
сви остали извештаји верификационог одбора под- 
писали са 5—G члапова. II кад, господо, имате такво 
стање сгвари морате се заштатн одкуд г. Шегвићу 
да овде број учесаика замакпе за око и да изрсдс 
закључак да ова тројица приладају једиој групп n 
као да je ово решенл рило н^ко удешавање, кад je 
B(i. толико пута реш&вано са 5 чланова, 

Госиодо, ако бп пошли логиком. коју господа 
иаводе, онда би те иримере rpi бало ставити код 
осталих извоштаја који еу ирошли и код којих те 
напомепе нису »пЈњенв, и др\го изишло бн да шо 
r. Шбгвићевом вдшљељу требало би да учествује и 
г. Душан BacnjbeBHh и други који су тада билп у 
Иаризу.^А како je увек no неко од чланова ua путу. 
то бисмо требали вечио чекати. Ja мислим да такву 
одлуку не he нико одобрнти. A кад Г. Шегвић није 
код i)aHiijii\ Езввштаја затљдо за око број члаиова 
i:i)ji су рслмпали. нвго м\ je 8В око aauao сада, оада 
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гоме иије разлог број; него сама одлука, Да je ова 
одлука ове петорице бпла таква какву je жедео г. 
Шегвић, опда му сиакојако ini број не би запао за 
OKO. Али ми нри раду нисмо гледалн, да лп ће се 
одлука допадати једноме или друвоме, пего смо ра- 
дили онако, како смо налазилв да треба радити. 

Друга je наиомена, што он пита Верифика- 
lU'oini Одбор: камо вам у извештају факта да je г. Др- 
молмић утицао na бираче? Ja ову напомену ne могу 
да разумем. Прочитајте нзвештај na ћете впдети, св11 

околности ii3 којих смо извели закључак. On као 
власт дјејствује за време' прппрема избора око ло- 
i! реника, за време самог пзбора повере.пика n за 

е припрема око избора послаппка. Морате до- 
зволити закључак да пзбор није могао бптп сло- 
бодан и без угацаја. Аво г. Шегвићу није јасно да 
у тим околностима, што je за време избора радио 
raj u тај као власт, пма утидаја властп на слободу 
Onpana. и да je пзбор био у сумњп, ако му то све 
mije јаспо ja ne разумем како би се требали изра- 
зити, na да т-о буде jacno. Господвн Шегвић упада 
у реч na каже, дајте чињепице. Ja сам правппк то- 
лико годппа n судио сам толике стварп. браппо сам 
толике ствари n кад се тражи кривца, да je намерно 
учинио то дело, нико још није расмрскао лубап.у. 
да види ту намеру.   Намера изводи из прилика a 

аихзти, под кујпма je дело уппњспо. Тако n овде 
утицај се пзводи из факта што je за време избора 
бпо и власт n кандидат. Mn ее друкчије n јасније 
!!е можемо пзразити. 

Г. Кристан je учппио две напомене. Прва je на- 
noMcna: зашто се ми пнсмо обавестплц пего одо- 
брили избор полицајца у Загребу и друга: запгго мп 
[гриликом овога рсикп.а нисмо изнели друге окол- 
абгти, nncMo пчшлп моралнп дефект Дрмопчпћа. 
да лп je ou лопов био n томе подобно. 

Код орве нашшвне ja морам да пптам r. Кри- 
стапа je ли je on бпо у скупштини кад смо мп ре- 
шавалп o TOMI' иабору, n молпм га да ми именује 
лпце које je то пзпело n од нас хражило попиштај 
тога полицајда na се мп оглушавали n ne гласали o 
TOM lioimnnajv. (Чује ce: Huje.) Дакле молим r.ac 
iiiiTii je ко поднео жалбу, нити je ко o гоме у вери- 
фикационом одбору говорно.   Избор je дошао као 

порен n ми смо ra као neocnopenora спровелв 
Народној Скушштини, a Народна Скушптина га je 
Etao веоспоренога огласила, и сада једал пам тап 
посланик устаје и аита: вашто га ми ппсмо nonn- 
ипплп. Ja то ne разумем. Каво можемо поголити ми 
да je неки изабрани негде бво полпдајггд, кад то 
!n;i;o не наводи. 

Друга приметба коју je г. Кристан пзпео, зашто 
ne говорнмо o моралном дефекту г. Дрмончића', је- 
сте, господб, којешта. Ми не ианосцмо против чо- 

века ono што мп хоћемо. Нисмо ао овојој вољи из- 
нелп nn да je on полпцпјски писар, ми ппшта o томе 
незпалш n ми би o томе ћутали. мп no нашој вољи, 
niiniTa o њему сами ne бн ни говорили. Изјављена 
жалба, na je у жалби казапо да je гшподин поли- 
цнјс.л цисар, na je казано, да je утицао на бпраче 
итл. (Граја). Па je, гооподо, у жалбп мољена На- 
родна Скушптппа. да тај избор пошппти, зато што 
mije пзвршен слободно. Мн смо то узелп у оцену 
и o томс смо донели одлуку, и сада један паметан 
послашшс ппта: што писмо говорилп да je лопов! 
Како смемо да говоримо o ствари ко,;е нема у жалби 
u како може једап паметан послапик да нвлада ве- 
рифт^ационн одбор, што on то ппје учнпио. Нас би 
онда требало noc-лати у лудпппу да смо говорнлн o 
човеку ono што ce ne изпоси, што нико не покреће. 
u што ничим није лоткрепљено. 

