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X\'V1I. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАБНОГ  ОДВОРА 
НАРОДНЕ СКУДШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, КРЈЗАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана !i. децвмбра li92l. годиие у Београду. 

Предсодавао П1)едседнш< Миша Трифуновић. Јосип Гостинчар: 3 оаиром на то, да je влада 
Заменик секретара Фехим Курбеговић. " ортавки mi да je туди иарламен^ с^опендиран, 
Присутан Министар социјаЈше политш^е др. ^ислим, да. би било пополнома  правилно, да би 

Вјекослав Куковеи гуди законодаЈни одбор не деловал.   Kajra  Ешма 
•' '           • змисла, да зборујемо, че не BOKR), Есакшна no вла- 

(Шчетак у LQ.30 чаоова.) ;UL  ,;,, ,')0 цревзела за то одговорност. Зато впра- 
Председниж    Миша    Трифуновић:   Отиарам шам р, председтпса, али хоче деловање тега од- 

27;   редовну   сбДницу.   Изволите   чути   протокол бора пре1шнити за толико часа, доЈслер се ие са- 
црошлога састанка. стави иова влада. 

Заменик Секретара Фехим  Курбеговић  чита аредседпик  Мишз  Трифуновић:  Гооподину 
протокол -iii. саљтанка Законодавног О^бора. ибсланику част мв je одговорити, да je fo питање 

Прздседник Миша Трифуновић: Има ли ita- већ једанпуг било покревуто у Законодавном Од- 
квих  [гримвдаба на овај протокол? (Нема.) При- бор^у и да ое o томе расцрављало. Можемо и сада 
медаба нека, објављујем, да je протокол примљен. дискутрвати, ако je Одбор вољав да се b томе по- 

Част ми i« саопттптп Одбору', да су дбшле ново расправл.а Мн смо прошлл пут решили, да 
извесне ствари  односно делокруга Законодавног 
Одбора, koje спадају под чл, 130, Устава, можемо 

ове молоз ii разне представке: 
i. Врањско електрично друштво моли, да се 

иитање давања концесија no ^ажењу M !тра     У Законодавн^ Одбору |Ч"-п;,;,;|11', ' ■ ^:/,'     ; 
(. можемо доиосити закључке, без обзира на то што 

2 Тргоћачка и Обртничка Зборница нз Љу- Je Влада у остовци. Што се тиче делокруга Зако- 
бљане Mo.m. да се не дозволи сопсетеницима сло- "одавног Одбора, KOJU опада под чл. 133. Устава 
бодпарасполагањестановима; "  том   мо^'ш> обустави.тв    p6i .ање m   нова 

3 Земаљски Савез помоћних чииовнш«! и влада не "" ",
1
1',il образована, jep he ондамипи- 

^невпичара Босне и Керцеговиве тражи, да се no-    grpH IIMimi "оћи да cBOje проЈекте бране  Ако je 
моћни 'пшоимпци Гх.спс ii Херцеговине п дневни- Законодавнв Одбор врљав другчијеГ оДредити, ro 
чари преведу na. диварске плате и да им се no-    Је ДРУга ствар, али мп омо пооледан пут тако ре- 
гасидодата^ na скупоћу; шили- Рт ат г- иииистар за  социЈаЛну   поли- 

i. Трговци града llimia n заиатлије моле, да 
сс [фивремено закон o  порезу na  пословни  обрт 

тику. 
Министар СЈоцијалне полнип^е др. Вјекослав 

измени v духу предлога Т^говачке Коморе и За- Куковец:  Грсподо, ja  помам ту  шпшсве легити- 
патлијске ЕСоморе; мацијје да говорим i;a()  члан бивше  владе, али у 

.V Грађанн града Охрида моле, да сс ne одо- пргдмстма. којп гу иа дповном реду има много 
бри давање концесије за експлоатацију риболова уредаба, које су TOKOM раоправс у одсоцима изме- 
па Охридском језеру акционарском друштву;  н.е нв мели/с -    na боље.' Aičo ми сада ne ра- 

6. Друштво  за   цросвећивање  жене   доста.- Димо, a проишо je в проћи he врбме, Koje je за то 
вило je Mo.'inv жбљезничарки за побољшање њи- одређенб, онда бн осталс oiv ујимпг опак-ис какг.с 
ховог'материјалног стања, су n.iii rope, него ли би биле да се овде ради и да 

Ове овб молбе и представке упућене су над- cc оне измене. Ja упозорујем у том погледу само 
лезкпјш секцијама.                       '   '           ' lia УР^У 0. инвалндима, na уредоу  ,.  заштити 

•' .                           ,, , радиика, која le скоро до краја свршепа, затим na 
Затим Mu јс.ч^т известити Одбор, да су до- чи,дГ,у 0 ск,уПОћИ! Која je no жељи пбсланика по- 

m.ni omi нзвештаји;                                       , слата у секцију. Te би све уредбе остале Есакве су 
а) Tpeha секција поднела je нзвештаје; o ca својом оном садржином, која je толико била 

Ујимии o заштитн деце и младеаји, o враћенЈам нападана у задње време, аодговорност би палана 
члановима уре^бе o заштити радпика. o уредби o 0Ну господу, кбја nehe да раде. 
привремепом уређењу пензионог осигурања наме- ,,            '    .«        -г   ,и        i.   ir,^„, n«,, 
niVniKa:   o   на^дбв    b   устројству покрајинскбг Иргдпуипи.   Миша  Трифуновић:          ia.u   o 
фонда за.Словегају;        •    ' •'    ■        ' ■' na диевни шд. Ha дневном je реда  'Ин.]        u : 

гл п   ,.,„.,..,;,  ,..„,,.„,   ■   ,.            •             s -IOITII урсдаба. млппстарстиа 11|)ап;и' :ia ^ловенИЈ^ 
б) Л. оездиЈа ноднелб je извешта! o уредби „ b,IM IU liv „ мппигпф.-тпа Пољопривреде и 

o илатама опшгансшЈХ мпиоишгка у Хриатгкп,,: ^ Пр^ићемо  ласаГу n то najrtpe о^кону 
i )   . ( ruuija подаела je извештаЈ o враће- J   ^н *тшсф  ,,,   |||ш„,. ,, ^љишчи   na 

ппм у .доама: o привременом закоиу опорезу на СловенсКом. Мо.шмV [^урбеговића, да за<лупа се- 
ратнс Добитке; p разрезу пореза у ОрбиЈИ n Tl^pnoj i.,,,.,.,,.,                        ' 
Гори u o порезу na пословпи пгромет; '   ''" 

д) 1FT. Oinnija поднела je извештај o уред- Секретар  Фехим   Курбеговић   прозива   чла- 
бама Министарства Аграрнр РефОрме. првс одбора, да гласају и онн су гласали. 

