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Прнсутпн су г.г. Мннистри: Пјјсгссдиик Министарског саГвета др. Милан CpuiKiih, Minniciap без 
портфеља др. Албсрт Крамер, Министар социјалне политикс и наро^ног здравља Иван Пуцељ, Ми- 
иистар без портфеља др. Драгутим Којић, Министар тргониие и индустрије др. Илпја Шуменковић, 
Мииистар без портфеља др. Будислав Гргур Ан^елиновмИ, Мииистар шума и рудника Павао Ма- 
тица, Министар финансија др. Мнлорад Ђор^еви!!, Министар ииостраиих иослова Богол>уб ЈевтиИ, 
Министар просвете др. Радекко Стапковн!!, Министар физичког васпитања царода др. Лавослав 

Ханжек, Министар  пољопривреде др. Љубомнр Томаши!!. 

ЦОЧЕТАКУ 10,45 ЧАСОВА. 

САДРЖАЈ; 

Upe дневног реда: I — Читање и усваЈање записника 
XL\/l редовиог састанкр; 

2 — Примедба на записаик Гмкшка Аврамовића и од- 
говор секретара Aure ковача; 

3 — Читање указа Његовог Величанства Краља с 
уважавању оставке Министра пољопривреде ЈураЈа Ј[смс- 
тровића и o постављењу за Министра пољопривреде '№• 
Лзубомира Томашића, сенатора; 

4 — Читање указа Његовог Величанства Краља o ""■ 
стављељу за Министра без портфеља др. Будислава Гргу- 
pa  Aiiljc.niiioiiiilia, ruiniiici- Мини^гра н ммрсјдиог пос.кнтка: 

5 — Коиеморативни грврр Претседннка Народне скуи." 
штине поводом сирти народног посланика Вјркррлав^ 
Спинчића; 

(i — Саопштење извештаја Сената p усвајању закрн; 
ских предлрга: o спрразуиииа и режиму " уређењу спс- 
цијалних ссрвиса у Ђердапу; npe^npra буџета државних 
расхода и приход3 са ире/мош.м Финансијскрг закоиа зл 
1933/34 годину; 

7 — Саопштење извештаја o пртврђении закрнииа: 
Закопа o Пакту o ррганизацији Малс антанте; Финансиј- 
ског заксша за И)3.ч/31 голиих-; Закона o образонаи.у no- 
вих срезова: градачачкрг, маглајског, босанскр-граховскРг, 
добојскрг н теслићкрг; Закрна o измсиама н дрпунаиа за- 

крна P избору наррдних аосЛаника; Закона o изиенамп 
и дрпунаиа закрна P удружењииај абрровииа и догово- 
рииа; Закрна o рпштинама и Закона P споразуму и рбра- 
зрвању специјалних сервиса у Ђердапу; 

8 — Caoiiiiiicii>c o модпошси.у 3aic()iicMix предлрга! p 
Међунаррднрј конвенцији за изједначење прднршења ре- 
зултата анализе иатерија намењених људскрЈ и стрчној 
храни од стране Министра инрстраних послоиа и Министра 
toiiii.ia.'iiu' политике и народног здравл>а; o допунскрј коп- 
in'iiuii.in o регулисању путем крмпензације тргрвачких ио- 
траживања између Крал1евине Југрславије и Белгијско- 
Луксснбуршке Привредне Уније рд стране Министра ино- 
сграпмх аослрва и Ммиистра тргрвине и ицдустрије; o ме- 
li> Fiapo;iii(iM сиоразуму 0 ородоиима м снстиопицима од 
стране Мицистра саобраћаја и .Мпиипра кнрстраних пр- 
c.iona; 

9 — Саопштење o подиошснл- законског предлога <> 
изиенама и допунаиа Закона o судским таксама од 30 маја 
19.'50 грдине од стране Бошка Зељкрвића и другбва, па- 
ррдних посланика, и усвајање његрве еттности; 

10 — СаопштенЈв <> поднршењу на сагласност уредаба 
и решења Министарског савета p прступку прсредрвања 
рд ■) јапуара 1933 грдине и o регулисању исплата улога 
KPfl прјединих нррчаних заврда од 27 децеибра 1932 го- 
дине; 

11 — Прднршењ? Наррднрј скупштини рд стране Ми- 
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нистра (|iiiii:iiiciija на одобрење решења Министарског са- 
вета бр. 10105 ол 12 априла 19.4:5 године, решења Миии- 
старског савета бр. 14150 од 23 маја 1933 године н решења 
Мипистарског санета бр. 14846 од 31  иаја 1933 године; 

12 — CaonuiTeibc одборских извештаја за проучавање 
законских предлога: o иммонпмл и допупама закона o лс- 
карима специјалистима за болсстн уста и зуба и o зубним 
техничарима; o орг.анизацији ватрогаства; o обавезном те- 
лесном васпитању; o преносу права власннштва имања са 
гимнастичког друштва „Душан Силни" у Београду на со- 
колско друштво Београд — Матца; 

13 — Саопштеп.е ипгерполација народиих посланика: 
Мустафе Мулалића и другова на Министра трговине и 
ппдустријс. просвете и финажтија o ликвидацији ..Иарод- 
пог дела"; др. Аите Кунтарића na Министра (|)niiaiicii,ia o 
нсисплаћивашу исељеничких дугова, уложених код Хрваг- 
скс ссл.ачкс задружне бапкс у Загребу; др. Николе Кеше- 
AiCBdha и другова на Министра иностраних послова o mi- 
can.у страие штампе o ревизији уговора o ИИРУ^ Милоша 
Драговића на Министра саобраћаЈа <> раду Удружења 
поштанско-телеграфских и телефонских службеника; др. 
Николе Никића n другова на Претседника Министарског 
савета o противзаконитој прссуди Државпог суда за за- 
штиту државс протмв др. Влатка Мачека, и др. Мнлаиа 
Метикоша и другова на Министра саобраћаја <> бесплатном 
превозу иарода na зборове Ј.Р.С.Д. страпкс; 

14 — CaoiuiiTcihe извештаја Министара унутрашњих 
послова и шуиа n рудника o одговорима на пославичкв 
пнтерпелације; 

15 — Саопштење захтева Министра правде за изда- 
пање суду народних посланика; 

16 —■ Отсуства народних посланика; 
17 — Молбе  и  жалбе; 
18 — Разпа акта; 
19 — Питаи.е народног посланика Стевана Ћирића и 

Југослоиспског народног клуба на Министра ииостраиих 
мослома o писању штампе o ревизији уговора o миру. 

Говорници: Бранко Аврамовић, Мипистар иностраних 
послова Вогол.уб Јевтић, Стеван Ћирић, др. Људсвит Ауср, 
др. Људевит Пивко, др. Никола Кешздевић. 

Претседник др. Коста Куманудн; Отварам 
XLVII редовни састанак Народне скупштине. Из- 
нолнте чути записник XLV1 редовмог састанка. 

Секретар Анте Ковач прочита записник 
XLVI редовног састанка. 

Претседипк др. Коста Куманудн: 1IM;I ли ka- 
liita примсдба na записпик? Има рсч народни tid- 
СланИк господип Бранко AnpaMoiuili. 

Бранко Аврамовић: Господо народпн послани- 
ци, ja сам прршле седнице поднео интерпелацију 
na господина Миинстра пол.опрпнреде и пошто 
господин Министар пољопривреде пије био при- 
сутан, ja сам образложио хитност те моје интер- 
пелације, али госпрдин Министар, пошто пије ono 
присутан, мије могао да се изјасни o тој хитно- 
сти. C тога ja опде понављам то моје тражење ;i 
молим Мародну скупштину да прими хитност тс 
моје интерпелације против рада Главног савеза 
српских земл>орадничких задруга и тражим да 
господин Министар пол.опринреде прибави важ- 
ност раду државних oprana п његрвих апкета, 
како би сс тај iheroB рад поштовао. 

Ja са.м обавештен ла je прва апкета коју je 
господин Мипистар иолЈОпрнвреде послао v Глав- 
ни савез српских земл>орадн11чких задруга била 
просто најурена. Друга анкета којој се Главни ci- 
иез смпловао и допустио joj да изврши преглед, 
била je онемогућавана у томе прегледу и прав- 
,i еие су joj свеколике и многолнке сметње. Напо- 
слетку резултати оних извида, које je та коми- 
сија ипак успела да установи... 

ПрсГСеДник др. Коста Кумапуди: To mije прн- 
медба na записник. 

Брапко Аврамовић: Господине Претседниче, 
ii|)eiiii liv ja и na то. 

Пошто je комисија ипак успела да пронађе 
пекп незаконити рад, напослетку су и тај пзве- 
imaj и те примедбе, K'oje je ona била прикупила, 
просто пестале из фијоке Главног задружпог са- 
веза. 

Молпм Министра пољопривреде да прибави 
важност n себи и Министарству пол.()п()пнреде и 
држави над радом Главног савеза српских земљо- 
радничких задруга, a нарочито пад радом г. Boje 
Ђорђевића. 

Прстседник др. Коста Кумануди: Има реч сс- 
кретар Народне скупштине господин Ковач да се 
пзјаспп o стављеним примедбама. 

Секретар Анте Ковач: Пошто je у записнику 
гачпо vneceno како je поступл.спо са пптерпсла- 
цпјом г. Бранка Аврамовића, то ову примедбу ne 
могу примити. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Прима ли 
Народна скупштина прочптапн записник? (Г1|>п- 
ма). Објављујем да je прочитани записник прим- 
љен. 

Изволте чути једап указ П>. В. Краља. 
Сскрстар Апте Ковач чпта: 

Ml I 
АЛЕКСАНДЛР I 

lio милости Божјој n Ho.i.ii народној 
Крал. Југославије, 

Ув'ажавајући оставку коју je подпео Ham Mnnncrap пол.опривреде ДеметрОВИћ .Iypaj и став- 
шајући га na расположење, na предлог Претседника Нашег Министарскбг савета a na оснбву чл. 
7 Закона o уређењу Прховпе државне управе — поставл.амо: 

За Нашег Министра пољопривреде др. Тоиашића Љубомира, сенатора. 
Претседник Нашег Министарског саћета нека извршн овај \каз. 

8   маја 1933 годппе 
У Београду пп1/ганпап АЛЕКСАНДЛР, с.  р. 

I ]ретседник Миппстарско!- санета, 
Др. М. CpiuKnli, е. р. 

(Скупттнпа je чптате овога указа саслушала cTojehn n одазвала се усклицима; Живео Краљ!) 
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Претсадипк    др.  Коста  Кумануди:    ИзвОкЛИТе  чути још једаи укал 11). В. K()ii.i.a. 
Сскрстар Анте Ковач чита: 

Mll 
АЛЕКСАНДАР i 

По милости Божјој и врљи народнрј 
K'pa.i. Југославије, 

ila прсд.км- Пр^тседника Нашег Министарског савета a na рснову чл. 7 Закрна o уређењу 
Врховие државне управе постављаир: 

За Нашег Министра бси портфеља др- Анђелиновића Гргура Вудислава, Gnmucr МинИстра и 
народног посланика; 

Претседник Нашег Министарског савета нека изврши,овај,указ. 

8  маја, 1933 године 
у Беслраду 

АЈ11:КСАНДА[>, с. р. 
Претседник Министарског савета 

Др. М. CpiuKnli, с. п. 

(Скупштипа je чнтаЕ^е оиога указа саслушала 
стојећи n одазнала сс усклицима: Живер Краљ!) 

Претседипк др. Коста Кумануди: Господо na- 
родни посланици, изгубили смо најстаријег na- 
mer друга Вјекослава СпинчпИа, — најстаријег no 
годииама само. Ле]) његов дух, његова актив- 
ност, њсгово интсрссоиаи.с, као и готоност да 
помогис сваком IICBOJMIOM, да упути сваког че- 
уког, да се заложн за сваког пострадалог imcv 
дб последњег откуцаја срца изгубили imuna рд 
оиог дивнсг младићског одушевљења и полета. од 
one несаломљиве енергије с којом се још са ђач- 
ких клупа Спинчић винуо у борбу живота. 

Meo п.сгов дуги век протекао je с краја на 
кра j у служби Богу и народу. 0:r ie био свештеник 
no уверењу и позивуј a/m ие олужбеник уске верске 
дисциплине, која може да 6\ле чсето нетрпељива 
и иск.ч.хчика, већ Христов војник који само Бо- 
жанску истину проповеда и служи joj придржа- 
вајући се речи Еванђелисте Лукс: гКаквом мјејзом 
дајете,  онаквом ће вам сс праКати". 

За доброту и широкогрудост коју je Спинчић 
у пуној мери давао и делио, карод, нарочито народ 
убогих истарских сељака, враћар му je ллбаигу, 
поштовањем и прверењем. Кад смо, ripe неколико 
/тана. испраћали мртво његово тело у каставску 
родну земљу, спровод je пролазио кроз релове хи- 
л-ал.а људи и жена тугом и болом потиштених за 
изгубЈБеним учитељем, добротвором и заштитни- 
ком. Само зато што je увек и свуда био прави и 
искрепп свештени отац и слугз рлтара подигнутог 
у срцу иаролиом, могао je Спннчнћ заслужити као 
највишу почаст, такво признање, које je највише 
грдило скромности честите душе његопе. 

Југословен јошудоба кадјетуђинска владави- 
na угушивала ие само сваки национални покретне- 
го и сваку помисао за слободом и спако осећање 
солидарности са neli сслобрђеном браћом, Вјеко- 
слав Спинчић, Хрват и срцем иумом сневао јеиде- 
лао да дође до уједињења и заједнице његовог пле- 
мена са Србима и Словепцима. Beh тада југословеи- 
ство за њега je значило та три имена сливена v је- 
даи iia|-)o;i који he жнветн у једној недељивој др- 
жави. M кад je саи ч.сгове младости претвореи v 
стварност, ои nuje могао замислитп нзшу заједни- 
иN' друкчије nerc као јсдиу целину која се ис сме 
поиова разбити иа она иста три дела кр'ја je непри- 
јател> вековима одржавар у неповерењу и завадн, 
служећи се једним против другог. 

On je MCIIV 11ајолу111евЛ)енијим био када je југо- 
словепство постало у мстннн државна и наролиа 
мисао. Отварајући седницу Прве Југословенске Ha- 

11()Л11е скупштине 7 децембра 1931 године, Спинчић 
je нзговорио ове мудре речи: »Вез Југославије чвр- 
сте и једнодушне нема живота ни за једног њези- 
ног rpal)aiimra«. 

Boben iiiKvcTiioM дугог борбеног жнвота и eno- 
ji )м бпрббаном пацнопалиом исиравчошКу, Cimu- 
чић je најодлучније одбијао да могу Срби или Хр- 
вати или Словенпци у јединству народнрм и у је- 
динственој државној организацији, — свог народа 
и своје државе, — назирати одрицање и уништава- 
ње on.io српства, било хрватства, било словенства. 

Више од пола века, Вјекослав Спинчић, син je- 
дног чистог хрватског краја, жпнео je, ббрио се, 
патио и страдаб за југословенство и за Југослави- 
iy. On je n v гроб сишар c непромењеном вером да 
je у томе cnae и cnara namer парола и name сло- 
бодне државе. 

Прва Југослбвенска Народна скупштина луж- 
na je да сс с дубокпм икјететом n захвалношКу 
поклони cenn чоиека којп je такр предано и узви- 
meno служпо у пстп мах n једном политичком иде- 
алу и своме пароду. 

Слава ВЈекославу Спинчићу u мир пепелу н>е- 
гбвом .'.чт веччта времена! 

(Народна скупштана саслушала je onaj говор 
Господина Претседника стојећи и одазвала се уз- 
вицима: »Слава Вјекославу Спинчићу! Слава мук) 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Изволите чу- 
ni извештаје Сената. 

Сскрстар Апте Ковач чита: Сенат Краљсвине 
Југослћвије извештава Народну скупштину ;ia je 
усвојио у целости и без икаквих измена упућене му 
закопске преллоге и то: 

Ha свом XXIX редовном састанку, одржаном 24 
марта 1933 голнне, предлог закона o споразумп.ма 
n режиму o уређењу специјалних сервиса у Ђер- 
/U'iiv, закл.учепом између mune Крал.евипе n Кра- 
л>евине Румуније, 

Ha ćBOM XXXIV редовном састанку, одржаном 
30 марта 1933 годппе, предлог буџета државних 
јзасхбда и прихода са преДлогом Финансијског за- 
кона за 1933/34 год. 

Претседник др. Коста Кумануди: Прочитани 
извештаји примају се na знање. Изволите чути пр- 
тврђене законе. 

Секрстар Aure Ковач ima: Г. Мшшстар inio- 
страних послова враћа Скутптини за њену архиву 
један пртврђен примерак Закопа o пакту o органи- 
зацији Мале антанте. 

Г. Министар финансија враћа Скупштини за 
њену архиву Један потврђен прпмерак Финансиј- 
ског закона за 1933/34 год.; 
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I . Министар унутрашњих поскш;) Hpal.a Скуи- 
штини за њену архиву no један потврђен примерак: 
Закона o образовању нових Срезова: градачач- 
ког, маглајског, босанско-граховског, лобојског, и 
теслићског; Закона o изменама и допунама Закона 
o избору народних посланика за Народну скуп- 
штину; Закона o изменама п допунама Закона o 
удружењнма, зборовима и договорима; Закона o 
општинама; 

Г.      Миипстар      ИносгранНХ     iiocioisa      upalm 
Скупштини за њену архиву један потврђен при- 
иерак Закона o споразуму o образонању СпеЦИјал- 
них сервиса у Ђердапу између Краљевине Југосла- 
вије, Краљевине Румуније и Међународне Дуиав- 
СКС   KOMIIClijc. 

Пр&гссдШ др. Коста Кумануди: Ова потврђе- 
ња закона примају се na знање. Изволите чути за- 
конске предлоге. 

CchpcTiip Анте Ковач чита: Г.г. Митктар imo- 
страних послова и Министар социјалне политике и 
народног злравља подносе Скурштини на решење 
предлог закоиа o међународној конвенЈлији за из- 
Једиачеи.о подиотсн.а рсзултата анализе материја 
намењених људској и сточној храни, закљученој и 
потписаној у Паризу 30 јуна 1931 године; 

Г. г. Министар иностраних послова и Министар 
трговине и индустрије поднрсе Скупштини на ре- 
шење предлог за^она o допунској конвенцији o ре- 
гулисању аутем компенз1ације грговачких потражи- 
вања између Краљевине Југославије и Белгијско. 
Луксепбурткс Привредне Уинје, закљученбј и пот- 
писанрј у Београду 21  фебруара  1933 numie; 

I. г. Мпнистар саобраћаја и Министар иностра- 
i4ix послова подпосс Скупштини ira peniLMi.e пред- 
лог аакоиа o међународном споразуму o бродови- 
.M:I. светионицима, кпји реналазеван одређеног ме- 
ста, закљученрм и потписаном v Лисабону 24 окто- 
бра 1930 годипс. 

Претседник др. Коста Куманудп: Предлажем 
да се за проучавање ових законских предлрга, који 
се тичу међу^ародних уговора изабере na идућој 
скупштинскОЈ седппцц један нарочити одбор. llpu'- 
ма ли llapd/uia скхиттипа овај Moj предлог? (При- 
ма). Предлог je примл.сп, те ћемо na идућој скуп- 
штинској седници изабрати један нарочити одбор 
за проучавање ових законских предлога. 

Изволите чути посланичке законске преддоге 
Сскрстар Анте Ковач чита: Г. г. Ббшко Зељко- 

"'il. н лруговп, пародпи посланици, подлбсе Скуп- 
штини предлог закона b изменама и допунама (а- 
кона o судским таксама од 30 маја 1930 године и 
траже да се огласп за хитап. 

Претседник др. Коста Куманудм: Има ре« г 
Mnn.iciap финансија да се изјасни o хитноста 

Министар финансија  др. Милорад Ђорђевић- 
Jd примам хит^ост овог законског предлбга 

Претседннк др. Коста Кумаиудн: I [рима ли I la- 
Ролка скупп.тт.а  хптпост за овај  закопскп  npr ,- 
m? (Прима). ОоЈапл.уЈем да je хппкн-т примљена 

)иа,  з^конски предлог упутиће се Ф«нансијском 
дпору и одређује му се рок од седам лапа да под- 

"ece НародкоЈ скупштини свој Извештај. Прима лч 
DBO llapo.ma скупштппа? (Прима). Објављујем да 
le примљено. ■•■"  д 

Изволпте чутп уредбе и peme'fea Министарског 

Секретар Аите Ковач Читај Г. Иретсслпик Mn- 
■ ■старског савета, na оспову § 6 Закопа o проду- 
Јсењу важпостп Закона o заштити земљоралиика 
подпосп Скупштини na сагласпост Уредбу o nocrvn- 
ку посредоваппт од 4 јапуара 1933 годппе- 

Г. Претселппк Министарског савета, na основу 
§ 6 Закона o проужењу важности Закона o зашти- 
ти земл>орадппка и стављању na снагу појединих 
прописа Закона p извршењу n обезбеђењу, подпо- 
cii Скуппггппп na сагласност Уредбу o регулисању 
псплата улога код појединих новчаних завода од 
27 децембра 1932 године. 

lipcrcvjiiniK др. Коста Кумапуди: Предлажем 
да сс ове две хредбе упуте Одбору који je проуча- 
вао преНлбг зскона o заштпти земљорадника. При- 
ма ■in Народна скупштина? (Прима). Пошто Ha- 
pi ma екутпгшга прпма, ове две уредбе 6nlie упу- 
ћене томе одбору na проучЈиап.е. Изволпте чутп 
даље. 

Секретар Апте Ковач чита: Г. Министар финан- 
сија подноси Скуршђуци na одибреп.е решење Mn- 
нистарског еавета ор. 10105 рд 12 априла 1933 ro- 
дине o додавању нове реченице у напомени бр. 24 
увозпе тајП1(ј)е п|Н'лл;ла isaKona q општој царппској 
тарифи; 

Г. Министар финансија поднрси Скупштини na 
i.VJDopon.e решен.е .Мпппетарског савета бр. 14150 
6д 23 маја 1933 године o забрани увоза робе пз 
Републпке АустриЈе; 

Г. Министар финансија подпоеи Скупштини na 
одобрси.е решење Министарскрг савета бр, I isp; 
од 31 маја 1933 годице p укилању решења j\\iinii- 
старског савета бр. 14150 од 23 маја 1933 године o 
- абрани увоза роб^ пз Републике Аустрнје, 

Претседиик лр. Коста Куманудн: Предлажем 
да се ова решења Министарског савета упуте na 
проучаваше Фппапепјским одбору. Прима ли На- 
родна скупштина? (Прпма). Пошто Скупштина пјш- 
ма, ова peuieifaa, Мпппстареког савета биће упућена 
Финансијском одбору. Изволите чути одборске пз- 
вештаје. 

Секретир Аите Ког.ач чпта: Олбор за проуча- 
ваље законског предлога o изменама и допунама 
Закона o лекарима рпецијалисгима за болести уста 
n зуба и o зубним техничарима подноси Скупштини 
na решење свој извештај o изменама и допунама 
које je у овом закрнском предлогу учинио Сенат 
K'pa.i.cumie Југославпјс; 

Одбрр за проучавање законског гјредлога o 
ррганнзацији ватрогаства подноси Скупштини на 
решен?е свој извештаЈЈ 

Одбор за проучавање законскрг предлрга o 
обавезном телесном васпитаЈБу подноси Скупшти- 
ни на решење свој изиештај; 

Одбојз за проучавање законског предлога o 
преносу права власништва имања у Београду у 
Крунској улици бр, 22 са гимнастичког друштва 
.ЈЈушан Силни" na соколско друштво Београд-Ма- 
тица, подноси Скуппгтпи na ретење свој извештај. 

Претседник др. Коста Кумануди: Ови iie се из- 
lirmiaji! пиампагч u раздати пародпим послаппцп- 
ма, a ставиће се na дневни ред кад то Скупштина 
одлучи. Изволите чути интерпелације. 

Секретар Анте Ковач чита: Г. г. Мустафа Му- 
ЛаЛић и другрв^, народни посланиди, упућују nn- 
терпелацију na г. г. Министра тргрвине и инду- 
стрије, Министра просвете и Министра финансија 
o ликвидацији »Наррдног Дела« и прспосу п.егове 
имовине na  прииатпо лпце;  (Ппдп  прилог.) 

Г. др. Апте Кунтарић; наррдни посланик, упу- 
Кује интерпелацију na г. Министра финансија o не- 
нсплаћ^вању исељеничких улога уложених код Хр- 
ватске сељачке задружпе банке у Загребу; (Впдп 
npnioi'.) 

Г.г. д|1. Никола Кешељевић n друговп, пародип 
послаппцп, упућују пптерпелацпју na г. Министра 
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иностраних послова o писању стране штампе o ре- 
визији уговора o мнру; (Види прилог.) 

Г. Мплош Драгбвић, народни посланик, упућу- 
је интерпелацију на г, Министра саобраћаја <> p.i.i\ 
Удружења поштанско-те 1еграфских и телефрнскиЧ 
службепика; (Види прилог.) 

Г.г. др. Никола linKiili и другони, иародип по- 
сланици, упућују интерпелацију na r. Претседника 
Министарског савета o противзаконнтој пресуди 
Државног суда за заштиту државс противу др. 
Влатка Мачека; (Види прилог.) 

Г.г. др. Милан Метикбш и другови, народни 
посланици, упућују ннтерпелацију на г. Министра 
саобраИаја o бесплатном превозу народа на зборо- 
ис J, P. C./1. странке. (Види прилог.) 

Прет^дник др. Коста Куманудп: Ове he сс 
интерпелације упутити надлежним министрима. Из- 
волите чути извештаје r. r. министара. 

Секретар Анте Ковач чита; i'. Министар уну- 
траи1Н>их послова извештава да lic na интерпела- 
цију народног посланика г др, Отона Гавранчиђа 
0 забрани Штросмај^рове пррславе Сокрлс^ом дру- 
штву у Загребу рдговорити кад прикупи пртребне 
податке; 

Г. Министар шума n рудника пзвештава да he 
na кнтерпелацију г. др, Бопумила Вошњака и дру- 
гова o стању у државним рудннцима i дговорЈШ! 
кад сс стави na дневни ред. 

Претседник др. Коста Кумануди: Ови n.ine- 
штаји примају се на знаше. Изволите чути захтеве 
r. Министра правде a издав^њу суду гј г; посланика; 

Секрегар Анте Ковач чита: Г. Министар прав« 
де тражи овлашћење за ћродужење кривичног no- 
ступка противу народних послагшка i'. г. Бранка 
Аврамовића за 13 Дела из чл. 52 и 54 у вези са 
чланом 60 Закона o штампи; др. Бранка Бараћа за 
дело из § 12':) и 165 Казненог законикћ; Стаменка 
(. тошића за дело из § 319 и 37^ К. з. у вези са чл. 
1 п 2 Закона o сузбијању злоупогребе у службеној 
дужности; Николе Стајковића за дело из чл, 52 и 
54 у вези са чл. 60 Закона o штампи и др. Глиго- 
рија Тадића за дело из § 298 Казн. законика. 

Претседиик др. Коста Куманудн: Ови вахтеви 
г. Министра правде упутиће се Имунитетном рдбог 
ру   1 [зволите чути отсуства народних посланика. 

еекретар Анте Ковач чита: Г. Арсеније (I)o- 
iMpiili, народни посланик) моли ва 10 дана отсуства 
због болести. 

Рретседник др- Коста Кумануди: Одобрава ли 
Скупштина тражено отсуство? (Одобрава.) Отсу- 
етво je одобреио, изволитс чути молбе И жалбе. 

Секретар Ame Ковач чита молбе и жалбе: 
Трифуна Петровића-Стокићв, Боишдара Зечевића, 
Миленка Лазаревића, Милевс Гајевић, Станка Пре- 
чаниза, Душана Дучића, Ешрефа ПашалићЈа; Јоце 
Милинка, Јакоба Рупе.чл, 1уле Обраддвић, Хивзије 
Хаџинуманговића, Франца Мохорича, Драге Пе- 
грат, Александра Богдановића, Милијана Ружића, 
Марка Павићевића, Богдапа Анђелићај Блаже Попо- 
вића, Живка Марија, др. Аитоиа Сурина, Наталије 
БраловиИ, Петра Трајиловића, Ирме Шимихен, 
Милке Нералић, Луке и Николе КоваЧевићај Дани- 
це Теслић, Милоша Брашанца, Иде ПротиК, Ранђе- 
ла СтојановнИа, Асима Хамм-АчнИа, Мустафе Бузе, 
Буре Гавриловића, Евке МариновНћ, Вид. ЖубиКа, 
Богдаиа Ћурчића, Mii.ioma Лзубичића, Pdki 
MauiHli, Руже Ригц, Јована ВуМћевића, Cape Пе- 
-rpoBuh, Ков«не Bajuli, /I,parnii.e Tv.iomih, ЉубОЈ^1ј 

pa Милосављевића, Срегспа HiiKtunlia, llar.i.nijc 
ГГетровић, Рачеика  КулотИ.а, Јелене Дамњановић; 

.)LB})()cii,Me lloiioBiil), Пиколе БајЛОВИћдг| /1анила Ста- 
nojeiiiilia, Станка .IcpcMiiha, Aiiiiana Моцнаја, Да- 
ринке Ми iiiBojcBiili, Катарине Жбвкбћић', Марије 
Баронице Рехбах, Ника Чишпта, Ристе Хаџи Анти- 
Iia, Занатлнја среза сјекичког^ ТерезиЈе Пуш, Све- 

ipa IleiaKomiha, ,i\,iKL' ."'Лирконпп, Михаила Дре- 
кића, В^адимира СавкНа; BtitanHje Граборов^ Алек- 
саадра ТрмашевићаЈ Јев№ Николића, Марије Пе- 
чропио, Јосила ЛицгмајерЗ,   Милице   МиЛошевићј 

• на ссла Насавца, ČH.MC Јбвановића, Радбвана 
Јрванраића, Јован^ Пуглрт!, Алскса^дра i\v;uii<a, 
Франц? Кокића, Џемана Бегића, Јбванке Чоровић, 
Луцијс Фаитсла, Даринке Милушић, Спетозара Пе- 
гровића, кнваЛиДа из Мославине — Поповаче, Дра- 
гутина Браловића; Марије Петернел, 1 luc В^ахови- 
Ka, Јраана Димитрнјешића, ДрагинЈе Васовић; Ста- 
нице Мишкрвић, Љубомира Зарића, Иерсиде Миш- 
крвић, Жквана Тодов^ћа, Ставре МаринковиНа, 
Aure Урошевић, Раде Смиљанића, Јрвана Стамен- 
ковића, Урота Здрађковића; Зорке Јакша^ Тодора 
Танасовића, Ћетна Поповићај Владимира Тешано- 
вића, Младена Милошевића, Фрћнца Неједина1 Ба- 
рија Бикића, Фране /laMihamiha, Внда Влажевн^а, 
.lana Ђорђевића, Јова Кокотовића^ Радомира Јова- 
иовића, linije Јерковића, Јока Вукчевића, Али Фех 
Черића, Отокар Штафало-Пенц^лај Живојина Ми- 
ленковића, Милице Ф. H [ичић, пензионисаних офи- 
цира и војних чиновника пз Марибора, Живбјина 
Богићевића, Ивана Је^емине; ЂРр1)а Ђуровића, Пе- 
гра Павлића, Луке Вуковића, породица Аћима Чу- 
чаковића, Антуна ЦрнадекеЈ Јелене Видовић, Дани- 
.•ia Majcioi-'i.iiniia, Франца Божића, Мије П. Пркића, 
ДрагутИНа Пузића и брата', Сотира К. Мишовића, 
<l>ii.nina M. Фцл^повића, Ивама Стојановића, Не- 