Kao што впдите. господо. приговори нпсу у1Ји- 
њени o самим стаарима онакшш какве јесу него су 
дошлп услед непознавања и неразумевааа пред- 
мста. Hn господин Шепшћ nn господин Кристан 
niu'v изнелв факта која мслу да обеанаже извештај 
верификационот одбора. 

Председп.ик   ДР. ДРАГ.  М. ПАВЛОВЏЂ: 
Има реч г. Риога Трајковић. 

i IiCTA ТРАЈКОВИЋ: Господо посланици, ни- 
сам мислео еад да говорим ј^р морам да копстату- 
јем да je госдодин ДрмончиЉ мој лични прпјатељ 
и добар човек; алп морам само да исправим извес- 
не петачностп. Господа предговориици која су бра- 
1шла њеопов мандат позивали су ce na правду, за- 
кон, објективност и ваздан других ствари и то ми 
je баш n дало оовода, да ja проговорим неколпко 
речи...  (Тома llononnh упада у реч. Граја.) 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
1'исподпне Попоипћу. ja вас опомиљем да ne упа- 
дате у ])еч . јер ако тако продужите бићу принуж- 
дсн да вам дам опомену', a опомена je дпсциплипска 
каана и уводи ce у протокол. 

РПСТА ТРАЈКОЛИЋ паставл,а: Примећено je. 
господо, и ви ћете то у души прпзпати, да ми вае 
.vrrj; мирно слушамо a ви ce стално узрујавате в 
упадате пам у реч. Ja хоћу само ono да кажем: 
Изазвао ме je гооиодан др. Сташшшћ кад je казао 
да полицијска власт у Мацедонији нв може иматп 
утидаја na пзбор. 8а доказ да нпје тако ja hy да 
ce иоаовем баш na говор господипа Настаса Петро- 
riilui где je on позивајућп ce na закоп na устав и 
пзбориа права у своме говору казао како je верпфл- 
кациони одбој) поппштио'маидат господина Дрм.ш- 
Miilia вобож једино за то што je on пз друге партије 
a ne из napinje пз које je већпна чланова верпфп- 
кацпопог одбора. (Настас Петровп}1:    Ja то нислм 
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казао.) ITircre казали, али сте ви то вештачки из- 
веди у вашем говору. Да, господо, полшсијеки op- 
ra пн п то не само ппсари mero и жандарми могу 
утицати иа изборе у МацедониЈн најбољп вам je до- 
каз за то сама дотпчиа уредба. Ту се прописују 
условп за кандидата na се каже да треба да ича 
10 годнна сталнога живота итд. н онда се дал.с каже 
да све слободне шрофесије могу битн изабрапе за 
послапике алп само полпцајски чшшвницп ne могу 
ETO вам, гоСподо, доказа, a на челу Краљевске 
Владе оеди г. Протић ваш Председник. II оида кад 
ii.va.To то нј-ед с<збом, зиачп да je Краљевска Влада 
бпла принуђона да изда иаређеље, да се иолпцпјскн 
чиноенпцп не могу да бирају или кандидирају, јер 
je пред собом имала извештајс својнх oprana која 
су већшЈсм били радикали и који су својпм радом 
стеклп такву репутацију, да им се Краљевска Влада 
није смела да повјери да им да прапо калдидације. 

Може бити тако како je г. др. Станишић специ- 
јализирао слЈгчај, да mije било утицаја, али кад je 
избор бпо без утицаја, откуда опда лгалба која ди- 
рактно каже да je бпло утицаја као полпцпјског 
чпповника? Дакле, господо. жалба постоји у њој се 
тврдц да je било утицаја п опда je без сумње тако. 
(Чеда KccTiih: Алп ми ннсмо ог.ластпли владу какве 
he услове да прсшисује. Иастаје жагор међу цосла- 
ницпиа.) Господо, кад CEO говорим ne мислим да 
потврдим, да je p. Дрмончић био под утицајем. Ja 
то пезкам, него бранзш само један припцпц и бра- 
iiehii прпицнп, ja бранвм cuo што je у вези o TI.'M. 

a то je да je г. Дрмончпћ бпо полицијскн чиновник 
и да je na сам даи избора дејствовао као пслнциј- 
ски чиновпнк a повереници су тп који бирају по- 
сланнке. 