Кад буде мбгуће овр ће се ''TaiuiTii иа дневни Председник   Миша   Трифуновић:    Господо, 
i"'-1- гласало je свега м   посланика.   Овв су   гласали 

I'f'i има г. Гостипчар. »аа«. Објављујвм, да je овај закрв прпм.ч.сп. 
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Сада ирелазЛмо на дефинитивно гласлње зо- 
кона (» преносу влошадв рз дежелне деско штајер,- 
имз im корошке к дежелнр деско крањско. Изво- 
лите 'i.vrii i()cii(),iiiii,4 секретара, 

Секретар Фехим Курбеговић прозива на- 
родно посланикђ. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
сшега 17 посланика. Сви оу гласали »за«. Објав- 
л.ујсм. да je овај заков примљен. 

Сада iipr.iiUiiiMo im дефинитивно гласање 
Закона o уквњењу наредбе целокупне Народне 
Владе ('Х(:. в Љубљаии o надзирању подјетиј im 
земљишч. Изволите чути  грсподина секретара. 

Секретар Фехим Курбсговић  прозива посла- 
IIIIKf,. 

Продоедник Миша Трифуновић: Грсподб, 
гласало јо свега to посланика. Сви су гласали 
»за«. OnjilUl.vjcM. да, je оиај ;!ai;oii примл.еи. 

Оада прелазимо на дефинигивно гласање 
закона o печату im присегн нотарјев п обмочју 
r.miijeni д^келнега содтпча r. ЈБубљан^. Изво- 
лите чутп гбсподина секретара; 

Оекретар Фехим Курбеговић прозива посла- 
иике. 

Председник Миша Трифуновић: Глаоало je 
свега 17 иосланика. Сви су гласали »за«. Објав- 
ллјс.м. да je овај закон npHMjbeH. Молим, изволиге 
'ivrii даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита Заков o 
олајшавах в ооднем постопању за обмочје вишјих 
дежелних содишч в ЈБубљаив im Сплту. 

CeKpieTap Фехим Курбеговић прозива члавове 
Законодавног Одбора да гласају. 

ДредседнШл Миша Трифуновић: Господо, 
г,inča,MI je свега is пр'сланика. Ciai су гласали 
»за«. Према трме оијап.ч.ујсм. да je овај. заков 
примљен, Mn.iiiM ивволите чути-даље. 

Извеотилац др. Гретор Жерјав чита Закон o 
зачаоии уредби содства в Прекмурју. 

Секретар Фехим Курбеговић прозива чла- 
пове Законбдавнрг Одбора, да гласају, 

Председник Миша Трифуновић: IViaca IO je 
свога 17 чланова; Сви су рласали »за«с Црема 
томе објављујбм, да je onaj закон иримљен. Мо- 
.mM. да чујете даље, 

Извесгалац др. Грегор Жерјав чита Заков t« 
привремевом уређен>у задљег судоког степена за 
крајеве у подручју вивгах земаљских судова у 
('ii/niT.v и ЈБубљани. 

Се^кретар Фехим Курбеговић прозива 'i.ia- 
iionc Заководаввог ОДборац да гласају, 

Председник Миша Трифуновић: Гласадо je 
18 ч.Гапор.а. Свв су гласали »;)а«. Прсма TOi.ie ■">!'- 
јаил.ујсм. да je оиај 3vaKoii примљен. Молил, да 
<1ујете даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита Закон 
o привременом скраћењ^ оудијок« ириправпс 
сл.ужбе за подручје виших зшаљоких судова у 
('плиту и Љубл.апп. 

Секретар Фехим Курбеговић прозива чла,- 
кове Законбдавцог Одбора, да гласају. 

Предоеднив Миша Трифуновић: Гласало јо 
18 чланова. Сви су гласалн »за«.» Према томо оо- 
јавл.ујсм. да, јо oiuij aai.'on примљер. Молтг. да 
чујјете даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита Заков o 
иристојПипах изведенцев в казевскем  постопаи.у 

i; ббмочју вишјих дежелних сбдишч и Љубљави 
im ('илиту. 

Секретар Фехим Курбеговић [грозива чла- 
пово Заководавног Одбора да гласају. 

Председвик Миша ТриЉуновић: Гласало je 
18 чланбва. Ови оу гласали »за«. Црема трме об- 
јављрјем, да je onaj заков примљев. Молим, да чу- 
јстс даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита Закои o 
преуредвтЋи слулсбевега размерја подурадввков 
im слуг в прдрочју втпјих дежелвих содввп 
u ЈБубљавн im Гплиту. 

Оекретар Фехим Курбеговић прозива чла- 
нове Заководаввог Одбора, да гласају. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
is чланова. Cm су гласалн »за«. Према тош* 
оијаил.ујсм. да je бвај закон примљев. Мблим, да 
чујете има даље. 

Известилац др. Грегор Жерјав чита Заков o 
измеви висине новчавих извоса садржаних у 
прописима материјалвог и формалног казвеног 
права у подручју ппптх земаљсквх судова у 
('плту и Љубл.ави. 

Секретар Фехим Курбеговић арозвва чла- 
ибве Заководаввог Одбора^ да гласају. 

Председввк Миша Трифуновић: Гласало je 
is чланова. Сви су гласалв »за«- Према томе објав- 
љујем, да je onaj заков примљеа. 

Сад iijHviaiiiiMo na уредбе за Далмацпју, 
Првв je иа реду: Заков гледе укивућа царске па- 
редбе o ааплевв имоввве због велеиздаје. Молим 
г. секретара да прозвва пбслаЈГЦке ради гласанл. 

Секретар Фехим Курбеговић нрозива посла- 
нике да гласају. 

(После гласађа.) 
Предсвдник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега 18 поглаиика. и сви су гласалв »за«. Према 
OBOMe, onaj je пакои    прВМЉШГ.    Молпм   да    ИДеМО 
даље, 

Известилад др. Грегор Жерјав: lla реду je 
Закон гледе продул>ен>а рртш застаре неклх траж: 
бива за подручје niimcr земаљског суда у Сплиту 
и у ЉубЈћави. 

Секретар Фехим Курбегови^ ирозвва посла- 
iiiiKr да гласају. 

(После гдасаља.) 
Црздседник Миша Трифуновић: Гласало je 

свега is послаиик-а, п свн су гласали »за«. Према 
овоме oi'.aj j' закоп вримљен, 

Изведаилац др. Грегор Жерјав: lla реДу je За- 
кон с катерим со звив1ује првстојбива за рибарске 
[сњшкице na KpaB>citeM. 

Сокретар Фехим Курбеговић црозива носла- 
иике да гласају. 

(После гласаи.а.') 
Председввк Миша Трифуковић: Гласало je 

свега i s посланика и свн су гласали »за«. Објав- 
л.ујгм. да je onaj заков примљев, 

Известилац др. Грегор Жарјав: lla реду je 
Заков o земљиш^ичвој забиљешци секвестрјр. не- 
нрвјатељских имовива. 

Секретар Фехим Курбеговић [трозива посла- 
n u ne да гласају. 