1ел>ка Схокића, Amona ВречкаЈ Небс.мпра Mei)y- 
ГРВца, Хасапа Мачака, Салије О. Шефер^је, Mno- 
драга Сте&овановЛћа, Kpuvna PajKomilia, Алојзије 
Г1аџ1катигЈелакстића, Милуна Р. Миџовића, Леона 
Огњанрвићај Олге li. Кадић, Љубнце Лазић, Крсти- 
не Урошевић, Михаила Савића, Макса Земљака, А- 
лександра Дамњан! n.'ii.a, Анђе МилованРвиК, Jiepce 
Топаловић, Гаргине Jh. Перишић, Јелеие Николић, 
КрСтине Ђукановићј Новке ГТеришић, Велисава Бу- 
ђевца, Миљана i [ешовића; Маше Лекићај Станими- 
pa Гавриловића, Персе Ковачевић; Стамене Нешко- 
puli, Радојке ПоповиК, Лппцс Поповић, Кате Mn i6- 
вановић, Милоша Брадоњића, Дрбринке Ђоловић, 
Крстине АлексићЈ Винка Петковића, I lavna Ратано- 
Hiilia, Ангелине Штуловић, Радојке Миловановић, 
Станије Петровић; Обрена Радовића, Спасеније Ka- 
лајевић, Радослава Салујића, Иконије Новаковић, 
Радисава Павловића, /Кпнка Николешића, Стјепа- 
на Бобинца, Ђурге Bpre, Anrona и Јозефа Друшко- 
иача, K'pcie Голића, Tanacnje Нинића, Ђорђа Пе- 
гровића; Јосипа Одорчића; Пашка И. Балића; Сми 
i.a llanniia, Зиба Колзковића, Донка П. Стапковп- 

ha, I Inana Желд-зппка, Хатиџе МумппашКа, Др. Јо- 
гана Јовићевића, др. Благоја Ковачевића, Велими- 
pa Петровнћа, Јосифа Ивезића, Ахмеда MnlnijeBn- 
ha, Јулијана Агрима, Селевачка савезна стрељачка 
друХагна, Станка Прелића, Паула Лочппкера, Ива- 
Hdaa Пашква Мпкулпчића, Клементнја Шнвица, Ђо- 
кана Шекера, Милоша П; Форцана; МиЛке Јовано- 
iail,a, Душана Ћаћића, Андрије Крзнарића, Мите 
.lairnlia, Ранка Арнаутовића, Brikropa Ковача, Mape 
Кремепп!., Mapka Липичанина, Гордон Гдрдон Смп- 
та, Томице Секуловп^а, Ра^ољуба Стојановића, 
грађ&М& опипине подгбричке, грађана општине je- 
жеиаша', Ane Шунић, oniniime стопањске, Макспма 
An/ipejemilia, Ружпце Марковић; Мадежде Басуро- 
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mili, Марка Дмитровнћ;!, Ђорђа Неделжопића, Сер- 
гија Јокића, Чеха Грегура, Ђррђа Јанића, Данице 
Тонић, Франца Меленца, иснзионера и пензионер- 
ки државних железница из 3ai-pe6aj /Iviuana Пин- 
чића, Луке ЛалиКа, Удружења рагпцих ДОбровоља- 
ца Краљевине ЈугославИје из Чикага, Пантелејмона 
Бугаја, Петра Вубала, Саве Миљковнћа, Mape Кор- 
дића, Алојзија Некрепа, Потрошачке задруге у Ви- 
ру, др. Карла Франка, Радомира Радуловића,1 Жи- 
војика  Apouii.aKOBiilia,  Јакоба  Дајчмана,  Инокеи- 
тнје Домаскмна, ЛДате Тирони, Лосппа Стернада, Е- 
лене Bpuannli, Милепка ЈбвановиШ, Ивана Палмак- 
Матина, Радојкс Лазићј Крстииа МилиИа, Љубо.ми- 
ра РаДовића, Савете Мнлс-сављевиН, Павла Јћчића, 
Петра Рибача, Фнломене ррубЉцић, Олге Мишићј 
Вучете МетровиКа, Руже A. Батистип, Милоша Д. 
Матинца, Добросава Ђорђевића; Pače Велимирови- 
ha, Матије A. Сарваша, Марице Шкарић1, /1.мтр;| 
Ђуррвића, Перише Марковића, Ранђија Вујадтк.- 
вића,   Пиколе   Тодоровића,   Михаила   A.   МигиКа, 
Ђоке Радрвановићај Стевана Мешганца, Вожидара 
Грујичића,  Крсте Триичевипа, Дрћгољуба Д.  Сто- 
јановића, Душана A. Среица^ Луције Гезовић; Стој- 
ка Обрадовића, Милице Ђ. Михаљевић, Милице Ф. 
Раузановић, Марка Узслца, Марка Трковића; Лова- 
на Б. Милића; др. Сергија Соф;, гсрова, Михаила Bi 
Еелижег.а,   Марије   Херцег,    Малииара    Аугустнна, 
Јездимира Николића, Ивана A. Мајцена, Илије Т. 
Јовановића, Љубо^ира Савмћа, Лазара Живанови- 
iia, Злате Павловић, Ромаиа Козодера, Јеле Иауио- 
mili, Самуила БожиНај Констаитииа II. /IparoBiiha, 
Винка  AVjiiijo,  Фраше  M.  Баклана, Марије  Д.ома- 
ДИН, Марије Ферлинц, Василија Beuulia, ,Леп;;саве 
Ilejnli, Василија Бабића, Илинке Ђорђевић, Крсти- 
ira Марнћа, Милнце Томашевић, Михаила Жупан- 
чиКа,   Максима Р.   Божовића,   МиЛеве   Мирковић, 
Светрзара Адамовића, Ммлана Нешковића-, Јавана 
Милрјковића, сељака села Гори.о Влахинице; Фра- 
ii>e Вауера, Еугенија Мијовића, Ane Чорбић, Мнло- 
вана Ђурића, Ф()ање Сандеса, Стефана Матијаше- 
ца, Михајла Хохњеца, Исндора Бабипа,  Рвоздепа 
Ристића, Јакова В. Поповића, Јове Матике, Ииапа 
Швигсл.а, Мирка  К.  Оџића,  Хрисанте  Балугџића, 
Пашњачког удружеп.а  агр&рних  интересената  из 
Хоргоша,  Вуксан:!  М.  Радовића,  Милоша  Пантић, 
llluiipe M. Краљевића, Гавре Милићевпћа, Рафане- 
.m Филеа, Зоре Нинић, Фраи.пце Сервичек, Милана 
М. Ђорђевића и Ар^нђела Р. Стефановићд. 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Ове he се 
молбе н жалбе упутити Одбору за молбе и жалбе. 
Изволите чути разпа акта. 

Секретар Анте Ковач чша: Коло српских се- 
стара, Топола Крагујевачка, подиоси претставку 
o законском предлогу o сузбијању полних боле- 
сти; Савез бамкарских, осигуравајућих, трговачкнк 
и индустријских чиновника, Југославије, подноси 
резолуцпју o увођењу шесточасовног радног вре- 
мепа у капцеларијама и др.; Столни Каиител, Љу- 
бл.а11а, подноси иретставку против законског пред- 
лога o изгону „Исусоваца"; Звеза младих ннтелн- 
гентов, Марибор, подноси резолуцију o тешком 
положају и беспослици ингелектуалаца и др.; 
Здравнишка зборница, Љубљана, подноси прет- 
ставку p Закону o апотекама; Општипа Св. Варба- 
ра, подиоси 11|)етставку против баповинске уредбе 
o трршарини на вино; Женска подружнна, ^рање, 
Коло српских сестара Пожаревац, подиосе прет- 
ставку o закоиском предлогу o сузбнјаи.у полних 
болестп; Подружнице „Меркур", Вршац, Сарајевр, 
прдносе резолуцију иротив теритрријал^е поделе 
„Меркура'; Општина Градишча подноси претстав- 

ку против бановинске таксе na вино; Подружница 
„Меркур"  Велики Бечкерек, Сушпце, Ђурђеновац, 
Загреб, Сплит пбдносе резолуцију против тернто- 
ријалне поделе „Меркура"; Централа Индустријске 
Корпорације   К[)аЛ)ев1111е   Југославије — Београд, 
подноси претставку o законскрм предлогу o изме- 
нама и допунама појединих законских арописа у 
Закону o аграрној  реформиј Загребачки Каптол, 
Деканмјски уред - - Требиње, Декапијски уред —- 
Шкоиијаи, Деканијски уред — Рнбница, Деканиј- 
ски уред — Шмартпо ri[)ii Литији, Свећеничкб у- 
дружење   „Узајамност"  - - Мреко,  подпосе   прет- 
ставку против законског предлога o изгону „Ису- 
соваца"; Женска подружпна — Лесковац, Друштво 
за варство -- ЈБубл>ана, подносе претставку o за- 
консксјм  предлогу  o  сузбијању   полних   болести; 
Подружина „Меркур" — Бјеловар, подноси npet- 
ставку против територијалне  поделе  „Меркура"; 
Архидијакои   места  Л>убл>ана,   подноси   претстав- 
ку прбтив законског предлога o изгону „Исусова- 
ца";  Подружница   савеза   металских    радпика  -- 
Штаре, радници и намеиггеиицн — Лесцах при Бле- 
ду,  радници  и  намеипеницн — Kpaib,  радници  и 
намештеници — Марибор, подносе резолуцију o 
хкидапЈу бановинских такса na животне намирни- 
це n др.; Савез лекарских комира подносн резолу- 
цију Главне годишње скупштине Лекарске коморе 
Вардарске бановине o закорском предлогу o сузби- 
јању полних болести; Mecna ор^анизација Л.Р.С.Д. 
у  I lepacгу,  подпоси   п[)етсгавку  o  иезависиости   и 
самосталиостп  града   Пераста;   Лаура   Мишкулин 
подноси    претставку  o  екоиомско-социјалиој    рс- 
форми;  Обласни  одбор  Удружења  ратних  инва- 
лида — Нови Сад, подиоси претставку o изменама 
и   допунама у инвалидском   Закоиу и поздравља 
рад Народне скупштине; Звеза рударјев — Трбов- 
ље, Лужно Банатска Виноградарска задруга и др. 
— Вртац, подносе резолуцију o укидању свих ба- 
новннских и самоуправних такса и трошарина на 
випо и винске производе; Коло српских сестара — 
Коњиц, подноси претставку o закоиском предлогу 
o сузбијању полпих болести; Осредње друштво ме- 
СТНИХ делавцев — Старес трг. ПОДНОСИ ре.чолуцију 
o укмдап.у државне и бановинске таксе na живот- 
ие намирнице; Лекарска Коиора Краљевине Југо- 
славпје     - Београд, подноси резолуцмју o закои- 
ском предлогу 0 зубним лекарнма и зубним техпн- 
чарима; Савез рударских радника — Тржић, под- 
иоси резолуцију u пезапослеиости рударскнх рад- 
пика  п   др.;  Oiuirmiia   Шибеничка   ПОДНОСИ  преч- 
ставку o Закону o трошарини на внно и др.; Осни- 
вачка скутцтина задруга за пољопривредни кре- 
дит — СкопљеЈ шаље поздравпи телеграм г. Прет- 
седнику   Народне   скупштице;   Удружење   ратних 
инва.шда — Тузла,   подноси   претставку  o  зако- 
ском   предлогу  o   ипвалндима;   Подружница   бео- 
градског Женскрг друштва — предграђе Краљице 
Марнје, подпоси претставку o закопском предлогу 
o сузбијању полних болестп; Дрбрртворна задру- 
га cpiiKim.a    - Пакрац, Женска иодружпица — А- 
лексинац,  Женска подружница — Краљево, под- 
носе претставку o закопском пр?длргу o сузбија- 
њу полиих болести; Звеза рударјев — подружница 
Нежица, прднрси резолуцију o укндању државне и 
самоуправие трршарине na животпе намирнице и 
др.; Строковпа комиснја за Славрнију ■— Л^убља- 
на, Сплотпа делавна Звеза Лугославије — подруж- 
иица  Крчевје,  Савез  металских   радника  Лугосла- 
вије    - подружниц,а Мута, радпици и иамсиггеии- 
цп   из  Вевча,  радпици  и  намештеници  из  Цел>а. 
радници и намештеници из Рбгашке Слатине, рад- 
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ници и намештеници из Храстника, радници и 
намештеници из Гуштања, подиосе резолуцију 0 
укидању државне и самоуправне трошаринб na жи- 
вотие намирннце н др.; Друштио засебиих и ауто 
номних намештеиика ■— Љублпша, подносе резо- 
луцију са cuuje roAimiibe скупштине; Трговачко- 
индустијска комора — Вел. Бечкерек, подноси ре- 
золуцију 6 тешком економском стању; Отитнна 
Корчуланска подносн претстаику o закопском пред- 
логу 0 трошарини Ha mum; Опттиие; станковачка, 
дјрнишка, Иромпна, Уодичка, Иовп Град, скрадин- 
CKu, биоградска, трогирска, тешњанска) мака1)С1<о- 
приморска, савска, иодносе претстанку b закоп- 
ском предлогу o трошарипп na mino; Савез arpap- 
инх заједница — Осијек, подиосн резолуцију o за- 
конском предлогу o аграрној реформи; Сплоштач- 
ка дел. Звсза Југославије — подружпнца Руше, 
подиоси резолуцију o укидању државне таксс и 
трошарине na животне намирмице и др.1; Општина 
Јамина подноси претставку против увећања тро- 
шарине na mino; Удружење трговаца ■— Лесковац, 
подноси резолуцпју o пачппу рада Земљорадппч- 
ки.ч потротачкпх задруга; Декаппјскп уред -■ 
Циркппца, подпосп претставку против закопског 
предлога o изгону „Исусоваца"; Хрпатп среза огу- 
липског, моле да Народпа скупштппа одбпје за- 
конскп предлог Отона Гавранчића 6 изгону ,,Ису- 
соваца"; Иотпорпе просветпе и родоЛ)убпве орга- 
низације југословенских исељеника пз Детроита 
У. С. A. Д., поздравл>ају рад Народпе скуппггипе 
и осуђују разоран рад сепаратпста; Радппцп и n i- 
меиггеппцп — Леше, подпосе резолуцпју против 
увсЈ1)Сња државне и самоуправне трошарине n<i 
жииоше па.мпрпице; Општппс: кистањска и ппшка, 
подпосе претставку рротив увођења трдшвриве na 
вино; Подружница „Меркур" — Нова Градишка, 
иодиосп претставку протпв тернгорпјалпе поделе 
„ЛЛеркура"; Удружење универаитетски образова- 
пих жена — Загреб подноси претставку o закон* 
ском np(.';i,i;)iy o сузбпјап.у полппх болестп; Aure 
Донковић, конзулатор старокатоличке пркве у За- 
гребу утрехтске уније, подноси претставку против 
Ма[)ка Калођере, бив. бискупа старокатоличке 
цркве; Игњат Јеретин и др. — Трбовље, моле да 
се приликом израде повог Правилника Братимске 
благајпе узму у обзир љихове примедбе; др. Јаи 
Луриј, адвокат — Марпбор, подпосп претставку 
<j нацрту и пачппу отплаћивања сељачких дугова 
и др.; Савез грађевинарских радника Крал>евине 
Југославпје — подружппца Загреб, подноси резо- 
дуцију o осмочасовпом дпевпом раду, o издавању 
помоћи n др.; Сељаци из околине бјеловарскрг 
среза подносе претставку o додељпвап.у шума na 
уживање; Општина горње-прнморска подпоснпрет- 
ставку o закрнском предлогу o увођењу трошарине 
иа вино; Удружење трговаца sa срез Метковић, 
подносп претставку o лучкој тарифи; Mecnn Међу- 
струковпп одбор Ј.Р.С.С.Л. — Вараждпп ПОДНОСИ 
претставку o укпдању државпе и самоуправпе тро- 
luapmie na животне памп|)ппце n др.; Кожарскп 
радипцп n намештеници — Загреб, подносе резо- 
луцију o укидању државних и самруправних тро- 
шарина na животне намирнице n др.; Југословсп- 
ски исељеници у Хамл>топу подпосе резолуцпју 
протпв сепаратпстпчкпх акција хрватске републп- 
каиске сељачке странке у Канади; Удружеп.е за- 
натлпја за срез жички, подноси резолуцију o до- 
iit4iieu.y Закрна o заштитп занатлија н свпх при- 
вредника; Срески кметпјскн одбор — Птуј, под- 
посн резолуцију o закрнском предлргу o уврђеЈ^у 
трбшарине na вино; Општина Вјелика, са просл^ве 

дссетогодпшп.пце owio6oi)eiba од окупације no- 
здравља Народно претставништво; Удружење тр- 
говаца за срезоие niiKiiniliCKn n шавнички - Ник- 
muli, подносе претставку o проширењу Закопа o 
заштити земл.орадппка n na трговце n запатлпје; 
Удружење трговаца за срез Жички — Крал>ево1 
подноси претставку b законском предлогу o за- 
штити земл.орадппка; Mccnn међуструковни одбор 
У. Р. С. С. .1. — Брод na Савп, подноси резолуцпју 
D укидању државме и самоуправне трошарине на 
животне намирнице n др.'; Јадранска стража 
обласни одбор Сплит, подноси резолуцију са о- 
бЛасне скупштине Јадранске страже; Роко n Фра- 
no Цар, подпосе претставку против укпдап.а за- 
бране ловљења рибе повлачним мрежама и јата- 
рИцама; Начелник општине Кастав захваљује На- 
родној скупттипп na суделовап>у npn погребу 
Вјскослава Cmnmnlia, пародпог посланика; Деле- 
гати ратних ипвалида -- Дубровник, подпосе са 
конгреса претставку o закопском предлбгу o im- 
менама и допупама инвалидског закопа. 

ПретседНик др. Коста Кумануди: Сва ona акта 
примају се na внање. 

Народпп послапик i'. Стевап Tmpnli n господа 
из Југословенског народнонг клуба упутили су г. 
Министру иностраних послова писмено питање o 
писању штампе и ревизији уговора o миру. Г. 
Министар ипострапих послова je спреман na ово 
питање да одговори на ;mnamii>oj седпицп. Изво- 
лите чути господина Министра. (Бурно пл.ескап.е.) 

Министар ииостраних послова Богољуб .1ев- 
THII: Господо, народни посланици, г. Стевап Ћи- 
pnli и другови упутили су ми питање поводом 
препишра 0 позпатом Beh Пакту учетворо, Пакту 
између Мталпје, Иемачке, Фрапцуске n Енглеске, 
формулишући ra na овај пачпп: 

1) Значи ЛИ raj Пакт покушај Јкмшзпје мп- 
ровних уговора? 

2) Значи ли on покушај ревизије Пакта Дру- 
штва Народа у правцу деградовања тога најви- 
ujera иоралнога тела? 

3) Значи ли on ревизију Вплзоновпх начела и 
скретање од Вилзоновога ^самоопределења na- 
рода" према мешетарешу са туђим правима? 

4) Какав став заузимају према Пакту nama 
Крал.евска влада и Мала аптапта?" 

Ова веома зпачајиа ме1)ународна акцнја н пре- 
roBopn четири западне силе o Пакту споразума 
и сарадње, у јавпости познатн под имепом Пакт 
учетворо, изазвали су оправдано необичну na- 
жњу све светске јавпостп и уиели зпатло узпе- 
мирење код заинтересованих и мањих народа чла- 
нова Друштва парода. Пнтап.а, која постапл.а na- 
родни посланик г. Стеван Ћирић; исто као и ин- 
терпелација мепп упућена од стране неколицине 
господе народних посланика из Југословенског 
народног клуба, сасвим су na свом месту и уме- 
eno указују na веома велико интересован.е и, тач- 
mije речепо, узпемирепост n namer јавпог ми- 
тл.еп.а поводом ових преговора којн се живо 
воде од половине марта мессца ове годипе n cn- 
noli су ево успешно завршепи. 

Захвалан сам mro ми се постављеним пнта- 
њима даје прилика да " са овог места дам, no 
овом зпачајпо.м међунароДЛНОМ акту, извеспа о- 
бавештења "радп vMiipen.a name јавпости и ради 
заслужепог спокојства namer парода, којп je, уз- 
ncMiipen, дао у пеколпко израза своме правом pa- 
сположењу и na скорашп.ој апгпревпзпоппстич- 
кој манифестацији у Веограду. 
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Чини ми се да hy најбрље одгонорити иа по- 
ставл.еиа питања ako их нештр опширнијим из- 
лагањем сва обухватим и тако na извесна и no- 
средно одговорим. 

I јриликом буџетске расправе у Сенату имао 
са.м прилике изложити почетиу фазу преговора no 
првобитноме пројекту Пакта споразума и сарад- 
ibe између четири западне силе (Француске, Еп- 
глеске, Италије и Немачке), онако какб Je пред- 
ложен од Шефа италијанске владе r. Мусрлинија 
KS марта one године. To je био једам предлог уго- 
врра иа десет година, rio коме би четири najBelie 
еиропске силе спроводиле у Европи своје спора- 
зумне одлуке у циљу одржања мира. Потписнице 
су имале признати: принцип ревизије угрвора o 
мнру no одредбама Пакта Друштва наррда; затим 
једнакрст права у иаоружап.у no уЈврђенрј no- 
ступности за 11емачку, Аустрпју, Мађарску и Бу- 
гарску, и, најзад, да у свима птап.пма европским 
И пеевропскпм пмају заједппчко држап.е. 

Бритацски Иретседппк владе r. Макдоналд из- 
ложпо  je  у  Доп.ем  дому  смисао   n   цпл.   предm 
женог пакта. Том приликом наррчито je паглаепм. 
ла je   |)emi3nja   угрврра   0  Miip\-  iviamin    проблем 
11акта. 

Овакав ток етиарп откјшвло je пупо onacno- 
стп з;1, cnoKojcTHo n мпр у Европи n Мала ан- 
тапта, iieiioc|->e;uio заиптерееовапа, морала je од- 
мах реагпрагп n одредптп одлупиЈ евој став. lio- 
зпатом декларацпјом Сталпо!- савета Мале an- 
танте од l2(i марга ona je то n учппила да ее не 
би дал.е ишло у пеизвеспост ка нежел>еним n 
неочекиваним резултатима, 

Упукена својим животним пацпопалппм инте- 
реснма Мала аптапта je поставила свој одлучпп 
став na правди и части, na Пакту Друштва нарог 
да у пекрепостп у nonrroBaibv међународних оба- 
всза. 

Оваква оспова Пакта, изражена као ипстру- 
мент ревизионистичке политике — била je про- 
тивна Пакту Друштва народа и принципима ме- 
1)Упародпог права, те према томе неприхватљива. 
To се убрзо показало и доказало. 

Не о.слањајућИ се само na дејство vnnn.eiiop 
сарпштења, Мала аптапта je једновремено разви- 
ла сву потребпу дипломатску акцнју у циљу раз- 
јашњења и уклањања onacnocrn, које овако ре- 
дигрвани Пакт пепзбежпо nocn за мир и међуна- 
родни поредак, указујући na одгођорност за ка- 
•1аетро(|)ал11е последицеј које on свако озбиљпо 
покретање ревизије уговора P миру изазвало. 
Пријатно ми je да овде поменем успешну акцију 
у овом смислу г. Мнннстра Титулеска у Марпзуп 
ДРНДРНУ, КОЈИ je деловао у пупој СНЗЗИ мапда- 
тора Мале аптапте. (Бурно п/1,егкап,е n узвици: 
/Кпвео!) 
Иужпо je нарочшо истаћи ла je Мала антанта 

.ioni одмах изјавила, да ona поздравлЈа као no- 
жел>ап н cnaconocan сваки споразум између сила, 
којпм се рвгулишу na прпјате.м.скп начин искљу- 
чиво п.пховп иптереси. 

Инспиришући се увек политиком учвршћива- 
n.a европског мира и гРтова да се са отвореппм 
спмпатијама прпдружи сваком лојалпом папору 
у том цил>у Влада (ј)рапцуске Републике nuje npn- 
хвашла предложеп joj Пакт од 18 марта. (ОДР- 
('Равап.е n узвпцп: Жпвела Франпуска!) Ona je од- 
говорнла 6pHTaiici:oj n рпмској Владп меморапду- 
мом од 10 апрпла о. г. Фрапцхека влада пстпче да 
je строго поштовањђ Пакта Друштва најзодН .4\;ic- 

nocT за све чланове Друштва, a особепо за члапове 
који имају стално место у Савету Друштва народа, 
те се према томе ни у чему не могу мењатн методе 
n поступак предвиђен Уетавом Друштва народа. 
Пеопходпо je потребпо прпзпатп подједпаку ва« 
жпосг свима члаповнма Пакта Друштва народа л 
нарочито указати na везу између чланрва 10, 16 
n 19. (Радн бол.е јаспоетп да папомепемо: члан 10 
i oiiopii o обавези чланрва Друштва наррда, да 
прштују и одрже npoiiiB сваког спољашњег na- 
пада теритрријалну целипу и прлитичку пезавп- 
спост свпх члапова Друштва; члап Ki предвиђа о- 
бавезпе мере еконрмске и ррјничке прпроде npo- 
гпв пападача; a члап 1!) говорп p прновнрм iicnn- 
тивању уговора чије би рдржање довело у ona- 
снрст Светски мир.) 

Ј^дцрвременр qa евојпм меморапдумом, фрап- 
цуска влада пбднела je свој коптра предлог Пакта 
засповап na припцпппма пзложеппм у меморап- 
думу, у складу са Пактом Друштва народа. Ha 
бази овог текста фрапцуског предлога Пакта, крји 
се у бпгпостп [јазлпкује од првобптпог предло* 
женрг Пакга v. Mvco.ninnja од 16 марта, дефини- 
Tinino напуштенрг, водили су се и окончали др- 
еадаппвп  преговори  пзме1)у четирп западпе силе. 

Овај Пакт споразума n сарадње закључује се 
na 10 грдина. .V шпховпх 6 члаиова утврНује се no- 
литичка ефектпвпа сарадња ради рдрисања мира. 
Друш n грећи члан његов полптпчког су каракте- 
ра n потпупо у екладу са Пактом Друштва парода 
ir касније постигпутпм рпораауцима. Чланом ^етвр- 
тнм наглашава се воља споразумевања no евим II;I- 
тањима ршитег mnepeca у Евроли особпто у no- 
СЛеду обиавл-ап.а ihene привреде. Последп.а ДВЗ 
вдана грворе o трајању уговрра o обнови и рати- 
(|)!iKaniijn. 

За време ових преговора, мп, члановп Мале 
аптапте, били смо од стране француске владе де- 
таљно обавештаванп и уповнати са учињеним пред- 
лозпма. Ово са нарочитим прнзпап.ем подвлачимо 
v пуној оданостц заједничкој политици Франц^ске 
и Мале антанте. 

Дубоко одана своме цпл>у, организацији трај- 
ног мира н верна својој методп међународне са- 
радшеј Мала аптапта за све ово време старала се, 
да iheini интереси буду очувани у смислу начела пз- 
ражених у п.епом комнникеу од 25 марта о. г. У 
том цил>у она je била у коптакту и са осталим пре- 
говарачкпм снлама, чпја je уверавап.а o чувању 
аотпупе неповреднос+и ко.мпетепцпје Друштва na- 
рода n правила јсдпогласпостп у пјшмепп члана 1!) 
примила к знашу. 

Сматрајући да je у потпуном складу са ранијим 
међусобним обавсзаиа држјаве Мале аптанте добп- 
ле су n формалие гараптпје од CTpđtie француске 
нладе npoiiiB  сваког покушаја ревпзије. 

Потписпвање Пакта учетворо ne може етворп- 
rii никакву oiiacnocT за државе Мале аптапте пптп 
за заједппчку noштпку Мале антанте n Француске. 
Ове гараптије су такие прпроде да Пакт учетво- 
ро ne би могао постатп споразум, којп би било ди- 
ректно било индпректпо цил.ао na ревизију гра- 
ппца пашпх земал.а. 

Сталпи еавет Мале аптапте, прплнком namer 
редовпог састанка у Прагу 30 np. м., сматрао je за 
дужпост објавнтп прецпзпе одлуке Сталпог савета 
no овим питап.пма n дефишппвпо утврдитп, да се 
nirraihe терпторијалпе ревпзпје ne поставља за др- 
жаве Мале анташе inmi бп f)ne у начелу могле при- 
мптп пресију прома ма којој земл>п у циљу реви- 
зпје. (Узвпцп: Тако je!) 
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После лобијсиих јаспих гараиција 11акт уче- 
inopo, овако како je замишљен од фраицускс вла? 
де и сада дефинитивно усвојеи и парафпран у Ри- 
му, може допринети олакшан.у стам.а у Цвропи иа- 
рочнто у односима сила иоптстта и припомоћи 
решењу нзвесних прсебних п.пхпних питаи.а, рд MI;- 
га у многоме, ако не и потиуио, зависц мир u eno- 
којство европских народа. 

Краљевина ЛугослапнЈа, као и ocia.ic 4.iaiiiiuo 
Мале антанте, радо поздравља сваки међунаррдни 
споразу.м, чији je циљ обезбеђење мира и стнара- 
ње међународног поверења. Дубоко убе^ени у пе- 
опходност и непроменљивост заједничких ци.^>ева 
и интереса политике Француске и Мале антаптс, 
мм примамо с поверењем onaj Иакт унет^оро у 
иадп да he се путем ове мотоде успетиије no до 
сада уклањати тешкрће међураррдном сиоразуме- 
вању и стварати атмосфера прверења и спокој- 
ства. 

( )вим иам Пактом четири велике западпе на- 
ције обсћавају десетогодишњи мир уз пуно no- 
штовање Пакта Друштва наррда, признатих npa- 
ва сиих чланова Друштва наррда и постојеКих ме- 
ђународних обавеза. Краљевина Југрславија при- 
ма lo ca поверењем и признањем к знању. Сем то- 
ia ми сс специјално можемо само радовати свакој 
новој могућности за зближење Франодске и Ита- 
лије као и успешног споразумевања са Немачкрм. 
Велики напори, које су четири силе учиниле ради 
постигнућа сиоразума no рвом пакту, дају наде, 
да he Пакту учетворо следовати и дела на органи- 
зацији мира и међународног поверења. 

[-Гадам се, да he, уз neli објављена саопштен>а 
Сталног Савета Мале антанте приликом састанка 
v I [рагу, ona обавештења no постављеним питањи- 
ма допринети пуиом умирењу и спокојству Ha- 
родног претставништва и нашег јавног мишлјен>а 
као п правилног оцењивања овог важног међуна- 
родиог акта. (Опште бурно пљескање, одобрава- 
ње у целој дворани и узвици; Живео!) 

Претседннк др. Коста Кумапуди: Има реч на- 
родни  посланик г. Стеван Ћнрић. 

Степан Ћирић: Господо народни прсланици, 
ja сам веома захиалан г. Министру спол.пих по- 
слова на оваквом исцрпном рдговору, a нарочито 
осећам се умиреним mro je onaj одговор овако из- 
i [едао. Господо посланици, ako сте пажљиво чи- 
талп моја imraii.a могли сте ипдети да у њима ви- 
брира једно велико узиемирење, да су ona можда 
сувише оштро стављена, да су стављена у оном си- 
ровом облику како со. ona сама no себи нама на- 
иећу. Ствари o којима сам говорио одвећ су важ- 
ne, a да би трпеле иа какво улепшавање. И, госпо- 
до, аксЈ би когод у мојим питањима наслутио изве- 
сма сумњичења у погледу na тенденције Четворно- 
га Пакта, тај би се варао. Али како on ко год осе- 
тио велике сумње које граниче гртово ća зебњом 
n стрепњом да ствари у великбме сиету ne иду 
онако како on требале да иду, тај бп био близу 
истини. Био сам дужам да вам то дапас кажсм. 
јер у тренутку кад сам ta питања саставлЈао нисам 
знао ono mro" сам ју*грсс сазпао пз новнпа n mro 
сам тако аутептичпо дознао од r. Мппистра cno.'b- 
них послова. Господо, у јавпости убачене су ве- 
лике речи, n то ne од ма кога. Сам Претседник ен- 
глеске владе говорир je o реппзпјп мпровппх уго- 
вора п ja сам хтео да знам, n мп спп треба да 
знамо, има ли кога у Квропи од одговорппх др- 
жавпика који верује и којн мпсли да се у ово те- 
тко доба привредне криае може иеђунзродни 
живот   оптерстити још једппм узајамним пепове- 

реп>ем у највећем степепу, n пма лп кога којп ве- 
рује да би ме1)ународпн жпвот могао то пово on- 
repelieihi- пздржагп. Пале су велнке речп: ревп- 
зпја уговора o мпру са деталлјма са ревпзпјом 
лржаиппх праннца. Л ко je npauiKj те државпе гра- 
imne? Je ли потробпо да вас потсетпм? Г0СП0ДО, 
цео културпп свет, без niieiepimania то се може 
рећи, у Церсаљу je створпо re пранице пасупрот 
четпрп vcaM.i.ene cn/ie, n то пасупрот one четпрп 
смле које су морале да предузму тешку одговор- 
пост за Сиетскп рат. Je ли мргуће да се цео к.\ м- 
гурни сррт вара? A затим те ipaimue ппсу слу- 
чајпе, чак one ппсу nn победппчке. Нпкога nnje 
водпла ммсао \ае victis — тешко побвђенима! 
A да je n билр кога коме бп можс бптп то била MU- 
čIO врдиља, бпо je дршар у Европу један велики 
човок, Претседник Амерпчке р^публике, који Je и 
.srn enoj парод у борбу за правду, да осигура и 
приликом склапања мпровппх угрвора победу 
правди. (Одобравање n узвицп: Слава му!) 