И кад тако стоји ствар, апсолутно ие може се 
имати увер ње, да пнје било утицаја. Опћи ирпицш 
да изборн буду без утвцаја, овде je понпштен и кад 
je иошпитен у је;дном случају иора се поништити 
и у другом ne за то, што je у гштању г. Дрмошгаћ. 
Г ДрмончиЉ je иоштеа човјек, ou може бити иза- 
Оран, али ако je хтео правду, o;:i се није cweo кан- 
дидосати као полицијски чиновник, a најбољд: je 
докад joiu и тај, да je 1\рал>еЕСка Вдада ш ре- 
шеаем донела да полицијски чиновници не могу 
бити посланици, 

Председник ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. Станипшћ, 

ДР. АЛЕКСА СТАВИШЂ: Ja hy бити кратак 
саме ради личног oi ен a   пала je овде прл- 
медба где се сумаа у noje разлоте да г. Дрмончић 
пије .могао утпц;!ти Еао чвновник наток свога пз- 
м,] a. Ja остајсм при foite i. мислим да ћо сваки 

■ '•oju хоће да шкјлн ираБилно самном се сложити. 
■ i 1шсар, a у округЈ Егма још дерет писара, i иа 

протпву ссбе 4 начелнпка среска и окружпог па- 
челника којп су ако су хтели бити исправии морали 
дејствоватп протпву г. Дрмопчнћа, (Жагор међу по- 
сланицима. Упадаи.е у реч.) Ако хоћете да се оп- 
шпрпо говори ja могу говорпти само не мнслкм да 
се Народпо Прсставништво трсба тако дуго задржа- 
ватц па овоме пнтању. 

Председпик ДР. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Има реч г. Мате Дрипковић. 

ДР. MATE ДРИИКОВИЋ: Ja нисам мислио го- 
ворити овде где се радп o питаљу које мене тако 
мало пнтсре -ује, јср je мени сасвим свеједно да ли 
he једна група имати једнога човека више или Ma- 
lte, алп видим да се у овом сабору уносп у даску- 
снју са oue стране много жучности, са које ne бн 
требало да се уносц. (Чује се: Тако je!) Ja пои-ово 
кажем да je мени свеједно хоће ли у једној груди 
бптц један впше нли мање али јелно пада у очи да 
je од девет чланова у Верификацпоном Одбору било 
само пет кад je ова ствар решавана од њих пет су 
била тројица протпв двојпце који су ову ствар ре- 
шнли. Наравна ствар да je та чињеница нама ue- 
пристраснима морала пасти у очи. Ово у толико 
upe тто смо чулп не знам од кога да je тоие госпо- 
дппу не знам од кога речсно да he бптп пзабран 
ai;o прпступи у демократски клуб. (Пљескање на 
деоници.) И опда се каже, господо, да се мн заузи- 
мамо за радикале и да то значи паш савез са ра- 
дикалпма a г, Крвстал je ■овде у нстом смпслу го- 
ворпо као и мој друг IIIerBiih и то пе значи савез, 
г.;и заступамо начела без обзира na власт и ми heiio 
имати прилике, кад се ббележе nanio границе да 
пред вама свима и пред целим светом изнесемо ста- 
повшпте онако како нам га je Бог у срце записао 
и аКо буде потребно сложпћемо се са сваким ошш, 
који je знао жптвовати живот за политичка увере- 
iba a пчкак-о ca сшима којп су само из шпекулације 
у један илп друти клуб зашли. (Пљескање na дес- 
ппцп). 

Гоеподо, кад сам ово рекао ja hy сад прећи на 
стгарност. Ja сам пратво ову расправу o r. Дрмон-' 
niiliv, видите да му ne знам ни пме. (Абђелвновић: 
Знате да je радкгал!) Овде се говори o његовбм ■ из- 
бору. (Жагор међу посланицима n уладаве у реч). 

Господо, ja неке упадице узимам озбил ii9_ii na 
њих hy одгоЕорити a в ке ае узимам оабиљно и на 
п.пх иећу одговорпти. 

Код изб ;подина ДрмончхЉа говори се и b 
времену, кад ј;1 био изабган. и o размаку Есад je 
имао бгти изабран птд. По ja мпслпм. да ми o том 
не^камо i;] aia говорити јер то mije мјеродавнб за 
нас. Ово je Скупштвна Краљ BCIBU, t р&а, Хрвата и 
Слђвенаца, п ми немамо у том погледу никаквих 

