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ПОЧЕТАК РАДА У 10.50 ЧАСОВА 

С    A    Д    P    Ж    A    .1 : 

lipe дневног реда: 1 — Читашс и усвајање записника 
1,11 редовног састанка; 

2 — Прииедба na .чапнсмик народиог посланика др. 
Ипаиа Jloii'iapeiuilia и одгоиор Претседника Народне скуп- 
штине; 

3 — Комерморативни гопор Претседника Иародие 
скУпштине поиодом смрти посланика Лазара Кузмановиђа. 

4 — Саопштење извештаја Сената o усвајању закон- 
ских предлога: o препосу прапа власности циања у Бео- 
граду у Крунској ул. бр. 22 са гимпастичког друштва „Ду- 
шап Снлпи" на соколско друштво Београд Матица; o кои- 
попцкјама и споразумима измс1ју Крал.енине Лугосланије и 
Краљевине Румуније; o маздухоплонној котнчтији са до- 
пунским протоколом измеУ)У Кртљевине Југославије и Ре- 
публнкс Аустрије; o организацији ватрогастра; <> цзис 
иама и допунама Закона o лпквпдацији аграрпе рсформс 
na вслнким поссдима; o измспама и допумама Закопа o 
ypebRH.y   аграрпнх   одпоса   у   ранијим   покрајипама   Јужне 

Српије н Црнс Горе и Закона o насол.авап.у јужпих крајева; 
5 — Захтев Мннистра војске и морнарице да се пред- 

лог закона  o Друшип   npiicnor  крста  Кр81вев1Гне Југосла- 
вије прогласи за хитан И усвајање хнтпости; 

6 — Саошмтем.е o подношсн.у закопских прсдлота од 
cipaii. Минмстра ипострапих послова и Мипистра пол,о- 
прпвриде o мо1)У11аролмој копвепци.ји за ypel)cn.c лова на 
китопс; од страпс Мнппстра ТргОвине u нпдустрије И Ми- 
пистра имострапих послста 6 трговипском арапжмаму из- 
међу Кра.Ђевннс Лугославије и Крал>'евине AAal)npci<e n 
Гавре Миж>шевића Л другова o Југословеноком национал- 
иом храму; 

7 _ Оаопштеше да Минкстар финансија подноси 
Скупштипн na одобрење pemeffia Мииистарског савета Бр. 
18871 од II јула 1933 године o продужси.у важности за 
годипу дана punicu,a Мнпистарског савета Бр. 19156/IV од 
20 јуна 1932 годнпе o укидам,у увозпе цариве предлога за- 
копа о општинској царипској тврифи; 

8 — CaoimiTCii.a  извсппаја  Инуиптетпог одбора; 
9 — Саопштсше одборских извешта.ја: извсштаја Фи 
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нансијског одбора o рсшсњу Министарског савета по коме 
се напоиени иза Проја 24 увозие тарифе прсдлога закопа 
o општој царимској тарифи додаје нрра речђница: „олрод- 
бе one капоиене важиће н npn1 примени иаксииалне та- 
рифе"; изисштаја o решен х1 Министарског савета o за- 
брани уиоза робс из Републике Аустрије; извештаја o рс- 
шен.у Министарског савета o укидаи.у рсшсч^а Мииистар- 
ског савета o забрапи увоза робе из Републп^е Лустрије 
—• и усвајање тих извештаја; 

U) — Саопштење извештрја o потврђеним .законима: 
Закона o изменама и допуиама Закопа o ликвндацији аграр- 
не рефорие на великии поседииа од 19 јула 1931 годиис са 
изменама и допунама тога закона ол 5 децембра l'.)-il; :'.-.■ 
кона o нзмспама и допупама Закона o vpolnii-v :irpnpiiii>; 
односа у p; јим покрајинама Јужне СрбиЈе и Црне Горе 
од 5 децембра 1()!1 годние и Закоиа o иассљаиап.у јужпих 
крајева од 11 јуна 1931 године са његовии изиенаиа и до- 
пунаиа од 5 децеибра 1931; Закопа o организацији патро- 
гастна; Закока o преносу права власности ииања у Вео- 
граду у Крунској ул, бр. 22 са гимпастичког друштва ,,Ду- 
maii Силмм" на Соколско друттво Бсоград—Матица; За- 
копа o измсиама и допунама Закона 6 лекарнма специја- 
листима за болести уста и зуба н o зубиим техничарима; 

П —■ CaoniiiTcihe интерпелација народних посланика: 
Милимка Miu.vTiiiionulia на Министра rpal.cmiiia 0 бссирап- 
иом заузимаи.у зеиљишта rpalinmiMa Среза драт ачевског за 
изградњу путсва; др. Марка Кожул.а и другова иа Минм- 
стра проснете o протеривању ђака због сулеловаи.а у ма- 
нифестацијаиа Зрињскои и Франкопану; Косте АлексиКа 
na Мимистра саобраћаја o проиету креча и мромопу исто- 
вара на жељезничким станицама и тражење да Joj се при- 
зна првенство; др. Милана Метикоша на Мппистра финан- 
сија o поступцима фирме „Монтаника" A. Д. у Загребу; 
лр. Милапа Мстикоша na Мпиистра социјалне политике и 
народног здравља o хитној пбмоћи иезапослсним прпиаг- 
iniM чиновн^цима и намештенинима; др. Мнлаиа Мстикоша 
иа Мпмпстра пољопривред^ o незаконитом поставлЈању ко- 
мссара у Средишњем пчеларском друштву за Дринску ба- 
(Говину у Сарајепу; Мите Димитријеви^а иа Миппстра ино- 
гтрапмх послопа o зпачају иеђународне политикс измеНу 
СовЈетске Русцје и држава Малс Антанте: др Милана Ме- 
тикоша на Претседника Мнпнстарског савста o скплаи.у са 
дневног рода прсдлога закона o заштити зекљорадника; 
Милоша Лрагопнћа na Ммппстра просвете o прогањању 
учитеља који нису чланови Ј.Р.С.Д. странке и тражсњс 
да joj сс прнзпа првепство; Милоша Драговића na Mnnn- 
стра социјалпс ЦОЛИТИке ч иародппг .чдраил.а o пспспла- 
liiiHaii.v- иииашдскс потпоре ипналилпмл и ппвалчдским по- 
родпцама U тражеп.с ла joj сс прпзпа првспство; Murouia 
Драговића na Претселппка Миппстарског савста o лисп- 
ппцама актпипнх миппстара којн су пародпп послаппци и 
ipaiKcin1 да joj се призна прпепстпо; Милоша /Ipnronnlia na 
Мкппгтра полтоприпреле o пословап.у Прпниктонапс аг- 
papne банке, тражоп.е ла joj се прпзпа првепстно и усва- 
jan.e прпспства од стране Миппстра пол>опр1шрсле'. дп 
MMKO'H' (СвШеАевића na Мчппстра уиутраппкпх послова o 
пезакопитим поступцима упрашш.: oprana и тражсп.е да 
joj се призна првеистпо; др. Николс Кешел.евића na Mnnii- 
стра пол.опртчн-.и' o гкмакопптим поступцима пол.опри- 
продпкх oprana npcM.i зеил ОЛ^ЦНИШ^М И прпнрслнптшма 
n Q неиадавању о/Јре^ница Привилсговане аграрне бапке 
држапппм чппоиппцпма. тра;ко11>е да joj се призпа npiien- 
стпо и одбијаи.с првспства од страпе Миписгра пол^пои- 
вредс; Стјепапа Вал.апсиа н другова иа Претседппка Mnnn- 
старског савета o противчакопптом раду г. г. Мплапа Мар- 
гулнта н лр. Хапжека у Крпжсвцима;    Аптоиа Церера и 

другова na Мнипстра војске и иорнарице o позпвап.у na 
војну вежбу сељака Коленца Валентина за времс највећег 
пол>скрг посда, тражсњс да joj сс иризна првенство и при- 
мање првенства од страпе Мппистра војске н морнарице; 
Ловре Кнежевића и другова на Мппнстра унутрапт.их no- 
слова o раду впнковачког градског начелника др. Паје Шу- 
мановца; Милпнка Мплутиновнћа na Мпппстра шума и 
рудиика o задужсњу приреза Општине горњрдубачке, 
Среза драгачевског, Баиовипе дрипскс; 