Госпрдр, те ipamnu' nncv слхчајпс, one i:y no- 
стале na р.снову огромних студија. Читави бреговн 
e/Kuiopara и дапас постоје у Паризу којп показ\- 
ју колико се размишл.ало док су те Границе биле 
утврђене. Зна^е ли шта пајвпте баца у брпгу, си- 
гурнр и Иас господо, као n мепе? To je, што je 
чудноватр мало, да у оном иоменау када се no- 
јавила мисао o Четворном пакгу, у том моменту 
О ревизији граппца говориле су iiajnnme one спле 
n one државе крје и саме имају знатних n ком- 
пактних мањина, na им ne пада im na крај паметп 
да говрре 0 ревпзпјп граппца na своју ппету. И 
ne само то, господо, него те државе ппсу сматра- 
ле за пртребнр да узму na еебе чак пи one оба- 
везе које nponncvje П.жт p Д[)уштву парода за за- 
иггпту мап.ппа. A, господо, да су те границе замп- 
шл.епе кар дефинитивне, за то Вам je jom један 
доказ Binne mio IlaKi p Друппиу карода nperiio- 
станл.а заштиту мањппа као обавезу и ja вае nn- 
там шта смемо да помпслпмо o тој ревизији гра- 
ница кад видимр да за њом теже one државе које 
nn ciiojiiM рођеним суграђанима, суграђанима n- 
стога језика, ne дају ne само грађанска права, ne- 
го како смо у блиској прошлостн били сведоци, 
одузпмају n ona најелементарпија, најлрироднија 
човечија права. 

Господо посланици, ja сам знао ima lie го- 
сподин Mmnicrap сполитх послова одговорит 
у погледу ревизије каших граница. Peh н у Koi 
миникеу Мале антанте било je то речено. Beh je 
то и г. Претседник владе казао у Сарајеву. Али 
мислим да смо дужни ми, господо народни посла- 
ницп, сами себп n народу КОЈИ претставл.амп да 
n ми одавде кажемо: да се љуто вара ко мисли 
да може једппм потезом nepa меи.ати ono mro су 
катп јунаци потезом мача отварали. (Дуготрај- 
no одр^рдвање и узвици: Тако je!) Нека избије 
свакп ii3 главе да би једнај ма колико крупна no- 
литпчка пптрнга, могла cpvnr.nn ono што je стио- 
рила najnnina правда sa коју су се толики животи 
полагали, (Дуготрајно одобравање и узвпцп: Ta- 
I;I) je!) 

Господо народпп прсланнци, морао сам да 
ставнм na господина Министра и друго питање и 
убацио сам, као mio сте видели, крилатицу реви- 
зпја, јер noc/ie прве ревизије Уговрра o миру не 
бп' се na том стало. Дошла би друга ревпзија Пак- 
та o Друштву народа и папослетку, како изглелл, 
n сама ревиаија највиших моралппх пачела ве- 
ликопа Вилзона. Господо^ ви вџате да je Друштво 
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народа na крају крајена после luiuie од 100 годи- 
на од како су га замислили иајвсКи филозофи, 
међу њима и један иемачкн, и. пр. Кант, први по- 
кушај остнарења те велике тежње ка вечитом ми- 
ру. Вн знате, господо, да иасупрот постоји миш- 
л.ење којс je нзрекао Молтке, да опет Споменем 
једнога Немца, којн je рекао: вечити мир го je са- 
мо санј na чак ни леп. Другам реч^Ма тежиги ве- 
митом миру зиачи ружап dam Mu који носимо од- 
говорност за практичну полнтику ие можемо се 
упуштати у филсЈЗОфијуЈ али ja смело тврдим, с 
обзиром na културпо стање целог цивилизовапор 
света и с обзиром na гежак положај у коме сс 
свет данас налази, да поштеии папорп за очување 
светскога мира пису филозофија, пего да су, на- 
против, једаи од главиих н пајреалинјих задата- 
ка практИЧНе политике. (Одобравање). 

РОСПОДОЈ кажу, Друштво парода je иејако и 
одвећ слабо да оснгура ono зббг чега je та ипсти- 
туција постала и готово злурадо указују на ие- 
успехе тога друштва. Ila ja знам, господо, да се 
Л)уди као деца рађају, и кад je тако ja бих Mo- 
rao да схватим да онда треба IIOMOIIII пактовпма 
као што je Пакт Бријап-Келогов, да се та устапо- 
ва ојача и да одговори својој сврси. И меии je 
мило што ме je Vi Министар спол>аи1НзНХ послова 
1)азуверио да Пакт Четворице mije противаи томе 
духу, као ШТО сам се ja бојао, пего да je on за- 
хваљујући иапорима namer r. Mmmcipa спол>а- 
шњих послова n његових колега у Малој антан- 
ти (Усклицп: ЖиВБла Мала аптапта!) добио ono о- 
бележје које сада ima, да се креКе у духу Пакта 
o Друштву парода. 

Господо, Друштво парода замишљено je као 
постулат културног човечапства, замишљено je да 
буде врховно судпште, замишл.епо je да буде са- 
вест целога света, да би ее међунароДНИ сукобп 
решавали no правдп n крајње je В1)еме да се je- 
даред jacno пзрече шта хоћемо. Хоћемо ли ми да 
остваримо у сагласпостн опште-човечапских пде- 
ала своје посебпе пдеале или хоћемо да се вра- 
luuio na ono варвареко време када je врХОВНИ 
npnmum у ме1)упаро;т(>м жпвоту био sakro ego- 
Lzmo? 

Господо, ja иогу да зампслнм да пеко за Дру- 
lUTBo парода стрепп, да се боји 38 п.ега, na чак 
да прететавпм n то да Неко сумња у n.era, могу, 
господо, да чак допустим као максимум концеси- 
je n то, да пеко сумп.а уотпте у оствареп.е n.ero- 
во n да мисли да je то једна пеостварлтва пдеја, 
којој се можемо nnme илп мап.е прпближитп, а- 
ли никако ne мог\ да допустпм да се Друппио 
парода као прИНЦИП, као пачело одбпја, јер то би 
било ono IHTO Епглезп пазпвају „moral msanity" n 
било бн врло onacno ако се од те болестп оболе- 
ли баш onu који имају највише cnare. И опет мо- 
гу да изразим своје радован.е mro то mije тако, 
али свако од Вас je пачисто зашто сам ja nocra- 
Biio ово питање, јер изгледа да je неко време 
Пакту четворпце претила опасност, да се коси са 
духом Друштва парода. 

Иапослетку, господо, питање Друштва парода, 
mije само nama ствар, јер n поред namer ослобо- 
1)ења n yjeiiiiinen>a n другпх nnrepeca Koje су no- 
једипп пародп кроз Светскп par остварили, у е])аз- 
мери својих жртава добпло je п.пме n цело чове- 
чансгво, ono je добило Друштво народа. To je те- 
ковипа целог човечаПства, јер мпслнте лп ви да би 
Вилсон n Америка за посебне интересе малпх нан 
рода поднелп one жртве, које су пбднели n за|1 сада 

петпаест годииа после тога, да те жртве постапу 
узалудне, зато mro je можда у Европп завладао 
некп пов талас, који мпслн да се треба враћати ста- 
ром, кад je спла била извор и утока свега. Снла 
Hora   не   молп,   каже   nam   парод.   И  onaj   којп   се 
служн сплом долазп врло често до тога да буде 
геправедан a пепранда je врло близу para. Ви сте 
видели, господо, у последње време постао je бби- 
чајј ВрЛо ружан обичај, да се више цене n да се 
сматра да Више вреде oiin који више cnare пспо- 
■ i пвају. Шта вите дубоко сам уверен да iie ове Mo- 
je речн, које су топао израз жел>е за одржање мп- 
ра, многи сматрати као слабост. Колнка заблуда, 
господо, колика заблуда?! Kao да нема у животу 
прпмера кад су велике државс слале казпепе експе- 
диције на мале 3e\ube, na како су завршене те експе- 
лпцпје?  Страховитим  сломом  великих  држава.  II 
као да нема у исторпјп прпмера, господо, да су no- 
једине велике војске, унапред носиле за собом око- 
ве,  којпм he  оковатп побеђене; n ти  војни похо- 
дп заВрШени еу великпм поразом великих војсака, 
којп je одјекнуо  као поруга  na листовима исто- 
l'iije. Господо пародпи послаппци, шта су имале те 
земл.е, тта су нмалн тн мали народи? — Имали су 
једпу »сптннцу«,    која  се дапас  готово презире, 
имали су у себп моралну спагу. Због тога, nama 
тежња за миром, mije nama слабост, ona je наша 
снага, она je онај неисцрпми извор осећаја за прав- 
ду, којп je водпо Мнлоша na Коссву, и који je во- 
дио безброј Милота ripeko Албаније. И, господо, 
последп)а реч нас политичара, то je: правда, n то 
je  мост,  који  пепосредпо  води  од nac, ка  нашој 
јуначкбј војсцп. 

Господо послаппцп, морао сам да ставим 
пптап.а таква, да јасно дамо себи рачуна, je ли 
у опасности Друштво народа као највећа мо- 
рална институција? Али морао сам да ставим још 
једно питање: да ли су у опасности и сама Вилсо- 
нова начела, јер доживели смо n то, да ne ма ко, 
него одговории политичари xolie да фалсификују 
смисаб para у Средњој Европи, a тај смисао Свет- 
скога para у СредњоЈ Европи mije формулисао 
пико други nero Вилсои, својим принципом само- 
опредељења. Насупрот томе неки одговорни држав- 
ници називају балканизациЈрм Средње Европе оно 
стате у коме народи Средл,е Европе имају своја 
природна права и своју слободу. Господо, ако je 
то балканизација, ми балкански народи, који зна- 
мо, колпко ćMO уложили труда, жртава и налора 
за своје ослрбођење и своја права, -- мн знамо да 
се том речју више можемо поносити, n да je она 
изгубила смисао поруге. Јер, ако je то балкани- 
зација, што у Средњој Европи нема више труле 
царевппе, која je угњетавала слободу народа, nero 
mro сија пад Средњрм Европом звезда Мале аи- 
танте, то je опда ствар, којом се можемо поносити 
и које се ne мбрамо стидети. (Бурно пљескаше), 

Посподр, мало час je г. Мппистар иностраних 
дела рекар шта je задатак Мале антанте: да чува 
поредак, да чува мпр, да чува поштовање мировних 
уговора, да буде база за економско папредовање. 
A ja ћу, господо, још додати n ово, што мислим да 
je сукус свега mro je г. Министар спол.них посло- 
иа рскао: да Мала аптапта хоће да буде најчвр- 
mlin стуб Друштва народа n да Мала антанта пма 
снагу четпри заладне силе пикакав Четворни пакт, 
пзваи /1.руттва народа ne бп бпо потребап. 

Ja одлазпм са овога места, господо друговп, 
VMupen, одлазим умиреп зато, што je г. Мшшстар 
С-ПОЉНИХ   noc.ioiia   погодио  опу   главпу   поту,   кој\ 
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je требао да нам каже. У његовој изјани има m'- 
поколебљива мирноћа и тежља за очувањем Сиет- 
ског мира, с јсдие стране, a с друге стране, гос- 
подо, има одлучности у речима г. Министра и ja 
видим да господин Миинстар зна, да за м.им стоји 
један народ, к'()ји, кад су у питању њсговм илса.ш 
за великог Краља и велику Отаџбину (Бурно II.

;
I,CC- 

кање и усклици: Живео Краљ!) спреиан у души ira 
Косоиску трагедију и Албанску 1"()лг.;ту, нма снаге 
да извојује иово Куманово и мови Кајмакчалап! 
(Опште 6y[)ii() и дуготрајно пљескање са сложпнм 
\ склицима: Живео!). 

Претседник др. Коста Кумапуди: Има реч иа- 
родни посланик г. др. Лзудевит Ауер. 

Др. Ј1>удевит Ауер: Господо народни посла- 
иици, први гласови o Пакту четворице створпли су 
импресију да je Пакт четворице судбоносан и те- 
жак и изазвали су бојазан да lie on omu претеча 
новим трзавицама и новим сукобииа; /-Uiiiamiiiii го- 
вор г. Мннистра споллтх послопа, прашки комп- 
пике Министра спољних послова Мале антанте 
као и публиковани тскст иакта чегвормце у мио- 
гоме су нас умирили. 

После крвавог para када се свет зажелео ми- 
ра, и када je била стиариа потреба мира, OCHOBaHO 
je Друштво Народа. Институција узвишена, у коју 
се гледало са пајмећим надама. Мислило со да ne 
Друштво иарода бити ne само чувар постојећег 
стања него и арбитар у свима споровима који би 
евентуално могли настати, да lie се у тим споро- 
вима судити no правди, no моралнии иачелнма Ko- 
ja су му основ u да lie пмати cnaie да прибави 
респектовање својим одлукама. Taj највиши ме- 
1)ународни форум требало je јачатн, јачати његов 
ауторитет да доиста помоћу њега нестане ратова 
п сукоба. Toj je сврси служио Бријап—Келогов 
пакт, затим Локарно п друге установе. 

Ku'x гледамо развитак међународних односа 
видимо да су постојале и тенденције да се Дру- 
пггно парода слаби и да се његове одлуке ne no- 
штују. 

За доказ тога видели смо сукоо na Далеко.м 
Истоку између Јапана и Kime, затим сукоб у Гран 
Чако, у Јужној Америцн, ипделп смо да ратни 
бродови пролазе кроз Панамски канал, видели смо 
да се на острву Тринидаду опскрбљују ратни бро- 
доии угљеном, нафтом, храном и осталим, иако су 
све  те државе чланпце Друштва парода. 

Па кад емо све то знали гк>ставлзгло се пм- 
Taii>^, nuje ли Пакт учетворо нови чавао у сандук 
Друштва народа. 

Знамо шта je претхбдило Пакту четвбрице: 
теж1ва за ревизијом мировних уговора, ревизпјом 
територијалном и ревизијом осталих устапова. Te- 
риторијална ревизија имала je да погоди нас, Че- 
хословачку n Пол>ску. Код Пол.ске имала je да 
дирне у Коридор, да дирне у Гдињу, у једину 
пол.ску луку на Балтпку, која je важпа као плућа 
за развитак Гкшске. Код Чехословачке п.мала je 
ревизија да дирпе у чпсте ческе крајеве, a код иас 
мислило се na такву ревпзпју, да je im луда фап- 
тазија ne би луђу могла пзмислптп. Ревизионистич- 
ке тенденције претиле су да поншпте n ono мало 
noBepeiha које су угрожепе државе п.мале у уго- 
воре n институције, које су створеме да чувају 
међународну правду и међународни мир; 

AKO се мислп o ревизији мп поручујсмо да 
CBOje ne дамо a 'ryl)e nelie.Mo. (Живо ОД0брав&>е). 
I lame еу границе оивичене ОШТрицом мача n nn- 
каковпм папирнатим уговорима ne могу да се no- 
мере.   (11л>еска11>е  и  жпво одобравап.е).  I lame  гра- 

пице пису случајне, нпсу вештачке. Од Каравапкп 
до Преспанског језера, од Старе планине до Ja- 
ЛјЈапске пучине, све je то nam парод, све je то 
nama Отамбипа, спета n свима подједиако мила. 
(Бурно одобравап.е). Ако би се ко усудио да у 
name граппце дирне, онда Југославија ne би имала 
14 мплпопа стапонппка nero 14 мплпопа лавоиа 
који су спремни те ipamme да чувају n брапе. 
(Живо n.i.ecKan.e n бурпо одобравање). Г. 11рет- 
седник владе др. Mn/ian Сршкић кбзао je у Са- 
рајеву: ;{Ревизију imni ПримаМО', пити ћемо ју 
икада iipiiMinii, im in се (jna може за Малу аптан- 
гу поставптп, јер смо доиол>по јакп да сваки ревн- 
зионистички  iiac|)iaj  ćBojOM спагом (Јдбпјемо". 

Mu оспоравамо сваком морално'право да гово- 
ри 6 ревизији мировних уговора a нарочито o гери- 
гбријалнбј i)ei!;i3iijii. 

Када зпадемо да je то пр^,тходило Пакту че- 
творице да je жел>а за ревизијом изазвала мнрга 
конферисања, иутовања и узбуђејгшст, и да je иосле 
трга дошло до Пакта четворице — у којем je до- 
душе ревизија искључена -- онда се ne треба чу- 
дптп да je постојала сумња n бојазан. 

Питало се: чему тај Пакт, кад се то све може 
остварити у оквиру Друштва народа? Питало се: 
нма .in то значити право јачега? 

llanm пријатељи полагалп су већу важност 
праву, праведности, моралу, nero сили. Mu смо 
уверени да he omi и дал.е такови остати. .lep ако 
je до јачега, онда смо јачи ми, јер je право na 
namoj   страни.   (Пљескање и  живр рдобравање). 

Господо народни посланици, изгледало je, да 
пеке од великих спла покушавају уздрматп мо- 
ралне темел.е мира. Напротив Мала антанта не да 
у мбралне темел>е дкрати, nero \olie да се ови 
гемеЉи учврсте, да Друштво народа постане јаче, 
чвршће. ефикасније, 

Мала антанта n Пољска сматрају да je Дру- 
штво народа најбоље јемство да се очува мпр, по- 
редак n цивилизација у Европи na ћемо зато у том 
npannv радити n одбијати сваки покушај да нам 
се неко непозван наметне за арбитра. 

Mu хоћемо мпр, хоћемо да бранимо mro je 
name, хоћемо у миру да се развијамо, те осуђује- 
мо сваки покушај, који би могао свет — напаћен 
свет који жели привредну обпову и социјалну 
правду — да баци у ново зло n иову катастрофу. 

1 (рема речима г. Министра спољних послова 
Пакт четворице нема ревизионистичких тенденци- 
ja, (/ii je у складу са Друштвом иарода, on учвр- 
шћује II [емените сврхе Друштва народа, na je зато 
одговор г. Министра спољних послова унео олак- 
maihe у нашу земљу n nam народ. Taj одговор 
поздравиће цела nama јавност, na му зато захва- 
љујем n одговор примам до знања. (Бурно пл>еска- 
ne n дуготрајноживо одобравање у целој 11арод- 
noj скупштини), 

Претседник др. Коста Кумамуди: Има реч na- 
родни послаппк  г. др.  Пивко. 

Др. Људевит Пивко: Господо иародни посла- 
иицп, v пгрвој (|)ази када се почело гоиоритп o ово- 
ме Пакту учетворо, пзазнало je TO ne само код nar 
nero још umne у Чехословачкој n Пољској једно 
узиемнрење. Особито noJbCKa штампа била je то- 
лико осетл.ива, na je дирвктко ПОказивала na из- 
весне цил>еве Пакта, које je делимично споменуо 
сада пријатељ r. др: Ауер, Нама свима који смо 
у овнм питањима рсетљиви и морамо бити осет- 

i iiiiii било je то врло neiipiijanio. Ja ематра.м да 
би се могле и на овоме месту споменути рефлексн' 
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,ic које су учињене у погледу name земље у вези 
са опаквим предлознма ревизије. 

Каквн су били у првој схеми Мусолинијеви 
предлози у Иакту учетворо? Ми смо у кр.ајевима, 
где живи MaibH нлн већи број .\ian>mia, ово врлр 
осетили. Па и л»уди нашег рода и наше крви, који 
имају извесне аитидржавмс цпл.све, како бих ре: 
као, сматрали су — како je показад и једаи ироцес 
овде — да je инрстранство евеигуалнн спасн ic.i.. 
Гршодр, то даје пуио повода за размишлЈање. Ма- 
кар био број оваквих иаитх до^ађНХ непријате- 
л.А мален na и минималан, нплк je пезгодио да рци 
уопште егзистирају и да се оваки л^уди јављају, 
јер то показује да имамр на своме те .у Ахилову 
пету, што данас после трлико година ^аједничког 
живота не би смело бити. (Чује се више гласова: lo 
су плаћеници!) I la иакар били и плаћени и купљени 
од туђина. 

У пољскрј штампи могло се вндети да je сама 
(;i'.;i ствар —- предлог Пакта мало привукла и 
приближила ову словеиску државу нама. После од- 
грвора г. Шефа енглеске владе, видело се да je би- 
ло Morvhe разговарати o извесним изменама тога 
уговора ревизијс. Пољска и Чехрсловачка морале 
су заједпо са иама стати на станрвиште да буду 
опрезпи. Иакб су iiaiuii г.г. министри спољних по- 
слова Мале анташе заузели једаи jačan став, који 
je у извесном погледу сигурно нмао u одјека, до- 
брог и јакрг одјека, онда иас мора с друге стране 
развеселпш крнзеквенција која je изишла за Пол>- 
ску, јер су нам Пољаци даиас иуно ближи. Ja нећу 
помињати оиу пдеју koja je у Пол.ској више пута 
била иаглашаваиа да се мора тежити томе да мо- 
рамо привући себи још највећу словенску силу, 
једпа идсја, која je врло лепа у иези са Малом ан- 
тантом. To je за мене врло добра појава, и ми je 
искрено поздрављамо. 

Морам pelin, господо, да je ciiiioliini одговор 
Шефа италијанске владе био прмирљив. Разуме се, 
мо[)ало je доћи до измеие текста, јер ona тенден- 
ција која je бпла у почетку у I [акту учетворо мо- 
рала je пасти. Да та тенденција није пала, било би 
то, да би ове четири велике свропске силе створиле 
расположење за све друго само не за мир. Ако 
су се one изјашњавале да je њихов посао у духу 
стишавања н осигуравања рпштега мира, онда je 
несумњиво да je и текст морао бити у извесном 
погледу бар толико јасан да га правилно мржемо 
разуметн. Mu, дакле, ове измене које су сада до- 
тлс у парафираноме тексту исто тако срдачио по- 
здрављамо. 1 lam Mniincrai) спол.ппх послова хвали 
Пакт као свако дело које служи миру n циљевима 
Друштва парода. Mn се, господо, Takolje с тим 
слажемо и хвалимо Пакт учетворо са тога станови- 
шта, јср сада уДружеље највеЈшх европских сила 
пма у мислима ono истр mro je већ аре показала 
naina Мала аптапта: да служп миру у вези са при- 
јатељима и са свима онима којимајециљ мир. Ла 
сам Господипу Мнпистру спскгвпих послова псто та- 
ко веома захвалан, mro je ka DBO пптање дао умп- 
рујућп одговор, n желим са овога места да кажем 
jom само пеколпко речи na п.егов говор у Сеиагу 
којп je бпо у вези са Пактом, јер je одлучпа рен 
увек neuno што помпрује пароде. 

,la сам чуо n mi сте сви сигурпо чули пз уста 
пашег државпог заступника, r. Министра спољних 
послова, one neli давпо очекпвапе речп које ће д.а 
обрадују цео паш народ. A тако псто и дапатп>11 
п.егов говор служп општем умирељу. Ja сам задо- 
вољап са говором г. Мппистра n захвал.ујем му на 
евему. (Жнвео). 

Претседиик др. Коста Кумапуди: Лавио се за 
реч г. др. Никола Кешел^евпћ. Алп on пије упутио 
ово пигап.е. I". М^шистар љефво пме није спомепуо 
n тумачеЈш стриктпо § 41 |1ословника on ne бп имао 
права na реч. Алп како je r. Мпипстар навео n iin- 
терпелацију Југословенског народаог клуба, коју 
je n г. др. Кешељевић пртписао, ja с^атрам да му 
греба дати рем; (Одобравач.е). 

Има реч пародии послаипк r, лр. Кешељевић, 
Др. Никола Кешељевић: I'ociuvio, према певи- 

iioj форми Иакта унепворр пзгледа да га mije тре- 
бало im донети, Али ja верујем да има нешто у по- 
задинн mio се крпје пза ове његове кевине фор- 
ии. Није TO иеиипо јагње. Врло je добро одговоре- 
но na то питање. 11ока пас (;mi ссрчпрају na TpU вр- 
Сте парода, MU смо criiapajvliii ову вемљу доказалп 
шта вредимс, показали како се земл^а ствара n како 
MU TO ра.дпмо, lo je n за будуКе време nam одговор. 

Господо, зна се да се у италијанској штампи 
поред свега Пакта учетворо ппше o ревизији, no- 
ред тога што je то питање покренуо г, Мусолини, 
којп je после парафлраи.а Пакта сорхирдо иароде 
у три врсте, a то у своме јучерашЈђем говору \- Се- 
пату n пзпео, зпа се да њихона иггампа mune n na- 
пада nac ii(>Ka3yjyliii тепдепцпју да парафирани 
Пакт тумачн na пстп начин kfio n ирии предлог г. 
Мусолпппја. Зна се да пталпјапска штампа као и 
npii Богу nama, nmne само ono mro joj je дозво- 
л>епо, значи да je пталпјанској штампи дозвољено 
да ппше како сада mmie, јер ппачс ne on могла im 
једне речи написати, као mro im nama штампа im- 
је Mor.ia im једне рени рећи no мајој пптерпела- 
цпјп, коју сам ja подпео јер je то цензура за- 
брапила. 

Неко je изволео висбкопарноиуадижући немач- 
ку културу, да спомспе реч „балкаппзацпја". A ja 
тврдим да je ова балканизација коју смо створили 
далеко боља од оног стап.а и далеко бол^а од оно- 
га, mro су у Брест-литовском И Вукурешком мпру 
спремали нама и осталим народима. 

Претседипк др. Коста Кумануди: Господине 
послаппче, молим да се држите питања које je на 
днрвном реду. 

Др. Никола Кешел>евиН (наставља): Ово je na 
дпевпом реду. Menn се допада став name братске 

i 1()л>с1<е, која je одговорпла да могу писатп n mn - 
писивати нпа xolie, a ми зпамо једпо те једпо, ми 
знамо да имамо своје границе и ne дамо да се 
крње. (Узвици: Такр jel — Пљескање). Зашто го- 
спода us четири велике спле сматрају, да могу 
говорити n ппсатп чак n у званичним актима, да 
се може nauic тело сећи, да се могу namii пода- 
ници n nama једпокрвпа браћа узимати у комбн- 
нацију као робље и да се са п.има може радити 
како се хоће. 

Прошла су та и таква времспа, господо, и да- 
nac се ueli ana да се na таква акта одговара пстим 
таквпм актпма, дапас je такво време да се као no- 
следице таквих аката јављају пемирп n револуци- 
је. Ла бих хтео и желео да видпм која би од вели- 
ких сила смела n да покуша да објавп мобилиза- 
ЦИЈу благодарећп стању у ко.ме се њпхове земл>е 
палг1зе. Господо, треба мушкп говоритп: пека onu 
пактирају како год xohe, nac се TO ништа ne ти- 
че, јер мп врло добро зпамо како ћемо одгово- 
piiTii. (ПлЈ.еса1< n одобравање). 

Господа мпппстрп Мале аптапте су врло до- 
бро учппилп што су се окрепулп у своме догова- 
рању n р.иу једпој ствајт, a TO je да смо мп Сло- 
lu'iin, да MU као Словепп једнако дејствујемо, да 
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Je name словенско питање једно и да врло ДобрО 
знамо правац којим као Слоаеии треба да идсмо, 
да смо највсћа нација и ла се нс можемо игно- 
рисати при решавању снекких iinraiba. (/Киио о- 
добраван.е). 

.Ja, господо, оиом прпликом морам да сс о- 
сврнем na једну Другу страну која се односи на 
рал Краљевске Владе, a то je да се, ие обаЗИрућМ 
сс па питање које се даиас овде третира, опде да- 
јс npiicucTno питању над иптерпслацијама и да Je 
крал^евска Влада (i DBOra пута погазпла Усгаи и 
свето право послаинка, одгонараЈуИи na mnaii.e 
a не na интерпелације и Ja протестудем г11)отив to- 
ra и тврдим да Je то карактеристичан и системат- 
ски рад данашње Крал>енске Влале у свима пита- 
њима. (Одобравање на левнци). 

Претседник др. Коста Кумануди: Господо на- 
родни поелапици, ja hy ca ватим пристанком за- 
кључити даиашњу седпицу n као дневни ред за 
идућу седницу предлажем: 

1) Претрес извештаЈа одбора за проучаваи.с 
закопског предлога o изменама и допунама по- 
јединих законских прописа  o  аграрној   рефбрми; 

2) Избор ОДборА за проучавап.е законског 
ii|)e;ui()i\i o .\iel)yiiapo;iiin.M уговорима и споразу- 
мима; 

8) Петрес иЗДештаја одбора за проучбвање за- 
KOHCkor пред.ки-а o наадухопловпој копвеицпјп 
изме1)у I\pa,i>eHHiie ЈугославиЈе и Републикс Ау- 
стрије;   и 

4) Претрес извештаја одоора за проучаван>е 
закопског  преллога   o   ррганизацији   ватрогаства, 

Прима ла Народпа скупипниа овај дпевми 
ред? (Прима). Објављује да Je предложени днев- 
im ред 11рнмл>е11. 

Данашњу седиицу закључујем a иаредму за- 
казујсм за сутра  у 10 n 30 часова upe подие. 

Седница je закл>учеиа у 12 чассиа. 

П P И Л O 3 и 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

иародиог   посланика   Мустафе  A.  МулалиИа  на r, r. Л^нлнстре    трговине,   просвете   п финансија, 
o лпквидацији „Народпог Дела" и трапсакцији његове имовипе na приватно лице 

ГосподиНе  Прегседниче, 
Користећи се члаиом 72 Закона o пословном 

реду у Народној скупштиин, част ми je подпети 
следећу 

интерпелацију 
У циљу националне пропаганде, националног 

развиЈан.а народа. јачања лдбави према Moiia|)- 
хији, подизања витсштва и ро.чол.убл.и, a ипици- 
јативом iiaimiN иационалиих претставника, осно- 
наио  Je у годипн  1924  „Народно Дело". 

„Народпо Дсло" Je друштво чије се делова- 
fbe темељи ма друттвспнм правНлима, која ис- 
кл^учују сваку личиу претензију. Друштвепа пра- 
вила потписали су: бл. поч'. патријарх ДимитриЈе, 
вбјвода Петар Бојовић, .'lp. Нинко Перић, Мита 
Трифуновић итд. a одобрио их Je Мниистар уму- 
трашњих дела својим решељем од 29 јула 1930 
год.  број 1-21775. 

Према пЈЈавилима задатак je „Народног Де- 
ла" да открпва и сакупља хисторијски материјал 
no задужбинама, превађује фреске наших влада- 
ра и великодостоЈапственпка, да спима композн- 
иије из свих крајепа, a иарочито из крлевке naiuer 
државног живбта Јужне Србмје, колевке иашег 
националнбг реиесаиса, да огпива Иузеј „НарОД- 
ног Дела", да o6Jaiuiiyje доказе o прехпл.адугодпш- 
iboj култури и контннуитетпом праву иа сие иа- 
nie земл)е и да послужи свестраном образ6ван>у 
народа, као прави ппемсии НароднЛ универзитет, 
путем издавања дела, мбнбграфија, путем бдр- 
жавања предавања, нзложаба, путем растурања 
умстничких слика; икопа., споменмца итд. 

Према друштвеним правилима рад ,,I lapo/inor 
Дела" mije \4ipaH.,i.eii na матерпЈалп^' добит. Сва 
средства, коЈа буду друштву na располагању, има- 
ју послужити великим друштвепнм циљевима. Ta 
средства су прсма чл. 8 друштвенпх правила: I) 
Прилози и потпоре лица и устапова (приватпнх 
и   државних)   за   помагаље   „Народног  Дела".   2) 

Претплате и исплате за пропагапдистнчке објекте 
одговарајуће друттвеиом циљу. 

Да Je „Пародпо Дело" покренутр пеопходннм 
пацноиалиим пртреб^јаа, да му Je дат пеприкосно- 
вен цил. и задатак, као и зпачај, то ppTjpJ)yjy na- 
um национални еминенти, шпписаии na правили- 
ма, то доказуЈе првс врело друштвепих прихода, 
то доказује уверење Министарства просвете On 
бр. 13515 pa 28 фебруара 1927 1ч)дипе, коЈнм се 
„Народпо Дело" оглашуЈе и препоручуЈе, као кул- 
турно друштво општег значаја- Потреба, коЈа Je 
покренула оспивање „Народног Дела", даЈе дру- 
штву трајан резоп постоЈаша, na im друштвепа 
правила ис предвиђају никаквих одредаба за слу- 
чај разлаза друштва, нити предвиђају одјзедбе o 
судбини друштвене имовице, у случају разлаза 
друштва. 