(После гласап.а.) 
Председввк Миша Трифуновић: Гласало je 

свега 18 посланика и сви су гласали »за«. Према 
овоме (je oi'.aj закон [фтаљев. Молим да идемо 
даље. 
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Известил^ц др. Грегор Жерјав: Ha реду je за- 
Koir o цривременој припадности острва IV'IH

;
'| H 

дела ЕСаставске општипе. 
Секретар Фехим Курбетовић прозива посла- 

iiiiia* да гласају, 
(После г.тгаља.) 

.'Председник Миша Трифуновић: Гласало Je 
свега is посланикл и ови су гласали »за«. 

Сада, госиодо. прелазимо на другу тачку 
дневног реда, на продужеЈ&е претреса извештаја 
11. секције o изборима Одштинског заетулства у 
Словенији. 

Др. Јосип Хохњец: Г. иинистер Куковец je 
npej поударјал. да мррамо в законодајнем одбору 
делати,"к«р со на дшт.игм реду велеважне ствари 
социалнега значаја Јаз нимам нич иротп тему, да 
се je o тсх стварех разправљало; оОратно, nama 
странка je при тем соделовала, ин сицер з велико 
внемо, TUKO да je дацала тако званим државотвор- 
niiM страикам добер зглед. Тода c/rnap. I;II je свдај 
на дневнем реду, im социалнега зна^аја; ампак 
политичнега. Господ миниотер je попреј рекел, да 
мора законодајни одбор делати ради тсга, кер je 
треба принести марсикако нзпремембо in tnelius 
(иа бољше). Тода то, [iap ое очивидеК) намерава 
скленити глсде обчиискега реда в Словенији, mi 
никака reformatio ш melius, ампак in peiue (на 
слабше). Мислим, да je треба тпсте људи, ки со 
даидаиес иротииппки женск© волилне ира1шдс, a 
cr именујејо демократи, справити в музеј за демо- 
кратске курпо^птстс. 

Hama. странка захтева, да ое женокам да во- 
лнлиа правица, Ј^дпкална странка je била то- 
лико поштена ин увидевна, да je дала в СЛове- 
ипји, женскам волилно правицо. Тода пришли со 
други госиодјо, i;if со били мањ дембкратичнега 
мишљења, mi со женско волилно правицо вратко 
мало чртали. Проти тему морамо оДлочно насто- 
iiaui mi упамо. да бо радикална страшса остала 
доследна mi бо глаоовала нроти послабшању on- 
чинскега реда в Словепији. 

Господје! HiiTii енога разлога mi за то, да би 
се в Оловенији жеиска волилиа праипца уктшла. 
Mu смо в тем omip.v Досеглн всај толико, да со ра- 
дикалци рекли: »Добро, нај сс направи всај скспс- 
римент з жбнско волилно правицо, ив снцер 
i! Оловенији«. Радикалци со торсј иа жедско во- 
лилно иравицр приоталн ин im вем, закај нај би 
се данес то укшшло; Зато одлочно протестирамо 
протп тсму. да бн сс данес o тем разправљало, кер 
иимамо владе, кп fm превзела одговорноот ва та 
MUH. Зато иредлагам. да. сс та pamipaua скинс 
:>, дневнега реда, кер je то впрашање лолптичнега 
значаја, mr просим г. предоедшгоа, да да мој 
предлог na гласоиаи.с. 

Председник Миша Трифуновић: Дакле, го- 
сподо, молнм да се разумемо. Прошлога пута било 
je псспораиума. Mu смо снртплп овај § 1., алп ои 
има два дела. Један се гиче жснеког права гласа, 
a друт се тиче пасивног и актишгог изборног 
права n колико he трајати једно a колико друго. 
T^ii иматс, господо, извештај како je секција пред- 
ложила. Mir омо први део § 1. o женском праву 
свршили и гласали п тб је право, како сам ja ра- 
зумсо, пропало. Сад има други део активног и иа- 
сивног праиа. Кад и њега свршимо, онда ћемо 
гласати o §-у првом у целиии. У осталом, ту je г. 
известилац na he и он казати-да ли je тако. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Uho се тиче 
овог политичког питања гледе женског права, мл' 
смо већ одгласали. Што се тиче ш&угог предлогп 
i'. Дрофеника, да je потребно бављење од једне го- 
дине na. две за постизаае активног сграва проши- 
pimi. Mii micMo o хоме гласали. Сад треба да гла 
само o предлоцу г. Дрофепика. Ja мислим, да прво 
гласамо o предлогу г. Дрофеника, п ако би овај 
преддог uao. оида долази предлог г. Кристапа за 
активно ирапо. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч r. 
др. ЈНимрак. 

Др. Јаико Шимрак: Ja сс сећам, госиодо, 
конца последње седнжце o овоме предмету. Отвар 
je гекла овако. Г. Кристан je из клупа опозиције 
јасно добацио, да гласови ниоу били тачно побро- 
jami. a n no другипут je установљено, да гласови 
нису тачно побројани. II онда je г. Председник Ka- 
sao: и o једном п o другом 1фсдм1'т,у гласаћсмо na 
идућој седници још једеиЈпут. Зато лепо молим — 
кад liii мислите, да имате већину за женско право 
гласа . да се попово приступи гласаљутим upe, 
unč je опозиција пребацила да je билр вриво 
збројаио, a n код другога гласања показало се то 
исто. (Недељко Дивац: Цсо nocao je био обављев у 
iicpiviv n ;;ато јо Предссдттк mi сиртстку седнице 
казао, да he се на вдућој оедтшди поиово гласати.) 

Председник Миша Трифуновић: Сећам се. 
i!ii у неколико имате право. Ja сам ирогласио, да 
je женско правр пропало и Есазао сам, како се до- 
npo oehaMj m протиг. s. Mu смо прешли na други 
део iviacaii.a o 'i.i. i. За време гласања другога 
дела била je ларма. Заиста су г. Кристан и г. Дп- 
вац протествовали и г. Дивац [\о прншао столу и 
iiporecTBOBao. Било je немира и ja сам морао да 
прекинем седницу, л чини ми се, да самказао, да 
Кемо гласатп o целрм M.ian.v. Гади мира и реда ми 
можемо .vimiiiTii да гласамо 6 цглом члану још 
јсдаипут. Желите лиј господо, да гласамо no де- 
ловима. (Др. Хохњец: Молим Вас, господипе 
председниче, ja сам mamio предаог, да се овај 
npmi члаи скине с дпевнога реда.) 