12 — Caonnneibe извештаја Министра унутрашњих 
послова, грађевина, проспете, социјалне политике и парод- 
пог здравлЈа и пољопривреде o одговорпма na посланичке 
иптерпслацпјо; 

13 — раопштеае захтева Мииистра правде за издаиа- 
n,с i-уду паподп^х посланика; 

14 — Отсуства народпих посланика; 
15 — Молбс и жалбе; 
16 — Разпа акта; 
17 — Примедба др. Николе Кешељевића o повреди По- 

словника, одговор Претседника Народне скупштине и од- 
finjaibe хитпости интсрпелације др. Кешељевића од стране 
Лретседника Мпппстарског савета; 

18 — Одговррн Мпппстара на усмеиа питања: Министра 
војске n морпарпце na питање иародпог посланика Мито 
iliiMiiTiniicmilia o лоиошеп.у нових правила o радничкои 
фонду Војпо-тсхпичког завода у Крагујевцу; na питан.о 
пародпог послаиика Косте Алексића o набавци овса преко 
Спасоја Стаиимпровпћа, зеиљорадника из ссла Мохова; 
Мппистра грађевина на питање пародпог послаппка Ду. 
mana Mdiiiojinioiinlia o регулисању обале рскс Мораво 
испод љубичевског моста у атару општине пожаревачке; 
na питање народног посланика Мплоја Сокијш o прогла- 
iiii i',v бановинског пута првога рсда Прпзреп—Ђаковпца— 
Псћ за државни; Мштстра пољопривреде na питање на- 
ролпог посланика /bniana Жпвојиповића o рсдукцпји па- 
сиине коп.л у лр>|;ав11ој ергедв ...Члипчспо"; na пптап.е на- 
родпог послапика Рпдспка Сарачевп^а o допошси.у закон- 
ског пројскта o пол.опрпирсдпим koudpaMa; na iniTaiiiC па- 
родпог послаппка /Ivinana Живајиђоввћа 0 магсрнјалпој 
noMoliH н ослобоћеп.у од порсзс и поштарине Кола јаха- 
ча Краљевине Југославије; 

Говормици: Министар војске u морнарице ариијски hc- 
нерал Лрагомпр >К. Стојаповић, Мпппстар грађевина др. 
Стјепан Сркул>, Мипистар пол.опрпирсде др. Лзубомнр То- 
Maninli, Мита Димитријсвић, Коста Алексић, Душан Живо- 
јиновић, Милоје Сокић, Миладин Величковић; 

Дневнн ред: Прстрес и усвајап.с у пачслу n у поједи- 
постпма нзвештаја одбора за проучавап.е законског пред- 
лога Хусеина Кадића и доугова и Милана Петковића и 
другова o изменама U допунама Закона o беглучким зем- 
л.ама у Ročim и Херцеговини. 

Говорници: Хусеин Кадић, Министар пбљолривреде 
лр. Љубомир Томатип, лр. Никола Ксшсл.овић, Милап 
Петковић. 

Избор одбора за проучавање законског предлога o 
Друштву Црвеног Крста Краљевине  Југославије^ 

Претседиик до. Коста Кумлиуди: Отварам LITI 
рбДОВНИ спстпиак Нпролне скупттине. Изволите 
чути зпписннк претхолне седнице. 

Секретар Милан Мравље прочнта записник LII 
ne omie селнице. 

Прстсетитг др. Коста Кумануди: Има ли какпе 
поимелбе на записник? (Др. Ипап .Hoii'mpennh: Ла 
саи се, господиие претседннче, јапио за реч). Мепн 
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се иисте јавили за реч. (Др. Ипаи Лоичаренпћ: Сад 
сам се јавир,) Има реч г. др. Ипан Лончарепић да 
стави примедбу на записник. 

Др. Иван Лончаревић: Господо народни по- 
слаиици, мн који смо били па иоследшој седницн 
Мародпе скупштиие, знамо колико je посланика 
гласало за Закои o ликвидацији аграрне реформе. 
Знамо да пнје бнло много тих послапика који су 
присуствовали тој седници, a данас, ко je добно 
стенографске белешке, one билтеие, које ми до- 
бијамо, могао се уверити да се међу онима који су 
гласалн за Закон o ликвидацијн аграрне рефррме 
налазе и имена наших другопа г. Мите Днмитри- 
јевића и г. Парабућског, a та су два госиодпиа, ка- 
ко сви знамо, била у Кракопу и Варшави. дакле у 
Пол.ској, у то време. (Граја. — Милош Драгоппћ: 
Стара тактика.) Како no нашем Пословмику може 
гласати само посланнк који je присутан на седпи- 
ци, a ne може да се гласа преко пуномоћника, то 
би ja молио господипа претседника да изволи од- 
рсдити да се овај размер гласова за и против нс- 
прави барем тако да се бришу опи који су били 
отсутни и нису тада били у Народпој скупштнми. 

Прстседиик др. Коста Кумануди: Господипу 
Лончапевићу одговарам, да Iie се та погрешка, 
која се фактички у билтену налази, исправити у 
дефииитивиом издаН)У стеиографских бележака. 
(Др. Никола HiiKiih: Ша liere радитн са секрета- 
ром који je то радно?!). 

Господо народпи посланици, за врсме преки- 
да рада изгубили смо namera друга пародног по- 
слаиика Лазу Кузмаиовића. (Сва господа иародии 
посланици устају, одзивајући се сложпим ускли- 
цима: Слава иу!) Покојии КузмановпК био je у 
своме крају једаи од најпопулариијнх ЛјУДИ no 
своме поштељу, активности и храбрости свога ми- 
шл.ења. За Народну скупштину биран je у два ма- 
ха и умео je да одговори својим послаиичким дуж- 
постима с пуном савеснршћу и брнгом и стараи.см 
за потребе свога краја и свега иарода који ту жи- 
ви, без обзира да ли су у питаљу само п.егови бн- 
рачи. Једаи од иајревпоснијих на седпицама На- 
родне скупштине и ако опхрваи болешћу, пок. 
Кузманрвић иепрекидмо je пратио и политички и 
парламептарпи рад Народнс скупштипе и својом 
бистрнном и здравим расу1јиван>ем увек умео да 
naiie правилиа pemeiba за сва покренута nHTaiba. За 
њии he искреио жалнти миогобројии љсгови ли- 
чпи пријатељи, иарочито из сел.ачких редова и сви 
његови посламички другови кар за честнтим чо- 
веком. добрнм грађанином и истипским родол^у- 
бом, Нека му je печаи помен. (Сложии усклицн: 
Слава му!) 

Изволите чутн извештај из Сената. 
Сскретар Милан Мравље чита: Сенат Краље- 

mme Југослапије извештава Нзподну скупштниу да 
ie усвојио у целости и без икаквих нзмена \'iiyhene 
му од страпе Напотне скупштине законске пред- 
логе и TO na свом XXXVI редовиом састанку, одр- 
жаном 16 јуна 19Sf3 г.: Ппедлог Закона o преносу 
права власности имања у Београду у Крунској ули- 
ци бр. 22 са гимнастичког доуштва ,,Дуп1аи Сил- 
ии" na Соколско друттво Београд — Матица; 
предлог закона o конвенци1'ама и споразумима из- 
мећу Крал>еви11е .Гугославије и Крал.евипе PVMV- 
није; предлог Закоиа o ваздухопловпој конвепцији 
са допунским протоколом између Крал.евнне Jv- 
гославије и Републике Аустрије. 

Иа свом XXXVII ред. састапку, одржаном 16 
јуна 1933 годипе предлог закона o организацнји 
ватрогаства; 

Ha своме XXXVIII редовном састанку, одржа- 
иом 20 јуиа 1933 годипе: предлог Закона o изме- 
пама н допунама Закона o лнквидацији аграрпе 
реформе на великим поседима; предлог Закона o 
измеиама и допуиама Закоип o уређењу аграрннх 
одпоса у ранијим ^окрајинама Јужне Србије и 
Црпе Горе и Закопа o насел>авању Јужних кра- 
јева. 

Прстссдтп: др. Коста Кумануди: Ови се из- 
вештаји примају na знаље. Изволите чути закои- 
ске предлоге. 