За доказ општег значаја овога друштва, Ha- 
родно je Дело установило n своју значку и сврју 
заставу, koja носи name националне амблеме. 

Друштво „Нарошш Дело" као такво, ужива- 
ло je велике HOMOIIH и првластице од д()жаве. _ 

Мипистар финансија решењем под ор. 48372- 
26 6д 12 јануара 1927 године, ослободио je ..Па- 
родно Дело" 6д плаћања такса из Тбр. 1, a реше- 
њем бр. 29713 од 8 новембра 1924 године ослоип- 
ђено Je no § 48 Закона o непоср. пррезима, кар 
јавна културна установа, крја не дели добит, од 
плаћања пОреза и свих приреза. Министар сао- 
браћаја je давао сталне бесплатне карте. Мини- 
старство војске и морнарице стављало Je na рас- 
положеп.с своје аутомобџле, шофе|)е n оепзип. 
Општина београдска ослободила je од рпштинске 
трошарине. 

Расписом Министарства просвете П.бр. 31366-29 
n On бр. 32300 наређенр je бановинама, срезо- 
вима, општипама и школама, да обавезно откуп- 
л.ују едиције „Иародног Дела". Општине су у сво- 
јим буџетима морале предвиђати ставке за откуп- 
rt)HBaifafe тих едицпја и за субвепцпје  „Иародном 
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Делу". (Некоје огилтиие и поред уплате, те сдициј^ 
још пнсу mi дооиле!) Скррр сг.а Л\н11истарстна су 
OTKVii.i.iiiia.ia те едици.је. 

Miiiiiiciapcriu) ироснегс je само прошле годи- 
ис откупило lOOO крмада „Паптх победа" за 
100.000 Динара. 

lio (^аредбама Министарстр.в унутрашњџх де- 
ла и среске су n.'iacru ^иле апгажонаие у расту.- 
раи.у едиција и маркица „Мародиог Дела". Мипи- 
ctap просвете господин Миша Трифунориђ огла- 
ciu) je публпкације „Иародног Дела" обавезним за 
све школе, a na то се одпосн и распис Miiiuuinp- 
ства проснеге П бр. 27147/.'31. Обласпе самспираие 

•ni.OOO i ipn.Mei >ака „Краљ lierap' 
io,ooo »» ,,Ka|ia!)(iplie" 

1 ().()()() и „Hamu  Пладари" 
1().(1(И) »1 „Уједињење" 
i о.ооо i „llame  1 loo.'.tr" 

1.550 .. J lame   Победе"  (лукс.) 
1.000 ,, .11репород" 

5 000 M „Зборник" 
10 000 ,.l (сторија Света" 
7,000 ,, „Историја o Христу" 
7.000 ,, „Пуг у Живот" 
6.000 ,, „Ум царује" 
11.000 !» „Историја   .Ктоелапмје" 

док ру иостојале, oiKvim.ie су ОГрОмне киличиие 
Kibina и слика „Народног Дела". 

Мипнетарспш финансија јв одобрило „Народ- 
ном Делу" пр.одавање иаркица „просветница", ко- 
је су носиле лик наших националних великана; 
Kapaljopha, Војводе Степе, Војводс Путника, Све- 
трг Саве, Ћприла и Методија итд., a за распра- 
п е тих ..прпсветинца" издавани су поеебпи рас- 
писи. 

()бзи[)ом II.I оиакву iKJMoli Народио je Дело 
ноказало иелик уепех са својим едицпјама. Пзда- 
ло je м у парод растурило ове минографнје: 

у вредности 

- 

1,200.001) 
ооо.ооо,— 
бОО.ООО.-гг 
(iOO.OOO,-- 

1,000 000.- 
450,000;« 
300.000. 

1.500.000.— 
.'..ООО.ООО.— 
1,050.000.- 
1,050.000.— 
1 200.000.— 
3,800.000.— 

Димара 

у вредиости 
I Јздало je и one слике: 

3.000 ПЈ^нмерака Снети Саво 
3 ооо        ., Карађорђе 
з.ооо        „ Дбситеј 
з.ооо        „ Караџић 
3.000 „ Његош 
3.000 ,, Парод око  иенача 
Све бстале као Крал., Краљица 
Издало je маркчце ..просиетппце" 

OKO 

300.000,- 
300,000,— 
300.000.—- 
300.000.— 
300.000.-- 
180.000.— 

3 000.000.— 
1,000.000. 

Динара 

Како су све едиције „Народног Дела" биле вр- 
ло cK\aie, далеко премашујући трошкрве издања, 
може се закл.учнтн, да je „Народнр Дело" након 
осмогодишњег деловања зарадило извесну имо- 
вину, која може значити као јак материјалии фонд 
за будући друштвени   национални   и хумани рад. 

Међутим, премда правила не предвиђају раз- 
лаз оног Ko[)Hciior друпггва, ових je дапа изврше- 
па трговачка протоколација мНародног Дела" као 
влас! ггва  господина  Петра  М.  Петровика,  m- 
блицисте и дотадап.ег претседника „Народног Де- 
ла" са овом фирмом: 

..Иародно Дело", IIIICTIITVT за иациопалии m- 
блипитст, власник Петар h\. Петровић". 

У ,',Службеним нрвинама" од 9 фебруара one 
године објављено je овлаштење господина Миии- 
стра тЈЈговине и индустрије бррј 175 o трансакцији 
друштвених едиција (имовине) на привдтног вла- 
сника г, Петра М. Петровића. 

•Kako се ликвидација друштва ,,Народно Де- 
ло" као и трансакција његове имовине ne слаже 
са друштвеппм правилима, част ми je замолити 
господина Министра трговине, да ми изволи рд- 
говорити na ова uman,a: 

1) Ради каквих je разлога ликвидирало дру- 
umu) „Иародпо Дело"? 

2) Ha ком ociionv и na KOM праву je издао o- 
влаштење o трансакцији лоуштвене имрвине у 
власпост господина Петра М. Петровића. 

3) Да ли сматра компатибилним да господин 
Петррвић, коме може као појединцу бити цнљ са- 

Укупно око    21,530.000 Динара. 

мо добит, носи фирму .,11ародпо1' Дела'? 
Част Mii je замрлити господипа Министрп 

просвете, да ми изволи дати одговор na ова пи- 
raiba: 

1) Шта му je познатр o ликвидацији друштјза 
„Народно Дело" и да ли сматра кррисним n.ero- 
во поелажење у приватну власнрст? 

2) AKO сматра да „Паролпо Дело" mije по- 
гребпо namoj naniijn, да трсба да ликвидира, ко 
има npano na iheronv пмовппх', стечену осмогоди- 
miMiM радом уз најповољније услове стваране од 
стране државних и самоуправних власти? 

3) Да лп се, v случају ликвидације, могу n на 
какав начин оправдати све one концесије чињене 
..I [ародном Делу"одстранедржавних самоуправних 
власти. те све one жртве. које je народ чинио от- 
купљујући едиције ..Народнрг Дела". Какве се мо- 
ралне последице могу предвиђати, ако резултат 
оие пајпеприкосповеппје пацпопалпе пропагапде. 
искажемо као трговачки nocao једпог или неколи- 
цине лппа? Да ли he народ гшиватити n примати 
к cpiiv какву другу сличну акцију? 

Част ми je замолптн господипа Министра фи- 
наисија 'ia ми нзволи одговорити: 

Л Да ли iie и надаље подел.ивагп све повла- 
стице госполину Петровићу, које je уживало ,,На- 
родно Лело"? 

2) AKO се „Народпо Дело" n v прошлости сма- 
тра nnoKocnoM трговачком фирмом г. Петровића, 
да ли су се могле давати све one повластице, које 
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су разпи.м решењима Мипистарстна финансија /ta- 
nane „Народном Делу" као друштву општег зна- 
чаја,  без претензија na добит. 

Молим Вас, господине претссдннче, да onoj 
интерпелацији у смислу Закоиа o пословном ре- 
ду изволите дати предност! 

Молим Вас да    и    ODOM прнликом    изнолите 
примитн нзјаву нскрепе оданости. 

народни прсланици; 
Мустафа Л. Мулалић, с. р. 
Богољуб КУЈунџић. с. р. 
Хусеип Кадм!], с. р. 
Хаџи Тодор ДммитријевиК, с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
народног посланика др. Анте Куптарића na Министра финансија o ненсплаћивању исељеничких уло- 

га уложеннх код Хрвагске сел.ачке задружме банке у Загреоу. 

Господнну 
Претсједнику Народне с^упштине 

b с u г p a д. 

Ma основу §-а 72 Закона o пословном реду у 
Народмој скупштини част ми je поднијети надлеж- 
иом Ммиистру Финансија ову: 

ИИТЕРПЕЛАЦИЈУ. 
I la основу чл. 4. Закона o исплати нсељеинчких 

улога устаисжљена je држаниа момисија за испла- 
ту исељеничких улога код Прве српске земл>орад- 
кичке банке у Београду и Хрватске сељачке за- 
дружне бапке у Загребу. 

Je ли Вам познато господине Министре, да je 
ова државна комисија за исплату исељеничких уло- 
га завршила свој рад и да су улози код Прве срп- 
ске земљррадничке банке у Београду исплаћени, 
док до данас иијесу исплаћени они код Хрватске 
селЈачке задружне банке и ako je стечајни управм- 
тељ   правовремеио  пријавир  сие  оне  улагаче  код 

Поштанске штедионе   у   lieoipa.iv, чији ее улози 
имаду сматрати исељеничким. 

Како je велика нећииа ових vviai ача нсел.епнка 
баш овдје из Прнморја, иарочито из цриквеничко- 
га среза, гдје парол живи у највећој биједи, то 
сам слободан запитати г. Министра финансија, за- 
што се не исплаћују ови нсељецички улози улага- 
чи.ма код Хрватске сељачке задружне банке у За- 
гребу. 

Слободан сам замолити господине Претсједни- 
че, да оиу интерпелацију предложите господииу 
Министру финансија са молбом, да мн на iijy одго- 
ворн иа једној од наредних сједпица Народие скуп- 
штннс. — 

У Цриквеници, дне 17. маја 1933. 
Др. Анте Кунтарић, с. р. 

na[). послаипк 

ИНТЕРПЕЛЛЦИЈА 
иаролног послапика др. Iliiico.if Кешел>еви11а и другова na Мипистра нностраних послова o писању 

стране штампе o ревизнји уговора o миру. 

[^осподине Мппистре, 
Народни посланици, чланови Лугословенског 

народног клуба, забрииути су тешком ситуацијом 
у међународним односима. У непријатељској ино- 
страној штампи, пнше се и пропагира ревизија уго- 
вора o миру, пише се отворено, да се та ревизија 
у главном тиче иаше отаџбине и б1)атске Пољске 
државе. 

Дбшло je дотле, да се то питап.е зваипчио по- 
ставл>а на ме1)ународиом форуму у Женевн у при- 
кривеиој форми под иазивом такозваног »Четвор- 
НОГ накта«. 

I Ј,ела земља je забринута и заитересоиаиа тим 
питамЈСМ. Сви патриотн су се ускомешали и узне- 
мирили. Ме1)утим, сем штурих зваиичиих комуиикеа 
и нагађања, маи.е више пррИзвОљних, стране и на- 
ше штампе, ништа се позитивно пе зна. 

Из  свега што je избнло звапмчно на јавиост и 

MITO су у штампи писале пајемннеигииЈе полнтичке 
личности, видн се да се та ствар тиче виталних ин- 
repeca наше земЛ)е. 

Због свега тога, народни посланици, чланови 
Југословенског народног клуба, захтевају хитан са- 
зив Иародие скупштине, a Вас, Господине Миии- 
стре, молс, да и Ви то захтевате и na првој сед- 
пици дате потребиа, рбди умирења земље, обаве- 
inreiha. 

26 маја 1933 године 
Београд. 

Др. Ннкола Кешељевић, с. р. 
иародии прсланик 

Милош П. Драговић, с. р. 
народни посланик 

Др. Живап Jlviuili, с. р. 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
иародпог посланмка Милоша Драговн^а na Министра   саобраћаја o    пезаконито   изабраној   управп 
Удpy>^<elba п. т. т. службеника, и o незакнитрм наређеи>у да се нелегално изабраној управи преда 

дужност, на челу саМилутииом Илићем. 

Решси.ем  Господина  Мнннстра  саобраћаја  II. И)33. ro/imie орој 249!) поииппеиа je та одлука Mn- 
Т.Бр.  78472/32 од 17. октобра 1932. године, којнм ипстра саобраћаја. Ha основу тога Министар сао- 
је признат за претседннка легалне управе Милутип браћаја актом својим број  1584 од 14. марта 1933 
Илић.   Пресудом Државног савета од 15. фсбруара годиие етавио je ван снаге своје решење п. r. број 
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78472/82] a i'. Мшмитар уиутраиш.их лсла 111 Бр. 
11511 од 31. марта 1933. годино т.ттпш.' Jfe ре- 
шење Управе орада Београда број 11710 од 29. 
јула 1932. гоДине: 

11рсма томе r. Миипстар cab6pahaja имао je 
извршити одлуку Лржавног савета, a Упрапа града 
БерграДа рј^шрше Alimucrpa уихтраши.их послова, 
тс увести у дужност Управу удружења на челу са 
Тимотијем Јовановићем која би изашла на конгрес 
положила рачуне o своме раду, и предала дужност 
новоизабракој управи. Међутим Г. Министар сао- 
ПраКаја бдлукоАЈ сиојом П.Т.Бр 37601 од 26./IV. 
1933. год. iiapel)yic да Тпмотијо Јоваповић са сво- 
јом упраиом преда дужност нелегалној управи на 
челу са Милутином Илићем, у исто времс нзвешта- 
ва Управу града Београда да ириси.чи скима ре- 
пресалијама претседиика Тимотија Јовановића, се- 
кретара Милицу Јовановић и благајника Тихомира 
Ба^овиКа иа ирсчају дужиости п заветтајнс имо- 
вине. 

Управа града саслушава пх и кажњава првом 
казном са 10 дана затвбра коју им je замепила са 
новчаном казном од 12!i0 ^инара^ и одмах rio извр- 
iueiby ове казне чини иова саслушања за пову казну. 

Ko je Милутин Илић и са каквим квалифика- 
ци.јама je дота.о у iiaiii\- Вгруку nn.io je доста речп 
и у јавности ii у парламенту. Милутин Илић сада 
управиик поште Бебград 2 je пребегаб из Криже- 
ваца још 1914. год. у Срб^ју да би избегао казну 
o чему постоје акта у Министарству^ 

Taj исти Милупш Или!! je као ириправиик по- 
ште зсмупске аосле анексије недопуштеним иачи- 
иом долазио до националних crnica Уођеки^ између 
српског „Душана силног" и хрватског Сокола, те 
су nannoira.nm л.уди за свој рад губили службу и 
били прогањани, a Илић вршио услуге за рачун не- 
прнјател>а. On je својим положајем, кго уппавник 
поште Београд 2, наклоношћу управе пошта, a по- 
MOIA' сиојих служит("1>а иаираит^ перед на коигре- 
су, те стара управа није могла иоложити рачуиа 
o своме раду нити исцрпети дневни ред, али он je 
помоћу својих служител.а изабрао себе за upe KIM- 
ипка и ако до тада иије кикада ono mi члаи улру- 

же11>а. У (^воие су га помагали преставник полициј- 
еке Biacni n пзасчаник Министра саобраћаја. O 
свему овом постојн саслушаи.е г. Николе Раткиии- 
ha, чшшвника iioune Бестрад 2 и осталих који су 
у тој упраии одмах дали оставку. 

Управа поште иије могла Beliy непријатност 
учинити целокупном поштанско-телеграфском оа ■ 
бљу, a нарочито ратницима који су скоро пуних 10. 
година водили борбу за ослобођење и уједињење 
ј\ i'oc.ioneiicTHa; a еада им се доиоди за претставпи- 
ка удружеп.а силом власти, рсоба крја je ради м 
све ono што je недопуштено у националном n мо- 
ралном прницпиу. 

.lom много u много rope у овом погледу стоји 
11>егов помоћник iiomre Београд 2 у исто време и 
котпретседиик Удружења нелегалне управе Милан 
Сербеџија, 

Са изложенога част ми je питати Господина 
Министра саобраћаја o слсдеКем: 

1. Je ли му полиат начин избора управе којој 
je на че iy Милутин Илпћ? 

2. Ле ли му познат рад, и личност Милутина 
Илића? 

3. Мисли .m да личмоет менталитета г. Милу- 
nma ИлиНа, зае.чужујс да буде na челу управе у- 
дружен.а подручних  му 'пшоттка и службеника? 

4. Мисли ,III поимттити целу радњу око пос- 
ледњег избора управе u наредити да се сазове ле- 
гални kbkrpec од чланова и изабере управа? 

5. Мисли ли повуНи своје незаконито решен>е 
послаго Уираии града иа извршенје? 

6. У иамери да спречи пријем дужиости неле- 
галној управи мисли ли поставити комесара, који 
he руководити имовином до избора нове управе? 

Молим да ми се иа оиу шперпелацију, да ус- 
мен одговор у Народној скупштини. 

Тражим првенство за ову интерпелацију, a хит- 
ност liy образложнтм у Народној скупштини. 

17. Maja 1933! годппе 
Београд. 

Милош II. Драгови!!, с. р. 
иародпи iioe lainiK. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
народног послаиика д-ра Ииколс Никића н другова na   Претседппка   Министарског   савета o   цро- 

тивзаконитој пресудн Државног суда за зашшгу државе na ппету др. Платка Мачека. 

Господине претсједниче, 

Људска и грађанска е.чобода1 у борби за неод- 
висност п право човјека своје je најјаче барикаде 
баш објектнвним судовањем утврдила. 

Ровећп у п.пма ровове судијских ипетапцпја, 
и пуиггајући редовну ревизију процеса, човјекова 
je упорна слобода на највиши B|ix својих утврђе- 
них оарпкада барјак еудијеке самосчалпостп зача- 
к.ча. Тако су могућност процесне ревизије и судиј- 
ска пезавпспост постале чврста гаранција слободе 
друмског разбојника, a камо ли не lapr.imiija cio- 
боде социјаллог човјека. 

Нажалост ова савременв прввосу^ла канела ни« 
je name судовање усвојило. 

Док je Beh n онако принцип судачке независ- 
nocin напустило, у пптап.у je човјекове ечободе 
пошло j oni и дал>е. 

ПодрпвајуКп иарочпчч) слободу политичког 
човјека, name му je правосу1)е отсло право tlDOtiec- 

не ревпзије, које je n рлободи друмског разоојни- 
ка подарпло. Тако je судовап.е тумбе окренуто. 
Кад се ралп o слоболп поличпчког човјека, завр- 
шује се ono кол иас ондје, гдје се тек у слоболипм 
земљаиа почпи.е! 

Зато je очит доказ институција Државног суда 
за заштиту државе, a jpiu очптијп. фамозпп п.егон 
рроцес с пресудом г. лр. I'-чагка Мачека, — који 
je еваку вјеру у правду n политичко судовањс убио. 

Из те смо пресуде панме сазнали, да je r. др. 
Влаткр Мачек no чл. 3 Закопа o заштити државе про- 
глашен кривим и пресуђен. јер да je тобоже у na- 
роду стварао располоЈкење за издвајањем југосло- 
венског терпторпја пз Крал.евппе Лугосчавпје у са- 
мосталпу n суверепу државу, кад je у загребачким 
пунктацијама потппсао »Ha темељу овако тешког 
ncKvcrna долазимо до пеизбјежпвог закључка, да 
je враћајућп се у годппу 1918. —■ као исходну точ- 
Kv пријека потреба повестп mro боље организи- 
рану борбу протпв    с|1бпјапске    хегемоније с цп- 
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л^ем, да се отсграни нз свих наших крајева тако, да 
со уклони од рвих свака власт и уплив те хсгемо- 
пијс сасвнм њезиним претстапницима«. 

Нитко објективан из ових инкримннација није 
могао прочитати расположење за цијепањем Југо- 
славије и стваран.е иеке самосталне државе. Из To- 
ra се могло прочитати само ono, mro je г. др. Влат- 
ко Мачек n ira суду опетовапо изјавио: да je иро- 
тив србијанске хегемоиије, против које уосталом 
мора бити сватко, тко пароду и овој земл>н добро 
желн и мнсли. 

fla уза ciiH онај jaCHH смисао загребачких пун- 
ктација ие би ипак петко какву љихову протудр- 
жавиу и издајничку ;жиију изнсо, г. лр. Влатко 
Мачек je у судски записник jom и ово нзјавно: »Mu 
Хрвати не тражимо своју самосталну и сувереиу 
лржаву, ми радо остајемо у Југославпји«. 

Како je оваквом изјавом јасно доказано, да je 
Лржавпи суд за заштпту државе процссом и пре- 
судом г. др. Влатка Мачека прнје закоп н правду, 
него исиријатеља државе убио, то јер г. др. Влатко 
Мачек пема могућности законите процесне реви- 
зије, — изнооимо onaj правосудин скандал пред 
прву сједницу Народие скупттиие и тражимо, да 
нам у ihoj na ову интерпелацнју одговорите: 

1.) Да ли Вам je познато, да je г. др. Влатко Ма- 
чек  пред Државним судом за заштиту државе у 

Београду впше пута изјавио, да никад unje нмао на- 
мере издвојити који дио југословенског теритр- 
рија у самосталиу хрватску држаиу, да он суверене 
и самосталне хрватске државе ни не тражи, и да je 
напокон сво његово политичко дјеловање ишло за 
тим, да се тсжи.е хрватског иа])ода само у грани- 
цпма ове државе и na заловг)л>ггп() С])ба остваре? 

2.) Како Вам je све ово сигурно из стеиогра(|)- 
ских бил>ежака процеса врло дббрђ иозиато, како 
његову кондемнаторну иресуду, онда доводите у 
склад са закоиом и правдом, no којима ииједан 
Србин потписник загребачких пупктација, није on- 
тужеи ни ripecyi)Cii? 

3.) Да Ли сте, Господине Претсједннчс, тешко 
повре1)еној правди у овом случају вол>ни тако за- 
доволјИти, да предложите већ једаппут Народпом 
претставниттву укндан>е државиим интерссима 
противне ииституцмје Државног суда за заштнту 
држг.ве, — и да лн сте напокон у име Крал^евске вла- 
де вол.ии učio тако прсдложнти, да се штетпе по- 
сљедице ове незаконите и кеправедне пресуде Др- 
жавног суда у смислу чл. 30. Устава помиловањем 
поннште? 

У Београду, дие 4  свибња 1933. — 
Народни посланици: 

др. Никола Никнћ, с. р. 
и другоии. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈЛ 
др. MeTFiKoma Мплана, народног посланика и другова    na   Министра   саобраћаја    no   питању бес- 

платног превоза народа на  партијске зборове ЛРСД. 

Господипе Министре, 
Ha партијски збор у Нишу пуштени су у сао- 

браћај 62 посебна бесплатпа воза из свих крајева 
Краљевине Југославије, да превозе народ од Ma- 
рибора, Јасеница, Љубљане, Сушака, Сплита, За- 
греба, Мостара, Сарајева и т. д. до Ниша. Са тнм 
бесплатним возовмма паставл>епа je акција J. P. C. 
Д. за зборове у Осијеку, Новом Саду, Сарајеву 
И т. д. 

Свима нама je познато да су приходи сао- 
браћајппх установа у сталном опадању, na се сви 
У чуду питамо, коме треба ово бесплатно прево- 
жење парода за -- партијске св[)хе. Државпа сао- 
npaliajna пренозпа сретства пису ту за бесплатпе, 
партијске агптације J. P. C. Д. До сада пиједпа 
партија пије na такав начин, na штету државпих 
прихода, na терет државпе благајпе искоришћава- 
ла држаппе саобраћајне устапове. Радп збора v 
Нишу, где су дошла 02 воза путпика запео je сав 
нормалпп c-ioopatiaj n промет робе, кроз вшпе 
даиа, ко he сносити те штетпе последпце за др- 
жавну благајпу? 

Довожењем и бесплатпим преважаљем na- 
рода са разпих крајева државе nehe се ни у ком 
крају појачати владппа страпка ,1. Р. С. Д, јср 
се нигђе na свијету страпка na овакав пачип не 
ствара, a Л)уди користе бесплатне возове за своје 
лнчне послове и да упозпају разпе варошп — o 
тропжу државе. 

(Када се Beh може да овако троши државпа 
пмовппа за пословпе агитације владнпе партпје, 
J. P. C. Д. опда би псту услугу државпи саобра- 
haj требао да учтт своме пароду no свим краје- 
впма државе, за међусобно упозпаваље, na да пу- 
сти сваки мјесец no 50 бесплатпих возова од Ма- 

рибора,   Јесеница    до Сушака,  Сплита, Сарајева, 
Бнтол^а, ЂевНелије и обратно). 

Молим Вас, Господипе Ммиистр!:, да ми из- 
иолите усмепо у 11ај)одпој скупштини рдговорити: 

1. .te ли Вам познато, да су na збор партије 
J. P. C. Д. у Нишу, стигла 02 бесплатна путпичка 
воза, из свих крајева наше државе, те да je ради 
тога запео сав остали нормални саобраћај и про- 
мет добара кроз впше дапа, чиме je пастала ne- 
лика штета и прикрата прихода за државпе же- 
лезпице? 

2. Који су разлози. да се развнјс и ДДље пап- 
тијска агитација Л. Р. С. Д. са бесплатппм прево- 
зом путника у разпе вароши, na терет прихода 
државпих саобраћајних установа и докле се ми- 
ли наставити ова штетаа акција? 

3. Каните ли накнадно затражити од Главног 
одбопа партије .1. Р. С. Д. да платп у држаипу 
благајну, за превоз свнх путпика, возне карте no 
прописапој тарпфи ne само за збор у Нпшу него 
и у Осијеку, Новом Саду, Сарајсву и т. д. 

4. Јесте ли вол>п11 обавјестити Народпу скуп- 
штипу o томе, колпко су тп посебни путпички во- 
зови превезли путпика за Ниш, Нови Сад, Осијек, 
Сарајево и т. д. no тражењу партије J. P. C. Д., 
те колико je било заузето вагопа и локомотнва 
за те возове (уз озпаку локомотив. кмлометара!)? 

Изволите, Господипе Мипистре, примити уве- 
peibe o мом поштовању. 

Београд, 0 јупа  1933. 
Народпи  послапнци: 

др.  Милан  Метикош, с.  р. 
Перко В.  Драгутин, с.  р. 
Јосмп Стажић, с. р. 
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ПИТЛЊЕ 

иародиог посланика Стевана Ћирића na Мнпнстра имострапнх   послоса 
зији уговора o миру. 

0   iincaiby штампе o реви- 

Господнпе Мнинст()е, 
Осећам се прбуђеним да Вам на прџом c;i- 

станку Иародне скупштине ставим пцтадо o дога- 
ђају којн ми иагледа тренутно нажпнјн од свега 
другог. 

Пред јавношћу целога света отворено je нп- 
.:iii.e т. з. ј.Четворног пакта" Италијвј Иемачко, 
Енглеске и Француске. Сав свет води o њему дис- 
кусију. И мн, народни посланици, KOIICMO IHTO 
пре да од позваннх сазнаио шта тај Пакт треба 
да значн. Донустнте, Господине Мнннстре, да 
Вам поставимо она ннтањп, која сами себи no? 
стављамо: 

I) Значи ли тај Пакт покушај ревизије ми- 
ровних уговора? 

2.) Значн ли он покушај рсннзнје Пакта Дру- 
пЈтва народа у правцу д^грвдовака тога најпнше- 
ra мо|)алн()1-а тела? 

3.) Значн лн он репнзнју Вилзонових начела 
н скретање од Внлзоновога „само-онредслења на- 
рода" према мешетаЈ^ењуса туђим правима? 

4.) Какав став заузима према Пакту na ma 
К|)ал.евска влада и Мала антанта? 

Примитс, Господнне Мниистре, н овом прм- 
лнком уверСЊС o моме особитом поштован.у. 

7. јуна  1933 годиКе, 
у Београду. 

Народни посланик, 
Стеван Ћирић, с.   р. 

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
Краљевине Југославије 

Пов. Бр. 6083 

Рсм-, ознака: 
i [рилог: (11) једанаест. 

Предлог закона o Међучародној 
котичгцкјн 33 нзједпачеи.е нодно- 
шења резултата аналнзс мате1)нја 
намењених л>удској и сточној нс- 
храни, закл>ученој и потписаној у 
Парнзу, 30 јуна 1931 године. 

ГОСГТОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

У прнлогу над ./1 част нам je доставитн Вам 
Указ I beroBor Величанства Крал>а од 22 марта 1933 
године, којим смо oninniiicmi у смислу члана 63 
Устава КралЈевине Југославије да можемо поднети 
na решавање Народном претставништву Предлог 
закона o Међународној конвенцији за изједначење 
подношења резултата анализе мјатерија намењених 
л.удској н сточној исхрани; закЛ)учеиој и потписа- 
ној у Паризу, 30 јуна 1931 године. 

У прилогу под ./2 част кам je доставити Вам 
10 нрнмсрака Предлога закона са образложе^ем o 

гч>ре поменутој Ме1)ународној конвснцнјн, с мол- 
бом да нстн нзиолнте нзнетн на рсшсн.е пред Ма- 
родну скуннпнну. 

Изволнте прнмигн, Госноднне Иретсединче, и 
ОВОМ прилИКОМ VHcjieibc 6 нашем особитом по- 
штовању, 

Мнннстар социјалне политике 
н народиог здравља, 

И. 11у[1сл>, с. р, 
Министар шгостраннх послоиа, 

Б. Д. JcBTMli, с. р. 

Ml I 

АЛЕКСАНДАР  1 

lio милости Вожјој и Mo.i.ii народној 
Крал> Лугославнје, 

Ha предлог llamer Aliniiicriia соцнјалие политике и народног здравл.а н llaiiier Министра 
ниосграннх послоиа, a  no саслушан.у llamer Л1нн11старског сансга, pcimim смо и рсшапамо: 

Овлашћује се Ham Министар социјалне политИке и народног здравл>а и Ham Л^ннистар ино-ј 
страних послова да могу иа осиоиу члана 63 Устава Крал.снинс Лугослапије поднетн Народном 
претставништву на решавање£ 
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Предлог закона o Међуцародаој конбенцији за изјсдначење подио111С1на резултата аналнзс 
материј ia иамен.сипх .ч.удскоЈ н сточној  исхрани, закл.у ieii(i|   и  потписаио! V Haj жзу, 30 ЈУ"а 1931 
године. 

Наш Мииистар социј! i ine iioiimiKc n народног здравља и l lam  M ПИИСТ; :ip   ииост раних no- 
слова иека нзврше овај Ука^. 
22. мар та 1933 годипс 

у Београду. АЛЕКСАНДАР, ći p. 
Mmmci ар социјалне политике 

ii иародног здравл.а, 
И. Пуцел>, с. р. 

Министар иностраних прслова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ. 

.Ioni 27 јуиа 1910 године утврди^а je једна ме- 
1)ународна Крнференција, која će тада састала у 
Паризу, јединсгвене методе за вршење аналнзе ма- 
терија намењених л>удској н сточној исхраии. Ти 
су мегоди допуњени на Конференцији која се са- 
стала у Паризу 13 маја 1929 гбдине. 11a тои основу 
утврђена je je/ma ме1)уиарол,на Кониспција p из- 
једначењу метода и подношења резултата апалнзе 
речених материја. 

Ta конвенција садржи јединствеис прописе o 
обсле>каван>у, o маси, d запремшш, 6 количини, p 
температури, o калометричким мерама, o пригиску, 
o специфичној тежини, o густипи, o   пндексу   ре- 

фракцпје, o iro.-mpiiMCipiniiioM скретаи.у, o киссло- 
сти, o алкаличности, o шећерима редукторима^ o 
пидексу јода] брома игд., 0 беланчевинама и d апа- 
лизама ракија. 

Владе у чије je пме ru)rniicaiia сва Коиигнција 
имају je рапкјшковати и ona he сгупити на еиагу 
ЧИМ буде о5јавЛ)ена саобразно законодавству сваке 
Државб потписипце. Међу те Државе спада п nama 
Држава. Осгале Државе које су бпле заступлЈене 
иа напред помепутој Копферепцпјп 1929 годппе, 
могу приступити овој Копвепцпјп, koja je израђена 
30 јупа 1932 годппе, у Парпзу. 