Јосип Дрофеник: Др. Хохљец je рекел, иај 
се iiaiipaim в Оловепији експеримент з женрко во- 
,iii.ino правицо. Јаз се морам проти тему одлочно 
заваровати. Оловенија mi заради тега хукај, да би 
ое /кт.о делало експерименти в прилог клерикал- 
дем. да on клерикалци romi.in в процесијах жен- 
ске mi волишче. (K'.uinn: »Gaj захтевајо женско 
волилно правицо туди социалисти!« Тудп јаа сем 
же изјавил, дасем ц прииципу за женско волилнр 
правицо, a само. че се уведе женска волилпа пра- 
вица за всо државо. (Др. Шимрак: A код дебате o 
Упаиу сто говорплп против женсрог права гла- 
ca'«) Јаз ту Пзјавим, да спрејмемр женско воли.лно 
правицо туди-ми, че јо спрејмејо Орби. Јаз нисем 
сепаратист. (Уговори: «Мари je захтева no женски 
иолплпп праипци сепаратпасм?«) Јаз именујем то 
сепаратпзем, че убајамо' за Оловеннјо друг во- 
лилнв npminmi него за остало државо. Зато прр- 
сп.м. да законодајни одбор не дела никаке изјеме 
за Оловенијо. Gaj господје из Југословенског клуба 
не захтевајо жев:ске волилне правице заради тега, 
кер јо моребити захтевајо женоке, ампак само 
i! интересу њихове странке. Зато просим, да CG 
предлог др. Хохњечев одклрни im опрејме прод- 
лог секције. 

Дредседцик Миша Трифуновић: Господо. да 
npncT.vmiMo регаавату. Г. Хохп.оц je ставио пред- 
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лбг; да се овај параграф скине с ддевног реда, да 
r,e одложн за дбцнцје, али r. [тзвестилац не прима 
■raj предлог ii ja со морам да држим пословншса, 
јер г. нзвестнлац говори ,\ нме секције. 

Др. Лаза Марковић: Г. председниче, o прет- 
ходпом питању гласало се увбк пре трга. To je 
предлог, који ne прејудицира pemeite и прво сс 6 
IM'M.V гласа. 

Оредседник Миша Трифуновић: To je ствар 
тблеранције. Прво сс гласа o предлогу секције, a 
кад секција гшже да ne прима да се ова отвар од- 
лојки, ja морам тако поступати. Ако пак предлог 
секције пропадпе, онда долазе na peulčite други 
предлози. Ako Законодавнн Одбор жели, да ста- 
I;IIM предлог r. Хохњеца na гласање, да се ова 
отвар одложи, ja hy тако учинити. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Ja ne при- 
мам iim.aL'd да сс гласа o гоме прбдло!^ г. Хох- 
и.сца. 

Предоедник Миша Трифуновић: Онда ћемо 
nliii imnM путем i.ai.'o čIM EtaaaO. 

Милоргд Вујичић: \i;o he се гласати o пред- 
логу г. Хохњеца, да се чл. i. врати v секцију, ja 
пемам тто да говорим. a ако he се ово пнтаље ре- 
шавати, ja имам да кажем своје мишљење. 

Предоедник Миша Трифуновић: Kao што 
сам i;a;;a(). враћамо се na цео чл. i., иошто je било 
ларме на прошлој седници. Ja hy ставити npiui 
део параграфа i. на гласање т. ј. женско право 
гласа, a после тогА ставићу пасивно и активно из- 
борно право, na on.ia цео 'i.'ian I. Прво li.v ciainmi 
жеЈгско право гласа. 

Милорад Вујичић: У том случају ja хоћу да 
говорим, 

Предоеднив Миша Тркфуновић: Молпм вас, 
г. Вујичићу, дебата je свршеиа, ми смо гласали. 

Милорад Вујичић: Ви сте казали Да иисмо 
гласали. 

Председник Миша Трифуновић: Дошли смо 
na моменат гласања в мн смо свршили гласање и 
o женском праву a затим o пасивном п активном 
пзборном праг.у. na je то покварено. 

Милорад Вујичић: Ja хопу, да говорим o 
женском праву гласа. 

ПрздсеДИИК  Миша  Трифуновић:   11ма   реч  i'. 
llvjll'lllii. 

Милорад Вујичић: Ja, господо, нећу да нз- 
nociiM своје митл.си.е да ли сам заиста за женоко 
право гласа или писам. г1\» je питање као што 
знате претресапо na дугачкр л на широјко кад смо 
правили Ујстав, пего хоћу да кажем, да ja сматрам 
no моме скромноме мишљењу, да мп i.ao Законо- 
давни Одбор немамо права да решавамо o жен- 
ском праву гласа. Право гласа грађана то je њи- 
хово Пптпо устатк) праио. TO со право расправлЈа 
самим Уставом као рсновним законом наите 
земље. До нашем Убтаву резервисано je, да ое пи- 
гањв женскрга арава законом реши. Ми као За- 
к.онодавни Одбор нибмо Народна Скушптина и 
иемамо врапа да решавамо o женском праву нити 
за целу земљу нити за поједине крајеве, то je 
право Народна Окупштина задржала исхивучиво 
за себе a мн ни у ком случају го пемамо права да 
решавамо, Haina je дужноот nO чл. 130. Устава, да 
раамат1)ам() урсдпо којс постоје. алп niraio питање 
које расправља Народна Скушпхина, MU TO пи- 
тање немамо права да расправљамо. 0 хе гачке 
гледишта ja hy бити противан, ако се овде рас- 

правља o женсвом праву гласа. A опет кажем, да 
задржавам право себи да говорим опда, кад буде 
Народна Скуиштина решавала o женско\1 цраву 
гласа, Овде сматрам, да Закрнодавни Одбор није 
[.адлежан, противно Уставу да решава гб питање 
n .■iiai га, ротава. on га рсшава противно Уставу. 

Др. Јанко Шимрак: Што се тиче овога пи- 
тап.а.. које jo истакао госиодив Вујичић, ja се пот- 
nviio слажсм. да збиља Законодавин Одбрр не 
може мењаги темељне и иајваЈкније ствари, a го 
je баш овде случај. Оамо ia ne опам, да ли je г. 
Вујичић добро разумео г. Хохљеца, пошто je onaj 
говорио словеначки, да та уредба постоји и да гу 
има унесено жепскб право гласа. (Швестилац Др. 
Жерјав: Није истина.) Била je прва. Влада je из- 
дала, a ne г. Жерјаи. (Известилац др. Жерјав: To 
je познато целбм политичтшм сиоту.) Стоји ствар, 
да je у тој уредби било унесенр женско право 
гласа, lanje се овде укида и ja će онда потпунр сла- 
жем са ročni Вујичићем, да ту ствар мс можемо 
рета^вати, пего да треба да je вратимо у (Јекцију: 

Известилац др. Грегор Жерјав: Отвар je, ro- 
сподо, у овомс. llajnpe je влада довела почетком 
\\ 1920. imoopnn ред за Оловенију у коме je било 
iiaoopno npano ;;а женске. Послс тога je дотла, 
коалициона плада. K'oja je изменила ову уредбу и 
нздала нову уредбу, у којој нема женског права 
гласа. Ha тсмсл.у OBI; уредбе еу се аровели oniTini- 
ci.ii изборв у Оловенији без женскрг права гласа, 
п то je iipaiiiio стап.е. које je било na даи ступања 
na ciian- Уотава. Сад ова, je уредба у ревизији n 
г. Вујичић пма npai'.a. да on мсп.ап.см ове уредбе 
прбјудицирали пачелно ппташс. које je Уставом 
дато пгкл.учппо у руке Законодавној Скупштини. 