■ ,. a, и cen смо мп изабранн један од другога. 
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(Гласовп: Нисмо свн!) Али je већина. A једини го- 
сподтг изабран допекле изравно из народа то je 
баш овај господпн Дрмончић. (Др. Ђоровић: Баш 
једшш није!) И Сада расправљамо o томе, хоћемо 
ли ми, KOJI iiiic.Mo непосредно пз народа изабрани, 
поииштихи мандат опоме, који je изабран пепосредно 
из парода; дакле ми којн немамо т-ога мандата еада 
хоћемо да њему одузмемо љегов мандат за то, што 
je тобоже био полицијски чиновник. Али нити тај 
критервј ne вриједи, јер оида нисмо ираведип. Ми 
смо наиме имали Бог зна колико 'пшовпика који 
су се касппјо no одлуцп владе ако еу хтјели да 
придрже свој маидат, морали захвалнти na Min ов- 
ничкоме мјссту и то су се захвалили само онда, кад 
су бплн у тсм тнЈелу. a овај господпи, o ком се ради, 
захвалпо се мјесец дана прије нзиора. Говорп се o 
упливу његовом, o сили изборној и како je право 
рекао господпп Кристан, питамо, je ud js оп кога 
послао у тамницу рад]& свога пз.бора, или je кога 
силио Нли je своју власг било на каки начин упо- 
требио у ту сврху? Ту би морало бпти доказа пру- 
жеппх за то. Међутим тих доказа ту нема, него их 
и не може бити. Ja mi дам један аргуменат, којп 
говори да raj човјек није употрббио никаЈсову власт, 
за себе. To до1;азу,'у и ona извјешћа мјесних власт^ 
и.рота њему из којих се види, да су уперили свој 
положај против њега. И on je изабран протпв вла- 
сти цолитичкој. Ja hy да сврпшм!-Да пружимо до- 
каза да je ова кућа епособпа да штогод радп, дока- 
■/KILMO такођер, да се веливд групе не гложе за јед- 
ног човека, докажимо да одбор кад je v случајпој 
Behiiiin од јвдае гру-пе, да не би смио стварати за- 
кључке; и кад су га сгворшш тројпца једпе групе 
проти двојици друге групе, онда морамо чекати да 
буде више група заступапо у инијењу. П ja hy сва- 
како радо гласовати за иабор гооподана Дрмоочића, 
iie .могућо за то, што je on радикал, ne само за то, 
што je у савезу с нама, јер ми тога савеза иемамо! 
nerc за то, што xohy доказати, да ми ne изабрани 
од народа не смијемо рушити човека, који je непо- 
средко од народа изабран. (Пљесак.) 

Продседипк Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Реч има гооподин пзве тплац. 

Извостилац Др. ХИНКО hPIlSMAH: Го- 
сподо народни поелаипци, n оувише се je расправа 
отегла и сувише смо драгоцјеног времена иотрошпли, 
a да on n ja дугр говорио. Рабправа je и сувипи nc- 
црпљбна n ja би ое одр као ријечи али дужан сам 
:!! ке неисправне и неосноване тврдае варочито ro- 
спрдина предговорника Дринковнћа. On je na ве- 
linny верификационог одбора бацио сумву, да je 

'поступала пристрано, да јв из стралачких мотива 
iviacu.iii за   поништење мапдата господбна Дрмон- 

чића. Док су неки предговорнмци слично нешто ка- 
залп. држао сам, да су то казали ради јефтиног го- 
ворничког ефекта, алн господпн Дринковнћ je 
устврдпо нзрпчито, да je намјсрпде сазвана сједница 
верифдкационог одбора опда, кад су били у већппи 
чланови демократе a осталп.чланови одсутпи. Кзн- 
статирам, са овог известитељског места, да je гсспо- 
дпп др. Дрппковпћ устврдно једну неистнпу. 

Бпла су одсутна четири члана одбора a то су 
билп др. Сунарић и др. Лоичар, од којих je срви 
члан Народиога Клуба, a други социјал-дгмократа, 
a бплп су одсутип n два демократа; др. Мажурапгћ 
n Душап ВасиљеЕпћ. Дакле: два према два. Па кад 
бц се према страначксм размјеру судило — како пам 
господа штсуџулрају — не би гласање имало ни- 
каквог другог ефекта. Дакле ово mije ништа друго, 
пего једна пеозбплпо набачена сумња на већину 
Верпфпкациопог Одбора. 

Већпна Верпфакацноног Одбора није овде су- 
дила ни са ког другог гледишта него са тог, да ли 
je ту у питању околност, која je могла имати ути- 
цаја na чистоћу, правилпост и слободу избора. .Не 
треба господо. да се образлолгава од коликог npe- 
судног значаја и важности на чистоту п на правпл- 
ност нзбора може бити пслицпјски апарат n полп- 
цијско чиног.нпштво. Јемство протпву тога имамо 
у члану 9G. Устава и у члапу 18. изборпог реда, на 
који се позива Указ o распису нзбора у Јужној Ср- 
бији, који пзрпчио каже: »Не може се кандидовати 
за пародног послапика пслпппјскп чпповппк, јер je 
то шо пашем уставу забраљепо«. Сувипшо je да тро- 
пшмо речи за потврду овога. Међутим већина Вери- 
фпкацпоног Одбора нпје полЛгала важпсст na фор- 
малну страну: да ли je прогекло тридесет даиа upe 
избора од кад je он ono разрешен службе, nero je 
полагала важпсст na мат рпјалпу страну: да лн je 
on могао вршпти иедопуштени уплпв. који угро- 
жава слободу избора. И за вбћину Верпфпкационог 
Одбора, једино je бпла одлучпа та околпост, да je г. 