МИНИСТАРСТВО ИПОСТРАМИХ ПОСЛОВА 
Краљевине Југрславије 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Међународној   конвенцији   sa   пзједпачеи.е   подпотеп.а резултата апачпзс материја намењеиих л>уд- 
ској   И   сточппј   пехршш,  закл>учепој   n   nornncanoj у Парпзу, 30 јупа 1931 годипе, којп гласп: 

§  1 з\'лтата   аиализе   материја  иамењених   људској   и 
сточној исхраии, закл.учеиа и потписатга у Паризу, 

Одобрава ее  и  добија закопеку силу Међуна-     30 јуиа 1931 ro;iime, чијп текст у ирсводу и фрап- 
родна конвенција за изједначеЈБе подношенЈа ре-    цуском оригиналу гласи: 

МЕЂУНАРОЛИЛ  ICOlIIiEHUll.IA  ЗА  ИЗЛЕДНА- 
ЧЕЊЕ ПОДНОШЕЉА РЕЗУЛТАТА АНАЛИЗЕ 
МАТЕРИ.1А  НАМЕЉЕНИХ ЉУДСКОЈ И 

СТОЧ1 [OJ 1-1СХРАНИ. 

Северени, шефови лржпва и пладе ниже unr.mi- 
чених ciuia, у жел.и да установе један међунаррдии 
правилник ради изједна^ења метода анализе про- 
нзвода за »схрану иа основа.ма у^врђеним При^и- 
ком Ме1)ународне конф^р^нције која се састала у 
Паризу, 27 јуна 1910, тачпо одређени* и допуи.е- 
иих од страие Међунарбдне кон(|)ере1гције која се 
састала у Паризу 13 маја 1929, одлучили су да за- 
клЈуче једиу коивенцију у ту сврху и сагласили су 
се o следећим одредбша mro се тиче правила за 
изједначен>е гтодношења резултата апатзе матс- 
рија за исхрапу: 

рБЕЛЕЖАВАНзЕ, 

1   •— Обележаваи.а имају бити оиа која je усво 
јио Ме^уиародии одбоб за Тежиие n Мере. 

CONVENTION INTERNATIONALE 
pour 

L'UNIFICATION DE LA PRESENTATION DES RE- 
SULTATS n'ANALVSE DES MATIERES DESTINEES 

A  L'ALIMENTATION DE L' MOMME ET DES 
ANIMAUK. 

/,c,s soiivcrains, chefs d'ćlals cl Gouvcrncmcnls 
(les puissances ci-arpčs dćsigncs, (iesireux d'etablir 
une rćglemerjtatiop intreiiationale pour runification 
des methodes d'aiiaiyse des produits alimentaires sur 
les bases arretees iors de la Conference Internatio- 
nale remiie a Pariš, le 27 juhi 1910, precisees et 
completees par la Conference Internationale reunie 
a Pariz le 13 mai 1929, ont rćsolu de conelure une 
Comeulion a cei effet et sonl convenus des disposi- 
tions suivantes en će qui concerne les rei^Ies pour 
lunification de la presentation des resultats d'anah'se 
(h's matieres alimentaires: 

NOTATION. 
I. — Les notations doiven! elre celles quj ont ete 

adoplec   par   le   Gomile   hiternalional   des   Poids   ct 
Mesures. 
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Употрсбљенс атомске масс имају бити one које 
je установила међународпа комисија sa атомске 
масе. 

У циљу да се viipocic ричуиап.а и да се обез- 
беди њихова једнообразност, сталном међународ- 
ном Бироу за аналитичну Хемију материја намење- 
ннх људској м сточиој исхрани ставл»а се у дуж- 
HOćT ла затражи 6д Међународне комисије за атом- 
ске Mace једну листу ирактпчиих атомских маса, 
које важе за одређивање у ваздуху, a чије бм се 
цифре заокруглнле, и да je публикује као додатак 
са табелом умножака и подумножака Јединица ме- 
ра усвојених од стране Међународног одбора за 
Тежине и Мере, као и лисгу скраКеннца усвојеиих 
од тог Одбора. 

ТЕЖИНА 
(Колпчииа матсрије) 

2 — Сасбразно де(|)ниицији издатој од страие 
општих Конференција за Тежнпе и Мере, и унетој 
у законе оних зсмал>а којс су приступиле Метар- 
ској коинеицији, ирактичиа јсднинца, за тежииу, 
јесте грам, хнљаднтн део међународног килс.чрама. 

3 — За производе чпја се ЕСОЛИНИНа одре1)ујс 
.MepeibCM тежине, имају се иазначиги анализе ,ia- 
IMIII.CM сасгава, у грамима или милиграми.ма, за 100 
грама пронзвода. Ови реа\- 'тати иазначују сс овко: 

«/100 g ил,ч rn^llOO g 
AKO се резултати одноС1е иа 100 грама сушеиог 

производа, ова оссбсиост   и.ма   Guru   пзречио   иа- 
значеиа. 

ЗАПРЕМИНА. 

4 — Јединица запремине јесте литар, запре- 
мина Ешлограма чисте воде по^ условима које су 
одредиле опште Коиференције за Тежине и Мере: 
практична јединш;а мвре за запремину јесте хн- 
л.адити део литра (nil) иилилитзр, ирчблнжио ра- 
вап кубном центиметру (тачно 1,000.028), 

5 — При температури од i" иитар je приказан 
замремином од g i ра.ма лсстп.гисане врде, niMcpe- 
иих у ваздуху са месинганим теговима. Ово.м пара- 
графу дрдаје се једна таблица која даје g за разне 
темпсратуре. 

КОЛИЧИНЕ 
које се ммају одузети од једног килограма да 

би сс уравцртежио, у ваздуху, са тегор.има специ- 
фичне масе равне 8,5,1 лмтар дссти.тоаие ноде, при 
температурама и притисцима у овој таб 1ици; 

Les masses atoinique emplovees doivent etre 
celles (]ui sont ćtablies iiar la Coinmission internatio- 
iiaie des Masses atomiqiie. 

En vue de simiilit'ier los cnictiis et d'assurer leur 
uniformitć, le Bureau Iiitemationa! permaticnt đe 
Chitnie analytique des matieres destinocs a i'alimen- 
tation de l'homme et des animauxestchargćded6man- 
der a la Coinmission Internationale des Masses ato- 
iniqiies une liste de masses atoiniques pratiqnes, va- 
lables pour les dćterminations dans l'air, dont les 
chiffres seraient arrondis et de la publier en аппехе 
avec ime table des multiplos et sous-multipleš des 
unites de mesure adoptćs jiar le Comite Internatio- 
nal des Poids es Mesures, ainsi que celle des abrćvia- 
tions admises par ce Comitć. 

MASSE. 
(QUANT1TE DE MATIERE) 

2. — Conformement i la definition domiee par 
les Conferences ^enerales des Poids et Mesures, et 
inserte dans les lois des pays qui ont adhere a la 
Convention Du Mćtre, l'unitd pratique, pour les pe- 
sees, est le gramme, millieme partie dn kilogramme 
internatonal. 

3. — Pour les produits dont on evalue la quan- 
tite par des pesćes, on doit indiqner les rćsultats do 
1 analyse donnant la compošition, en gr^mmes ou en 
rnilligrammes, pour 100 grammes du produit. Ces re- 
sultats sont indiques ainsi: 

«/100 g ou mg/100 g. 
Lorsqiie les rćsultats sont rapportes a 100 gram- 

mes du produit desseclie, cette particnlarite doit etre 
ONpressement  inditniće. 

VOLUME. 
4. — L'nnite de vohune est le litre, volum'e du 

KilograinTrie d'eau pour dans les conditions dćfinies 
par les Confćrences gćnćrales des Poids et Mesures; 
l'nnite pratiaue des mesures de volume est la millieme 
partie du litre (ml), miililitro, sensiblement ćgal au 
centimetre cube (exactement 1,000.028). 

5. - - A la temperature de tn, le litre est repre- 
sen4' par le volume de g. inammes d'eau distilee, 
pesćs dans l'air avec des poids en laiton. Une table 
donnant g pour diverses tenijieratures est аппехее 
au prćsenf para,i,rraphe. 

QUANT1TES 
;)   retraeher  de   1   kilogramme pour equilibrer,  dans 
l'air, avec des poids de massc spćcifique ć«ale a   8, 
5, 1 litre d'eau distilliec aux temperatures et pressons 
indiqućcs au tableau suivant: 

D \ и л u M e т p n 
Температура 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

ш-с 1г29 1г30 1г31 1гЗЗ 1г34 lr36 1г37 1г38 1г40 li-41 1г42 
11 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,45 1,46 1,47 1,49 1,50 1,52 
12 1,48 1,50 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,59 1,61 1.62 
13 1,60 1,61 1,63 1,64 1,65 1,67 1,68 1.70 1,71 1,72 1,74 
14 1,73 1,74 1,76 1.77 1,78 1,80 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 
15 1,87 1,88 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 1,96 1,98 1,99 2,01 
Ili 2,02 2,04 2.05 2,06 2,07 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 2,16 
17 2,19 2,20 2,21 2,23 2,24 2,25 2,27 2,28 2,29 2,31 2.32 
18 2,86 2,38 2,39 2,40 2,42 2,43 2,44 2,46 2,47 2,48 2,50 
19 2,55 2,56 2.57 2,59 2,60 2,61 2,63 2,64 2,65 2,67 2,68 
20 2,74 2,76 2,77 2,78 2,80 2,81 2,82 2,84 2,85 2,86 2,88 
21 2,95 2,97 2,98 2,99 3,00 3,02 3.03 3,04 3,06 3,07 3,08 
22 3,17 3,18 3,20 3,21 3,22 3,24 3,25 3,26 3.28 3,29 3,30 
23 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45 3,46 3.48 3,49 3,50 3,52 3,53 
24 3,63 3,65 3,66 3,67 3,69 3,70 3,71 3,73 3,74 3,75 3,77 
25 3,88 3,90 3,91 3,92 3,94 3,95 3)96 3,98 3,99 4,00 4,01 
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m i 1 i m č t r e s 

(./ / 

Temperature 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
10"С lg.,29 1 g 30 U'31 1 g 33 1 g 34 1 g 36 1 g 37 1 g 38 Ig 40 1R41 i &4a 

11 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,45 1,46 1,47 1,49 1,50 1,52 
12 1,48 1,50 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,68 1,59 1,61 1,62 
13 !,()() 1,61 1,63 1,64 1,65 1,67 1,68 1,70 1,71 1,72 1,74 
14 1,73 1,74 1,76 K77 1,78 1,80 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 
15 1,87 1,88 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 1,96 1,98 1,99 2,01 
Ki 2,02 2,04 2,05 2,06 2,07 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 2,16 
17 2,19 2,20 2,21 2,23 2,24 2,25 2,27 2,28 2,29 2,31 2,32 
KS 2,36 2,3S 2,39 2,40 2,42 2,43 2,44 2,46 2,47 2,48 2,50 
19 2,55 2,56 2,57 2,59 2,60 2,61 2,63 2,64 2,65 2,67 2,68 
20 2,74 2,76 2,77 2,78 2,80 2,81 2,82 2,84 2,85 2,86 2,88 
21 2,95 2,97 2,98 2,99 3,00 3,02 3,03 3,04 3,06 3,07 3,08 
22 3,17 3,18 3,20 3,21 3,22 3,24 3,25 3,2(1 3,28 3.29 3,30 
23 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45 3,4(1 3,48 3,49 3,50 3,52 3,53 
24 3,03 3,65 .1,1 ili 3,67 3,69 3,70 3,71 3,73 3,74 3,75 3,77 
25 3,88 3,90 3,91 3,92 3,94 3,95 3,96 3,98 3,99 4,00 4,01 

6  — За пронзводе који ce мере no запре.мшш, 
имају ce назначити  резултати  анализе састава, у 
rpaMhi\ia или у милиграмима, no литру пропзвода: 

G/L или MG/L 

ТЕМПЕРАТУРА. 

7 — Те.мпературе морају бити сведеие па иор- 
малну скалу коју су усвојмле Опште конференцпјс 
за ToKiuic n Мсре, то јест цсптеизимашу скалу 
термометра са волоииксм који пма утвр^епе тачке: 
температуру леда који ce топи (0") и температуру 
nape деснтилисапс водп која кл>уча (100°) под Hop- 
ма.шим атмосферским прптпском. 

One Ке ce сг.агда пазпачити у цептепзималиим 
степепима којима ce додаје скраћеппца С. Прммер 
150С, 20"С. 

Уколнко je могуГшо, тачке кључања и тачке 
топљења имају бити пазпачепе пошто ce подвргну 
уобичајеним коректурама. У том случају, њима ce 
има додати знак (Corr). 

(Метода за одређива«Је тачака топлЈења биће 
поменута). 

КАЛОРИМЕТРИЧКЕ МЕРЕ. 

8 — Термохемпски резултатп имају ce пазпа- 
чнти у килограмкалсрпјама са зпаком (Kcal.) (ко- 
личина топлоте потребиа да ce повиси за 1 цептен- 
зимални степен температура масе од 1 килограма 
тела за чпју ce спецпфпчпу топлпту претпоставл>а 
да je равна топлотп воде при 15"С. под пормал- 
niiM прптпском). 

ПРИТИСДК 
g   — Прптпсцп ce пмају назпачпти у милиме- 

трпма нсивеј при 0" и под пормалнпм условима теже. 

Cl 1ЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА 

10 — Спсцтјтчиа тсжииа I" јесте апсолутпа 
рредпост. Ona изражава одпос запремипе пеког 
тела при a 1° према тежипи псте запремпие дестплп- 
cane воде лишене ваздуха при 4" n при пормалиом 
притиску. Тежина ce изводи пз тежине свођењем на 
безваздушан  ггростор; она ce има пазпачитп  при 
20" С). 

ГУСТИНА. 
11 — Густипа JLcre ре.игпшпа вредпосг. Ona пз- 

6. — Pour les produits qin se mesureiit an vo- 
hune, on doit пиИцпег les resultats de TaiiaUse don- 
nant la composition, en ^rammes ou eh milii^ram- 
mes, par litre du produit: 

g/l ou mg/L. 
Simuitaneinerit, les resultats peuveiit etre expri- 

mees d'une fa?on differente. 

TEMPERATURE 

7 — Les temperatures etre rajiporiees a Teclielle 
iiormale adoptee par les Coufereuces ^euerales des 
Poids et mesures, c'est-a-dire l'echelle centesimade du 
thennometre a riiidro^eue avant pour points l'i\es: la 
temiierature de la ^lace foiulante (C") et celle de li 
vapeur d'eau distillće en ćbullition (100°), sous 'a 
pression atmospherique nonnale. 

Elles seront toujours expriniees en degrćs cente- 
simanx, snivis de l'abreviation C Exeniple: 15° C, 
20° C. 

Autaut que possihle, les pointes d'ebullitiou et 
les points de t'usion doivent etre indiques apres avoir 
subi les corrections liabituelles. Daus ce cas, ils doi- 
vent etre suivis du si^ne. (Corr.) 

La methode pour la delermiiiation des points 
sera mentionnee.) 

MESURES CALORlMETRIQUES 
8. — Les resultats tlierino-clhniiques doivent 

etre exprinies en kilocalories avec le signe kcal (quan- 
tite de chaleur nćcessaire pour ćlever de 1 degrć cen- 
tesimal la temperature d'une masse de 1 kilogf. d'un 
coips dont la chaleur sp<''cirique est supposee ćgals 
h celle de l'cau a  15" C sous pression normale.) 

PRESSION 
9 — Les pressions doivent etre indiquees en mil- 

lunetres tle inercure a 0° et daus les conditions nor- 
males de la pesanteur. 

MASSE SPECIFIQUE 
10 ■- La masse spćcifique a t" est ime valeur 

absolue. Elle exprime le rapport du volume d'un 
corpj a t" a la masse du темпе volume d'eau distill^e 
prhe d'air a 4" elale pression normale. (La masse 
est deduite de la pesee par reduction au vide; elle doit 
etre indiquee a 20° C.) 

DENSITE 
11. — La densite est une valeur relative. Elle ех- 
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ражава одлос двеју маса нли дпеју одговарајућих 
тежина. (1). 

Одлучеио je да сс бира као гемпература за- 
рад температура од 20?С„ али греба имаТи na уму 
да велики број таолпца (алкохолни растнори, pa- 
створи i)a3inix'Kiicc.niiia, ул.а, сссицнја нарочито), 
назначују цифрв сведене на тс.мпературу од l.VC 
или од 17,50"С., на иримср, у Одаосу прсма води 
прн ifCTOj температуриј a то заХтћва израду иовпх 
таблица. 

12     Густинб сс ne смеју по.мпп.ати у iipo- 
извољним    јединицама    (степенм    Вашпс,    Tessa, 
Cartier, itd. итд.). 

13 — Садржина алкојхола алкохолних течности 
мора бити назнадена у ррамовима алкохола, било 
no /пмру, 6ИЛО по децплитру, илп КМ/спг1, и, у исто 
времс, у запремииама алкохола саобразио обичаји- 
ма земље, али ириеигтиеио у запремииа.ма апсолут- 
иог алкохола садржаиим у 100 заиремииа анализо- 
ваде ^емпературе пос^атраља. 

Специфичн тожина апсолугпог алкохола јесте 
0,78933 при 20:,С. и 0,79367 прц 150С. 

HHAliKC РБФРАКЦИЈЕ 

11 — Рефрактометричка скретања морају бити 
изражеиа индексом рефракције ггрема ваздуху, за 
пругу при температури од 20°С али, за масти, при 
температури од -КГС. Свагда lic сс иазиачпти тем- 
пература при KOJOJ е iioc.\iaipaii>e бИЛО ИЗвршено. 

Међутим, у случају ако ои било иемогуКе опе- 
рисати upu температурама од 20"С или од 40"С иа- 
пред пазпачспмм, иидекс iie се моћи узетц цри ис- 
кој другој температури, али ова мрра бити иазна- 
чепа у  (|)ормп:  Мпдекс. 

110ЛЛРИМЕТРИЧН() СКРЕТАЊЕ. 

15 —. Полариметрично скретап.е мора бити na- 
значеио v стеиеипма лука, са цеитсзималиом поде- 
лом, за цев од И) центиметара, при температурц 
од 20"С за жуту светлост (g). Свагда iie сс назна- 
чити дужипа цеви која je послужила за B])iiieii.e 
посмачрања као и температура при којрј je било 
вршено. 

За чврста гела »ма се нааначити пршрода сред- 
crna за ра^тварање и комцстрацију раствора. 

Klici •:,/!( )ст. 

16 — Ma каква oina природна киселина (по- 
стојана илн нспарл.ива, слободне или делимичио 
везане) кисслост има бити изражсиа бројс.м кубних 
центиметара нормалне течности, десето или стото 
нормалме, који одговара 100 грама супстанце или 
1 лнтру течностп, упртребљав^јуђџ о^гаке; N/I, 
N/10, N"/100. 

Што се тиче масла и мпсти, KIICCIOCT има се 
свести на 100 грама масие иатерије. 

,\- ИСТО време, резултатп се могу даги у rpa- 
мовима ciiplu'ine винске, јабучие киселине, нтд., 
према природи производа, или, пронзволшо, у сум- 
порној киселини или на ма који други начин. 

prime un rapport de deux mašses ou de deux poids 
correspoiulants.C) 

11 est decide de choisir comine temperature de 
liavail la ItMiiperature de 20" C, mais il fant observer 
(ju'un grand nombre de lables (soIutions, alcooliques, 
solutions de diverš acides, huiles, essences notam- 
merit), mdiquent des cliil't'res rapportes a la tempe- 
rature de 1Г)" C ou de 17,'" C, par exeinple, par rap- 
port a l'eau a la meine lemperature, ee qui nćcessite 
1'elaboration de nouveHes tables. 

12 — Les densiles ne doivent pas etre meuiliou- 
nees en unites arbitraires (de^res Baume, Tessa, Car- 
tier etc.). 

13 — La tencur en alcool des liquides alcoo- 
liqes doit etre indicj.iee en ,t,ruamines d'alcool, soit par 
litre, soit par decilitre, ou 100'cm\ et, simultanement, 
en volumes d'alcool conformement anx iBages du 
pays, mais de preference en volumes d'alcool ab- 
solu contenus dans 100 volumes la liquide aiialyse 
(degrć alcoomelricjne cenlesial), en indiquant la tem- 
perature dobservation). 

La masse specit'i(|ue de I'alcool absolu est 
0,78933 a 20° C et 0J79367 a 15° C. 

INDICE DE REFRACTION 

M — Les deviations ret'ractimetriqes doivent 
etre exprimees en indice de retraction par rapport a 
I air, pour la raie D, a la temperature de 20° C, mais, 
pour les graisses; a la temperature de 40° C. On iu- 
diquera toujours la temperature a laquelle I'observa- 
lion a  iti  faite. 

Toutelias, dans le cas on il serait impossible 
d'općrer aux temiieratures den 20" C au de 40" C ci- 
dessus indiquees, rindice peut etre priS a line autrc 
temperature t" mais celle-ci doit etre indiquee sous la 
forme:   Indice  (t"  C). 

DEVIATION POLARIMETRKJUE 

15 — La deviatiou polariinetrique doit etre in- 
diquće en degrćs dare, ауес fraetion centesimale, pour 
le tube de 10 centimeliTs, a la temperature de 20" C, 
pour la lumiere jaune (D). On indicjuera toujours la 
longueur du tube a.vant servi a faire l'observation 
ainsi que la temperature a laquelle l'observation aura 
iti faite. 

Pour les solides, cai doit indiquer la nature du 
dissolvant et la conceritration de la solution. 

ACIDITl-: 
1(; ^- (^uelle qiie soit la nature des acides fbces 

ou volalils, libres, OU partiellement combines), l'nci- 
dile doit etre expriinee par le nombre de centimc-tres 
cubes de liqueur normale decime, oorrespondanl a 100 
grammes de substance ou a I litre de liquide, en em- 
ployant la notatiou N/l, N/10, N/100. 

En ce qui concerne les beurres et les graisses 
lacidite doit etre rapportee a 100 grammes de la 
matiere grasse. 

Simultanement, les resnltals peuvenl etres doii- 
nes en grammes d'acide acetiijiie, tartri(|ne, malique, 
etc, suivanl la nature du produit, pu, arbirairment, en 
acide sulfurique, ou  de  toute  autre  fa^on. 

>) Густиш.' добијау ce под другим условима IHTO MITO 
су опи који служе за одређивање специфичне тежинс; За 
течности ir;i прииер, густина сс изрћжаћа ripeMfl иоли 
при I50C КГС итд. т.ј. 15/15nC, 40/-](i"C, за чврсто иасне 
иатерије, T/t l'00/500C., lo'KV'C мтд. Сви услови uopahe ce 
жмилмимати уз пазиаку: »Сведено на безваздушни пјшстор 
(ii.in ис спедспо na безиаздушии простор«). 

(') Les densitćs spni obtenues dans d'autres conditions 
(ino celles (ini servant .i la ddtermination de la masse spćcifique. 
I'mir trs liquides, par exenip1e, la densitć est porti par rapport 
n l'eau a I50C a 400C, etc, soit T/t: 15/150C, 40/40c0; pour les 
matičres grasses solides, T/t: loo/nirc. lo/in"C, etc. Toutes les 
conditions devront etre lndiqućes eh spćcifiant: »Ramenć au 
vide (ou non ramenć au vide)«. 
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Сем гога свагда сс имају навести назив упо- 
o.bene методе и назив инкатора. ПожеЈВНо би било 
да сс концентрација у јокииа РИ) израђ правс ре- 
акције средине такође наведе, ако je ствар мо- 
гућна. 

17 — Индекс сапонификације има да сс илра- 
;!ii у кубним метрима иормалне течнссти KOJU 6д- 
lOBapajv количини од 100 грама масис матсријс. 

On може бити пропраћен назначењем броја 
Kullsdorler-ovog. 

АЛКАЛИЧНОСТ. 
U> —Макаква бпла арирода база^ алкаличкоот 

се и.ма изразити бројем кубиих центиметара чор* 
малне гсчпости, десетом или crotoM иормалие, који 
одговара 100 грама кли l литру аналиаованог иро- 
извода,  yiior()C(',hai!aiyiiii  озиаке N/l, N/10; N/100. 

У нсто премо, резулташ се могу дати у ipa- 
iia  Ha КОЈИ други иачии. 

Сем rora, свагда се имју навестп ааавлв упо- 
требљене методе n иазин иидикатора. Било бн ио- 
жељно да коицеитрација у јоиима 1;Н (пзраз пра- 
ве реакције срсдиие) буде тако1)С изражспа, ако 
je ствар могуКиа. 

19 — Алкаличност пепела неког пропзвода, 
изражеиа као што je напред речеио, нма битИ све- 
дена на количиму од 10(Ј грама или иа Јсдаи ли- 
тар производа. 

ШЕЋЕРИ РЕДУктОРИ, 
20 — Lileliepu редукторп чија природа mije 

назначена срачунавају се у грамоиима безводне 
глнкозе за 100 грама или 1 литар анализованог 
производа. 

ИНДЕКС ЈОДА, БРОМА 11ТД. 

21 — Индекси јода или брома иааиачују бррј 
грамова халогена срачунат као јод рдносно бром 
којц су везани за 100 грама ироизиода. 

Шго се тиче масла И маети, резултати иорају 
бити сведени иа 100 фама иасне матерпје. 

Пазив употребл.еие методе мора бити назпа- 
чеи. 

En outre, le nom (le ia methoile employee et ce- 
lili de rindicateur doivent tOUJOUfB etre iiientiomies. 
11 serait souhaitable que Ia concentration en ions li 
(Lxpiessi()n de Ia rćaćtion vraie dn tnilleii) fui ćga- 
lunent e\priiiiee, lorsque la chose est pussihle. 

17 — L'indice de saponificatidn doil etre ex- 
prime en centimelres cuhes de liqueiir iionnale cor- 
respondant a 100 ^rammes de matiere tciasse. 

11 peul etre accompagnć de 1 iiulicatinii du т>п\- 
hre de KottstotTer. 

ALCALINITE 
IS — (lnelle (jue soit la nature des bases, lai- 

calinite doit etre exprinie par le nonihre de centimel- 
res cuhes de liqueur normale, decime au centime, cor- 
respondant a 100 grammes ou a 1 litre dii prpdtilt 
analvsee, an mbyen de la notation suivante; N/l, 
N/ld, N/l00. 

Simultanement, ralcalinile peut etre exprimee 
d ime autre maniere. 

En outre, le riom de la metliode employee et 
celui de rindicateur doivent etre toujours mention- 
nes. 11 serait a šouhaiter que la concentration en ions 
11 (expression de la reaction vraie du milieu) soit ćga- 
lement exprimee, lorsque la chose est possibie. 

19 — L'alcalinite des cendres dnu produit, ex- 
primee comme il est dit ci-dessus, doit etre rapportee 
a 100 grammes ou a 1 litre du produit. 

SUCRES REDUCTEURS 
20 — Les sucres reducteurs dpnl la nature n'esl 

pas indiquće sont evalues en grammes de glucbse 
anhydre pbur 100 gramnieš ou 1 litre du produit ana- 
Ivse'. 

INDIGE D IODE, DE BROME, ETC. 
21 — Les indices dioile OU de hrome iiidiqiieur 

le nombre de grammćs d'h'ailogfene calcule rešpečtive- 
ment en iotle ou en hrome qui sont t'ixes par 100 
grammes du produit. 

En ce qui concerne les heurres et les graisses, 
les resuliats doivent etre rapportćs a 100 grammes de 
la matiere grasse. 

Le nom de la meiliocle emplovee doit etre in- 
dique. 

БЕЛАНЧЕВ111IE. 

22 — AKO je употребл.еп други фактор, a ие 
(3,25 за срачунавање беланчевина у односу ка азот, 
тај фактор мора бити назначен у загради. 

АНАЛИЗЕ РАКИЈА 
(Специјално правило) 

2Л -- Естри ce срачунавају као сирћетни естар. 
Алдехнди као етплпчпп алдпхпл; 
Внши алкохоли као изобулитнчии алкохи i n.ni 

као изоамилични алкохол, али назначавајући који 
од оба; 

Испарљиве кпсе.пше као сирћетна киселпил. 
Omi ce изражавају у милигрзмима no литру 

ракије n, ксговременб, у милиграмовима na 100 куб- 
I.IIX цептмегара апс(Јлутпог алкохола салржаиог 
\  апализовапо) ракпјп. 

Екстратнвпе матерпје и постојапа кпсчкнч 
(срачуната као cnplierna кпселниа) изражене су у 
грамовима no литру ракије. 

24 — Словнма С. 1. MO1.II iie ce назначити да 
су аналитички резултата пзражепи саобразно пред- 
ibiiM правилима. 

')о 
MATIERES PROTEIQUES 

L'orsq'un    autre    facteur (ine 0,25 est em- 
plo\e pbur calculer les matieres    proteiiiucs en fone- 
tion de l'azote, ce facteur doit etre indique entre pi- 
lentlieses. 

,\NALYS1-S DES EAUX-DE-VIE 
(REGLE SPECIALE) 

23 — Les etliers sont evalues en ether acćtique; 
Les aldćhydes en aldehvde ćthylique; 
Les alcoois superieurs en alcool isobutylique OU 

en alcool isoamvliiiue, mais en indiquant lequel des 
deux; 

Les acides volatils en acide acćtique. 
Ils sohi expriines eu milligrammes par litra 

d'eau-de-vie et, simultanement, en milligrammes pbur 
100 centimetres cuhes dalcool absolu contenu dans 
Геаи-de-vie  analvsee. 

Les matieres extracti\es et l'acidite Пхс (calcuKe 
en acide acetique) sont exprimees en gramrneis par 
litre d'eau-de-vie. 

24 — par les lettres C. 1. on pourra indiqiier que 
les resultats analytiques sont exprimes conformement 
аих regles precedentes. 



40 XLVII РВДОВНИ СЛСТЛНЛК - 8 ЈУИЛ 1933. 

25 — Владе угчлЈориице даће упутстаа иад- 
лежним властима ради усвајан>а мера које je утвр- 
дила Међународна конфереација! 

Напред поменуте владе обавезују се да be пре- 
дузети, свака v KO.IHKO je се тиче, мсре да се учиии 
општсљ уиофеба начина паднршења ])езултата 
анализе који je усиојила Конференцнја. 

26 — Владе које инсу псшшсале Ову Коииеи- 
цију HQry joj пррступјити. Сила која >;<t' ;и присту- 
miiii ставиће до знања писмено своју ипмеру li.in.ni 
Француске Републике доставл>ајући joj акт при- 
ступања, који he пити деиоиован у Архиви речене 
Владе. Ова И.шла дрставиће одмах; свима осталпм 
Силама уговорницама оверечи препис иоти(|)икаци- 
је, као и AKT O пр^ступашу, уз назиачеи.е датума 
када je примила нртифик^цчју- 

27 — Ова Копвсиција биће рапп^иковаиа н ра- 
тмфикације oiilie депоиоване у Паризу чим ее то 
буде могло учптпи. 

Ona he бити стављена у извршење, чим буде 
oojan.i.iMia саобраанд закоиодавству Држава пот- 
писница. 

28 — Ова Конвенција, која he ности латум 13 
у.аја 1929 иоћи he бити потписана у Паризу до 1 
јула 1931 од страие Пуномоћника Сила заступље- 
ипх na МеГјународиој кот^ерекцији која се саста- 
ла у 11аризу 13 маја 1929. 

У потврду чега су односни Пуиомоћници пот- 
ппсалп ову КонвенЦИју п на и^у ставили својс пе- 
чате. 

Рађено у Парнзу, 30 јуна 1931, у јсдшј.м једи- 
иом примерку који he бстати депонован у Архиви 
Владе Фраицуске Републике и чији lie се оверенн 
преписи доставити дипломатскпм путем Силама 
уговорпицама. —- 

За Египат: М. FAKHRV. 
За Француску: A. ERI AND. 
За Норвешку: Uiricli STANG. 
:-!а Лхтостиију: M. SPALAIKOVITCH. 

25 — Les Couvernenieiit.s contractants donne- 
ront des instructions аих autorites compćtentes pour 
i adoption des mesures qu'a preconisiies la Confe- 
rence internationale. 

Les Gouvernements prćcitćs s'engagent a prendrei, 
chacum en ce qui la concerne, des dispositions a 
l'el't'et de rendre gćnćral i'usa.ue du mode de ptćsen'- 
тмоп des resullats d'analvse adople par la Confe- 
rence. 