Секретар Милан Мравље чнта: Г. Министар 
војске и мориарице, тражи да се предлог закоиа 
o друштву Црвеног крста Крал>евипе Југославије 
прогласи за хитан. 

Претссдппк др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Мииистар војске н мориарице. (Бурио пл>ескање 
и повици: Жнвео!). 
Мпиистар војске u мпрнарицс армпјски ђсиерал 

Драгомнр Стојановић: Господо паподпи послани- 
ци, у иптересу земаЛ)Ске одбраме молим да предло- 
жепи Закои o Црвеном KpcTV оглпсите за хитаи. 
(Бурно пл.ескање и узвици: ПриМд се!). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Одбор за 
проучаваље opora злконског предлога изабраће 
се na крају данашн>( седнице. Изволите чути дал>и 
законски предлог. 

Секретар  Милан  Мрарље;  Г.  Министар  нио- 
страних послова и г. Министар пол,опривреде под- 
посе Скупштипн иа pemeihe ппедлог закона o ме- 
Кхиародпо! конвеицијн за уреКење лова ha китове. 

(Види прилог иа крћјју билтепа) 

Претсслиик др. Коста ^мануди: Овај he се 
законски прсллог упутити олбору за међународне 
\товоре и споразумс. Изволнте чути лаЛ)И закоп- 
ски предлог. 

Сскрстпр Милан Мпавље чита: Г. Миннстар 
TiiroBHiie и Hi^TvcTpHJe и г. Министар спол^них по- 
слова, подносе Скуп1Т1ТИ1ГИ na penrcibe предлог sa- 
Kona o тргопиигком аранжману нзмеНу Краљевипе 
Југославнје и Кп'1л>епнпе Ма1)арске и траже да сс 
огласи за хитап. 

(Пиди прилог на крају билтена) 

Претседпик дп. Коста Кумануди: Г. Мнпистар 
ииостоапих послппп обпазложиће хитпост писме- 
иим путем. Oinra ћомо господо, одмах овај закоп- 
ски предлог уп\'тити Одбору за међународне уго- 
воре и cnopasvMC. 

Изволите чути погланичке закотЈСке предлогс. 
Секретап Милзн Мрарл>е чита:.Г. г. Гавоо Ми- 

лошевић и ЛРу'гови. наподни посланици, подиосе 
Скупштини иа решење поедлог ззкоиа o југосло- 
вр.пгкпм пациоиалном храму. (Види прилог на 
Knai\' билтена'). 

Претседиик дп. Коста Кумаи\'ди: За проучава- 
н,е овог закоиског прсллога нзабраће сс парочити 
одбоп. 

Изволите мути nenieiba  Миинстарског саветл. 
Секретар Милан (Ипавље чита: Г. Мипистар 

(ђинансија na OCHOBV § 12 тач. 18 Фииаисијског за- 
кона за 1933-1934 roaflftV подносн Скугичтипи иа 
бдобоење решење Мипистарског савета Бр. 18871 
од 11 јула 1933 године o продужељу важности за 
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годину лана решењу Министарског carjeia Бр. 
iniBfi/IV од 24 јупа 1932 године o укидању увозпе 
цариие na npeMHiiiiien сумиор и сумпории цпст из 
бр. 197 тач. 2. упозие тарифе предлога закона o 
опттој ца|'инској тарифи. (Пиди прилог na кра- 
ју билтена). 

Прстссднпк др. Коста Кумапуди: Ово решење 
Мииистарског сапста \nyliyje се Фниаисијском од- 
бору. 

Изполите чути одборске изнештаје. 
Сскретар Милан Мравље чита: Имунитетпи 

одбор подносн Скупштини на решење свој изве- 
штај допет na сслппци од 14 јупа 1933 годипе o 
нздаван.у с\лу пародпих послапика. (Видп при- 
лог na  крају билтена). 

Претссдиик др. Коста Кумаиудп: Ова.ј hc се 
извепггај штампати, разделнтн г. г. народпим no- 
стаппп.има n ставптп na дпевпп ред кад то Скуп- 
штина одлучи. 

Изволите чути дал«е пзвештаје. 
Секрстар Л1илан Мравље чнта: Фипапсијскп 

одбор подноси Скупштини na peincn.e своје из- 
вештаје n ro: Мзнештај o решеп.у Мпппстарског 
савета no коме се папомепи пза бр. 24. увозпе та- 
pii(l)e предлога закона o општој царипској гарифи 
додаје пова речеппца: „одредба ове папомепе ва- 
)Kiilie n npn прпмепп макспмалпе тарпфе"; Извештај 
o peuien>y Мпппстарско!- савета o забрапи упоз:1 
робе пз репхблнке Аустрије; Мзвештај o решењу 
Мпппстарског савета o укидапл- решења Миппстар- 
ског савета o забрапп увоза робе нз Републике 
Аустрпје. 

Прстссдиик др. Коста Кумаиуди: Фппапспј- 
ски одбор je прпмно na зпап.е n одобрпо сва ова 
рсшш.а. Премч KIMC ставл.ам na гласање ове пз- 
вештаје. Прпма лп Иародпа скупштппа ове пзве- 
штаје Фпнапспјског одбора? (Прпма) Оглашујем 
да су пзпепггаји Фипапсијског одбора прпмл.епп. 

Изволите 4VTH потвр1)епе замше. 
Сскрстар Милан Мравље чпта: Г. Мпппстар 

пољопривреде доставља Скупштини за ibeiu' ар- 
хпиу no један п()тир1)еп прпмерак: Закопа o пз- 
мспама n допупама закопа o ликвпдацпјп аграрпс 
ресјјорме na велпкпм поседпма од 19 јупа 1931 ro- 
днпе са нзмспама и допупама тога закопа од 5 де- 
исмбра 1931 годипе; Закона o пзмепама n допу- 
нама закопа o уређењу аграрних одпоса у рапијпм 
иокрајипама Лужпе Србије и Црпе Горе од 5 де- 
цембра 1931 годипе и закопа o населзавању Јуж- 
ппх крајева од 11 јупа 1931 годипе са његовим 
пзмспама n допупама од 5 децембра 1931 годипе. 

Г. Мппнстар фпзичког васпитања парода до- 
ставлЈа Скупттппп за n.env архиву no једап потвр- 
iu'ini примерак: Закона o организацији ватрога- 
ства; Закопа o преносу п|)ава власпости имап>а у 
Београду у Крупској ул. бр. 22 са гимпастичког 
друштва „Душап Сплпп" na Соколско друштво 
Пеоград — Матнца. 

Г. Мпппстар соп.пјалпе политике и пародпог 
здравља доставл.а Скупштипп за ibenv архпву је- 
дап noTiipi)en пппмерак Закопа o нзменама и до- 
пупама закопа o лскарима специјалпстима за бо- 
лести уста и зуба и o зубним техпичарпма. 

Претссдипк др. Коста Кумануди: Ова саоп- 
штења прпмају се na зпап>е. Изволите чути иптер- 
пслацпје. 

Сскрстар  Милан  Мравље чпта:    Г.  Милипко 

Р. Милутпповпћ, пародпи послапик, упућује интер- 
пелацију na г. Министра грађевица o бесправп^м 
за\:и1мању земЛ)Пшта граћанима Среза драгачс;-,- 
ског за изградњу путевд; 

Г. Др; АДарко Кожул n друговп, народни no- 
сланицИ, упућују пптерпслацпју na г. Мнпистра 
просвете o протеривању ђака због суделовања у 
маппфсстацпјама  Зрин>ском   n  Фрапкопапу; 

Г. Коста Алексп!), пародпп послаппк, упућујс 
иптерпелацпј\' na г. Мшшстра саобраћаја o ripo- 
мету креча n вр^мену нстовара na жсл>сзппчк11м 
стаппцама n tpflikH да joj се призна првепстпо. 