' Дрмопчпћ no влаегатом призсаљу свом пред Bcpn- 
фпкацпонгм Одбором врпшо службу полицијскот чи- 
новника до i. марта, дакле до на један дап npe пз- 
бора повереника, јер су onn били 2. марта. Избор 
повереника je као"што со зна главна ствар. главпп 
моменат избора. J p ко добије већину при избору 
повереника, томе je обпчпо и пзбор рсигуран. A ко- 
лико Може бити Од упшаја na тај ЕЗбрр повероппка 
чвповшп;, којп суделује 'При томе избору. то пајбоље 
знамо MIL који с.мо пз оних крајева, где се избор де- 
ц?нијама врпгао са поверепицима. Полазећи са тога 
/лдпшта Верификадиони Одбор je установио, да je 
г. Дрмопчић врпшо службу полицијског ЧИПОБПИЕа 
до дан upe избора повереник^. да су сви цопереници 
ibcroL-oKi среза, гдо се врпшо ту службу, за њ гла- 
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садв и да je тај број гласова изборпога среза горљо- 
топличкога одлучан no резултат пзбора. 

Суб.чктшшо увераваље господе говорнпка са 
десве стране, да би господип Дрмопчпћ и без овога 
био изаОран, не може да умаљи знач^ње ових објек- 
тпвних чшБоипца, па стога молим Народпо Пред- 
ставништво, да гласа за извештај Верификационог 
Одбора. 

Првдседник Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ : 
Има реч r. Настас Петровпћ. 

НАСТАС ПЕТРОВИЋ: Ja hy само још две 
ствари да додам. Ja Вас молим, да пазпте na ову 
ствар : Господин Дрмопчпћ нпје капдпдат влале, 
on je опозиционар и као опозпцпонар п ■изабран. Чи- 
повшгк полидијски као опозпцпонар нигдв ни у 
каквој земљн нити може, питц je овде uorao вршптп 
Ј^ицај. 

Даље, господо, треба имати у виду ц ову окол- 
наст. AKO je до 'Поверења, он се je тамо родпо, тамо 
одрастао, тамо породицу стекао; on je човек пп^оло- 
ван, .наметап. објектпван п прпродап, ц у оваквим 
околпостима on je могао потпупо бнти п нзабран. 

Прпродна je ствар, гссподо. да je могао пмати 
поиерсње свога краја. Ако je ико од послаппка 
дошао са поверешем свога краја, то je дошао госпо- 
дпп Дрмопчић. Ниједна жалба ne постоји да je 
врцшо ма какав притпсак. И ипак само због тога, 
што je on био полпцнјски пнсар, љегов мандат хоће 
да се noniiuiTii. Такав разлог ne може опстатп, n ja 
вас молим, да 'iipn допошењу одлуке имате све ово 
у впду n да огласите пзбор господппа Дрмончића 
као правилан, пошто on то заслужује, јер je парод- 
нпм поверењем дошао овамо. 

Иредсодппк Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВПЋ : 
Има реч г. Драхутин Пећић. {Настас Пстровкћ: Не 
може више г. Пећпћ да говорп.) 

Ради псга хоћете да говорите? 

ДРАГ. ПЕЂИЂ : Хоћу да изјавим, да je г. На- 
стас ПетровнЉ пзпео овде јодну ствар која ne no- 
стоји у истину. Hnje истпна, да пома жалбе. Иа- 
против uam 113 тога разлога, што постојп утицај го- 
сподина Дрмончнћа, подигнута je жалба n тражено 
'r од Гкутипше да се тај избор понишхи. (Настас 
IhrpueiUi: Нема зкадбе од бирача.) 

Председипк Др. ДРАГ. U. ПАВЛОВИЂ : 
Нема впше пријављенжх гоборника. Сад ћемо при- 
стуштг одлуци. Гласаће се за извештај Верифпка- 
ционог Одбора п протп извештаја, Гласаћв се уста- 
јањем n седањем. Ko je за пзвештај Верификационог 
Одбора, тај he седетп, a Ko je проткв. on he устати. 

НАСТАС ПЕТРОВНЋ: Противан сам томе, јер се 
upar.ir забуна. Треба да ставпте, г. аредседниче, пи- 
тање : ко je за извештај Верпфпкацвопог Одбора 
onai:o како on гласп, тај пека седп, a ко je против 
нека устапе. 

Председнпк Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Ko je за пзвештај Верпфпкацпопог Одбора, да се 
поништи мандат г. Др^шнчпћа тај he седетп, a ко je 
против, тај нека усгапе. (Чује се : Какав пзвештај?) 
Ja овде имам само једаи нзвсштај, пзвештај Верп- 
фикадионог Одбора. Ви сте га сви прочпталн. и он 
предлаже, да се уппштп мандат г. Дрмопчпћа. 