26 — Les Gouvernements qui ii'oiit pas signć la 
preselite Conventiosont admis a y adlierer. La Puis- 
sance qui desire adlierer notifie par ecrilson inten- 
Iion au Gouvememeii* de la Repiibliqiie Fraii(;aise en 
lui traiismettant i'acte d'atlliesion, qui sera dćpos^ 
dans les Archives dndit Gouvemeiiient. Ce Gouver- 
lienient traiisniettra iinmeiliatenient a toutes les aut- 
res Puissances coiilraetantes copie certitee conforme 
de la notificatioii, ainsi que de l'Acte d'adliesion, en 
indiquant la date a laquelle il a regu la luititication. 

27 — La presente Convention sera ratitiee et les 
ratifications en seront deposćes & Pariš aussitdt que 
lniie se pourra. 

Lile serra mise h execution, des que la publica- 
tio ii'en aurt ćtć faite coiitornemeiit i 1 a iegislation 
des Etats si^nataires. 

28 — La presente Convention, qui portera la 
date du 13 mai 1-929, pourra etre signće a Pariš Jus- 
qu'au 1 juillel 1931 par les Plenipolentiaires des Puis- 
sances represeiitees a la Conleience internationale 
nhinie a Pariš, le  13 mai  1929. 

EN FOl СДЈС)!, les Pienipotentiaires respectifs 
ont si^ne la prćsente Convention et y ont ajipos^ 
leurs cachets. 

Fait a Pariš, le 30 juin 1931, en un sen! ехет- 
plaire qui restera depose dans les Archives du Gou- 
vernement de la Reptib!iqne Fran(;aise et dont des 
copies, certifiees conformes, seront remises par la voie 
dipioniatique aux Puissances contraetantes. 

L. S. Signd 
Pour rEgypre: M. i-AKHRY. 
Pour la France: A. BRIAND: 
Pour la Norvćget lllrich STANG. 
Pour la Vougosiavie: M. SPALAIKOVITCH. 

§ 

Onaj Закон ступа у жииот када ce обнародује 
у »Службеним новинама«, a обавезну силу добија 
као mro je то предвиђено у члапу 27 речене Kon- 
венције. 

Препоручујемо свима папшм министрима да ce 
o извршењу meroBOM старају, властима заповедамо 
да no 1ћему поступају, a свима и свакоме да му ce 
шжоравају. — 

МИНИСТАРСТВО И110СТРА11ИХ ПОСЛОВА 
краљевине Југославије 

Пои.Г.р. 6961 
Београд, (i. априла 1933. r. 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

У прилогу под 71 част нам je доставити Вам 
орпгииа/пш Указ Његовог Велпчапсша Краља од 
3 марта 1933 годпне, којим смо oi^amhenM у сми- 
слу чл. 63 Устава Краљевине Југославије да мо- 
жемо по;шети на решавање Народпом Претстав- 
пиштву предлог закона o дотагској конвенцији b 
регулпсању путем компензације трговачких по- 
тражпвап.а између Крал>еп1ше Југославије n Бел- 
гијско-Луксенбуршке ГТривредне Упије, закључе1- 
пој iMi:Mmic;iiioj у Ркограду 21 фебруара  1933  год. 

i   ирплогу no,! -2 маст пам je доставпти Вам де- 

сет примерака предлога закона са образложењем o 
rope поменутој допунској конвенцији, с молбом да 
iicrn пзволпте изпетп na решеи.е пред Нароцну 
скупштппу. 

Изволите п|)11мнтп, r(;ciio;ume  ПЈтегселппче,   н 
овом   приликрм  увереље  o  нашем   особптом  no- 
штовању. 

Министар трговине и иидустриje. ■ 
Др. И. ШуменковиИ, с. р. 
МинИстар иносфанпх послова, 

Б. Д. JCBTHII, с. р! 
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ми 
АЛЕКСАНДАР I 

По милости Божјој и вол.н ипродној 
1{рал> Југославије, 

Ha прсдлог Нашег Министра трговиис и инду- 
стрије и Haiucr Министра ииостраних послона, a 
no саслушању Нашег Мннистарског савета, решили 
смо ii решанамо: 

ОвлашНује се Ham Министар трговине и инду- 
стријђ и Ham Министар нностраних послова да мо- 
>'У ка основу члаиа (ЈЗ Устава Краљевнне Лугосла- 
Riijc поднети Народном Претставништву na pcma- 
вањс: 

ГТредлог закоиа o допунској конвенцији o ре- 
гулисању путем компензације тргооачких потражи- 
вања између Крал>евине Лугославије н Белгијско- 
Луксенбуртке Нривредие Уннјс, закл.ученој и пот- 

писаиој у Бсограду 21   фебруара 1933 године. 
Ham Мииистар трговиие и иидустрије и Ham 

Министар иностраних послова нека изврше овај 
Указ. 
3   Mapi a 1933 године 

у Београду. 
АЛЕКСАНДАР, с. pi 

Миииста|)  ipj'oiiimc и иплупрпјс, 
Др. И. Шумспковпћ, с. р. 

Мипистар КНООТРВНИ^ послова, 
Б. Д. Јевтпћ, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕГБЕ 

У циљу да се олакша узајамиа размеиа робе, 
наша je Држава закл>учила 7 јула 1932 године са 
Белгијско-Луксеибуртком Привредном Уиијом Кон 
1Ч'гцију o регулИСањУ трговачких потражинан.а пу- 
teM компсизација. Ta Ксншмтпја ступила je иа сна- 
гу 20 октобра 1932 године (впди »Службеис нб- 
вине« од 13 октобра 1932, Бр. 237-ХС1). 

Према указаној погреби, сада je закл^учеиа 
једна Допуиска конвснција којом се у иеколико 
иењају ц поду1Бују одредбе Коивенције од 7 јула 
1932. 

Овом Допунском конвенцијом укииутн су era- 
вови 2 и 3 члаиа 111 Коивенцнје од 7 јула, којима 
je бно утпрјјем парнтет белге и динара и којима 
je било преДвиђеИо да сс потраживанЈа која гласе 
на неку трећу валуту имају конвертовати у белге 
и у динаре, — и замењени су новим одредбама, по 
којима се само белга сматра као меродавиа вачута, 
према чему he се уплате код наше Народие баике 
вршити у дипарима rio aKive.iiioM курсу белге, a 
потражинаи.а која гласе на неку трећу валуту кон- 

вертсваЈге   се  и  у  Лугославији  у  белге   ио  курсу 
контролисаном од нате Народие банке. 

Став први члаиа VI Крнвенције од 7 јула 1932 
мења се у толико што lie белгијско-луксембуршки 
Уред за компензациЈе, 6д су.ма ставл>ених му na 
расположење, 33% употребити na исплату потра- 
ЖИВања по хроНОЛОШКОМ |)еду vnmra o кијмма ra- 
вори члан 111, a не про para потраживања као mro 
je painije било прописанб. 

Пајзад, д6пу1Бен je члаи VI Коивепције од 7 
јула 1932 одредбом no којој he дужнпци којн су 
извршили уилате код name или код белгијске На- 
родне банке смаграти се као ослобрћени сврјих 
обавеза тек у тренутку када дотични повериоци бу- 
ду у целости примили износе својих потраживања. 

Ова Допунска копвенција закл>уче11а je 21 t\n'- 
бруара 1933 годипе, у Београду. Она има ступити 
на сиагу десет дана no измепп ^атификација. 

Ibeno трајање предвиђено je na три месеца, с 
тим, да he се прећутнр продужаватп na no три Me- 
cena свс док je једпа страпа нс бп отказала na ме- 
сец дана пре истека свакога тромесечног г1е1тода. 

A\l 1НИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ НОСЛОВА 
Краљевппе Југославпје 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Допупској   конвенцији   o   регулпсању   путем   компепзацпје гргог.ачкпх потражпва11>а пзме1)у Краље- 
mine Југославпје  и  Белгпјско-Луксепбуршке   Нрпвредпе Уппјс, злкључепој n nuiitncanoj у Београду, 

фебруара 1933 годипе, која гласн: 21 

§  1 
Одобрава се n добија закопску силу Допунска 

крнвендија o рсгулпсап.у путем компспзацпје тр- 
говачких потраживања између КралЈевппе Југосла- 

вије n Бе.ппјско-Луксепбуртке Прпвредпе Упнје, 
закључена и потписана у Београду, 21 (|)сбруара 
1933 године, чији текст у преводу и француском 
орпгнпалу гласп: 
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ДОПУНСКА КОНВЕНЦИЈА 

o регулисаљу путем компензације трговачких no- 
траживања ii3.\iel)y Краљевине Лугостнпје п 15ел- 

гијско-Луксембуршке I [рнвредне Унијеј 

CONVENTION ADDITIONNELLE 

potir le rčglemenl par voie <lo compensation <les crč- 
ancos commercifilcs eni IT le Royaume de VougoslaVie 

ei L'lJnion Economique Belgo-Luxemburfeoise 

ЊЕГОВр ђЕЛИЧАНСТВО KPAJb ЈУГОСЛАВИЈЕ 
и 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ БЕЛГИЈАНАЦА 

радећи како у своје име гако и у пме Ibenor Кра- 
лјспског Впсочанства Велике Војвоткиње Луксем- 
буршке, na основу посгојећих споразума, одлучили 
су да закл.уче јсдиу Допунску конвепцију која у- 
nuLii извесне амаадмапе у КоввеНЦИјуј o регулмса- 
п.у, путем компензације, трговачких потраживања 
измсЈју Крал>евине Југославије и Белгијско-Лук" 
сембуршке Привредне Унцје; заклЈучену у Београ- 
ду 7 јула, 1932 и одредилн су као своје пуномсА- 
пмке: 
ЊЕГОВО ВВЛИЧАМСТВО КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ: 
Гооподина БОГОЉУБА Д. ЈЕВТИЋА, Свога Ми- 
нистра иностраних послова, 

ЊЕЕОВО ВЕЛИЧАИСТВО КРА.Љ БЕЛГИЈАНАЦА: 
Господина Профа дс POMPE де ВИИЈНВ, Офи^ра 
Леополдовог ордена, Витеза 6рден1а круне, Свога 
I [званреднсхг послакика и 6nyHbMoheiibr MHHHĆfpa у 
Беграду; 

KOJU су сс, iiomro су једаи другоме саопштилн сво- 
ја Јјссиективпа пуномоћства, нађена у Доброј и про- 
писиој  форми,  сагласили 6 следећим одредбама: 

Члап пј^ви 

Став 2 члаиа III Конвенције оја, 7 јула 1932 у- 
кида сс и замењује се следећим одредбама; 

а) Белга je валута која важи за сваку уилату 
иввршену код белгијске Народне банке која радн 
као благајник белгијско-луксембуршког Уреда за 
Компензације и од Народне банке Краљевине Југо- 
славије, за рачун белгијско-луксембуршког Уреда 
за Компензације, kad и за сваку исплату које врши 
свака ид ових двеју установа. 

б) Ове одредбе гтримењују сс како на уплате 
пређашњих и нових потражившћа које буду извр- 
шене почев од стављања na снагу Ккжвенције тако 
n na уплате које су већ извршили југословенски у- 
вознпци код Народне ба«ке Краљевине Југосла- 
mije, али чију протувредност mije jom исплатила 
белгијска Народна банка, радећи као благајник 
белпијско-луксембуршког Уреда за Компензације, 
белгијским извозницима. 

в) Уплате код Народне банке Краљевине Југо- 
славије, као n исплате које ова изврши, чиниће се 
у дипарпма no курсу белге no службеном котира- 
n>y Народпе бапке Крал>евппс Југославије na дан 
операције. 

Став 3 члана IH Конвенцијб од 7 јула ИШ укп- 
да се n замењује се следећим одредбама: 

Иотражпвап.а која глаее na коју д|)угу валуту 
сем бе.пе onlie Koiinepioiiane у белге у Југосчавпјп 
старањем Народне банке Краљеви^ Лугославпје 
no куреу котпрапом под њеном контролом na бео 
градској Ве|)зп оиога дапа којп претходп iiiahaii.v 
дуговап.а. 

SA MAJESTE LE ROI DE VOUGOSLAVIE 
et 

SA  MAJESTE  LE ROI  DBS  BELGES 

ag&saht tant en son nom (цГап nom de Son Altesse 
Rovale la Grande Duchesse de Luxembour}f, en vertu 
d'accords exislens, ont resoln de conclure mie Con- 
vention Additioiinelle apportant certains aineiulemeiits 
a la Cdiivehtion pour le rćglemenl par voie de com- 
pensation des creances coinmereiales entre le Ro- 
уаише de Vdugbšliavie et 1'Uiiion Econbmique Belgo- 
Luxemb(nirj;e()ise, conclno a Belgrade le 7 Juillet et 
oni dćsignć pour leurs plćnipotentialres: 

SA MAJESTE LB ROI DE VOUGOSLAVIE: 
Monsienr BOGOLJUB D. JEVTIC,   Son Ministre   des 
Affaires Etrangžres, 

SA MAJESTE LE ROI DES BELGBS: 
Monsier le Comle de ROMREE de VICIIENET,  Offi« 
clef de rOrdie de Leopold, Chevalier de l'Ordre   de 
la Coiironne, Son Bnvoye extraoi4liiiaire et Ministre 
plenipotentiaire a Belgrade. 

lescjiiels, apres s'etre com'muniquć leurs pleins poU- 
\(jiis respectifs, trouves en beline et dne forme, soiu 
convenus des dispositipns sujvantes: 

Article premier 
Lalinea 2 de 1'article III de la Convention   cln  7 

juillet  1932 est abrogć et remplaee    par les   clisposi- 
tions suivantes: 

a) Le belga est la monnaie qui tali rčgle pour 
tout versement etfectue aupres de la Banque Natio- 
nale de Belgique a^issant eomme caissler de l'Office 
de Compensation belgo-}U??erobourgeois et a la Ban- 
que Banque Nationale du Royaume de Vougoslavie, 
poni la compte de roifice de Compensation belgo- 
luxenibiir^eois, de meme que pour toni paiement 
opere par eliacun de ces deux etablissements. 

b) Ces dispositions s,appliquent tant aux vorse- 
ments des ereanees anciennes et nonvelles qui scront 
effectuŽS a partle de la mise en vigueur de la Con- 
vention qu'aux versemenls deja effectućs par los im- 
portateurs vou^oslaves aupres de la Banque Natio- 
nale du Royaume de Vougoslavie, mais sont la con- 
trevaleur n'a pas eneore ete рауее par la Banque Na- 
tionale de Belgique, agissant eomme caissier de l'Of- 
fice de Compensation belgo-luxembourgeois, aux 
exportateurs bel^es. 

e) Les versements a la Banque Nationale du 
Royaume de Vou^oslavie, de menic que les paiements 
effectućes par celle-ci, auronl lieu en dinars selon 
le cours du belga a la cole officielle de la Banque 
Nationale du Rovaume de Vougoslaivie au jour de Го- 
jieiation. 

L'alirića 3 de l'articlć III de Га Cbnvention du 7 
juillet 1Ш2 est abroge et remplaee par les disposi- 
tions suivantes: 

Les creances libellćes en autre monnaie que le 
bel^a, scront convertics en belgas en Voiigoslavie au 
cours, cote sous controle a la Bpurse de Belgrade le 
jour prćcedcnt le paiement la dette. 
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Члан 2 
Ilpiiii стаи члана VI Коивенције од 7 Јула 1932 

иења сс како следује: 
»Све до амортмзовања доспелих потраживања 

d којима je реч у члану 111, износи уплаћени код 
белгијске Народне банке од стране изиозиика ју- 
гословеиске робе na територију Белгијско-Луксен- 
буршкс Привредне Утпје употребиНс се како следу- 
је: белгиЈСко-луксембуршки Уред за Компензације 
употребиће, од су.ма стаил.сипх му na расположе- 
•1.е, тридесет гри од сто na амортизсшаи.с, no хро- 
нолошком реду уплата o којпма je реч у члапу 111. 
потраживања насталих после дапа ставл>ањ.а на 
CHaiy €'i!or сиоразума, шездесет ссдам од ero na 
амортпзовање upe рата доспелих потраживања o 
којима je реч у претходном члапу«. 

Члан 3 

A'rtide 2 
Le premier alinea de larlicie VI de la Conven- 

tion du 7 jnillet 1932 esl mođifić eoimne suit: 
»Jusqu'd i'amortissement des creances eeiiues 

doni question a larticle 5, les montants versćs a la 
l*aiu|ue Nationale de Belgique par les importateurs 
tle marchandises yougosIaves dans le territoire de 
lUnion Econonugue belgo-luxemhucgeois^ seront 
emploves comine suit: ГоГПсе de Compensation bel- 
^o-Iii.\eiiibonr^eois eonsacrera des somines mises a sa 
disposilioii, Irenle tiois ponr cent a rainortissement 
dans l'ordrc chronologiijuc des versements dont que- 
stion a rarlicie III des creances posterieures a la datte 
de la mise en vi^ueur du presenl aceord, soixaiitc 
sept ponr cent a ramorlissement au inarc le franc 
des creances ecliues dont il est qiiestion a i'article 
precedent«. 

Article 3 

Члап VI Конвенције од 7 јула 1932 допуп.ује 
се како следује: 

Уплате извршене од стране Југословенских 
Дужника код Народне банке Краљевине Југосугави- 
je као n уплате пзвршене код белгнјске llapo/uie 
банке, која ради као благајник бе.и-ијско-луксем- 
буршког Урела за Компепзацпје, од страпе бел1пј- 
ских и луксембуршких дужппка имаће лпбератор- 
нн карактер тек у трепутку када њихови одпоспи 
поиериоцп буду стварно цримили, прс.ма одредба- 
ма Конвенције од 7 јула, пзмењеппм одредбама 
ове Допунске конвенције, целокупни износ својих 
потраживања. 

Члап 4 

L'article VI de la Convetltion du 7 juiilet 1932 
est complete connne suit: 

Les versements operes iiar les debileurs yougO- 

slaves a la Banque Nationale du Royaunie de You- 
goglavie ainsi ([ue сспх bpćrćs a la I3anque Nationale 
de Bel^icjne, agissaat cemme caissier cle ГоГПсе de 
compensation beI^t)-lnxemb(jur^eois n'auront nn ca- 
ractere 1ii)eraloire сцГап moment ou ieurs creanciers 
ies|)ectit's auront ettectivement regu, suivant les di- 
spositions de la Comcnlion du 7 juiilet, modil'iee par 
celjes de la presente Convention Additionnelle, le 
montant total de Ieurs creances. 

Article -1 

Ова Допунска конвенција, као и измењене или 
Допуњене одредбе, као mro je напред утврђено, 
Конвенције од 7 јула 1932 ступиће na спагу десет 
Дана no дану размене ратификација. 

Члан 5 

La presente Cpnveiltion Additionnelie, aiusi (|ue les 
dispositions modil'iees ou complćtćes comme arrete 
ci-dessus de celle du 7 jnillet 1932, entreront en vi- 
gueur dix jours apres la date d echange des ratifica- 
tions. 

Article 5 

Трајање one Konnenunje јесте три месеца n ona 
l»c ce MOIUI отказати na месец дапа пре њеног nc- 
1'ска. Ona he бити прећутно продужанапа за nonn 
период од трп месеца спе док једпа од Високих 
страна уговорница ne буде изјавила своју жељу да 
иста престане, no напред поменутом претходном 
отказу. 

У ПОТР.РДУ ЧЕГА СУ <vmocmi пуномоћници 
noriinca.in ову Конвенцију n na п>у ставплп своје 
печате. 

Рађено у Београду, у два примерка, 21  дана 
месеца фебруара  године  Господње хпл>аду девет 
стотина трпдесет rpehe. 
Југословенски пуномоћник 

М. П.    Б. Д. Јевтић, с. р. 
Белгијски пуномоћник, 
М. 11.    де Ромбе, с. р. 

La durće de la presente Convention esl de trois 
mois et elle pdurra etre denoncee un mois avant son 
echeance. Lile sera prbrogće par tacite reconduetion 
ponr ime lujuvelle periode de trois mois anssi lon^tc- 
ments que l'urie des Ilautes Parties contraetantes 
n'aura pas signifić son desir v mettre fin sous le 
prćavis prečite. 

Eli foi de i/no/, les plenipotentiaires respectifs 
ont signić la presente Convention et y ont apposee 
Ieurs cachets. 

Fall a Belgrade, en double expeditioii, le 21-eme 
jour du mois de FeVrier de 1'an de grflce mil  neuf 
cent Irenle trois. 
le Plenipotcntiaire youg6slavei 

L.S. B. D. Jevtić, m. p. 
le  Plenipotentiaire  belge, 

L.S. de Romrče, m. p. 

Овај Закоп ступа у ђМВдт кад сс обпародује 
у »Службеппм њ.аппама« a обавезпу силу дооија 
као mro je то предвиђено чланом 4 речене Допун- 
ске коивепције. 

Препоручујемо свпма патпм мтгистрима да сб 
o извршен,у ttferoBOM старају, властима заповедамо 
да no п.ему поступа, a свпма и свакоме да му ce 110- 
коравају. 
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МИНИСТАРСТВО ИПОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
Пон. Бр. 7602 

Крал>еви1не ЈугославкЈе 
Беотрад^ 19 априла 1933 год- 

ГОСПОДИ! Ш 11РЕТСЕД1II1ЧЕ, 

У ирилогу под ./1  ,1г1СТ нам Је доставити Вам 
фтотшвлки Укаа Његовог Величаиства Kipis^a од 
14 атрнла 1933 годиис, којим смо оилашћсни у сми- 
слу члана 63 Устава Кра.'1>евине Лугославије да мо- 
жемо подшчи иа решаванив Народном претставнн- 
штву Предлог Закоиа o ме^уиародном сиоразуму 
o бродовнма-сиспклтцнма са посадом KOJU сс иа- 
лазе нзван свог одрсђеног места, закл^чеиом и 
погписаиом у Лисабону, 23 октобра 1930 голине. 

У прилогу под ./2 част нам je доставити Вам 

десет 
o гор 
волип 

I- 
овом 
и;<И.у 

примерака Предлога закона са образложеизем 
е иомеиуто.м Споразуму, с молбом да исти из- 
е изнети na peiiiieibe пред Народиу скугпптииу. 

1зволите примити, Пооподнне Претссдниче, и 
приликом уверење o иапггм особитом истто- 

Министа!) caoapahaja, 
Лаз. Радивојевић, с. р. 

Министар шкхграних гшслова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

МИ 
A Л Е K C A H Д A P I 

ce 

I lo м-алости Божјој и вол.н народној 
Крал^ Југославије, 

Ha прсдлог Нашег Миниспра саобраћаја и llamer Мииистра иаостраиих послона, a no саслу- 
in;ii.\  Hamer Мшнистарског савета, решил« смо и  решавамо: 

Овлашћује ce Наш Мипистар саобраћаја n  Haui   Министар   инбстраиих   послова  да   могу    H;I 
основу члана  63' Устава К^аљевиме Лугославијс поднети Народном Претставништву на решавање: 

Нредлог закама o међукародном Споразуму 6 бродонима светиоштима са посадом, KOJU 
Иалаае ван одређеног месга, закљученом и гЛугписаном у Лисабоиу, 23 октобра 1930 содпие- 

Ham Мипистар  саобраћаја м  Umi ЛГиипстар ппсстраипх посЛова нека изврше овај Указ. 
14 априла 1933 годпне 

у Београду АЛЕКСЛПДАР, с р. 

Мннистар саобраћаја, 
Лаз. РадивоЈевић, с. р. 

Министар иностраних послова, 
Б. Д. Јевтић, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

23 октобра 1930 године закључен je у Лиса- 
боиу Ме1)ународнн Споразум 6 бродовима-светио- 
иицпма са посадом који ce налазе изплл авога одре- 
1)еног места. Учесницн у том споразуму обавезују 
ce да he примењивати одредбе Правилиика, састав- 
нрг дела Споразума, којп ce одиосе иа поменуте 
бродове. Рок за normicuBaibe Споразу.ма истекао 
je краје.м анрнла 1931 године, a прсле тога рока 
истоме ce може пристушти. Споразум стуиа у жи- 
вот, за сваку Државу деведесет дана од дала де- 
поиовања код Генералног секретара Друштва iiapo- 
да Јииструмеиат ратификације нли прнступања. 
Свака Држава можс Сггоразум отказати no истеку 
перпода од седам година, pa4ynajylin од дана ње- 
говоЈ'  ступаи.а  на  сиагу  за  дотичну  Државу.  По 

истеку сваког периода од седам годииа, свака Др- 
жава може захтевати ревнзнју Стгоразума. У сва- 
ко друго 1Бреме може ревизију затражити иајмажс 
једна четвртина Влада уговорннца. 

Прилгашм ратификрвања или приступаља сва- 
ка Држава моКи he изузети од примене све илн 
поједиие своје Ko.ionnje, протекторати илн земље 
под њеним мандатом, a исто тако може услоиити 
своје V4cmjie учешћем извесних влада. 

У случају отказа Спорааум престаје да важи 
пасле годиту дана. 

У -ириложеном Правилиику прописано je ка- 
кве he, дању илн нопу, сипнале имати да дају та- 
кви бродовп. 

МИНИСТАРСТВО ИПОСГРАМИХ  ПОСЛОВА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

Споразуму o бродовима-снепиаптмма са посадом  која ce налази нзвал одре1)еног места, закл.учсног 
и lurniiica.nor у Лисабоиу, 23 октобра 1930 годнне   који гласи: 

§ 1 ce налази нзван одређеног места, закључеи и   пот- 
Одрбрава ce и добија закоиску снлу Спора-     писан у Лисабону, 23 октобра 1930 године,   чији 

зум  o бродовима-светионнцима  са  посадом,  који     текст у преводу и францускомм орнгиналу гласи: 
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СПОРАЗУМ    0    БРОДОВИМА-СВЕТИотИДММЛ 
CA ПОСАДОМ КО,1И СЕ НАЛАЗИ ИЗВАН 

ОДРЕЂЕИОГ МЕСТА. 

Владе уговориице, претстављенс доле -потпн- 
caftHMa, рсшене да уни(ј)ниирају знакове на бро- 
досима-светионицима са посадом, која се налазе из- 
ваи свога одређ^ног месга, сагласиле су се у овнм 
одредбама; 

Члаи !. 
Владе yroBoiiiiiin,e ошвезују се да ће ириме- 

нитп o,ip;:;i.i'e овде ириложеног Правилиика, који 
се одисси иа бродоае-светнс/иике који се налазе 
изваи одређеног1 места. Потребне мере за ову свр- 
ху треба да буду предузете у току једие годиие, 
рачунајући од дана ступања на сиагу овог Спо- 
разума. 

Члан 2. 
Овај Споразум не треба сматрати као да у 

било којем погледу мења правио craibe у поједн- 
i'i'M зе.м 1>ама што се тиче одиоса између уживалаца 
" пласти одговорних за службу бродова-светио- 
inii-a. 

Члан 3. 
Овај Споразум, чији су текстови француски 

и енглески меродавии, nocnlie даиашши датум; 
сн ће моћи бити, закључно до 30 априла 1931, пот- 
писаи у имс сваке владе, која je била заступљена 
на Конферениији која je израдила овај Спора- 
зум или која je била позвата да у њој буде за- 
ступл.спа. 

Члан 4- 

Прихваћање овог Сиоразума од стране једне 
владе може се нзвршиги простим потписивањем, 
У случају када je ово дато без резерве ратифнка- 
Ције, ратификацијом илн приступашем. 

Инструменти рапкјјикацчје биће достављенн 
Генералном секретару Друштва народа, који he 
o  то.мс обавестити заинтерс.сова.ие владе. 

Дан ступања на сиагу Споразума биће 90-ти 
дан после иријема Споразума од пет влада. 

Члаи 5. 

Од 1 маја 1931 моћп he се нриступити овом 
Споразуму у име сваке владе предвиђене у члану 3. 

Инстру.мсити приступања биКе достављени Гс- 
иералном секрстару Друштва народа, који ће o 
томе обавестити заннтересоване владе. 

Члан 6. 

Свако накнадно потпнснвање, рати(|)нкација 
илн приступање после ступања на снагу Споразу- 
ма. саобразио чл. 4, нмаће дејство после 90 дана 
од датума потписивања, или пријема, кнструмената 
ратификације или иотнфикације o 'приступању од 
Геиералиог секретара Друпггпа народа. 

Члан 7. 

Овај Спразум може бити отказан, од сваке 
владе уговорнице, после истека од седам година, 

ACCORD SUR LES BATEAUX — FEU 
GARDES SE TROUVANT IIORS DE 

LEUR POSTE NORMAL. 

Les gDUVemements contractants, representes par 
les soussi^iićs, avant dćsidć d'unifier les signauK des 
bateaux-l'cii gardćs se troiivant hors lcur ppsfž иог- 
mal, sonl convenus des dispositions suivantes: 

Articlc premier. 

Les ^"iivernemoiits coiitraktants s'jCDgegeni Ц 
mettre en application les dispositions du reuicmeiit 
ci-annexe, relatives aux bateaux-feu iiors de leui 
poste norma!. Les mesures d'execution necossaires Л 
cette fin devront Otre jirises dans un delai d'un an a 
compter de ia mise en vigueur dn prćsent Accord. 

Artiele 2. 
Le present Accord ne doit pas etre endeiulu 

commc modifiant en quoi que ce soit la situation de 
droit existant dans les divers pays en ce qiii concerne 
les. relations enlre les ušageirs et les aulorites ciiargees 
du service des bateaux-feu. 

Articie 3. 
Le prćsent Accord, dont les textes fran^ais et 

ahglais feront ćgalement foi, pprtera la date de ce 
jpitr; i! pourra, jusqu'au 30 avril 1931 inelus, etre 
signć au nom de to.ul gpuvernement ayant ete re- 
prćsente a la Conference qui a elabore ie present 
Accord ou ayant ćtć invite a s'y faire representer. 

Articie 4. 

L'acceptation du present Accord de la part d'un 
goiivernemetit  petii s'effectuer par simple  signature, 
(l;ms le daš ou celle-ci est donnee sans reserve de ra- 
tificatinn, par ratification ou par adhćsion. 

Les instruments de ratification seront transinis au 
Secretaire general de la Societe des Nations, qui en 
notifiera  la  reception  aux  gouverriements interessćs. 

La date de l'entree en vie;ueur de TAccord sera 
ie quatre-vinfi;t-dixieme jour qu,j su'.vra Tacceptation 
de lAccord par cinq irouvernements. 

Articie 5. 

A partir du ler mai laSl, il pourra etre adliere 
au present Accord au nom de tout gouvernemept vise 
A l'article 3. 

Les irištrum'ehtš d'adhesion seront trarismis au 
SeUrćtairc general de la Societć des Nations qui en 
notifiera la reception aux gouvernements intćressćs 

Articie 6. 

Chaaue signature, ratification ou adhesion qui 
interviendra apres l'entree en vigueur de FAccord, con- 
formement a l'article 4, produira ses effets des Ie 
<matre-vingt-dixiOme jour qui suivra la date de la 
signature ou de la reception, par le Secrćtaire-gć- 
neral de la Socićte des Nations, des instruments de 
ratification ou de la notification d'adhesion. 

Articie 7. 
Le present Accord pourra etre denonce, au nom 

rie tout gouvernement contractant, apres rexpiration 
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рачунајући од дана његова сгупан»а иа снагу за 
дотичну н.таду, писиеиом иопијјнкацијом упуће- 
ном Генералном секретару Друппиа народа, којм 
he o томе обавестити спе владе предвиђене у чла- 
ну 3. Откаа lie имагга дсјство после подину даИа од 
датума када je i'iio примл.си од Генератог секро- 
lapa Друштва илрода, ои he предети само у погледу 
држава од које je и y4nii>eii. 

Послс истека сваког пвриода од седам година 
ПО ступању na сиагу овог Сиоразума, и.егоие ре- 
визија моћи ћс бити захтсиаиа 6д снаке владе уго- 
ворниц€. У сиако друго време репизија овог Спо- 
раз^ма MOIIII lie бти затраж^на од једне четвр^тпне 
влада уговофиица. 

d'un delal de sept aiis a partir de la date cic son 
entree en vigueur рочг ce ^ouveriiement, par noti- 
fication ecrite adreSSĆe au SecnHaire gćnćral tie la 
Societe des Nations, qui en informera tous les ^ouver- 
iiements vises a 1'aiiicle 3. La dćnpnciation produira 
ses elTets mi au apres la date a laquelle elle aura 
ele regue par le Secretaire general de la Socić-tć des 
fMatjons; elle ne sera operante qu'au regard du д-ouvcr- 
nemenf pour le(]iiel elle aura ćte effectuće. 