Прстседпик др. Коста Куманудн: Г. Министар 
саббраНаја nnjc овдс присутан да би се пзјасппо 
o тражепом првспству. Мзволпте чути даље иптср- 
ПСЛ.1ПИ.1С. „    „       ,, 

Секрстар Мнлан Мравље чпта: Г. Др. Мплап 
McTiiKoni, народни послаппк, упуНује интерпела- 
nnjv na г. Министра финансија b поступку фирмс 
„Моптаппкп" a. д. v Загребу; 

Г. Др. Милап Метикош. народни посланик, упу- 
livje пптерпелапнју na г. Мпппстра социдалне по- 
литике и пародпог здравља o хптпој помоћп неза- 
послеппм приватним чиновницима и памештепи- 
цима: 

Г. Др. Милап Метпкош. народни посланик, упу- 
hyje интерпелацију na г. Мппистра пол.опппиреле 
n неззкбнитом постављању кпмесара у Средиш- 
Њем  пчсларском   друштгп' за Дрипску   баповипу 
у CanaicBv; 

Г. Мпта Димитријевпћ/пародпи посланик. упу- 
hvjc HHTonnojiniuiiv na г. Мппистпа инострапих по- 
слопа o ^ппчпју Meliviniioine политике пзме^у Со- 
вјетгке Pvcnio n лпжппа Мале аптаптс; 

Г. Др. Мплап Метпкош ппролпп ппглаппк. у- 
nvhvje иптерпелацпјх' nn г. Ппетседппка Мпппстап- 
гког савета o ски.ч.тл' са лпевпога реда предлога 
закоип o зпттитп земљорадника; 

Г. Мплсич П. Дпаговпћ. нарбдни послаппк, 
vnvlivje imrepiuviaiuiiv nn г. Мпппстра прогпето o 
ппогањапл' учптел.а којп nncv члаповп Л.Р.С.Д. 
стра^ке и тпажи л'' ini cei призпа ппвепство: 

Г. Мплош II. Jlnnromili imnn/inu послаппк. v- 
nvlivie niiTcnnc.'ianniv nn г. Мппнстпа соцпјалпе 
молптпкс и паполпог здоављч o неисплаНивању nn- 
п^лилско потпопе иппалилнма и инвалидским no- 
[х^диирмм и тоаЈ^И "a joj се призна првенство: 

Г    Милоп!   П.   /Inaronni-    циполпп     пооланик 
vnvhvie ннтеопелатпу na    г. Претсетппка Мини- 
стдрског савета o лпспницлмп активних миппстао^ 
који cv паролпи послапппп и тражи да joj се прп- 
зпа ровепствп. 

Прстссдиик до. Коста Кумануди: Г. Мппистар 
просвете. г. Министап социјалне полнтике и na- 
родпог здравл>а и г. Претседпик Мипистарског сл- 
вета ппсу трепутпо овде присутпи да би се изја- 
спилн o тражепом првепству. Изволитс чути дал.е 
пптерпелације. 

Сскретар Милан Мравље чпта: Г. Мплош П. 
/Iparomili. пародпп послаппк, ynyliyje пптерпсла- 
цнју na r. Мппистра ћбљопривреде o пословапл' 
Прппп,;;м-онапе аграрпе бапке n тражп да joj се 
призпа првепство. 

Прстссдипк др. Коста Кумапуди: Има реч r. 
Мипистар по.ЋОпрпвреде. 

Мшшстар пољппривредс др. Љубомнр Тома- 
lUHh:   Изјављујем  да   примам  тражепо  првепство 
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за оиу интрпелацију. 
Претседник др. Коста Кумаиуди: l'. Министар 

под>опривреде прима првенство за ouy интерпела- 
цнју. Изволите чутн даље интерпелације, 

Секрстар Милам Мравље чита: Г. Мнлам Ме- 
тикош, пародин посланик, упуНује иитернелацију 
na r, Министра трговине и индустрије o спречава- 
и>у оснивања самосталие јГрговачке коморе у За- 
гребу; 

Г. Др. Ннкола Кешељевић, пароднн послаиик, 
упућује нптрепелацију na r. Мипнстра умутрашн.их 
послона o незаконитим пистуицн.ма иаиоиа и срес- 
ких иачелпнка у циљу агитације за Ј.Р.С.Д. страп- 
ку и тражи да joj се призна првенство. 

Претседнин др. Коста Кумапудп: Г. Мииистар 
умутрашњих иослова nuje прнсутап. Изволите чу- 
ти дал^е интерпелације. 

Секретар Милап Мравље чита: Г. Др. Никола 
Кешељевић, народни посланик, упућује иптерие- 
лацију иа г. Претседника Министарскрг савета o 
говорнма појединих народних посланика na збо- 
ропима Ј.Р.С.Д. странке; Г. Др. Мнкола Кешеље- 
mih, наррдни посланпк, упућује иптерпелацнЈу 
na r. Мцнистра финансија o обустаил>ању исплате 
помоћи бокешко-херцеговачким устатима (И са- 
моубиству усташа Палавестре и тражи да joj се 
iilHisiia гјрвенство. 

Прегседнин др. Коста Кумапудп: Г. Мииистар 
финансија није присутан. Изврлите чутн дал>е. 

Секретар Милан Мравље чита: Г. Др. Никола 
Кешел>ени11, народни мослапик, упућује иптерпе- 
лацију na г. Министра упутрашњнх послова o ne- 
закоиитпм поступцима управних oprana и тражи 
да joj се прнзпа приепство. 

Прстссдичк др. Коста Кумапуди: Г. Министар 
унутраит.их послова mije присутаи. Мзволите чу- 
ти дал.е. 

Сскрстар Милан Мравље чита: I". Др. Мнкола 
КешељевИН, наррдни послаинк, упућује мнтеЈжела- 
цпју иа г. Мииистра прљопривреде o нсзаконитим 
поступцима пољопривредних органа ii|)e.\ia земл|о- 
радницима и привредницима и p неиздавању об- 
везница Мрттлегоиапс aipapiie бапке државним 
чиновницима и тражи да joj će призна прнеиство. 

иретседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Мипистар г^рљрпривреде. 

МиНистар иољопрппрелс др. Љубомир Тома- 
шић: Мзјанл.ујем да не при.мам тражено првенство. 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Г. Министар 
пољрпривреде пс npfiMa тражепо првенство. Из- 
нолнте чути д^ље. 

Секрстар Милап Мравље чита: Г. г. Стјепап 
Ваљааец и друговп, иародпп послапици, упућују 
имтерпслацију на г. Иретседпика Мипистарског са- 
мета o прртИвзакрнитом раду r. г. Милана Маргу- 
лита и др. Ханжека у Крпженцнма; 
Гг. Amon Цсрср и друговн, народнн посланици, 

ynyHyjy шперпелацију на г. Министра војске н 
морпарнце o позиву na иојну вежбу сељака Ко- 
лсица ВаЛентина за време најрећег полјСког посла 
и траже да joj се призна првенство. 

Претседпш; др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Мипмстар војске и мориарице. 

MtnmcTap војске и мпрпарпцс армпјски hcncpa.'i 
Драгомнр CTOJanoBnli: ! 1зјаил.ујем да примам тра- 
жепо прнепстио. 

Иретссдппк др. Коста Куманудп: Г. Мипистар 

војске и морпарице примио je ipažKeiio приепство 
за ову интерпелацију. Изволите чути даље. 

Секретар Милан Мравље чита: Г. r. Лоиро 
КнеЖевић и друпши, иародни посланнци, yiiyliyjy 
иптериелацију иа г. Мипистра yiiyTpaiuibiix посло- 
ва o раду винковачкрг градског начелпика др. Паје 
Шумановца. 

Г. Милппко Р. Мнлутипоии!!, иародпи посла- 
НИК, упућује иитеЈЈИслацију на r. Микмст1)а шумл 
н рудпика o задужењу прнрезе Општине горњо- 
дубачке Среза драгачевског, Баиоиине дрписке. 
(Внди иптерпелацпје иа крају билтена). 

Ирстседиик др. Коста Куманудн: Све прочи- 
тане иитерпелацмјс yii>'Tiilie сс надлежним Г. ■'• 
Мнннстрима na законнти поступак no Пословнику. 
(Мчлош Драговић: Молим Вас, Господиие llpei- 
седниче, моје интерпелације, које су станлЈеие за 
дапашп.и дпевпп рсд иису ске саопштене.) Г. Дра- 
IOHHIA', писам Вам дао реч и ne можете гонорити 
без добивене речи. Уосталом, ако која Ваша пптер- 
пслација ниде случајно даиас саопштеиа, 6nlie са- 
општвна na iuyiioj седници. 