Према томе, ja постављам ово пптањо Народ- 
ии.м Представништву : Ko je за пзвештај Верифп- 
кационог Одбора on he седети, a ко je nporue on he 
устатп. (Уећина устаје.) Мени сечипп да je већина 
устатп. (Већнпа устаје.) Мени се чшш да je Bchinia 
По пословнику, ja имам права да се уверим, да ли 
je Behnna. која je седела: или устала, n ако то пико 
ne тражи. 

Прсдеедипк Др. ДРАГ. М. ПАВЛОВИЋ: 
Господо, ja опет пптам ко je за пзвештај Вернфпка- 
циипог Одбора, a ви зпате, како iviacn, пека седп. a 
ко je против пека устапе. (Behnna устајс) Гоолодо, 
већина стојп. (Бука n прпговарања.) Господо, ja сам 
приметио, да већина стојп, n према томе објављује.м. 
да je извештај Верификационог Одбора одбачеп, и 
мандат r. Дрмончића олобреп. (Народнв посланпк 
Драе. Ihhvh: Кожтатграм, да сте објавили један ре- 
зултах, KOJU неца аодршка већине. — 1!елика бука.) 

Предссдиик Др. ДРАГ. .11. ПАВЛОВИЋ : 
Данашњу седницу закл.учујем, a идућу 'Заказујем 
за сутра no подне у 1G часова са овим дпевпнм 
редом : 

i. Друго чптаи.с предлога закона o пунолетству. 

a, ГГрвН претрес закона o држављансгву. 

(Усваја се.) 
Видео Секретар : 

Др. IIBAII КРНИЦ с. р. 
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ДОПУНЕ И ПРЕДЛОЗБ 
o накнади титете ратом почињене 

Народном Представништву. 

Подносим допуне у предлогу за накнаду штете. 
Молим да се гцшме, зд^же и чмшЈђу државном ра- 
вету на мишљење. Оревелика важност проблема o 
репарацијн материјадре културе греба јако да за- 
»нтерссује сародне посланике и да их сакупи ofc 
рада на изгласаваљу ио^итпкних закона, којн би 
увели земл.у у iioR правни живот, сурово угроже- 
ном трогодшпњом туђинском домииаиијим. lloumai, 
би f'iio у уређењу имовинских односа, чијц je оопов 
v брзом и нациналнм решењу истакнутог шпања. 
"ума накнаде коју Gn непријатељ нама вмао да 
исплати, не зна се, нитв се може и сме чскатп- 
Сустигле су се вшпе ген( рација изнурених и оптере- 
hemiv дугошша п терепша својнх предака. Да- 
пашп.и нараштај у седмогрдишшој интензивној 
Оорби. смрвљеа и малаксао, тражи окрепџ>ења. Нс 
укажемо ли му ефикасну помоћ у питап.у je здрав 
народии ашвох. Треба народ што пре оснажити и 
оспоообиш за рад na своме материјалаом благо- 
стању. 

Да 'Пропратимо допуже кратким објашљењем: 

I. 

Прва je допуна у члану трећем. a у бабранн да 
се LTpaiiiiM подаиицима и екима који су слуашлв 
ноцријатеља у земљн шш ваа в>е, даје иакнада- 

Кад се прокламује начело народне солидарно- 
СТИ v раТНИМ тсгобама ц губигодииама: кад С« Ha 
пол.у народне адстн a за одбрану народног бића 
гражв иртве у крви и имовини, сасвим je оправ- 
дано одбита све, који су ^ирекгно илн иидиректно. 
пасивном резисгенцијом елн активно радшш вро- 
mi; заједниц ц ометадв постигнуће пдља. У да- 
вашаој међународаој утакмици крајши сукоби ре- 
шавају се аа бојном пољу. Дужност je огапуа. Гра- 
bami. којн се у оиакипм околЕОСТииа нађу да ое 
огреше п сбоју дужност, немају арава да очекују 
ма 1;акг.у аомоћ. Социјалиа правда зажгева да се из- 
дајипци казне, a пасвђвв посиатраоцв елиминирају 
од свакога учешЉа у бенефА01Јама. 

II 

•х' други.м од-л.ку унете су прецизне одредбе за 
п' vliiii'.aii.c вакнаде. 

ерило за оцену арн одлупшању Јесте рекон- 
струкција иатеријалног добра. Ако се има да об- 
бавља грађевина, да џодигне виноград, забран, воћ- 

и ак, шљивпк. да инсталпшр фабрика, онда се до- 
"•уђује сума погребна за потпзгно реконструисанЈе, a 
ако je коме забрањено подизаљп вли он to сам ниј^ 
учиипо. оида се даје аакнада no оцени врелногги 
саме грађевине у староме стању. 

По оваквом мврилЈ иакиадцстокс. алата и ма- 
umiia потребни! за рад. даје ое у суми довољној 
за иабавку. Вредећи вапврв накнађују се no курсу 
у време мобнлизације, a луксуснв ствари no нижој 
цени. 

III 

У трећем су одел>ку одредбе аа сатав и рад 
i ите комисије n среских нижих компспја. 