Дредседнир Миша Трифуновић: Господо, 
пристувићемо гласању. Сетгција предлажо, да се 
одбацп 1. nan оврга члапа.. да се жевам да право 
гласа. ГласаЉемо o прсдлогу Секције. Ko j(v за то, 
да се преддог првми, овако како je оокција пред- 
ложила, значи да се одбије женско право гласа, 
кзволиће оедети, a ко je против, изволиће устати. 
(7lp. Шимрак: Мо.тпм вас, ja сам предложио, да се 
попмспичпо iviaca.) Лепо, ja молпм. г. секретара, 
да изврли прозивати господу поглаппке. Ko je за 
предлог секцијв, да се жепско право гласа одбије 
iviacahe аа.. a ко je против предлога секције, т. ј. 
uo je за TU: да ое женама да право пласа, гласаће 
против. 

Сркретар Фехим Курбеговић врозива поела- 
[ШКС, K'ojn су гласали опако: Мплорад Вујичић 
за, др. Лаза Mapi.-onnh na. <I>. K.vpoeronnli за, J. 
Дрофеник за, др. Хохњец против, ■!. Гортинчар 
протпп. M. Крајнц против, др. Шимрак против, 
Мехмед A.inja (није овде), др, Храсннца за, др. 
Жејрјав na. J. Врсаловић na. Љуба Јованов^] про 
Tiir.. др. Шумевковић na. Лапар Јанкуловић за, 
Крста Пејовп!) против. Недељко Дивац против, 
.]овап Маговчевић na. Михајло Живковић na, Ха- 
eaii Миљковић na, n Milina Трифуновић na. 

(После глаеап.а.) 
ЈПредседвик Миша Трифуновић: Господо, 

гласало je еиега 20 ПОСЛаника. 13 еу гласалп na. 
a седам су гласали против. Дакле. прпмл.еп je 
предлог секциде. Господо, орелазимо na другу 
i,i'ii,y рвога параграфа. Молим претходио да чу- 
јете господина известиоца. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Друго шгга- 
ње које пма да се peinir. то je пптап.е иолпко доба 
мора да пма у једпој опвгиши onaj. којп рефлек- 
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nuna ii хоће да добнје активно бира,чко ираво. Сад 
јо nii.i.i стављена једна година, a госпбдии Дрофе; 
nm; иредлаже, m пудс две и o гом предлогу мо- 
pako да гласамо. ja изјављујем, до примам raj 
[федлог n Mo/iiiM. да се гласа за и.сш. 

Председник Миша Трифуновић: Предлог го- 
сподина Дрофеника, који je усвојила и с€кција; 
гласи: »Да се аа цасивно изборно право гражи 
рок [фебиваља у дотичпој o тинн две године, a 
;!ii активно нраво једна гбдина . Секција je то, го- 
слодо, аримила са већвгном гласова п предлазке 
законодавиом одбору да гако прими. Ставићу, го- 
сподо, овај предлог на гласање, како сам га нро- 
MiiT.-in, To je мишллње оекције. Kp je за митљење 
секцц,је нека изволн седети ... (Др. Јанко Ши- 
мрак: Ja молим, да се поименично гласа. Др. 
Халил бег Храсница: To ji1 опструкција, тражити 
код сваког члана да се аошенично гласа. - - Др. 
Јанко Шимрак: Ja имам права то да тражим, то 
nujo оптсрукција. Нећете вн мене Овде тероризи- 
рати. Др. Лаза Марковић и др. Халил бег Хра- 
сница: Нећемо mi ми да гргшмо да ви нас герори- 
зирате.) Молим господипа Курбеговића, да изврши 
ирозивку. 

Фехим Курбеговић прозива прсЛанике, да 
гласају, и они су гласалн овако: Милорад Вујичић 
за др. Лаза Марковић за, Јосип ЈИ^офепжк за, 
Јосил Хохњец против, JocHii Ростинчар против, 
Кра,јнц против, др. Јалко Шимрак против, Meikei 
A.iii'jii за, Храсипца ;ia,. др. ГЈхич))) Jlicpjan -.m, l!p- 
саловић за, Љуба Јовановић за, др. Илија lll,y- 
мецковић за, Лазар Јапкуловић за, Крста Пејо- 
iaih за, Недељко Дивац против, Милосав Рајјчевић 
;;а. Јован Mai'oi'.Mciaiii за, Михајло /K'ma.-diaili за, 
Хагап Mii.ia;()iaili за, Mmiia Трифуновић 38 И Фе- 
\iiM Курбеговић за. 

(После гласања.) 
Дредседиик Миша Трифуковић: Госџодо, 

гласало je свега 22 послаппка. IT je гласало за, a 
:. iipoTHB. Објављујем, да je примљен onaj предлог 
no предло!^ секције. ПрелазИмо на S 46; Молпм 
господина известиоца, да објасни S 40. нзборног 
закопа, који je враћен оекцији. 

Известилац др Грегор Жерјав: [{од S i(i- 
ставио je рооподт] Дрофеник предлог, да се тражо 
иарочите квалификације, aopcciie квалифика11,ије 
;ia председаике општина и за оптишнске часнике, 
v том омислу, да vomiiTc илаћају какав јсдан 
порез, па, KOJU се може прописати општински 
иамот. Секција je била против тога предпога ве- 
hiiiioM гласова. 

Председнш; Миша Трифуновић : Стављам, 
госдодо, na гласање § 46. рвако, i;ai;o je нзишао 
li:; секције и како га je ирочитао грсподив изве- 
(Tii.ian. Koje за то. да ое § 46. примн онако како 
i a je Секција редиговала и i;ai;o га je прочАтао го- 
( подии известилац, нека изволи оедети, a ко je 
против трга, нека изволи устата. (Већина седи.) 
Објављујем, да je S 46. примљеи no предлргу 
Сетсције. 

Сад долази na претрес § 59. изборног закона 
за Оловедију. Изволите чутп р, нзвестирца. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Крд S 59. 
отавио je гооподив Дрбфеник цредлог, да пропис 
■lora. ггараграфа важи само за општине нзнад 
10.000 пучанства, Господив Дрофеник се боји, да 
бн се морло догодитп. кад смо измепили неке па- 
раграфе изборног реда, да  влада  можда  каквом 

imii;anoM распушта piiiUTiiiioKe одборе у иоједџ- 
miM оппиппама. (Јосип Дрофсник: Ja СС не бојим!) 
IIOUITO такг.пх онштнна са иреко 10.000 пучан.ства 

:и\ цраво »ема, ja мислим, ,ia би грспрдин Дрофе- 
mii; мргао цовућн свој предлог, јер пома опасно- 
(in од шикана. 