ПреЛазимо на извештаје г.г. Ми^истара. 
Секретар Милаи Мравље: Г. Министар унутра- 

шњих послова извештава да he рдгрвбрити кад 
прикупи потребне податке иа: Интерпелацију на- 
родних  посла ča г.г. др,  Иваиа Лончаревић1а п 
другова o полицијскрм безакоњу изјвршеном над 
др. Матом Хорватрм, бившим старешином среског 
суда у Двору; интерпелацију наррдног прсланика 
г. Мнлоша Драговн11а d поступку општинскрг бе- 
лежинка у Јабуци; ^нтерпелацију г.г. др. Ииколе 
Пикића и другова 6 убиству извршеном иад Пап- 
лом БиртиКем, претседимком бппше Х.С.С. нз 
Старнх Перкрваца; интерпелацију г.г. IhiKo.ie lln- 
Knlia u другова о прступку др. Шуманрвца, град- 
ског начвлника у Винкрвцима; 

Г. Мнннстар грађевина извештава да he одго- 
горити кад прикупи потребне податке na: Иптер- 
пелацнју г. Милпнка МилутинРвића o бесправном 
заузимању земљишта грађанима Среза драгачен- 
ског; интерпелацију r. Ферда Шеге o 3a6i)aiiH вож- 
НјС теретпим аутомобилнма иа јанним путевпма; 

Г. Миинстар просвете извештава да Uc на ии- 
терпелацију пародпих послапнка г.г. Мустаф^ Му- 
лалића И другова o ликвидацији друппиа „Парод- 
но дело" одговорити кад се стави на днеипи ред. 

Г. Мипистар срцијалне полптике и иародног 
здравља извештава да ће на интерпелацију иарод- 
ног иосланнка г. др. Николе Кешељевића o иепод- 
иошеи.у Закона p иииалиднма одговорити кад се 
стави na дневии |)ед. 

Г. Министар пол.опривреде извештава да ае 
na интерпелацију народног послапика г. Мнлоша 
Драгбвића o поступку ^арвенрг лекара Среза ле- 
сковачког, г. др. Марка PaiimoBulia, одгрворити 
кад сс стави na дневпи ред. 

Претссдиик др. Коста Куманудн: Ови изве- 
штаји примају се на знање. Изволнте чути траже- 
iha o издавању суду г.г. нџротих иослаппка. 

Сскрстар Милан Мравл.е: Г. Мипистар правде 
тражи овлаш11е11>е за продужење кривичиог по- 
ступка iipoTiiuv народних послаиика г.г. Велимира 
Мар^рвића за"дело из § 181 Каз. зак.; др. Tome 
РајиКа за дело из § BS1 Каз. зак; и др. Милаиа 
Cpbe Илића за дело нз § 301 и 139 Каз. зак. 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Овн захтеви 
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r. Министра правде упутиће се пмупнтетиом одбо- 
р.у. Изволнте чути молбе за отсуства народиих по- 
сланика. 

Секретпр Милан Мравл.е: Г. Аитон Крејчи, 
иародпи послаиик, моли за отсуство до 8 августа 
о. г. због болести; г. Перо Грајић, народни посла- 
иик, моли за отсуство до 6 августа о. r. ради хит- 
пих прнватпнх иослова; г. Анте Аџнћ, народни ио- 
слаиик, извештава да je оболео н молн отсуство 
радн лечења; гл-. Милан Божић, Риста Ђокић, Ха- 
зим Чохаџић, др. Владо Станишић, Чсдомир За- 
харић, Ђулага Де])вишић, Хасан Торомановић, 
Фрањо Пјјекоршек, Расто Пустослемшек, Алојзи- 
je Дрмел., Ловро Петовар и Фрањо Пахерник из- 
вештавају да услед кривице ше(1)а станнце Прахо- 
ио ne могу прнсуствоватн скупштнпској седпнци. 

Прстседппк др. Коста Кумануди: Одобрава 
ли Народма скупштипа тражепа отсуства? (Одо- 
брава). Оглашујем да je Народпа скупштнна тра- 
жена отсуства одобрила. Изволите чутн молбе и 
жалбе. 

Секрстар Милан Мравље: Народиој скупшти- 
ии упућене су следе11е молбе и жалбе: Јове Баби- 
lia, Ристе Кбнстатиновића, Мате Стокића, ипже- 
ii)e[)a Стјепаиа Франчишковића, Марнје Червин- 
скаје, Ибрахима Фоче, Драгутниа Озпмковнћа, 
грађцна из Пиве Среза шавпичког, Момчила Жив- 
ковнИа, Недел.ка Радоваповн!^!, Марије Блумауер, 
Николе Ракитниа, Внтомира Ј. Јоваиовића, Мило- 
рада Стеванбвића, Илипке Jlyi<nh, Мнлапа Слепче- 
вића, Стана М. Борисавл.евића, Јошка Чампе, Ра- 
доја Петровића, Ловрс A. Вилишкова, Перке удо- 
ве Митра Ђуровића. Вукосаве Тадић, др. Анте 
Шумаиовнћа, Здјелара Ннколе, Глигорија М. За- 
леског, Петра М. Ивелића, Милоша К. Ђикића, Мн- 
лоила Hairnilia, Перише l(yjoBnlia, Аполоннја Пу- 
глиесе, .Николе Цветковића, Милутипа A. Војино- 
вића, Емнлије Штиглић, Марка Перића, Косте В. 
Араиицког, радпика и мамештеника рудннка „Ре- 
сава", Снме Савића, Аиастаса Боцарића, Леопол- 
да Смиљанеца, Радише Ђукића, Драге С. Мнлнћа, 
Илпје Пецикозе, пензионискних официра и вој- 
ннх чиновннка — Hum, Вакуфско-мсрафнјског ве- 
ha — Сарајево, Софке Поповнћ, Мирс C. Пејови- 
ha, Мишка Ђ. Димковића, Шаћира Нуховића, др. 
Апте Шумаиовића, Салиха Бербића, Франца Фале, 
Антице Куре(лић', Марнје Стевапови^-Ђакови!), Јо- 
сипа Кипа, Јове liliinpuha, Бошка Јеветнћа, Ива- 
на Пинтарића, Јанка Стојнћа, Ннкоднма Ннколи- 
lia, Удруже11>а пензнонера у Марнбору, Конрада 
Кремел.а, Василија Булацел>а, Симе Димитровића, 
сеЛ)ана села Сеља Среза равапичког, Светнслава 
Л. Зундановића. Иве Михаљевића', Николе Јурића, 
Милоша Богдановића, Миле К. МартнповнГиа, Бог- 
дапа Tiopnlia, Мишеља Габрића, Ђорђа Миханло- 
Hiiha, Косте Ст. Денића, Мнла П. ЛековнИа, Петра 
11. Ђурашковића, Ивана Ђурашковнћа, Мили- 
це Л. Ђурашковић, пепзионисаинх скјшцира 
из HiiKimilia, Живојнпа М. СтаикоииКа, Срс- 
тена Милошевнћа, Аграрне заједннце у Ву- 
ковару, Лазара Драгоша, Тапасија Вучнћа, 
Спасоја ВујошевиКа, Ane Дропеник, Петра Јова- 
iiOBHlia, Радула Токовића, Ђуре Роловића, грађана 
Опттиие латвпчке Среза арнл.ског, др. Саве Пут- 
инка и другова, бфицира у пснзији са Цетиља, 
Анкс ДобсШиН] Мнлана Снбиповића, активних о- 
фнцира из Подгорице,    (хјшцира народне    војске 