A rexpiration de chaque pćriode de sept ans 
r.pres la mise en visrneur dn prćsenl Accord, sa rc- 
visioii Јхшгга etre demandee par un des gDUVeme- 
ments contractants. A toute autre ćpoque, la rcvi- 
sibn du present Accord ponrra etre demandee par uri 
quarl des gouvernements contractants. 

Члан 8; 

Свака влада уговарница можс изјавити у тре- 
путку потписивања, рктификације или npiicrvnaiba, 
да, прпмаjvlni овај Споразум, она ne узпма ппкакпу 
обавезу одпоспо свнх илн некнх колоннја, протек- 
тората или територија ставл>ен€ т'од њезиио сизе- 
рспство или Maifiar; v овом случају, овај Опоразути 
nelie ce примеП)11В'ти нч тсрпторије, које су билс 
имеиоваие у оваквој изјаш. 

Свака влада утоворница, мсћи lie, у спаком 
гренутку иакпално, иогифшчоватп Геиералпом се- 
кретару Друштва иарода да желн прнмечити овај 
Споразум na све пли na пске територије, који je 
био прелметом пзјаие, п.редвн1)ене у прстходној 
алинеји. У том случају, Споразум ће ce примеп>п- 
вати на тсрпторпје помепутс у нотификацији по- 
сле двадесетог дана no пријему one нотификакјије 
од Гепералпог ceRperaipa Друттва иарода- 

Свака влада можс, бпло no пстску рока од 
седам годппа, npe;imil)enoj- у прсгхолпој алипејп, 
било no отказу прелвм^епом у члапу 7., пзјавптп 
да жели обусгавити примену овог Споразума ira 
све плп na неку колопију, протекторат или тери- 
торпју стављену под n>eiio сизерепстпо или мап- 
дат; у овом случају, Споразум he престатп ri ce 
прпмењује na терпторпје које су биле предметом 
гакве изјаве, голмпу дана no пријему ове пзјаве од 
Генералпог сскретара Друпгтва народа. Ако нема 
такве изјаве, отказ, предвиђен у члану 7, nehe нматц 
ппкаква дејства у поглсду територија поменутпх у 
ов.>м члану. 

A rt ide S. 

Tonf gouvernemenl contractant peut declarcr, 
au moment de la sitrnatiire, de la ratification ou de 
1 adhesion, qne, par son acceptation du present Ac- 
cord, 11 n'entend assnmer aucune obligation en ce 
oni concerne toute colonie, tout protecorat <>u ter- 
ritoirc place sous suzerainete ou mandat; dans ce cas, 
le prćsenl Accord ne sera pas applicable aux territoi- 
res saisant l'objel de pareille declaration. 

Tout tjouvernement contractant pourra, a tout 
moment dans la snite. notifier au Secretaire jrćneral 
de la Societć des Nalions c]u'il entend rendre le pre- 
sen! Accord applicable a louts partie des territoires 
ayanl faij l'objel de la declaration prevue a ГаИпеа 
precedent. Dans ce cas, 1'arrangemenl appliquera aux 
territoires vises dans la notifivation quatre-vintj:t-(Iix 
jours aprds la recention de cette derniere par le Se- 
cretaire general de la Sovietet des Nations. 

Tont gouvernemenf contractant peut soit A Гех- 
piration d'iin delai de sept ans ojires la notification 
pr^viie au prćcćde'nl paragraphe, soit lors de la dć- 
ponciation du prćsent Accord a toute colonie, tout 
proteetorat on territoire place sous suzerainete ou 
mandat; dans ce cas. I'Accord cesser d'etre appli- 
cable aiix territoires faisant l'objet de pareille decla- 
ration ime amn'e aprec la reception de cette dćcla- 
ration ime annee apres la reception de cette decla- 
tions. A defaiit de telle declaration, la denonciation 
nrevne S l'article 7 ti. comportera aucun effet h 
l'etrard des territoires mentionnes au present  article. 

M.ian 9. 

Свака од влада Ј/товориица може учишта овп 
сним своје iipiiNiialiaibe овог Споразума од уче 
стровања у њему једне или више влада предвиђе/ 

■i:\ v члапу 3. 

Члап  10, 

Onaj he споразум onrn регистрован рд Гене- 
p;iM'or секрегара Друштва народа na дан п.егова 
стучаша na счагу. 

У потпрду чега Су nornncann ставплп своје 
пгтписе na onaj Спрразум. 

Paljeno у Лисабону, двадесет rpeher октобра 
у||л,алу девет стотппа трпдесете, у једлом јединОА! 
примерку, којп he остагги депонован у архиви Се- 
кгетаријата Друштва иарода, и оч кога he пр )■ 
пгсно оверене коппје бпти достапл.'';:е cmi\;a ina 
дам", Предвиђ'еним у члану 'i 

Artic 

Clincnn des gouvernements contractants рсг su- 
bordonner acceptation dn present Accord a la parti- 
cipation A la celni-ci d'un on de plusieurs des gouver- 
nements vises Л l'article 3. 

Article 10. 

I.e present Accord sera enretristre par le Secrć- 
rairc general de la Societe des Nations a la date de 
son entree en Vigtićur. 

En foi de otmi les sbussignis oni apposć leur 
signature an present .Accord. 

F.iil a Usbonne, le vingt-trois octobre mil neuf 
cenf trenh'. en im seul exemplaire, qiii restera de- 
nose dans les arehives du Secrćtariat de la Socićtć des 
Nations, e.l don! les copies certifices conformes seront 
delivrees a tciis les i'onvernemenls vises a l'article  '?. 
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МсМЛМКД ALLEMAGNE 

БЕЛГИЈА 

Gustave MEVIiR 
Г1од резервоМ ратцфикације 

Г. IJRRAIN 
Лпд pr.'iopi'.oM ратифпкацпјс 

BELORJUE 

Gustave MEYER 
Sons reserve de ralilication 

E. IJRRAIN 
Sons reserve de ralil'ication 

ВЕЛИКД БРИТАНИЈА и CEBEPHA ИРСКА као u GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD 
ci-ii   аелови BpUTBMCkbr царсгиа који )nicv no- аШ ВДе toutes partjes de l'Empire 
себнч иланови Друштпа иарода bntaiim(|ue ncn meinbres separes de 

la Si'ciete des Natioiis. 
Изјављујем ла MOj  потпис ne оГпхпата колоипје, ! declare tliat шу signature does not indude апу 

гтротекторате илп тсрпторије пол спзсренстном colomes, proleclorates qr tenucnes nnder snzerainty 
или макдатом <,г mandate. 

JoHri RALDNVIN. John BALDWIN. 

ИНДИЈА INDE 
Изјављујем да мој nomnc ие рбухвата nnie.uiv од ' declare that шу signature does not mclnde апу 
Држава Ип/пчепод сизеренством бритапскп.м        ()1 ^ Wm sti,,cs uluk!1" ВТФ ni/erainly. 

КУЕД 

Edward Ml-.ADLAM 

Arture LOVNAZ DEL CASTILLO 
Под пе-срном ратификап.ије 

CURA 

Ed\vard lil:..M)LAM 

Arture LOVNAZ DEL CASTILLO 
Sons reserve de ralit'ication 

IIRIAIIIUA 
.lose UERRELLA 
Rafael ESTRADA 

Под резервом ратификације 

ЕСТОНИЈА 

Ф! IIICKA 

T. GIITMAN 
Под резервом ратифпкације 

Sakari TAINIO 
Под резе.рвом ратиф1жаим,|е 

ФРАНЦУСКА 

MAROKO 

ТУНИС 

ГРЧКА 

мондко 

R. II. \VATIER 

A. DE ROUVILLE 

A. DE ROUVILLE 

D. RASI-KOTSICAS 

Comle C. .!. II. DE PORONE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

FINLANDE 

FRANCE 

M AR O C 

TIINISIE 

GRECE 

MONACO 

PAYS-BAS 

,Iose IIERRELLA 
Rafael ESTRADA 

Sons reserve de ratificalion 

T. GUTMAN 
Sons rćserve de ratification 

Sakari TAINIO 
Sons reserve de ratificalion 

ХОЛА11Л11.1А 
P. VAN BRAAM VAN VLOTEN 

Onaj  nomnc me обухвата  Нидерландске  исто<ше    La prćsente signature n'inclut pas les 

R. II. \VATIER 

A. DE ROUVILLE 

A. DE ROUVILLE 

D. RASI-KOTSICAS 

Comte Cl .1. II. DE PORONE 

P. VAN BRAAM VAN VLOTEN 

Индије Суринам и Kypaca(o Indes orientales   nćerlandaises,   Su- 
rinam el Curacao 

LANGELLER LANGELER 
Разуме ce да оваЈ потппс ne намеће никакву Understandini;  that   this  signature does not as- 

ооавезу Влади Холапдпје mro ce тпче колопијал- sume апу obligatlons of Ihe Netherlands Government 
иих иплерлаидскпх тсЈшторпја у западпим И псто- [n  respect of the Netherlands Colonial Territories in 
чатл Индијама. the East and Wesl Indies. 

[ТОРТУГАЛИЈА 
Ernesto DE VASCONCELLOS 

Manoel NORTON 

RORTUCA' 
Ernesto DE VASCONCELLOS 

Manoel NORTON 
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ШИЕДСКЛ 
Erik HAGG 

1од резервом ратификациЈе 

SUEDE 

Sous 
Erik HAGG 

reserve de ratilication 

ПРЛВИЛНИК  КОЈИ CE  аДНОСИ HA ЗНАКОВЕ 
БРОДОВА-СНЕТИОНИКА   CA   ПОСАДОМ   КАДА 

CE НАЛАЗЕ ИЗВАИ ОДРЕЂЕНОГ МЕСТА. 

1). — Када ирод-сиитиоиик иије na сном одре- 
ђеиом мссту, било што je примсрпн или отргиут 
од својшх привеза, било што плопи сио.ме месту 
или ка једиом пристаништу, нећћ показнпати своје 
карпктеристичне знакове светла за иоћ нити hc да- 
вати знакове за маглу. 

2). —i Брод-светиони« помереи или (/гргиут 
нстицаће иарочити зиак и TO, најпажлзивије: 

ДАЊУ, две велике црне кугле, једна ш прам- 
цу a ;ipyrv иа крми; 

НОЋУ, два црвена светла, једио на прамцу a 
д.руго на icpMii. 

Сем roni, он he покавивати сноје карактери- 
стичне гнакове, на врхонима јарбола, г-ко су ови 
зиакови у исправном стаи.у. 

Када прилике ве допуштају употребу знакова 
за да:н, гтредвиђених у првом ставу овога члаиа, 
или када су исги seh упопребљени као норшлне 
карактеристике брода-светионнка, употребиће се 
црвене заставе уместо Црших кугли. 

3). — Сем тога, као допунску меру предо- 
строжности померени нлн отргиути брод-светно- 
иик нстакнуће: 

a), дању, заставни знак, који према прописима 
међународног  кодекса  поморских сигнала, значи: 

„Нисам на своме одређеном мссту". 
б). ноћу, палиће најмоп.е свако четврт сата две 

бенгалске ватре, једну црвену и једну белу — je- 
дновремено. 

Када прилике ne допуштају употребу бенгал- 
ске ватре, показује једновремено једно црвеио н 
једио бело светло. 

4). — Напослетку, брод-светионик кадч плови, 
мора носнти светла и данатн звучне знакове, као 
сваки пловећи брод, и ;;aiby носити знак предви- 
ђен у §.2, ако плови својим сопственим средствима. 

М- П. 

REGLEMENT F^ELATIF AUX SIGNAUX DES 
BATEAUX-FEU GARDES SE TROUVANT 

HORS I)E LEUR POSTE NORMAL. 

1 C^iiaiul im bateau-feu n'est. pas a son poste 
norma!, soit (lu'ii ait dC'rade, soit qu'ii fasse rotite 
vers son poste ou vers un port, il n'emel pas ses 
sigoatPC caract(5ristiques de nuit cn de brume. 

2. Le baleau-l'eti dorade liisse un signal spćcia! 
qui sera, de preference: 

De jour, denx ^rosses spiieres noires, i'une A 
l'avant, l'autre a i'arriere; 

De nuit, deux t'eux rouges, l'un a l'avant, l'autre 
a  I'arriere. 

Eri outre, ii amžne ses voyants caracteristiques, 
si ceux-ci sont amovibles. 

Lorsque les clrooristances ne permettent pas !' 
emploi des signiaux vises au premier alinea du present 
paragraphe, ou lorsque ceux-ci sont dejA employes 
conime caraćt'ćristiques normales du bateau-feu, on 
utilise des pavilloris rouges au lieu de spheres noires. 

3. En outre, comme mesure de precaution supple- 
mentaire, le bateau-fen derade: 

a) De jour, arbpre le signal par pavillons sig- 
nifiaiil: 

»Je ne suis pas dans ma position normale«, 
selon    les   prescriptions    du    Code    international     <le 
signaux; 

b) De nuit, enflamme chaque c|uart d'heure аи 
moins et simultanement deux feux de bengale, l'un 
rouge et l'autre blanc. 

Lorsque les circonstances ne permettent pas Г 
emploi de feux de betigal'p, on montre simnltaiiement 
un feu rous^e et un feu blanc. 

4. Enfin, le bateau-feu faisant route (kat porter 
les feux et effectuer les appels sonores des navi res en 
route et, s'il navigue par ses propres moyens, porter 
de jour le signal prevu au paragraphe 2. 

§2 

Овај Закон ступа у жпвот када се обнародује 
у »Службеним новинама«, a обавезну снлу добија 
као што je то предвиђено у члану 5 И 6 реченог 
Споразума, 

Препоручујемо свнма нашим .мппистрима да сс 
o извршењу н.еговом старају, властима заповедамо 
да no њему поступају, a свплЈа и свакоме да му се 
покоравају. 
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ПРЕТСЕДНИШТВУ НАРОДНЕ СКУПШТИИЕ 
Београд 

У смислу Закона o пословиом реду Народне 
скупттине част нам je подиети закоиски предлог 0 
измеиама и допуиама Закона o судским таксама од 
'■iO маја 1930 год. и na основу § 62 Зкона o послов- 
ном  реду тражпмо хитност. 

20  марта 1933 године 
Београд. 

Бошко Зел.кови11, с.  р, 
Салих Баљић, с. р. 
Др. Славко  Пиштелић, с.  р. 
Мнлап МиЈић, с. р. 
Б. КујупџнИ, с. р. 
Др. Тодор Лазареви!!, с. р. 
Симо Марјанац, с. р. 
Бранко  Дрл)ача,  с.   р; 
Милан Грубановић, с. р] 
Стјепан Максимовн11, с. р. 

ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОГ 
o   изменама и допуиама закоиа o судским таксама 

од 30 маја 1930 год. 

§ 1 
Т.Бр.  29  (Онерењс  noritnca  и  прегшса)  падо- 

даје  се тачкп 3: за оверење потписа на мјеницама 
на  којима je главни дужник  (прмхватинк) земљо- 
радиик плаћа се за сваии оверени потпис ... 1 дииар. 

Наиомспа: 
надодаје се тач. IV која има да гласи: 
Ha поднесак, записпнк или регистар под иа- 

помеиом II., у колико je главпн дужнин (прихват- 
ник*) земљораДник, подлежи такси од дии. 0.50 
без обзира колнко сс потписа na једној исправи 
оверава. 

§ 2. 
Овај Закон ступа у живот кад га Краљ пот- 

пише,  a обавезну снагу добија кад се обнародује 
у  Службеним новииама. 

Образложење 

TcuiKo стање земл>'0радника поиукало je Ha- 
родну CKvmmiinv и Краљевску Р^ладу, да узме у 
заштиту земљорадника спецнјалпим закоиом o за- 
штити земљорадника. Тим закопом je земЛ)Орад- 
ник обвезан да код баиака придул>ује своје мјени- 
це тромјесечно. Код тих продуљења плаћа се за 
овјерење сваког потписа дип. 10.— и jom к томс 
дин. 5.— na регистар. Код земљорадничких мјепи- 
ца има обично 3 потписа. Ilourro je земл.орадник 
већином неписмен, то редовно плаћа код проду- 
ЛJe^L>a мјепнце за оверење 3 потписа дин. 35.—• 
(Сваки потпис дии. 10.— и за регистар дин. 5.— 
укупно дин. 35.—) a то je код 4 тромјесечна про- 
дулЈен>а Дии. 140.— годишње. 

Сиромаишији сељак je Ду1жан редовно по мје- 
ницама 100 до 500 дин. јср за већс свотс није 
никад био cnoco6air. 

Код продуљења  мјеннце од   100 дин. до 500 
дин.   плаћати за овереН)е потписа no 140 дин. гп- 
дШШ&е je иретераио, јср то излази од 28%   140%. 

Код продул.сња мјепицс од 1000 дип. оптере- 
iieiL.e за 140 дии. за оверење потпнса изиоси 14%. 

Из горљих разлога je ona надопуиа потрсчша. 
Бошко Зел.ковић, с. р., др. Богдан Видовић, 

с. р.. Мклаи Грубаиовнћ, с. р., Симо Крстић, с. р., 
Милан A. Божић, с. р., Перо Гра.јић, с. р., Недељко 
Праљак, с. р., Марко Alamiih, с. р., Хазим Чоха- 
Viih, с. р., Л1. Петкови!!, с. р., Хасан Торомановић, 
с ji., Велпмир Марковић, с. р., Василије Трбић, с. 
р., Бранко Аврамовић, с. р. Душан Поповић с. р. 
М. CrenanoBHh, с. p.j Таока М. Ћирић, с. |)., Емили- 
јг.н Грбић, с. р., др. Леша Видић, с. р., Тодор Р. То- 
нић, с. р., Ристо Ћокић, с. р., Милан Ћуковн!!, с. 
р., Милаи Ђ. Мијић; с. р., Симо Марјанац, с. р/, 
Мустафа A. Муллли!!, с. р., Живко Данилови!!, с. 
р., Алек. Јовановнћ, с. р., Браико Дрљача, с. р., 
Мнлан Стевановић, с. р., Мнлован Лазаревић, с. 
р., Коста Алексић. с. р., Јов. Р. Капди!., с. р., Влад. 
Милетић, с. р., Аран!). Савић, с. р., Хацн-Тодор Ди- 
митрнјевнћ, с. р., Душ. М. Живојиповић, с. р.,У. 
П. Недељковић, с. р., Јов. Араиђеловмћ, с. р., Добр. 
Јовичић, с. р., Ник. Марковић, с. р., Ђулага Дерви- 
imili, с. p.j П. ИванншевнН, с. р;, Павлич Ало.јзиј, 
с. р., др. Славко Пиштелић, с. р., др. Тодор Лаза- 
peBHli, с. р., Б. Кујунмић, с. р., др. Стеван Васиље- 
Biili, с. р,ј Миладин Б. Величковић, с. р., Стр. 
Борисавл,евиЈ1, с. р., Boj. Куртовић, с. р., М. Петро- 
вић, с. р., Чед. И. Захарић, с. р., др. Kocinli, с. р., 
Т. Нииковић, с. р., Фрањо Маркић, с. р., Драгић 
Н. Шелмић, с. p.j Ранђел Д. НикодиЈевиђ« с р., Стје- 
пан Максимовић, с. р., В. Шиљеговић, с. р,, Мнло- 
је Сокић, с. р., Рад. Јевтић, с. р., Салих Бал>ић, 
с. р., Алија СелмамовнИ, с. р. 

Претседншптво   Ммпистарског  савета 
Зак. Бр. 22 

12 априла 1933 г. 
Београд. 

ПРЕТСЕДНИШТВУ НАРОДИЕ  СКУПШТИНЕ 
Београд 

Ha основу § 6 Закона o продужењу важности 
Закона o заигппи зс\'ч>орадиика и ствВЛ>ан>у на 
снагу поједииих прописа Закона o иавршењу и 
обезбеђењу од 19 децембра 1932 године част ми 
je доставити на сагласност Уредбу o поступку ПО- 
средовања од 4 јануара 1933 године, коју je про- 
писао Министарски савет na основу поменутог 
прописа и која je ступила na снагу 5 јамуара 1933 
године. 

Претседник Мпннстарског савета. 
Др. М. Сршкић, с. р. 

МИНИСТАРГТВО ПРАВДЕ 
Бр. 34392 

6 априла 1933 
Београд. 

Гооподиие ирстседничс, 
Част ми je доставнтн Ваи у прилогу оверени 

ирепис Уредбе o поступ^у посредовч№Л с иодбом, 
да изволнте ту Уредбу у смислу § 6 ЗакОВД 0 
продужењу важности o заштити замљорадника и 
o схављању на снагу појсдпинх прописа Закона 
o извршењу и обезбеђе^у од 19 децембра 1932 го- 
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дине подпети Иародпом претстаиништву на сагла- 
сност. 

Изволите, господине Претседииче, и овом при- 
ликом примнти уверење d моме писоком пошто- 
i?an>y. 

Мипистар  правде 
В. Макснмовић, с. р, 

Ha основу § 6 Закома o продужсн.у важмости 
Закоиа o заштити земл>орадинка и ставл>ању na 
снагу поједпних прописа Закона o нзвршсиА' и 0- 
6ea6cl)eiby од 19 дпцгмГфа 1932 годппе, a no прс- 
длогу Мииистра правде Мииистарпси савст iipoini- 
сујс ову 

УРЕДБУ 
O ПОСТУПКУ ПОСРЕДОПЛЊА 

Члан  1 

Дужмик који je дошћо у TCIUKOIIV да одговђра 
својим обаисзам:) a пад чијо.м имотгном још ВДЈС 
отворем стечај нити поступак ЛринудЦог uopaini.a- 
n.a вап стечаја, може код среског суда, у чпјем 
подручју има своје преГшвалтпте или седиттс 
свога преДузећај прђДложити да сс отиори посту- 
пак посредовап.а ради уређИвања и.сгоиих дугова. 

Опим ITOCTVIIKDM пе могу се користнти omi 
дужннци који no Закопу o замггити земл>орадпнка 
или уредбама издаипм na ocuonv овога Закопа neh 
уживају нарочиту запгпт'. 

Члан 2 

Предлог може сс подпетп ппсмспо плп VCMCIIO 
у запнсннк суда. 

Предлог мора да садржи: 
1) списак веровника и дужпнка, уз означење 

појединих тражбина и дугова, дал>е камате и дана 
доспелости за сваку од њпх kao и koja обезбе- 
i)eii)a за њих постоје; 

2) nonnc остале имовиие дужникове, уз уз- 
пачсп.е iiicne вредностн; 

3) озпачсп.е лпца, које дужппк прсдлаже за 
посредникв. 

Члан 3 

1 [редлог за отварање поступка посредовап.а 
he се одбацптп ако nocrojn јсдап од разлога зп 
одбацивање   предлога за   отварање поступка   за 
припудпо nopaiman.e иан стечаја помснутпх у § 
'1 бр. 2 до 4 Закопа 9 прппудпом поравњању ван 
стечаја. 

Члан 4 

Суд може o подистом продлогу пропсстп из- 
iuil)aje које iialjc за потребно, али мора своју од- 
луку донети најдаље за 3 дапа од дана поднетог 
предлога. 

Члап  5 

AKO суд дозволп отварап.е поступка посрсдо- 
вања поставиће  посредцика и ббавестмће  o томс 
дужника. 

Суд lie за посрсдппка поставити лице, које je 
предложпо дужппк,   ако протии п.спже   особе нс 

постоје cyMibc,  пначе које друго  поуздапо лнце, 
које суд сматра за подесно. 

Члап П 

Посреднику спада у дужпост, да na основу na- 
црта 3.1 уре1)ПваП)е дугова, који je саставио дуж- 
ник, a ако тај то пије учинио, na оспову нацрта 
којн he on сам саставити, покуша да постигпе eno« 
разум између дужника и његовог веровпика. 

Члан 7 

Посредник стоји под надзором суда. Он je ду- 
жап датп суду тражепе пзвештаје n јавити му све 
mro би могло датп ttOBOAS no ступању суда, a na- 
рочнто обустапи поступка посредовања. 

С\д може посредпика из важних разлога сме- 
нити, Но npe no што допесе такву одлуку послу- 
шаће га ако je то могујшо. 

Посредппк пма право na пакпаду фактичких 
издатака n na. прпморпу паграду. 

•    Члан 8 

Дужник песме од дапа када je тражпо отва- 
pan.e поступка посредоваП)а na све док траје по- 
ступак оптерећивати или отуђивати своје neno- 
кретнине. Таква правна дела cv без правног деј- 
ства прсма веровпнппма. Суд lie паредптп да се 
отварање поступка посредоваП)а забележп у јав- 
lldi  КЊИЗИ. 

Члан 9 

За времс трајања поступка посредовања ne 
могу се против дужника дозволити пи изврШења 
ни обеабеђбња, a извршења која су v току се обу- 
ставл>ају до окопчапа поступка. За то време нв 
може со im отпаратп стечај пад дужппковом и- 
мовппом. AKO je подпесеп предлог за отварање 
стечаја npe отвапапза поступка посредовап.а, o 
такпом преллогу he се одлучпти тск потто се до- 
вршп плп обустави поступак посредовања и nonrro 
re проведе поступак предвиђен у § 71 Стечајпог 
Закона. 

Суд може na молбу дужпика којп |е тражио 
отварап.е поступка посрсдовап.а join nnc отвара- 
iha тог поступка •ккшолптн попвпрмст.- обуставу 
извошења која су v TOKV акр то нлђе ва цешеход- 
но и no потрсби уз обезбеђење; 

Члап   10 

Проппсп ччапа 9 неће се ппимењиоати на из- 
rnineu^i којп се воде рали паплпте: 

П Тпажбппа n захтова за издржодање, ко|ч 
дрСП«Ж»ту за BpeM«1. постурка: 

2'» Попезп и лоурпх јавпих дажбппа, подпа- 
•'A'McnaivIiH овле и припосе зч оспгурање поопц- 
гапе закопом o ocnrypan>y радникв илп којпм дру- 
гим законом; 

3) плате Снаднице) лица ко.ја су запослепа у 
радп.п или у кућанству дужниКаС 

Члан П 
AKO CV ппеговппи посп&вцик* лопрлп ло eno- 

разума H3Mehv   думспика n   п.сговпх   веропппка n 
\poiinBaii.y   п.еговпх   дугова,    посрслппк   he   сулу 
подпетп   raj споразум   иаписмепо.   Ппсмспо  мора 
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бити снабдевено изјанама дужиика и веровиика o 
пристамку на споразум. Суд he 0 томе без одла- 
rahb.a преслушати дужника И огласити посгупак 
посредовања довршеним. У исто време наредиће 
брисање забележбе oiBapaiha поступка у јавној 
кљизи (чл. 8). 

AKO су потписн дужиика и иеровника на im- 
смену o сморазуму оверени од суда или јавног бе- 
леи<ника, споразум има правно дејсгво kao ii по- 
равњање склопљенб пред судо.м. 

Члаи  12 

AKO у року од 90 даиа рачунаЈући од дана 
отвара11>а постуика ne дође до споразума између 
дужника и веровника, поступак посредбвања he 
се  ruj службеној дужности обуставити. 

Постуиак посредовања обуставиће се и пре 
истека рока поменутог у ирвом ставу, ако дужник 
геоднесе тфедлог за стварање поступка за прину- 
дно поравнање ваи стечаја или за отварање стечаја 
или ако се појавн какав узрок који би спречио о- 
тварање пострупка (чл. 3) плн ако се утврди да 
je дужник учинио правма дела na штету веровника 
или 'неке веровиике ставио у повољннје гтолбжаје 
на   пnerv осталих веровиика. 

Пропнс члаиа 11 став 1 6 брисању забележбе 
у јавиој ки.изп he će и овде примењивати. 

Члап 13 

AKO се стечај пли прступак за принудир по- 
равнање ван стечаја отвори у исјо време, када се 
поступак посредоваи.а обусгави, n/m се један или 
други поступак отвори no предлогу стављеном у 
року од 15 даиа пошто je поступак пОсредовања 
обуставл>ен, сматраће се да je на дан кад je дуж- 
ник тражио отварање поступка посредовања по- 
стојала његова песпособиост за плаћање. 

Члап  14 

Протнв одлука допесеимх у оиом поступку од 
среског суда пма места правном лску окружном 
суду. Одлука другостепеног суда je коначна. 

Члап  1Г, 

Где ne иостоје срескн судови, за пбступак no- 
средонаи.а биће иад.јежии првостепени судови, a 
на подручју Великог суда у Подгорици окружии 
судови. Одлуке no овом поступку доиоси код пр- 
востепеног односно окружног суда, судија, noje- 
дипац, a правпи лек иде na апе.тциоии cv;i, од- 
носно  на Иелики суд у Подгорици. 

Члап   16 

llpoiiiicn § 72 и 73 бр. 5 Закопа o припудпом 
ггаравнању ван стечаја lie се сходмо примеп.ивати 
и ira дужиима, који je тражио отнараи.е поступка 
посредовања, као и на лица која за време тога 
постуггка учине 
чајпог закона. 

Члаи  17 

Ова Уредба добнја обавезну снагу кад се об- 
народује у „Службеним новинама". 

Претседник Мипистарског савета 
Др. М. CpuiKiili, с.  р. 

Бр. 940 
4 јапуара  1938 годипе 

Пеоград 

Мимнстар Правде 
Б. MaKCUMOBHli, с. р. 

(Следују потписи остале г.г. министара) 

1РЕТСЕДНИШТВе МИНИСТАРСКОГ САВЕТА 
Зак. Бр. 23 

Априла I§33 г 
Београд. 

ПРЕТСЕДНИШТВУ НАРОДНЕ скупштине 

Београд. 

1 [a ошову § 6 Закона o продужем.у важности 
Закоиа o заттитп земљорадника и стављању па 
снагу појединнх прописа Закоиа 6 извршеи.у и о- 
безбеђењу од 19 децембра 1932 годипе, част лш je 
доставнти на сагласиост Уредбу o регулисању ис- 
илата улога код поједшгих новчапих завода, коју 
je прописао Мттстарски савет na основу помену- 
тог прописа n која je стуггала na снагу 27 децембра 
1932 године. 

Претседник Мипистарског савета, 
ЈХр. М. CpiuKnh, с. p. 

дело ii3 iiaparpaipa   /z op.  z cre 9 

МИНИСТАРСКОЈУ1 САВЕТУ 

У смислу пропнса члаиа (i Закопа опродужењу 
важиосги Закоиа o заштити земљорадкика и o cian- 
л.ап.у na онагу поједииих прописа Закоаа o пзвриге- 
п.у и обезбеђењу, част пам je умолити Мипистарски 
савет да изволи усвојити Уредбу o регулисаи.у ис- 
плата улога код иојединих новчаних завода, чаји 
се текст у прилогу ■/. доставља. 

Министар трговине и иидусгрије, 
Лр. Илпја 1!1умспкови11, с. Р) 

Мииистар правде, 
Бож. >К. МаксимовиИ, с. р. 

Министарски савет na седиици својој од 2(3 де- 
цембра 1932 године, усвојно je у свему приложени 
текст Уредбе o регулисаи.у нсплате улога код ио- 
јединпх новчаиих завода и решио je да се у будуће 
no прописима исте поступа. 

Претседник Министарског савета 
Др. М. CpniKHli, с. р. 

Министар без портфеља, 
Др. Крамер, с. р. 

Минист!ар соцнјалие  политнке  и 
народног здравл.а 
И. ПуцелЈ, с. р. 

Мипистар без портфел^а, 
Др. X. Карамехмедовић, с. р. 
Мнннстар без портфел.а, 
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Др. Драг. C КоЈић, с. р. 
Министар трговине и индустрије, 

Др. И. Шуменкови!!, с. р. 
Миппстар праиде, 

Бож. Ж. MaKCHMOBMh, с. р. 
Мипистар caoGpatiaja, 
Лаз. Радпвојеви!!, с. р. 
Мипнстар полЈОприиреде, 

Јурај Деметровнћ, с. р. (однаја се) 
Министар војске н морпарицс, 

Армиски ђенерал, 
Драг. Ж. Стојадиновић, с. р. 
Миннстар шума и рудннка, 

П. Матнца, с. р, 
Мииистар финансија, 

Др. Мил. Ђорђевић, с. р. 
Мипнстар гра1)евина, 
Др. Сркуљ, с. р. 

Мипистар пиострапих послова, 
Б. Д. Јевтнћ, с. j). 