Јосип Дрофсник: Ja новлачим свеј нрђдлог. 
Известилац др. Грегор Жерјав: СекдИја je 

примила била предлог господина Дрофеника, али 
[lourro ra je гссподив Дро(ј)е1Шк сада rioB,yitao, 
[i(ii;,i,iMii ra'ii cfKun.ja ii стога § 59i има да остане 
i;ai;ai! je n раиије ono. без цзмена. 

§59! icaJKje: да ce у отптинама, где су пому- 
nncrii. icoju су изгубили маплатс имали рела- 
тивну пећииу, нмају ировести иови избори за цео 
опптгаски одбор. (Др. Јанко Шимран: Да чујемо 
пргд.-тг (!екци|е!.) 

Јосип Дрофеник (чита): »§ 59. I! Рбчинах, 
кјер со вблед прђдгшра члаиа 18. закона p загачити 
јовне варпости im реда в држајрн нзпражњена 
места в оочткаал! одбору, пма ce извршити nona 
волитев целРкуЈшега обчинскега одбора, ако je n 
отарем обчинскем одбору, катере иапдатн ep раз- 
веља,вљени, твррила релативно вечино в одбору, 
другаче ce нма постопати no зашвем одставку S 41.« 

Дредсединк Миша Трифуковић : Господо, 
cnaito i;ai;o je нрочитав § 59. ставићу ra na глч- 
caiM'. Реч iiMa гооцодив  Вујичић. 

Милорад Вујичић: Ja бих желео, да ^иам, 
i,: .m су само оиишшски часпицн бирани no npo- 

nopnnjii. (I'.iac: Јесу.) AKO je тако, ne могу да ра- 
зумем, зашто да ce онда одузима правр оппм љу- 
дпма, laijn нису били na. комуппстпчкој ЛИСТН. 
AKO ce само попуљавају места [гомунистичкнх 
часника, овда то треба прпмптп. a.m ако губе 
у.апдат и ока .шца. која пису била na комуппс- 
TII4I;IIM листама, само зато јер je била велика ве- 
hmia i;oMymi(inMi;ii\  каидпдата. опда TO П0 греба 
II|)II\IUT11. 

ПредсоДпнв Миша Трифуновић: Реч пма го- 
(подпп Жерјав. 

Известилац др. Грегор Жерјав: Овдс mic.v \' 
пнтању ошптински часници, advo je у питању цео 
општински одбор. Где ćy комунистичкн мапдатп 
na бснову закопа o запггити државе пошгаггени, 
треба да ce реши, да ли Да ce врше само накиадни 
избори за допуну огиптипоког одбрра, нлл ce рас- 
пушта. цго рдбор. Секцијв ce чинило праведио, да 
cć paiiiMTn само тамо, где су комунистн кмали 
релативпу већину, a у осталим оппиппама. где то 
nuje случај, да ce врше пакнадив пзбори. 

■Председнив Миша Трифуновић: И.ма. реч го- 
сподип Шимрак. 

Др. Јанко ULlHf,!paK: Право да г.ам кажем, каР 
mro je казао и господип Вујичић, ja ово ne разу- 
мгм. HcTiina. мпого од тога тто je ОВДб ДОЛазило 
као предлог нисам разумео, a ono сада најмање 
разумем. Ако ви велитб, да je тр закои o jamioj 
безбедиости, онда држим, да je логично да, ce 
према гоме закону распишу избори за ге комуии- 
стичке мандате, na да ce види, ко he онда доћн и 
да .m he omi пматп |)-.iaTiiiiny већину n/m не. 
машто да Mii оним одборницима, i;o.jii' no потца- 
дају под удар овога закона, укинемо маидптг n 
да расписујемо попово нзборе? Заштб иисте Taito 
vnmin.in \ •Парламенту? Зашто нисте рвде уки- 
n.v.in мапдатс na да сте онда nni.in поново na 
нзборе? Ja ne видим никаквога разлога onoj стварв 
;;а i;oj\' држим, да je чисто насиље n да Законо- 
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i.ihiin Одбор овако uacujuc iie може да одобри. 
AKO i;rli mi држите, да се га тако звана комуни- 
(Tii'ii.a- иартија, рд које су доста и.пх »решли у 
домо1уратску странку, ако мислите, да сс опи мо- 
јмЈУ разрешити, онда нбка сс paapeuic само onii, 
a пс да ca сва ошптипска иаступства за то ка- 
ЖЈнавају. 

Предосдшп; Мишз Трифуновић: Реч ima го- 
ciKijim нзвестилац. 

Извсстилац др, Грегор Жерјав: Правр да вам 
казкем, ja се чудим да господин Шимрак ову ствар 
iie разуме, ствар која je у смислу праведпости де- 
мократизма. (Жагор.) Mu нисмо ктелн дб мандате 
комунистичке у опшЗДнама; где су они били у ре- 
лативној lii'liiniii. делимо на оне страпке, које he 
uhu im идуће нзборе, него смо сматрали, да ту 
греба наћн средњу лтшју a ^омпромио. ll.i при- 
мор највише се викало после укинућа комуЈШС- 
тичких мандата, до hc 11еке странке на тај начин 
niiiii дупло заступљене преко општинских' одбор- 
иика, Kuju су последњи II,\T лвабрани и сада he 
nliii ноново iiii изборе за комунисЈИчке мандате и 
na тај iiii'iini добиће више него што би им ншло 
no чистој релацнји. Ради гога смо сматралј) за 
праведво. да распишемо у оним бпштилама повс 
нзборе. TiiK.n; je случај у Трбовљу. Ja мислпм. да 
je иуно r.miic коизекв^нтно ово п да то није ни- 
иакво а&спље него насупрот. Ja це полажем na 
овај S 59. ништа и ако и m ne полажете, ja са!м 
спр Mim да паднем. 

ПредседџЈШ Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподии  llliiMi>iii;. 

Др. Јанко Шимрак: Р^као глм, да ваљда се 
п у опћинаш мор i онако поступати, као што у 
царламенту. \U\ ств ту укннули маидате комуни- 
отима, iiJi'ic се говорило. Дл ћете њнхове мандате 
vch.v ccnoM разделити. Овдв се поступало na тај 
iia'iiin. n.i пека се тако поступа н v опћииама. 

Нзвестилац др. Грегор Ж?рјпв: Ja iiehy пра- 
Bimi тгпт." 6д тога, ако го падне. 

JlpiMiHviiiin; Миша Трифуковић: Ставићу na 
г.i.ic;iii,r 'i.uiii 59., icaico ,ј- нзашао из секције и 
како ra je црочитао гбсиоди}! пзвестилац. Ko je за 
•m. да се on прп.мп raico neua изволи седети, a \ао 
je против нека изволн устати. (Резултат пије ja- 
čan.) ГГоједишге ћемо рласати. Ko je за то, да се 
члан 59. iipiiMii. како га je прочитао господив 
ii-iiii'nii.ijin. гласаће за,   a   ко  je   против   казаћс 
npoiiii;. 