бивше Краљевине Црие Горе, Љубише Јованови- 
ha, Миљка Јеремића. Александра Михаиловн11а, 
Стојана Apcnha, Љубомира Ристића, Удружења 
студеиткинЈа београдског универзитета, сеоскнх 
старешина Среза прпједорског, Гуде Артукови- 
iia, Удрукења пепзнонера и пензноперки, удова и 
снрочади Савске баповнне — Загреб, Милапа Мла- 
деповића, Алексапдра Безпеца, Снбиике Илн11 и 
Зорке Божн11 — удова, Горче Стбјадиновића, 
пензионисаних официра из Даннлов Града, Жи- 
војипа .loJKiiha — Зајечар, Антопа Брајаца, Мише 
Кармела — Шнмун, Марка Мићовића из Чајнича, 
Марка liypiilia из Бос. Крупе, свсштенства епархи- 
је црногорско-приморске, Ђоке Р. Ковача, Жнвоте 
Ранковића, државних пепзнонера пензионисаних 
по старом закону из Сурдулнце, Ивапа БаинКа, 
Лане Ђ. ИваиовиК — удове, Чехословачког савеза 
у Краљевини Југославнји, Блажа Н. Јефтића, Пе- 
тра Ti. lllolia, Внда 11. ЈевтићаЈ Анђе Л. Мудреик-, 
Јока И. Радоваиа, Стапице Т. Шћепрвић, Joiua M. 
МартиновнИа, Ђуре Кклуђербвића) Митра Сјеко- 
лнћа, Марка С. Baiioimlia, Саве Л. Ђуркрвића, Са- 
г.ице М. Пејаповића, Луке М. Мартииовића, Вида 
Л. Филнповића, Саве Т. Иваповића, Даринке A'v. 
MapiHiiOBiiti, Милнце T. Мартиновић, Илнје Ми- 
ло1ће&иНа| Бос1КЂке Евић, Светозара ДамиЈаповн- 
ha, Kare Белошеви!!, Драгутнпа TiOKOBiiiia, Илнје 
ЧаворовнКа, Гојка Трманића, Со(|)нје Матовић, 
Нерке Весковнћ, Кате Милојевић; Милице Крстић, 
Малвипе Клапер, Алојза Зорпа, Јевдокије Јоваио- 
mih, Блал<а Мразовића, Ратка ,1. Јовановкћа, Дра- 
гнње КосановиК, Ђорђа .1. Волкова, Ике Ф. Кусов- 
ца; Лована 3. Ђурашковића, Стевана Срећкрвића, 
Антопа Иикерта, Надора Калиповнћа, Милеиије 
Милутиновић, Љубице Ђ. Трифуновић, Кристине 
Јелнћ, Мнловаиа Axnlia, Јураја Анић-Милић, Олге 
Гријус, Лзубице Магуланн, Ивапа Сварчнћа, Жи- 
војнна Крстнћа, Душана Н. Мартинови^а, Антоиа 
Нкера, Ивапа Сенице, Ајпе Taco, Отилија Пул- 
крабека, Мнленка С. BiLinha, Марте Вакоч, Данн- 
це Радаковић, Југословепске радничке зајединце 
— Београд, аграриих одбориика села Огара, и Ра- 
денка Јоксимовића. 

Прстседиик др. Коста Кумаиуди: Све прочи- 
тапе молбе и жалбе упутиће се Одбору за молбе 
и л<албе. Изволите чути разна акта. 

Секрстор Милан Мравл.е: Народној скуишти- 
ни упућена су следећа разна акта: Савеза грода- 
ваца дувана и моиополских артикала -- Београд, 
Удружења трговаца за срез Метковнћ, Соколске 
жупе — Осек, самосталинх зубних техпичара Сав- 
ске бановипе — Загреб, Удружеи.а трговаца за 
Срезове прокупачки н добричкн — Прокупл.е, 
Друштва кирајџија — Љубл>а11а, Савеза југосло- 
венских жслезиичара - - Љубљана, привредника, 
трговаца и занатлија Среза колашннског — Ко- 
лашин,  Удружења  ратних  нпвалида Веоград, 
Хришћапског женскбг савеза — Љубл,аиа, Глав- 
ног савеза власмика зграда и земл.ишта — За- 
греб, Удружења запатлија за град Београд и Срез 
врачарски, Удружења трговаца за Срез зајечар- 
ски, радника и намештеника из Брода, грађлиа 
града Карлоица и околиме, землЈорадиика Среза и 
града бијел.ииског, Удружења ратпнх нивалидз из 
Сплига, Мокрниа, Куцуре, Сии>а, Брзе Палапкс, 
Старе Кан>иже, Доњег Лапца и Дубровнмка, Из- 
вршног одбора бановинских југословеиских удру- 
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;Keii.ii, Удружеп.а ратних инвалида из Бол.енца, 
Сремске Мнтронице и Зајечара, Савеза банковни.ч, 
осигуравајућих, трговачких и индустрмјсЛих чи- 
повмика, Стјепаиа Craiinlia -- flatapa, Удружења 
суднја Крал.евине Југославије, Удружења! тргова- 
ца за Срез боко-которски, Косовске земл^орад- 
пичке житарске задруге, Савеза банкарских, оси- 
гуравајућих, трговачких и мидзхтријских чинов- 
иика — Сарајево. 

Прсгссдппк др. Коста Кумануди: Прочитаи;! 
разпа акта примају се na знање. Има реч иародни 
послаинк г. др. Никола Кешељевић, да говори o 
поврсди Иословпика. 

Др. Никола Кешељевић: .Ja сам, господо, под- 
neo пет интерпелација, за којс сам тражио хит- 
пост. Te интерпелације нису овде прочитане. Г. 
прстседннк Скупштинс објавио je да нису госпо- 
да министри дошли na седпицу. 

Господо, то je и до данас бивало, јер, као 
што зпате, овде обнчио седи само дежурпи ми- 
нистар, a Влада уопште ne присуствује седпица- 
ма. Досад смо овде сваки пут образлагали зашто 
тјјажимб хитпост интерпелације; па тако je било 
и прошлог иута, кад овде mije био г. Министар 
социјалме политнке и народног здравлЈа. Иако 
mije био ту, ja сам говорио o хитности те иптер- 
иелацнје, коју сам подпео, na he г. Мипистар из- 
волети да прочита — пнсмен je ваљда — из сте- 
нографских бележака, као што и ми читамо, тс 
he да да одговор, прима ли хитпост или ие. 

Ме1;ути.м, даиас сс објављује једап иови модус, 
којн у Прсловнику ne постоји, да ako Министар 
»inje присутап, да се ие може хитност образлага- 
-ги. Затим друга једна ствар, која je изашла сва- 
како из неспоразума, ja сам подпео хиту интерпе- 
лацију na г. Претседника Министарског савета, ои 
je присутап, и зато хоћу да образложим хитпост 
те интерпелације a и осталих, јер сматрам да, и- 
ако господа министри пису присутни, имам npa- 
ва да образложим зашто тражим хитпост интер- 
пелацпје, a г. Мшшстрн имаће времена да одгово- 
ре на то. 

Претседник др. Коста Кумалудн: Г. Кешеље- 
вићу, ne можете, стриктно примењујући ra, no 
Пословнику образложавати хитност, јер се no 
Пословпику o хитпостп решава без претреса. Ja 
Вас молим да усмено ne образложавате, пего ако 
имате потребе да датс писмену мотивацију. Ви сте 
добили реч само да говорите o повреди Послов- 
ппка. 

Др. Никола Кешељевић: .Ja писмену мотива- 
ипју neliy да дајем. 

Прстседппк др. Коста Куманудн: По Иослов- 
мпку усмепу мотивацнју ne можете дати, јер се 
решава o хитпости без претреса. Ja ћу да Вам од- 
говорим o повреди Пословппка, због чега сте је- 
динр |)еч и добпли. 

Др. Ннкола Кешел.евић: Ja тврднм да je то 
повреда Пословпнка, јер до сада ни један посла- 
ник пије давао писмепо образложење хитпости. 
нидите да интерпелације у цензури пзгледају о- 
вако (показује цепзурнсапи табак). He могу да се 
публпкују, ne могу да се штампају. Зато xohy o 
оиоме да говорим, xohy да говорим o својој ип- 
терпелацији. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Нисам Вам 
дао реч да говорите    o хитпости    пптерпелације 

пего 0 повреди Пословпика. 
Др. Никола Кешељевић: Ja тврдим да се По- 

словпик вређа и да ra вре^ате и сад. Ja сам под- 
neo иптерпелацију и na друге ми11нст|)е, a Ви ere 
објавили да пнсу овде. 

Претседник др. Коста Кумапуди: He можете 
да говорите, ja iiy олпжоритп na пОвреду Иоелов- 
ника. Јесте ли завршили? He можете да говорите 
o хитности ишерпелацпје no Нословппку, ja сам 
Вам дао реч o повредн Пословпика. 