Министар унутрашњих послова, 
Жив. Ј. Ј1азић, с. р. 
Мниистар просвете, 

Др. Р. Станковић, с. р., 
Мнинстар физнчког васпитања 

иарода 

KPAJbliRlIHA ЛУГОСЛАВ1 MA 
МИНИСТАРСТН.О ТРГОВИНЕ И ИНДУ.СТРИЈЕ 

ТРГОВИНСКО ОДЕЛЕЊЕ 
II Бр. 13970/к 

12. априла 1933 n'i. 
Београд. 

fdčl [ОДИНЕ ПРРТСЕДМИЧЕ, 

Министарски савет na седници својој од 26 
XII. 1932 годиие уснојио je предлог господина Ми- 
нистра правде п мој, да се донесе Уредба o регу- 
лисању исплата улога код појелпиих новчаиих за- 
вода. Ова je Уредба објавл^ена у Службснмм иови- 
нама бр. 27. XII. 1932 грдине. 

IIoniTo се према чл. 6 Закона o гфбдужењу на- 
жнпстн Закона o заттпгп земл орадаика од 20 ХП 
1932 годиие, иомеиута УреДба има ггоднета на са- 
гласиост НароДНбМ претставипштпу, част ми je ro- 
сподине Претседииче, у прилогу достапитп Вам У- 
рсдбу, с молбом, да je iK-'nnmre Пбднети HdpbAHOM 
претседнкштву иа сагласиост. 

Изволитс iipiiMimi, господине Претседниче, и 
овом прилико.м уперсп.с. мога поттовања. 

Ммнистар трг-овине и индустрије, 
Др. Илпја Шуменковић 

Ha основу чл. G Закоиа o продужењу впжпо- 
сти Закоиа o заштити земљорадника n o ставлјању 
на сиагу појединих прописа Закоча o извршењу и 
обезбс1)ен>у, Министарски савет прописује следећу 

мичисЈ исплату пгх улога, одиосно досиелих кама- 
la, a према условима прописаним у следећим чла- 
иовима. 

Чл. 2 
Сваки новчанн завод може отпочети дслм.мич- 

iio исплаЈшвање улога, кад извести p томе актом 
Министарство трговпне и нндустрпјг. 

Уз тај акт завод lie приложнтп свој биланс 
према стап.у у то време, са потребиим подацима и 
oujaiiiibefbiiMa. Како акт тако и бмлаис iiomucahe 
управни и надзорни одбор завода. За намерно дате 
иетачне податке члаисви управног n надзориог од- 
бара одговарају као за превару. 

У нсто време завод he саопштити Министар- 
ству трговчпе и нидустрије и скг.лу, у којој се 
утврђују џзносн koje дотпчии завод мора и у бу- 
дуће исплаћивати no улозима на штедњу и на те- 
купи рачун као и no доспелим каматама. 

Износп аредвиђеии у скали претставл^ају ми- 
нинмалне износе којс завод иора пспгаКиватп. Акр 
би платежна способиост заврда дрзвољавала и веКе 
исплате, завод их може вршити. 

11раво исплате no тој скали завод стиче у 
оном моменту кад je пзвестио Мииистарство трго- 
вине n индустрије o намери да се користи овом 
Уредбом. 

ГЈре него што завод почне псплаћиватп улрге 
no свој Уредби дужап je истаћн у свим својп.м npo- 
сторијама у којима се врше псплате објаву, KOJU 
садржи скалу и све остале ближе услове нсплате 
улога. 

Чл. 3 
lio пријему акта, помепутог у чл. 2, Мшшстар 

трговине и индустри^ иареднГ^ одмах преглед до- 
тичног завода. По пстреби он he одредити и коме- 
сара да контЈЈОлише рад завода. Код земљораднич- 
кпх задруга комесара одредиће Министар тргови- 
не и индустрије у споразуму са Министрбм пољо- 
привреде. Надлежност комесара одредиће Мини- 
с.тар трговине и иидустрпје. 

Чл. 4 
lio извршеном прегледу комитет Министара, у 

којч улазе Мппистар rpiounne и кндустрије и још 
четири Мппнстра које he сдредпти Мпиистарски 
савет, доноси дсфиаипшпу оддуку да ли се non- 
чаин завод може користпти овом Уредбом или ие. 
Ha основу ове одлуке Мппистар трговипе и инду- 
стрије пздаје решење o томе. Ово je pcincn.c извр- 
nmo н против њега нема места тужбе na Државнц 
савет. 

Чл. 5 
Поред исплата предг.иНеппх у утвр^сдој скали 

(чл. 2) завод je дужаи вршити с^едеће псплате у 
уговореиим роковима: 

1) Изиосе иеопходпо iioipeonc за 'издр>капа11>е 
улагача n и.егове прродице; 

2) Изпосс потребпе за нсплату погрсбппх тро- 
шкова; 

3) Износе потребне за исплату јавиих дажбипа. 

УРЕПБУ 
O РЕГУЛИСАЊУ ИСПЛАТА УЛОГА КОД ПОЈЕ- 

ДИНИХ НОВЧАНИХ ЗАВОДА 

Чл. 1 
Нончаии заволи, који су активим. алп нису у 

могу^ностЈИ да ксплађују у потпупости у уговоре- 
пим роковима улогс na ппсдп.у и na текући рачун, 
као и доспеле каматс na исте, могу вршити делп- 

Чл. 6 
Одредбе ове Урелбе o делимичном одлагању 

плahaП)a не важе за: улоге средишњег уреда за о- 
сигурап>е раднпка у Загребу и окружних уреда за 
осигурање радпика. 

Чл. 7 
Нови улози, положени код завода, иошто се on 

eeh отпочео служитп одредбама ове Уредбе, имају 
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с-е iicirtaliiinaiii у уговореиим роковима и Ha ЊИХ се 
неће Molin ирим^вивати ова Уредба. 

Изиоси, које je завод дужаи исплатити no овој 
Уредбн, ако je улагач не иодирне, имају се сматра- 
ти као иовн улози. 

Чл. 8 
AKO бн Мнннстар трповине и нндустрије nauia« 

да предложена скала иијс правичиа и вређа инте- 
ресе улагача, наредиће да се та скала исправи. Исто 
тако ће Министар иаредити исправку скале, ако се 
извршешш ирегледОм (чл. 4) утврди ла ire одп)- 
вара платежнбј способносги тог завода. 

Чл. 9 
Новчаном заводу, који се ксристи овом Уред- 

бом, не могу се за то време отказиватн улози; от- 
кази учињени му прс тога времепа ие вреде. 

Чл. 10 
Дужник завода може се корнстнти пребијач.см 

својих дугова са својим потралсиван.и.ма no улози- 
ма на штедњу илн на текући рачуи само у колико 
су та дуговап.а n потраживанја постала npc него 
што се завод почео користитн овом Уредбом. Ула- 
гачи no књижицама, које r.iace ka ;1(;11(;сиоца, да бн 
се користили правом пребијам.а, морају доказатн 
да су билн сопственици кп.ижица пре рока када се 
завод почео ксристиги овом Ујн-дпо.м. 

Чл.  11 
Sa потражпваи.а no улозпма иа штелч.у и на 

теку11И рачун, као и no лоспелим каматама на исте, 
може се тражити принудна паплата само за оне нз- 
iroce које je завод дужаи да исплаћујс no овој 
Урслбп. 

Чл. 12 
Право коришћења овом Уредбом пресгаје кад 

се заводу отворп стечај, кад тражи прппудио no- 
paBiiaii>e nair стечаја и кад се утврдп да je завод 
пасивап. 

Исто тако lie Мипистар трговппе и иидусгријс 
одузетп једном заводу ово право ако комитет Mn- 
нистара, предвиђен у чл. 5 ове Уредбе нбђе да то 
захтевају интереси поверплапа. 

Чл. 13 

Новчани завод коме je дата Уредба no § 5 За- 
кона o заштити зеливорадннка и o стављању na 
снагу поједиких прописа Закона o извршењу и 
o6c3oei)cii.v Може, кад му се лпкиплитет nonpami, 
затражнтп да се и na п.ега примеие nponncn ове 
Уредбе. У том цпљу завод he сс ббратити иа Ми- 
нистарство трговиие и индустрије с молбом уз коју 
he прпложити скалу no којој he вршити исплате 
улог-а и доспелих камата (чл. 2). 

Ilo овој молби he Мппистар тргрвине и ипду- 
стрије допети решење према одредби чл. 4. Ако се 
TaKBiiM решеч.ем одобрава заводу примена ове У- 
редбе, самим тим престУје важпти pannje дата У- 
редба no § 5 поменутог закоиа. 

Чл. 14 

Под новчаппм заводпма, у смислу прописа ове 
Уредбе, подразумеваЈУ се новчане установе, које 
су основане као акцпопарска друштва, задруге и 
њиховп савези, као и   штсдиопице   самоуправпич 
те^та. 

Чл. 15 
Ова Уредба добпја обавезпу сиагу кад се об- 

пародује у »Службенпм новинама«,   a   важиће   за 
време од годину дана по њеном ступању у живот. 

Претседник Мппистарског савета, 
Др. М. CpiiiKHh, с. р. 

Мппистлр тргсЈВппе н индустрије, 
Др. И. ШумепковиЈ!, с. р. 

Министар правде, 
Бож. Максимови!!, с. р. 
(Следују потпнси осталпх Мпппстара.) 

МИИИСТАРСТВО ФИНА11CIMA 
КРАЉЕВИМЕ ЛУГОСЛАСИЛЕ 

Одел^п.е царппа 
Бр. 10667 

20 априла, 193.4 год. 
у Београду 

ПРЕТСЕДНИШТВУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Беопрад 

Ha основу § 12 тач. Финансијског закопа за 
1933/34 годину у везн са чл. 15 предлога Закопа 
општој царпиској тЈарифи, којп je дана 20 јуна 
1925 године ступпо на сиагу, част ми je у прплог 
под ./• полпстп Народпој cKvnniTunn na одобрење 
решење Министарског савета донето na седппцп 
од 7 априла 1933 годппе, no комс нма наћомени 
иза бр. 24 увозпе таркф'е прсдлога закопа o on- 
niToi napinicKoj тарифи Да се дода na крају нова 
речеппца, која гласп: „одредба ове напомене ва- 
жиће n при примени максималне т1арифе". 

Министар финансија, 
Др. Мил. Ђорђевић, с. р. 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЈ1АВ11.1Е 

Одсл.еи.е uapnna 
Бр.  10105 

12 априла, 1933 год. 
Веоград 

МННИСТАРСКОМ САВЕТУ, 

Примедбама и напоменама уз поједине бро- 
јеве увозне царинске тарифе предвиђене су изве- 
cne повластпце, у највећем броју рслобрђења 0Д 
napune, за робу рбухвађену бројевпма na које се 
те примедбе и напомене односе. 

Критеријум крјим ре рукрврдилр при пропи- 
СИВању овп.ч поиластнца бпо je, да one могу ДО- 
ћи у обзир само приликрм примене минималне та- 
рчфе, друкчије реченр да се рдносе искључиво na 
робу пореклом из уговбрних држава, изузев у 
случајевима где je изрично казано да (jne важе и 
при примепи максималне тарифе, 

(i марта one годппе престала je иажпост Трго- 
винскрг уговора аа^љученрг цзмеђу name државе 
и Пемачке. Да се ne би na робу пемачког nope- 
кла пргрешно прпмењивале ове повластице, као 
и да би се отклопила евентуална сувишна админи- 
страција, дато je vnvTCTBO царинским властнма ко- 
јим he се руководити при примени повластица 
iipe;uuil)eniix" папомепа.ма n прпмедбама пз увоз- 
ne тарифе. У томе упутству (бр. 6227/1V, од 4 
марта 1933 годппе, Службене nomme бр. 51 од 6 
марта 1933 годчпс), објашп.епо je, да повластпце 
MOIV доћи у обзир једино у случајевима кад je у 
iimiin'.v примена .мпипмате Tapm|)e, јер je тр н.п- 
хов прави карактер. 
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Оиим мером хтсиј се отклопнти да се тс no- 
властице ne би евентуалним грешкама и дал.е ири- 
мењивале и na робу немачког порекла, пошто би 
се ииаче Пемачка, за najiiclin број својих артика- 
ла, корнстила уиозом слободним од царине, и na 
тај начин би врло мало изгубила за своју робу од 
повластица које je ужпиала до отказа TptrOBHH- 
ског уговора. 

У царинској тарифи рредвиђене су премед- 
бама плп папомепама изиеспе повластице n за опу 
робу, која се у Немачкој уопште ne производи. 
У ову врсту робс спада и земл>и11 орах (кикерике) 
из бр. 17 увозне тарифе. lio ирпмедби иосле Т. бр- 
24 земљин орах слободап je рд увозне цариие, ако 
би се употребио за справљање ул>а, под условима 
које пропише Министар ([јииансија. Према томе, 
земљин орах у ту сврху увезен, може битн ослобо- 
ђен царнне под условом да се увози из уговорне 
државе. 

Услед овог, a пошто се земљин орах увози го- 
тово једино ii3 иеуговориих земаља, каи mio je 
Kima капример, то би домаће (|)абј)ике ua Југу name 
државе, које из њега иропзводе ул>е, морале обу- 
ставнти рад, јер ire би могле гшдаетн максима my 
стоиу царипе којом je oinepelien земллш орах из 
иеуговорпих држава, 90 одиосио 130 динара у зла- 
ту од 100 кг. 

У садањем времену, када je ниаче иезапосле- 
ност радништва велика, ие би се смело никакр до- 
зволити повећање незапосленостиј која би неми- 
иовпо наступила обустављаљем рада у фдбрикама 
уља. За то би требало учинити све што je могуће 
да сс обустава рада отклбни. Ово тим пре mro су 
те фабрике ул>а ua .1угу принуђене да увозе из иио- 
странства ул>аие плодове услед веома слабе жетве 
мака за ове две последње годиие, a такође и реии- 
це у 1932 години. 

Мера, која би се у том цнљу могла предузети 
састојала би се у допуни напомене иза бр. 24. уво- 
зне царипске тарифе, којом би се објаснило да ona 
важи u при примени максималне тартјје, г. ј. и за 
уљане илодове пореклом из иеуговориих држава. 

У оеталом, ова допуиа била би оправдаиа и с 
погледом да je изиесиим фабрикама ул^а дата до- 
звола да могу увести слободио од царине no наве- 
деној пркмедби извесне веће количине земл.ипог 
ораха бсз л-уске за справља1ље ул>а. Али, ступаи.ем 
иа сиагу расииса бр. ()227/lV од 4. марта 1933 ro- 
дине, uomro роба инје увезена до 6. марта, a па- 
Оављена je у неугоиорлој држави, ова су одобре- 
н.a стављена ван сиаге. Због fora, one фабрикс мо- 
гле би увестп набављену робу само ако би ii/iain.ie 
царину no максималпој стопи. Прирбднб je, међу- 
тим, да one ту царину iie би могЛе подиети, a ne- 
мајући друге сировине, биле би принуђене Да обу- 
ставе даљи рад. Kao иоследица обуставе рада до- 
шло бн отпуштаи.е радпика na би, вероватпо, н on- 
станак самих тих прћдузећа биб доведен у иитање. 

Стога ми je част предложити Мииистарском 
савсту да, na осиову чл. 15 предлога закоиа o оп- 
штој царинској тарифи, донесе peluefbe, којим he 
се иапомеии из бр. 24. увозие тарифе ttptfiflpTA за- 
копа 6 (mirnoj царпнској тарифи л.олати na крају 
нова реченица: 

»Одредба овс тикшеие важиКе n при прнмеии 
максималне тарифе«. 

Миииетар (јшиансија 
др. Мил. Р. Ђорђевићј с. р. 

anpiLia   1933  годиие  према  преди.ем иредлогу  Го- 
сподина Мииистра фииаисија доиео je следеће 

PEIUElbU: 
Нагахмени иза бр. 24 увозне тарифе чредлога 

закоиа  0 опттој  царииској  тарифи  додаје  гц  na 
крају нова речеипца: 

»Одредба ове напомеие важиће и при примеин 
максималне тарифе«. 

Ово решеи>е стуиа na сиагу иа даи o6iiapo;j,o: 

Baii.a у »Службеинм новинама«. 
Претседник Мииистарског савета, 

Др. М. CpmKiili, с. р. 

(Следују iiorimcii остале господе Миииетара.) 

Мииистареки   савет   na   седници   својој од 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈЛ 
Кралевиие Лутославије 

Одел.еч.е царина 
Бр. 15101 

IV 
2 јуиа  1933 годиие 

у Београду, 

ПРЕТСЕДНИШТВУ HAFO/Ulli СКУПШТИНЕ 
Београд. 

11a основу § 12 тачке KS Финансијског закоиа 
за 1933/34 годииу, у вези члаиа 13 предлога Закона 
o omuToj царииској тарисјт, који je даиа 20 јуиа 
1925 године сгупио иа сиагу, часг МИ je у прилогу 
под ./. иоднети Иародиој скуптпти иа одобрењс 
решеше Минпстарског савета донето иа седннци 
од 23 маја 1933 годние под Бр. 14150/1V. 

Министар фннаисија, 
Др. Мил. P. TaopbeBnh, с. р, 

MlillllCTAPCTBC) ФИНАИСИЈА 
Краљевине Југославнје 

ОделЈен.е царииа 
Бр. 14150 

23   маја 1933 год. 
— Београд — 

МИИИСТАРСКОМ CABKTV 

Услед тога mio je Република Ауарија, супрОТ- 
iio одредбама Трговинског уговора обуставила ло- 
воз свни.а и меса из иаше земље, док према Ма- 
ђарскрј то mije учиинла, потребио je да се са иашс 
стране одгоиори сличио.м мерОМ. 

Стога ми je част предложити Министарскрм 
савету да изволи доиети pemeibe o забрани увоз^ 
робе, иореклом из Републике Аустрије, из бр. 442 
до закључио 474, из бр. 527 до закључно 645, и из 
бр. 646 до закључнр 682 увозне тарифе предлога 
Закона o опттој царинској тариф/ј'. 

23 маја  1933 годиие 
Београд. 

Мниистар финансија, 
Др. Л1ил. P. Ђорђевић, с. p 

Министарски савет усзајајући изнеге разлоге, 
a иа осмову чт. 13 предлрга Закона o ошптој ца-1 

ринскрј тарифи и у вези са § 2. тач. 2. Закона o 
укидању, измени и допунн закопскнх прописа који 
če одиосе ua Врховпу државиу управу 
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РЕШАВА: 
lj Забрањује се увоз робе пореклом из Рспу- 

блике Аустрије, из следећих бројева увозле тари- 
(ј)е   иредлога Закона o општој царинској тарифи; 

а) из броја 442 па заклЈучно до броја 474; 
б) пз броја 527 ira закључно до броја 645; и 
в) из бррја 646 па закључно до 6i)oja 682. 

МШ1ИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
Краљевинс Југославије 

Одељење царина 
Бр. 15102 

IV 
2 јуна 1933 год. 

у Београду. 

ПРЕТСЕДНИТТВУ НАРОДНЕ СКУРШЈТИНЕ 
Беопрад 

Ha оснсшу § 12 тачке KS Фииаисијског закбна 
за 1933/34 годину, у вези члапа 13 Предлога закоиа 
o (Јпштој царииској тарифи кији je даиа 20 јуна 
1925 годиие ступиб 'Ha снагу, част МИ je у прилогу 
под ./• подисти Народиој скупштиии na идобрсље 
решењс Мшнистарског савета донсто iiia ссдници 
од 31 маја 1933, иод Вр. 14846/1V/. 

Мипистар финансија, 
Др. Мил. Р. Ђорђевић, с. р. 

МИНИСТАРСТВО ФИНАИСИЛА 
К1)ал.ев11ИС Лугославије 

0;i.i,vhcibc uapiwia 
lip. 14846 

IV 
31 маја 1933 год 

у Београду. 

ММНИСТАРСКОМ САВЕТУ, 
Обавештеи сам да je Република Аустрија no- 

вукла забрану увоза свиња и меса пореклом из na- 
nje земље и да he прапуштеие контингенте накнад- 
ко •одобрнти. 

Како je овим иовлачеи.см од страие Релублике 
Аустрије постипнуто оно ради чега je и доието ре- 
шенЈ.е Министарског савета Бр. 14150/1V од 2.,5 маја 
1933 годиие, то би било иотребио да се и речеио 
реше.ње укиие. 

C тога иредлажем Мииистарскс.м савету да до- 
i-ece решење, којим he се укппути решење Бр. 
14150/IV од 23 маја 1933 годиие- 

Министар финаНсија, 
Др. Мил. Р. Тзор1)еви11, С. р. 

Мшшстарски са1!ст, уважавајуји! изнете pas- 
tore, a na основу чл. 13 Предлога закоиа o општој 
царинској гарифи, у вези § 2 тачке 2 Закона o 
укидању, из.мепи и лоиуни законских npormca који 
се односи иа Врховну држввну управу, као и тач. 
2 репиења Мишиларског савета Бр. 1 1150/1V— 1933 
годнле, 

РЕШАВА: 
1) ,\'iai;ia cfi репкње Миимстарског савета бр. 

14150/IV од 23 маја 1933 годиие, 0 забраии увоза 
рслбс из Ренублике Аустријс. 

2) ОВО p(4iieii.e ступа иа оиагу на даи обиаро- 
д.овањпњ у „Службеиим ИОВИМШа1'; с тнм, да се од 
забраие увоза робе изузима и забраљена роба ау- 
стријског порскли, која je за време важе1ва peme- 
ња   Бр.   14150/IV-1933 године била iipiijaii'hena оп- 

iiiloM иријавом или je iseli no стовариицп била ирС' 
дата царииарници. 

Решешо ma   седипци   Мшпистарскиг   саиста   од 
31 маја 1933годнне Бр. 14846/1V. 

Претседник Министарског савета 
Др.  М.   CpiUKHfi,   с.   p 

(Следују иогписи осталих .мииистара)- 

11АРОД1K ),Ј СКУIИИТИНИ, 

Одбор за проучаеање закшског предлога 0 
изменама и допуиама Закопа o лекарима опеција- 
листима за болести уста и зуба и o зубннм техни- 
чарима ОД 18 новембра 1930 годиие, који je Сенат 
вратио Народној скупвдтиии на дал>е решаваље у 
СМИСЛу члаиа G4 Устава Крал..еиш1с Југослаиије и § 
66 Закона d прсловио« реду у Сспату, састао се 
данас, 4 априла 1933 годипе, и проучио измене које 
je у овом законском предлогу учинио Сенат, 
na je пашао, да će све учињење измепе могу усво- 
јигн. 

Одбору je част предложити Народној сжуп- 
штиии да овај закопски предлог уовоји са свима 
изменама и Допунама које je Сенат учииио. 

Одбор  je  одредио  за  известиоца  и  др.  Жи- 
вана Лукића народног иослаиика. 
4 априла 1933 године 

Београд 
Претседник Одбора, 

Др. Богдан Видови!!, с. i). 
CekpfeTdp, 

Др. Д. JeBpCMOBuli, 0. p. 

Члаиоии: 
Др. Св. МихаЈловић, с. i). 
Др.  Ta.   Ocrojuh,  C.  p. 
Др. Живан M. Лукић, с. p, 
Др. Ннкола Кешељевић, с. i). 
Др. Богумил Вошњак, с. р. 
Др. Филип JlasapeBnli, с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучаваи.е закоиског п-редлога 0 
бавезиом телесном васпитаи.у, na свијпм седппца- 
ма свестрано je проучио упућеии му законски пред- 
ЛОГ n у току свога рада учичгио следеће из.мсио и 
допуне: 

У § 2 после рсчи „пЈхитсапом од" остали се 
део меп.а n глаои: „Мпнистар физичког васпптап.а 
КИрОда a у еагласностп са поједишп; /v'innucrpnMa 
у чију падлежпост све школе саадају." 

У § 5 у другом ставу месго |1ечи „у року од 15 
даиа" т|)еба ставити „у року од 30 дана". 

У § 7 тачка друга се мења n гласп: ј,У сокоЛ- 
ским друштвпма n четама, у удружењИМ^ n уста- 
повама, којима je циљ телешо васпитање под у- 
словнма (лшг закчЈпа." 

Тачка 3 се брише. 
У § 8 у првом ставу бриту се реччи: ,,У ггди- 

шту народае оспоние школе" и „na којем има naj- 
Maibe 30 лпца (обвезника) обавезног тслесиог вас- 
питања", после „ ocnoBahe се" умеће се „према бро- 
ју обвезпика и прпликалш насел^а једm или више 
празппчпих течајсва у којима"- 

У § 9 после речи: „устаповама" брншу се i)e4ii 
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..кОЈима je ЦИЉ телссно васаитање" аставл>а сс „(§ 
7 тачка 2)", у трећем ставу после речи „члаиовн" 
opiimc се реч „ових", a мссто речи „и усПЈаиођама" 
ставља сс „наведениИх у § 7 тачке 2". 

§ 10 брише се. 
У § 11 (ћрвђе \2) бртпу сс рсчи: „ и у прииат- 

uiiM школама за телосио iiacmiTaii>e". 
§ 13 законског предлога opinue се. 
У § 12 (npcljc 14) у трећам ставу бршпу се ре- 

чи: „као и учеиика пЈЈиваших школа за телесно 
васпитање". 

§ 13 (ripei)e 15) меи.-а се И гласи: „одржавање 
иасгаве у празничним течајевима r.puuilie се на 
отнореиом простору и у просторијама државних, 
баковицсмик* ксчк^есионалних и самоушравнихшко- 
ла и осталих аграда које могу ирема месни-м пр,- 
требама тој св1рхи послулшти." 

У § 14 (npeljc 16) у првом ста1ву у тачци 1 no- 
сле речи „лица", умеЈју се речи „са квалификованом 
спрсмо.м". 

Тачка 2 мења се и гласи: „У удружењи.ма и 
устачоиама (§ 7 тачка 2) л.ица из средине тих улру- 
жен>а В устаиовама." 

'Гачка 3 се брише. 
§ 17 (iipcl)c. 19) \KMI i се и гласн: „Врховнн над- 

ЗСф иад обавезном наставом телесног васиигања 
врши Министар (јшзичког васпитања народа преко 
опшггих управних власпи којима iic сс ирема потре- 
би дати стручии референти (надзорннци обавезног 
UM liior a;iLimT:'.iija)- 

CMiime увгравне рласзи орагиизују празничне 
течајсрс, издају потребна упутства и сгарају се за 
гфаЕилио извођење обавезне и;;ставс телесиог вас- 
imraita." 

У § 20 (пређе 22) na крају прве тачкс изостав- 
љају се рсчи: ,,над:ц)риику обавезиог телешог вас- 
питања односног подручја", a ставља се „надлеж- 
ним властима". 

У тачци 2 на крају додају се речи: „уколико 
м.има располажу". 

У тачци 3 бришу ое речп: „падзорником оба- 
везног телесиог васпитања" a ставља се: „надлеж- 
ном власти" a ставља се: „иадаежном власти оба- 
везног телешог васпитања." Ha крају псте тачке 
додаје се: „уколико нлша расиолаже". 

У тачци 4 бришу се речи: „огрева, осветлЈе1Ба, 
ПОц iMc, 4miihe»)a иросторнја и сличиог". 

У тачци 5 место речн: „иадзориицима" сгавља 
се: „надлежном влашћу". 

У тачци (> бришу се речн: „и помоћи". 
У § 21 (npel,е 23) мен>а се први и други став и 

гласи: „ири свакој ciiiii iimcKoj управи образоваће 
се фонд кразшичнсјг течаја у који улазе по«лО'НИ, 
ДРЗ ги криходн и све казие изречене због неизвр- 
uiaEaiba овог закона". 

„О&нм (1)ондом улрављв И рукује општинска 
управа у сиоразуму са надлежном влашћу" 

§ 22 (пређе 24) меи.а се и гласи: 
,,1) Обиезиици (^бавезне наставе телеспог ваг- 

miTaiba KOJU се иалази у школама, и.ихови родн- 
тељи, старателуи и послодавци иотиадају у случају, 
да се отреше o овај закои под дисциплшнско каж- 
њаваи.с школа, у којнма се обвезннци налазе no 
лисштлписки.м прогтсима тих школа. 

2) D6B( мш (л'';.ч-зне наставе телссиог вас^ 
iinrai.'-a I:.;M иЈколс, уколико се налазе у соколским 
ДГ^уппвима, четама, надал^е у друштвима н устано- 
вама наведеиима у § 7 тачка 2 сшог Закона — каж- 
њаваНе се за исизвршење обавеза пз овог Закона 

iK/ дисциплписким  вравилима тих друштава  n  у- 

3) Обвезницн обавезне наставе телесног васпит 
тања у п()азнич,ним течајеви.ма кажљаваће се з«1 
иензвршење и кршење овог Закоиа o оаштој управ- 
кој влас-ni првог степспа a na 111)ијаву иасташтка 
течаја опоменом, укором, за те.же случајеве н гло- 
бом од 5 до 500 динара или затвором до 5 данз. 

Истом казко.м казниКе се и 11;пхови родптс I.II, 
старателзИ и послодавци уколико кроузрокују ие- 
нспуњавање обавеза или кепислушност обвезиика. 

4) Истом казком кажњаваћ.е ре и трећа лица, 
која проузроче на било који иачип неиспуњавање 
обабвезе по овом Закону no обвезтицима, њиховим 
родителзима, старател^има или послодавцпма. 

5) Ko јавно или на ма којп другп пачип позива 
на отпср илп непослушност према власти.\!а нлн 
ком службелшку предвиђеном у овом Закопу. каз- 
mihe се затвором до годшну дапа. 

Ko властп пли службеннке у вршењу званпчпе 
аужндсти ПО (.вом Закону изложп порузи или npc- 
зрсњу, казнпће се затвором до 6 месецп и новчано 
до 5.000. —i дппара- 

Ma прпјаву паставипка тсчаја обазепмг телес- 
НОГ васпитања (^кружпи ћс суд no зваиичпоЈ дуж- 
ности EJpmiirn пстрагу (извиђање) и сућењс овим 
крпвцпма." 

У § 24 (npel)e 2G) број „2" заменЈујс сс са „3". 
У § 25 (npel)e 27) после речп: „Министар ;ao- 

браћаја да" умећу се речп: „у споразуму са Мппи- 
стром физичког васгпггања народа." 

Одбору je част прсдложнтп Иародној скуп- 
штини законскп предлог са горн>!1м измепамл и 
допунама да га пзволи у целости усвоји-.и. 

Одбор je одредио за известиоца г, др. Стје- 
пана Бачића, пародпог посланика. 

Претседппк Одбора, 
Др. Драг. Краљеви!!, с. р. 

Секретар, 
Др. Стјепан Бачић, с.  р. 

Члаповп: 

Комаи Албип, с. р. 
Др. Вогдан Видови11, с. р. 
Др. Људевнт Пивко, с. р. 
Мпливој Степаиов, с. р. 
Др. Милослав Сгојадиновић, с. р. 
Никола Хрибар, с. р. 
Душап Жмпојиповић, с. р. 
Др. Гавро Сакто, с. р. 
Др. Ауср Људевит, с. р. 
Антон Церер, е. р. 
Виктор Физнр, с. р. 
Анте Af)Hli, с. р. 
Стјепан Шнфтар, е. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Скупштппскп одГшр, коме je ла основу § 53 За- 
коиа o послов}1ом реду у Народпој скупштипп, a у 
вези одлуке Народне скупштппе донете na Ј6 ре- 
ДОВКОМ састанку од 27 марта 1933 годпне, повергчн 
na njioMiaiL.e законскп предлог „о npenncv i.paiia 
власности пмапза у Београду у Крупској улици бр. 
22 са Гимнастичког друштва „Душап Ciinim", na 
соколско друштво Београд-Машца,  n  o  укпданЈу 
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ограпнчења својине из Указа од 3 марта 1905 го- стима, те према томе Одбору je част предложити 
дине", завршно je свој рад на седници Одбора одр- Народној скупштинн, да овај законски предлог 
жаној 29 марта  1933 године. мзволн усвојити. 

Одбор je једиогласно усвојио текстуално пред- За нзвестиоца Одбор je одредио г. др. Стјепа- 
ложени му законски предлог у начелу и поједино-     па  Бачића. 

Претседиик Одбора, 
Др. Краљеви!!, с. р. 

Секрегар, 
Др. СтЈепан Бачић, с. р. 

Чланови: 
Коман Албнн, с. р. 
Др. Богдан Впдовић, с. р. 
Др. Људевит Пмвко, с. р. 
AiiTon Церер, с. р. 
Никола Хрнбар, с. р. 
СтЈепан Шифтар, с. р. 
Др. Милослав Стојадиновић, с. p 
Др. Ауер Људевит, с. р. 
Др. Гавро Сапто, с. р. 
Анте Аџић, с. р. 
МиливоЈе Степамов, с. р. 
Душап Живојиновић, с. р. 
limnop Физпр, с. р. 