Geilperap Фехим Курбеговић прозива чла- 
пове одбора, (За бреме ггррзивке др. Лаза Марко- 
вић: Mn.niM за реч upe проглав1еља резултата, a 
с обзиром na само гласањеО 

ГТрздседнш; Миша Трифуновић: Изволлте 
изузетно Вам дајем реч сада 

Др. Лаза Марковик Ja сматрјам; да je мој 
r.ijic пуноважан, јер сам га дао, али констатујем, 
да сам погрешио, јер ja сам гребао да гласам 
upofl ив. 

Председник Миша Трифуновић: Гласало je 
свега is посланика: м за, a 7 против. Према томс 
je Taj члав примљеп. Молим господина нзвебтаоца 
да ивволи даље. 

Известилац др. Грсгор Жерјав: П^длрг гр- 
спбдина Дулибића, да се овај избо^нв закон npo 
тегне и na Далмацију п \ пачелу, али с гиме, да 
,Јлапов'и ceiopije иогу приликбм pacupiaiie v од- 
Гн>ру прсдложпти, да те го протеиање na Далма- 
mi.i.v  ограничи  само  m   нзреспе  чланрве,  Стора 

секцнја предлаже, да се у поглављу означи, да се 
протегпе п ira Далмацију. 

Господт! др. Дулибић je спремио пјкјдлог, 
,I.I nii сс овај закон iipomnpiio na Далмацију, али 
с таквм редакдиоиим изменама, које би омогу- 
liii.it' црпмсцу oiwra ;;;ii,(iim, у Дал^ацији, na би (•<■ 
Мннистар Уиутрашљих Дела вдластио, да ујнјд- 
бом ове измене пропгири, 

Међутим се појавило го питан>е н ifa Босиу 
h Керцегрвину, IIOIHTO иеки пријатељи жело, да 
nii се diiivj закои пролшрио п na ошптиве у Bocnii и 
Херцеговипи. Пошто je ово питаље веома компли 
iui|iiiiio. ja стављам предлог, да če ono питање 
np.iTii секцијн, na да она поднесе иавеаииј и опда 
m се o њему решава. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч rb- 
оподии Курбеговић. 

Фехим   Курбеговић:  Господо,  ja  сам   прије 
једном згодам у Законодавном Одбору приговорио 
[■осподипу   Мишктру   Унутралпнлх  Дела,  зашто 
ое у Босни п Херцегрвини ne провађају општин- 
i Kn избори и ne довесе нзборвв заков за  псту. 
Тамо сам  на,вео, да   нмаде оггаггинских  управа, 
ribje 11 година владају без ииакове одговорнооти. 
Навео сам. да имаде комесаријата na стотине, аоји 
без  икакове одговорности  управљају са  општи- 
пама и са оппјтинским нм^тцима, a ne старају се 
за.бољитак о.пштине, питп одговарају коме. Навео 
сам, какво je craibe у Сарајеву и данас onu. који 
оу n.i управи, Егемају никаквога народног повевв: 
ii.;i. Навео caMj да ,ir стога п.отребно, да се Sa Bo 
сну и Херцеговиву парочито за opraHH3bBane оп- 
iiiTiiiir .(oiii'i'i' неки изборви ред. да парод nouia бс 
n.i управу oni1 људе у које нма повереље. Госпо- 
nm Мшшстар >'iiyTp.iiiiii.ii\ Д&иа je поднео једаи 

iniupT M;u;oii(),i.ii;ii()M Одбору, да  га  претресе ми- 
олећи .in одбор \iM,i,i' na овај пачин, како то сад.ч 
■i i у погледу ревизије ^федаба и тај законскв 
предлог да оснажи n у крепост да стави. Међу 

■mM то ne може dimi. јср Зајаднодавнн Одбор im no 
tcpahoj процедури na S 133. Устава ne можс до- 
iicTii овакав нзборци sanbn за Босну и Херцего- 
г.ипу. јер ое ту ради o јс.том покрајинском bn- 
ninfflCKOM pc,iy. a TO je у стаЈву Да учини само Il.i- 
родпа Скупштипа, C rorđ се прјавило миш.т.см.с. 
када сс почела претресатп ова уредба зв Олове- 
пију, да се пађе некакав модус; ;I,.T се она протргне 
п na BOCKTV u Ncpiicioiuiiiv. Наравски. да напги 
уређаји у Восни и Херцеговини пису једполични 
са oiniM.T у Оловепији, n.i према томе у опиц дода- 
miM.i i.Trn Пи се гицали Иссцс п Херцегрвине, мо- 
рало би dimi Mo,imfiiii;niiiiJ;i a TO c'e моад viiinimi. 
ако би сс ова уредба вратила v beKijHj.v, i.i допесе 
пеке предлоге. да би се омогућило народу да по- 
miiT.c ва управу one људе, у које има поверења. 

Ja се придружтјем пре^допу госпо мш.т из- 
вестиоца, n молим Законрдавнл Одбор да би 
усвојир предлог, да се ова уредба ввати у секпију; 
да сс рмогући да наводна воља у Боснн и Херце- 
говинн дође до овога изражаја. 

•Предселнш! Миша Трифуновић: Има реч го- 
ciHMiin др, Шимрак. 

Др.  Јанко Шимрак:  Господии  др. ДуЛибић 
je отавио joui прије сврј прбдлог, a ja сам pa im 
емено ир MIол;no росподину председнику, 

llcTiiini. иаков mro су учињене мвоге промене 
у овом изборнрм закону за ОлРвенију im детерпуо 
ne iipc.i.ncK'cM са великим пссс.псм. да се овај за- 
кон протегпе na бџло na којн крај, na тако и im 
Далмацију, али нпак у-.т cfce тр, јер у ДоЈтмацијв 
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владају у овом погледу управо двзолатп^ при- 
лике, По општинама су намештепи комесари, nq 
»ајвише експоненти нагае двмократске отраико. 
који троше без икаквог рачуна општински новац, 
i; који све друге људе у општишј сматрају према 
свомс староме рецепту не самр сепар&гистима него 
аустрофилима, пр&тивдржавним ^лементима и 
гако дафс и тако даље. Даклб, уједно рећи л.у m. 
icoju цотиуно нзрабљују свој положај. Ha многим 
местима код отцтинских ушрава, господо, ja то 
отворвно кажем', ja сам то сам ибкусиб, кад сам 
niio у Далмадији, да дајем обавештења, окупио се, 
опростите мн ову реч, али ja друге речи не могу 
имати, скупио се једап олош и ми. господо, мора- 
мо ту ствар да пречистимо. Зато сам ja ставио у 
имо господина Дулибића и читавог нашег клуба 
овај предлог: »Одредбе oisora закона осим одредбе 
§ 34. важиће и за Далмацију, Министар Унутра- 
шњих Дела прописаће уредбом нзмене у редак- 
цији овога законаГ, које су цотребне за његову при- 
мену у Далмацијп«. У колико сам могао разумети, 
господин известилац je казао, да би i-o ово мбгло 
вратити секцији. Ja мислим, да смо се, више 
мање, договррили. да се то ггоими i;ao задњн члав 
овоме законском иапрту. -Ta молим господина 
председпика, да овај иаш предлог стави na гла- 
сање. 