Др. Никола Кешељеви!!: Опда je то пова no 
вреда Нословпика, то није no ПосЛовнику; трети- 
рате ra како год xolieTe n како Вам конвенира. Ja 
no Нословпику имам право. (/Karop код већине). 
AKO имате достојанства штитите своје право, a 
ако пемате опда трппте овако да вам зачепе уста. 
(Приговори и rpaja).    Лармајте само тако.    (Жа- 
fbp). 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Нзволпте ићи 
na своје место. 

Др. Никола Кешељевић: Ja ne могу да идем 
одавде док мп се ne да реч. 

Претссдппк др. Коста Кумануди: Изволите 
отићи na своје место. 

Др. Никола КешељевнН: Ja сам, г. претседии- 
че, трн пута na овоме месту подпосио пптерпела- 
ције n образложавао љихову хитпост. Тражим да 
се mM својим уставним правом n данас користим. 

Ирстссдиик др. Коста Кумануди: По § G3 По- 
словпика Скупштина o томе решава без претре- 
са. Што се тиче повреде Пословппка, ja признајем 
да нисам чуо да je прочитана интерпелација r. Ке- 
тељевића на r. Претседпика Министарског сабета 
и да je on тражио хптпост. Нрема томе ту ћемо 
погрешку исправити na raj начин што ћу замо- 
литн г. претседника Мипистарског савета да сада 
одговорп прима лп хитност пли не. Има 1)еч г. 
претседник Мппнстарског савета. 

Претседник Министарског савета др. Мплан 
CpiuKiih: Господо послаппцп, част ми je пзјавнти, 
да ne примам хптпост. 

Др. Никола Кешељевић: Ja имам овде да об- 
разложим хитпост јер r. претседник Владе пије 
иптерпелацију ни прочитао. 

Прет^едтк ДР- Коста Кумануди: Прелазимо 
на одговоре rr. мппистара na усмепа iinTaii.a. Има 
рсч r. Mnmicrap војске n Mojmapiine да одгоаори 
na пнтање тц>олног послапика г. Mure Ди.мптри- 
јевића o доношењу пових Правила o радннчком 
фрнду војио-гехппчког завода у Крагујевцу. 

Mnmicrup појске и морпарпце армијскч hene- 
рал Драгомир Ж. Стојановић: 1'осподо народни 
пррланицн, па|)одни послаапк г. Днмитрпјсви!. Mu- 
ra упутио ми je прско r. I [ретсеДНИКа I Јародпе 
скупштине следеће питање: 

»Да ли господин Мипиегар иамерава и кад пот- 
писатп пова Правила o ралиичком фриду војно- 
технинког заврда, која npami.ia чскају na ПОТПИС 
две годипе и без којпх се ne могу НИ правплпо пи 
праведни pcniirm мунни и замршеип односи рад- 
ника улагача n п.пховог фопда.« 

Ha ово иистављено пнтан»е част мп je одгово- 
рптн: 

Од страие подручпог ми Мипистарства још у 
1926 год. пздато je наређење: да Управпп одбор 
Фопда n управппк врјно-техничкрг завода учипе 
предлог .la измену по^трјећих правила Фопда. По 
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добивеном иредлогу прикуиљена су иишр>ењв Мн- 
пистарстиа социјалпе полнтике и народног здра- 
иЛ)а и Мииистарстиа фипапснја, a иотом je проје- 
кат ирииила проучен у заводу 1930 год. Од прет- 
стаиинка Министарства Соци^алне »олитике н на- 
родииг одранља, Радничке коморе, Занатлијске ко- 
море и претставника Министарства војске н мор- 
нарице и Војноттехничког завода, Фоида радника 
и Средишњег уреда за осигурање радиика. Накнад- 
но су ова правила арерађена у заврду и поиова до- 
ciaB.-bciia Лиишаарству радн одобрсња. 

Али, како je Финансијским закоиом за 1932/33 
год. no ставу 2. § 5(3. napeljeno да престаје обавеза 
осигурања uo Закоиу o осигурашу радника свих 
оних лица која се узимају у службу државе као 
дневиичари и хоиорарли службеиицп, и да се за 
ова лпца за личие и породичне иотиоре има да 
устаиови »Потпбрни фонд noMohuoi осббљ^ у 
служби државм. то са.м и одложио одобре11>е ире- 
рађених Правила радничког фонда, док не буде 
обнародова^^ урсдоа г. Мишсура фииаисија KO- 
JOM би се и пнтање Потпбрног фопда имало ближе 
да регулише. Ово због тога да би се Правнлима 
радиичког фонда тапно оиределило: ко мора бити 
у 6y;i,ylie члап тога фопда и како се има поступатн 
са улозима ранијих чланоЈва — улагача, који no од- 
редбама Закона o чнновницима и Уредбе o IIOTIIOI)- 
ном фонду помоћног особља у служби државе ни- 
су обавезпп бпти и улагачи радцичког фоида, по- 
што им je поменутим прописима Закопа и Уредбе 
обезбеђена пензија одпосно личпа н породична 
потпора. 

Ha како je Уредба o потпорном (јјопду помоћ- 
ног особља у служби државе обнародована 8 но- 
вембра 1932 год., то са.м наредио да се у Мшшстар- 
ству поднета мн правила радничког фонда на одо- 
бреи,е понова прегледају, допуне и саобразе про- 
писима Закона o чиновницима и Уредбе o Потпор- 
ном фопду iioMohHor особља у службн државе. 
Рћд na овом завршен je и праипла су враћена 
Упраииом n Надзорпом одбору радпнчког фопда 
те да их најхитније прегледају, ставе евсптуалпе 
приметбе, поттпиу n враге. Чим пх добијем, од- 
мах hy их повратнтп na рад no пиша. 

Напомињем, да je овнм правплпма предвиђе- 
ио да ne могу биш члаиови (|)опда питп су оба- 
везпп да даље улажу у фопд: 

1 — Свп државпп службеипци, којпма je no 
Закоиу d ЧИНОВНИЦИМа ooe.-'.oeljeiia лпчпа n nopo- 
дична пеизпја; и 

2 — Cnn хопорарии смужбоници дпсвппчарп 
(поставл.енп na места звапичппка n служител.а) ко- 
ји су no Уредби o noTiiopiioM (ј)онду noMohnoi- 
особл>а у службп државе обавсзип члаповп улага- 
чи тога фондв пз кога им je обезбеНепа лична и 
породична иотпора. 

Према овоме, правплима радппчког фопда 
предвиђвна je, a и оооббким мојпм ј}еше№ем већ 
наређено: да се сзпма улагачпма под 1) врате упла- 
iienu улози од 1 октобра 1923 год., a онпма под 2) 
од 1 апрнла 1932 год., noniro од тога вр/емепа ипсу 
обавезни да буду и улагачп радпнчког фопда. 

To jej гоЈподине послаииче, мој одговор. 
ПретСедник др. Коста Кумамуди: Има реч г. 

Мпта Дпмитрпјевпћ да одговори да ли je задово- 
љ'ан одговорбм господипа Министра. 

Mura Димитријевић| Господо пародпн посла- 
иицп, у Kparyjep:iy, као што je познато, прн Вслчо- 