За пово i!piicaje;uin.ene крајеве, сем Маћедоније 
a Црне Горе^ тежшиге je навнаде у доказиваау по- 
сгајааа n взвесности ошгећених добара. За Србнју. 
МаНсдоипју n Црпу Гору докаа je груба и варвар- 
ска ипвазпја. Овдс je претежппја килпчииа ила- 
liaii-ii за ооједивв порушепе и оштИк-т- објекте. Зато 
сам ja сматрао за корпино да усвојим ореддог вз 
фраацусЕот закона o оргапи^.оваи.у виших n пижпх 
компспја. 

Ради једнробразносш, a једнообразлост je naj- 
Јача аодлога за оравичност, корисно je детаљисати 
и категорисати све предмете једне врсте. У агрикул- 
турној држави,'као што je nama. то j" лако извести. 
Mn имамо једнолвку прпвреду, вего разноврсност 
j взрађевинама, rume у сировинама во у еспапу. 
п онда у обрасцима nehe битц велике диференци-је. 
Првма еакуил.ецим подацпма, mima комисија Зн 
90 посто шшпт грађанства има већ обелакене фор- 
иударо To су: аорушене грсфевине, уохропапДенв 
ус ги ii одпета стока^ Песуми.пио свака категортја. 
имаће више других поткаЋм-орпја; али кад се у 
niaiM линијама обележи аравац рада у оценц n д§ 
диреитива вижаи ЕсошЕснјаиа, онда he one нматв 
јак iiiTHT за одбрану субјђкгивнвх иотраживања u 
оцена, Среске коиисије na лвцу меота, лако he се 
оријенгисати у иослу, a jom лакше увцдетв рав- 
niKe у гцеција.пшм приликам;!. 

IV 

Допуне садрже   једпо   одотупа&е   од досада 
.;-4iiix иачела 8а СВв ваКОТв, Дв  Су општп n да 

се ортсењују једнно na сво.  Одсгупања ое чинв у 
ictj])iicT станорлптгп-.а округа тошличког и среза ја- 
блаппчког. Miiniicrap je овлаш!!! н да даје авансе no 
иријавама, не чекајући суДску пресуду. 
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Закони се оримењују једпако према свавоме, 
пли у једнаким околностима. Топличашг и Јабла- 
аичани су изуветно много вшпе пострадали но 
лруги окрузи. Они су далтг. поред имовпие, и многу 
радну снагу. Оходно je за друштво да своје гргфане 
помогнр. да они пађу замене изгинулим жртвама у 
накнада, a join и ла добију моралну сатисфакцију 
у сазиању да n.iixoi>,y борбу друпЈХво признаје TI 
награђује. 

Прплаже се 'предлог. 
n. јуна I9in. 

Бгоград. Илија Илић, 
народпи посланик. 

ЗАКОН 0  НАКНАДИ ШТЕТЕ PATOM ПРИ- 
ЧИЊЕНЕ. 

ај Опште одредбе: 

Члан 1. 

Штете доказане и материјалне наиете станов- 
ништву Краљевине Србије п у присаједнњешш 
областима на добрима нокретним и непокретним 
иптегрално се накнађују, под условом да су иро- 
узроковане пепосредно у раоу и поводом ратпе опе- 
рације и припреме. 

Члан 2. 

Врсте штета побројане су у члаику друтом рани- 
јсг пројекта. Штете се утврђују, процено се врше и 
иакнаде досуђују за сваког потраЈКНоца ггесебио к 
то 'По категоријама. Појединцн су Дужни да дета- 
љишу тра^кења no спремљспим обрасцнма и да 
траже да се no свакој врсти доноси засебна одлука. 

Члан 3. 

Право na накнаду штете имају и страни иода- 
иици aг;о постојп peii;mi])omnvT нзмеђу држава и 
ако су партицшшраип у рату. 

б) Накнада. 

Члан 44. 

Накнада непокретности садрлси суму губитака 
у времену мобилизације и у времену оштећеша, као 
и. суму допун.ујућих трошкова за обнове куће, ду- 
hana итд. као н куиотшу иокретннх добара, алата, 
Maiiniiia, стоке итд. 

Члан 5- 

И ако je непокретно добро употребом изгубило 
своју ирвобитну врсдност, или je увећада цена по- 

кретних отвари п стоке. накнада се даје у висини 
суме доврљне за обнову. Суд je дужан у пресуди 
назначити колнка се сума даје за 'предмет у старом 
стању, a колика за инсталисаље или куповииу. 
Хоће ли. ca вишак вредности вратпти.дрнгави, одлу- 
чиће Минисгарски Савет. 

Члан 6. 

За већ подигнуте грађевипе пре ступаља овога 
закона у живот, досуђује се утрошена сума. По- 
тражилац м-сра да докаже да му je грађевипа у 
рату срушена. 

Члан 7. 

За земљишта: њиве, ливаде. пашњаке, забране, 
воћњаке, впнограде, шљивпке, шуме као и за ограде 
на имању, накнада се даје у суми, да се лозе, др- 
већа и усеви засаде и подигпу. 