Председник Миша Трифуновић: Пристзт1Ш- 
ht'Mo. гооподо, решењу. Kao што видите: сегаџф 
je усиојила, iipivi'ior господниа дра. Дулнби^а. да 
сс овај изборни закон за Словенију протегне и на 
Далмацију. али секција напомиње у извештају, 
да се ono ограпичи на извес^е чланове закона. Го- 
сподин Дулибић je учшшо предлог, да се то про- 
■ivrno на Далмаццју. Грсподин Курбеговић чшги 
такође предлог са своје стране, a господаш нзве- 
схиЛац у име секцЈгјс гражи, да сс врати овај део 
патраг у секцију. 

Ипвостилац др. Грегор Жерјав: У памслу 
примам, 

Председник Миша Трифуновић: Кад то сок- 
ција тражи, ja ]\у ставити na гласап.о. Дакле ста- 
вљам na гласац>е: ко je за то. да се onaj прследњи 
Л(!0 11:!борног ;!акоиа na. Глопошмг. г;ојп говори 0 
прбтезању na Далмацију и на Bocnv и који има 
једну резолуцију врати попово секЦији. тај he се- 
дети. a ко jo, na то ла се ио врати изволиће устати. 
(Већива седи.) Обдављујем. да je pemeno. да се 
onaj дар т.рати понова оекдији. 

Известилац лр. Грегор Жррјав: Оад. господо, 
имамо јодиг резблуцијУ секције: »Законодавнн 
Одбор очекује. ла lio влада што tipe, a наДдаље за 6 
Mcccim. поднети предлог зажона o опиггинама за 
iKviv земљу«; 

ТТрепоо.пттк Миша ТриЉунови^ : ТТопма ли 
Законодавни Олбор ову pom-mmjv? Шрима.) 06- 
јапл.ујом.- да јо ona рбзоЈШГИја примљена. 

0 рвим смо, тоополо. свршили другу тачку 
дневног реда. Ja вам пветглаж^м. да данатшву оо- 
дниит закључимо. a лдућу да закажемо за сутра 
io. опога меоша у i o часова irde подне. 

Kao upnv тачку диевног реда Јшедлажем 
ггпетрзс изветптаја TIV'IK' се^пије o утзедбл o инва- 
лилпма. као двугу тачку претрес пзвештаја треће 
секиије o враћепим члоновима уредбе o зачшгги 
радшпш: као трећт тл.чку претрес извештаја 
уредбе Министарства Просветс p вишем школ- 
глсом сав^ту; као четвтугу тачку можелго ставити 
уродбо. М^пистарства Цољопривредо и Вода под 

бројем списка 6, 7 п 8.-Па■ можемо мотпути вао 
пету хачку Уредбу o Стаиовима. 

Др. Јанко Шимрак: Ja вас молим, да ставите 
као прву тачку дневнога реда: Претрес извештаја 
треће сешрцв, a то je наставак дебате b заштитн 
радника. To je једна од кајважнијих ствари, коју 
смо MU већ примилн сем оних чланова, који го- 
воре o радноме времену. Зато вас молим, да се та' 
ствар иетае на ирво место. Ha друго место некасе 
метис иретрсм- извештаја треће секције o уредби o 
становима, a даље како год хбћете. 

Милорад Еујичић: Ja молпм, да се ссдница 
одреди за понедељак a не за сутра. Ви видите, да 
данас у седниди немамо господу из демократског 
t«iy6a сом Двојице. Nin сутра имамо седницу од- 
бора за закон o подели земље. У тај одбор Доћи 
he сви чланови, и онда се овде неће имати с кимо 
да ради. Зато je и потребно, да се ona седница 
одреди за понедељак. 

Председнш; Миша Твифуновић: Како год 
окренете, ja иримам предлог г. Шимрака, Ово што 
on хоће Да се стави као прва тачка. ja сам метнуо 
као другу Ta,'ii;,v. Једна je мукм- само, да се ОДреда 
време i;a';i ћемо радити, јер и за, upe и na после 
подне су седаице и клубов^, и секција, a мођутим 
нама се приближава промо истмш рада. Зато ja и 
хитам. Ja сам бтавио као прву тачку закон o ин- 
валидима зато, што ge г. Мипистар na томе инои- 
cTirpao. 

Фехим Курбеговић: Ha данашвем днешкш 
реду била јо као једна тачка уредба o становима. 
Ja сам желео, да се та уредба што ripe прзтресе. 
Мођупш чујсм. да јодап од клубопа upanir од те 
отвари nmaino n тралш, да се ona одложн и сада 
je та тачка дошла као пета или шеста гачка дн^в- 
пога реда, којп се предлаЈке за сутрапш»у сед- 
ницу. Ta je урвдба од врло веЛике важности ara 
пмамо join овега 18 дапа за onaj рад. од којпх 
ћемо радптп највише 9 дана. Даље имамо joju 
једну уредбу, која je изишла из Т1Г. секције a која 
je од врло велике важтости за наше друштвене и, 
економске прилике, a то je уредба o скупоћи. Ако 
мп не бисмо ону уредбу изметали онако, како je 
у оекцији претрзссна, до 28. о. м., онда he остати 
у важности ова садаља уредба, која je у против- 
ности са Уставом, jeo ови оудови, које ona пред- 
виђа, не могу се no Уставу допустптп. To mro ni 
судовн данас раде, то je један скапдал. Omr ниоу 
до сада погодили nn једнога богаташа noro само 
беднике и невољтшке. Зато ja предлажем, да се 
за наредпу седнипу као (трва тачка стаћв уредба 
o сузбијању скупоће. Ако ji1 ми не бисмо сада ре- 
шили, онда he остати n на даље ово зло стаље, 
које нам je ona доиела n онда поНомо бити у мо 
гућности да ту скупоћу отклонимо. 

Председник Миша Трифуновић: Господив 
Министар предложио je закон o инвалидима, a 
господив Шимрак прбдлаже закон o заштити рад- 
вика. Ja сам n метнуо те две тачке на дневнв род. 
•Ta, апам. да има мпого паилшх ствари, алп ja мо- 
лпм Законодавнн Одбор, да ona два предлога o 
заштити радиш«! n o пппалпдпма ставим na 
дневни ред овим редом као што оам прочитао. 
Шрима со.) Данашљу седпвду закључујем, a 
ндућу заказ.у.|ем сутра у i оата после подпе с про- 
мптаппм дневпим р?дом. 

(Седпица je закључена у 12 часова«) 