Члан 8. 

. За акцнје. облигацпје и све папире од вредпо- 
сти, ако се њихово постајање утврди, даје се на- 
кнада ио курсу у очи мобилизације.     • ■ 

Члан 9. 

Иотребно покућтво као и иајнуЈКНији намештај 
у кућн ir кујинске ствари исплаћују се у сумп до- 
вољној за куповнину a луксусгш памсштај кад и 
луксуспи предмети no нахођељу Впше Комиспјо. 

Члан 10. 

Породице погинулих ратппка као и лпчпи ин- 
валиди добнвају накиаду no специјалпом закопу o 
потпори. 

Б. ДОСУДА НАКНАДЕ. 

a) koMUcuje. 

Члап 11. 

Штета предвпђепа у упапред предвнђешш од- 
редбама оцељује се средством пижих коипсија, a no 
упуствима пзрађешш у седницама Више Комосије. 

Члан 12. 

Окружпп одбори у сваком округу према сакуп- 
ЈБеннм подацпма одређују број среских комисија и 
места њиховог рада. On позива оштећепе, дајо им 
упуства и спрема матсрпјал за пријаве. 
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Члан 13. 

Саетав Комиспја. н.ихову надлежност и проце- 
дуру прописује Највиша Комисија. У Низке Коми- 
сије улазе судски п адмннпстративни миповипци, 
самоуправнп службоници. чланави трговачких, пн- 
дустријских п радпичких комора, пољопривредннх 
друпива, земљорадничквх задруга и занатлиских 
еснафа. Министар Правде даје cnncai; судскнх, a 
Мшшстар Упутрашн.их Дела само административ- 
ипх 'типовнлка. a ириватна удружен.а в окружни 
одбори спнсак својнх службенака. 

Члан 14. 

Иојединци могу предавати своје тражбине: оп- 
шгинама, срезу шш окружној власта. Они су дужни 
иазначити стоје ли на имању какви тсрети: интабу- 
шцпје. залоге или закупи. 

Члан 15. 

Компсије су дужие да локушају равнаље са 
оттећеннма. ако не успеју, састављају протокол про- 
цењењих тражбина и продају га молпоцу. 

В. СУДОВИ. 

Члад 16- 

У сваком срезу или у свака два среза установ- 
л-авају се привремеии судови за досуђивање на- 
кнаде штете. 

Члан 17. 

Судови су дужни да доиесу одлуку 'no свакој 
категоријн штета, no сваком правпом фактпчком 
питаљу покренутом у рекламацију у протоколу ко- 
мнснје, a ако нађе да комиснје инсу правплио пз- 
вршили процену B])aliajy предмет на поповип рад. 
Судовн he пазиачити у пресуди, да терети повери- 
оца на имању дужнбка остају. Пресуда се допоси 
без обзира на постоЈеће иитаиуладије. 

Члан 18. 

^удови he досудити иакиаду првом сопственику 
и ако je имаље прешло у друге руке, Уговор o купо- 
[лшп сматра се да je pacKinivr с обвезом да прода- 
вац врати куповпу целу. 

Члан 19. 

('удови раде шш појединачно или no реферату 
једпог суднје у колегијуму или у ирисуству свију 

судија, a за најтеже случајеве пзвпђаље се врши у 
заседању у присуству свију судпја. 

Члан 20. 

Заступшпптво м-оже бнтп ио проппсима грађан- 
сжот судског поступка. 

Члан 21, 

Сва доказна срества, na и саме предпоставке 
дозвољене су. Сродиици. као и домаће слуге. могу 
бити сведоцп. 

Члан 22. . * 

Ha трангење може се парничарима издати 
кратак извод пресуде. 

Г. ПЛАЋАЊЕ. 

Члан 23. .      ' • 

лад оштећенц д-обнје пресуду обраћа се држав- 
ној благајни ијш окружннм финансиским управама 
за накнаду. Дрлгавпе благајне дужне су иоплатпти 
означене суме оним потражиоцима, којп има да ре- 
копструишу поппштено добро или да купе стоку in 
алат. Свима осталпм иотражиоцпма исплаћиваће у 
отплатама озиачешш у пресуди. 

Члан 24. 

Држава се ослобођава даваља накнадо ако 
ошхећеноме уступи земљиште раввао у мери и ква- 
литету порушеног добра ; ако сагради кућу, дућаи 
или магазу у вредвдСти порушених грађевина или 
ако да стоку исте врсте и Ередности. 

СПЕЦИЈАЛНЕ ОДРЕДВЕ. 

Члан 25. 

Немају права на какнаду штете они који су 
служили пепријателзу у времену окупацпјо в^н 
земље иди у земљп, ако су за такву службу судом 
осуђени. 

Члан 2G. 

Овлашћује се Мшшстар Фкнапспја да про пре- 
сУДе судске, a на оспову iipnjara изда изЕсстан 
аванс оштећеиима из округа тоиличког ц среза ја- 
блаиичког. 
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