техничком заводу постојп фопд за обезбеђење у 
сгаросги и изиемоглостп раднпка цпвилнога особ- 
л.а које пије обухваћено Законом o чпиовиицима 
ri)abancKora реда na mi Законом o устројству uoj- 
ске н морпарпце. Taj пензпонп фопд, господо, врло 
je питересаитан и no pa3BHliy нашега радпичког са- 
веза. On je поппкао истовремепо са пекадањпм то- 
поливаицом у Крагујевцу, a основан je 1^62 годи- 
не, равно пре 70 годипа. Овај радиичкн цензиони 
(Јхјид ради стално до дапас, рн броји преко 5.000 
чланова са кагаггалом од осам n no мплиоиа ди- 
нара. БлагодареНи овом радничком пе5«ирном фа^- 
ду, у Крагујевцу пема просјака пз редова фабрич- 
кнх радиика исјно-технпчких завода. Обзпром na 
овакву важнсст тога радничког пензионрг фо«да 
n обзиром иа оссбпту родољубиву акцпју коју су 
радници крагујевачке фабрике свуда показпвали и 
обзнром na способирст коју су радриџи добпјали 
у томе заводу, тако да су дапас n иа видним ме- 
сгима  као  аргплЈерпско-техиичкп  рфицири, ja се 
радујем шго je r. Миппстар пасле 9 година отеза- 
и,a овога iuriaii.a, овако ссесрдио узео то пптање 
у pacMarpaJbe и тако рећи до крајносги извео све 
оно nno je до сада у свако замршеним тешким од- 
косима радничког света било јако потрсбио. За- 
кон o оспгурању радпика mije пажалост био изве- 
деп у нашој земљи како je предвп1)епо( јер mije 
до данас mi изершено осигурање радника у слу- 
чају старостп u изнембглости n због тога су р-ва 
правила била јако потребна. /^орам још нешто на- 
помепути. Брзнаа n увиђавност   у   Мшшстарству 
војске у овоме питан>у била je заиста таква да за- 
служује сваку похвалу. Али ми имамо мпого зако- 
na којп n поред воље с једпе страпе ne могу да иду 
лапред, ne могу да добпју своје peuicii=e, због из- 
весних  чворова,  тако  да  кажем, који  постоје  у 
другим ресорима. У Министарству финансија mije 
се стигло да се донесе Уредба o потпорном фопду, 
n то je један од разлога што се са овим тако успо- 
рило.  Сматрам  да je  г.  Министар, давши  овако 
исцрпан пзвештај, задрвбљио раднике у крагује- 
вачкој фабрици, a и.пхово задовол.ство биће у то- 
лико неће када кроз кратко време, како иагопешта- 
ва г. Миппстар војске n мојтарпцс, буде потписао 
на  садашњој  здравој  основи  и  њихова  правила. 
Преш  томе задовол>ство  koje  се  буде постпгло 
ме1)у радницима onhc у псто врсме и иоје задовољ- 
ство са одговором г. Министра; 

Прет^едпик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Мшшстар војске и мориарпце да одговорп на mna- 
ње г. Kocre Алекафа o набавци рвса преко Cna- 
соја CTamiMiipomiiia, земл.оделца из села Мохова. 

Мппчстар војске и морнарице ариијски hcne- 
рал Драгомнр >К. Стојановпћ: Господо иародни 
послаппцп, народни посланик г. Коста Алексић у- 
путпо ми je преко г. претседппка Народпе скуп- 
штипс питаше следеће садржппе: 

„За гарнизон ваљевски извршена je пабавка 
овса (зобп) у прошлој години од 20 вагона прско 
Спасоја Станимировића, земл>оделца из села Мо- 
хова, no дип. 135 сваких 100 кгр. и ако je na mi- 
јацп вал.евској продавапа зоб, овас, no дин. 80—90 
свакпх 100 кгр. од страпе произвођача, n тиме je 
државна каса оштећена за суму око 100.000 ди- 
napa. 

Саопштавајући ово, част мп je умолптп г. Ми- 
пистра појске и морпарпце да ми пзволп одгово- 
ритп у Народној скупштшт na следећа    пптата: 
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1 — Да ли je г. Миинстру познато да je из- 
вршека набавка овса за нојску no овакој и сувише 
претераној цепи, чнме je напета штета државној 
каси? 

2 — AKO му je то познато, да ли je ма шга 
предузео против такве радње у питању ове на- 
оавке овса?" 

Ha ова питања част ми je дати    овај одговор: 
Тачпо je да je земл^ораднику Станимировићу 

Спасоју у августу 1932 годипе одобреиа испору- 
ка 200.000 кгр. зоби по цепи  1.35 днп. килбграм. 

MehvTHMj иавод господииа посланика Алек- 
сића, да сс зоб у томе времену могла пабавити у 
Ваљеву no 0.80—0.90 дип. килограм, mije тачан, 
јер баш у томе времепу на територији Комапде 
дрииске дивизијске области вршило je више BOJ- 
иих комиснја откуп зоби од пронзво^ача na пису 
могле успетн са куповппом све док Миппстарство 
војске и морпарице пијс повпсило откупну цену 
на 1.30 дип. килограм. Али ни тада комнсиске на- 
бавке иису имале парочнтог успеха нз разлога, 
што je произвбђач; отежући са продајом зоби, 
ишао за тим да примора војпу власт да да још 
већу цену за набавку зоби, и тек када су поједине 
мање партије зоби почеле стизати са околне тс- 
риторије. прризвођач je увидео да ие може оче- 
кивати iioBehaihe ниаче добрих цеиа и комнсиска 
пабавка крепула je тада иа боље и вршепа je од 
парода — Нрдизвођача и преко његових Савеза 
и Задруга све до потпуиог покрића потреба, све 
у   грамицама   опредсл.еиих  откупннх  цена. 

За нспоруке већих размера, закључених са 
Земљорадничким савезима и Задругама, велнко- 
посединцнма, опуномоћеним претставницима ие- 
ћих група произво1)ача и т. д., у које се убраја 
и испорука СткнимИрбвића, поседника из Мохо- 
ва, уговорене цене су биле незиатно веће од оиих, 
no којнма je вршеп комнсиски откуп мањих коли- 
чпна иепосредно од поједииаца. Ово из разлога 
што су ове задруге и великопоседиици поред пла- 
ћања Beliii.v такса увек изложени и већим трошко- 
пима око предајс артикла, губитку па растуру 
и т. д., a нарочито још и стога, што су испоруке 
вршнлн чекајући на исплату рачуна често пута no 
неколико месеци, mro код комисијског откупа не- 
посредпо од појединаца — произво1)ача im je било 
изводљиво, јер je појсдипац произвођач радије 
уступао свој пронзвод трговцима за готов повац 
no инској цени, иего војсци na почек no мпого 
већој цеии. 

Било je и такпих пјзоизврђача, које je у оче- 
кивању болзе цене затекло и наређење o прекиду 
даље иабавке, те пнсу могли да искористе поволј- 
ну прилику за уновчеи.е својих продуката, na су, 
после прекида набавке од стране војпих властн, 
били приморани да продају зоб rio 0.80—0.90 дин. 
килограм оним ретким купцима-тргбвцима, којн 
су зоб Уабављали у цил>у шпекулације. 

Миинстарство војске н морпарице у току иа- 
бавне сезоие за буџетску 1932/33 годипу одредило 
je за комнсиску набавку зоби непосредно од при- 
извођача проссчну цеиу за целу државну терито- 
рију од 1.30—1.40 дии. килограм и набавка je no 
овим ценама трајала више месеци, те je свакоме 
произвођачу било омогућено да своје продукте 
благовремено уступп војсцн. Ha овај иачип и no 
овој цени пепосредпо од произвођача и њихових 

Задруга покривене су целокупне потребе војске, 
те би сс навод г. послаипка Алекснћа, да се зоб 
могла набавити no 0.80—0.90 дпн. килограм, Mo- 
rao узети као тачап само за време после обуставе 
даље набавке зоби од črpane војних ВЛасти no 
под.мпрењу потребе, када na пијаци mije билб вп- 
ше купаца, због чега су пзвеспи произвођачи са 
шпекулативпим пдејама бпли принуђени да про- 
дају зоб no 0.80 динара, a можда n ниже, са.мо 
зато што рапије нису хтели да je продаду војсци 
no 1.30—1.40 дпп. кгр. чекајућп већу цепу. 

Претседник др, Коста Куманудн: Има реч na- 
родпп посланик г. Коста Алексић да се изјасни 
да ли je задовоЛ)ап   одговојкјм   господппа Мини- 
стра. 

Коста Алексии: Ja im мало ne сумњам у ис- 
Правнбст iociio;uimi Мнппстра војнбг, алп ипак 
могу да кажем ово: ja са.м тек cmioli добно ппсмо 
na овај одговор г. Mmmcrpa те писам имао вре- 
мепа да прибавпм доказе. Алп вам изјављујем 
(Јнде спечапо, да na ваљевској ппјацп опац није 
i;|)o;uii)aii скупл.е од 90—100 динара за цело вре- 
ме. Панодим за пример да je г. Boja Лазић, бивши 
пародпи послапик, купио 10 иагопа зобп rio 100 
динара n продао га држави. 

Не могу да примим као тачпо ono што изјаи- 
л.ује г. Мппистар војпи, да произвођачи ппсу хте- 
ли да даду зоб јевтипије. To nuje тачно n г. Mimn- 
стар je тај извештај добио од својих чиновника. 
који му га ппсу подпст пре.ма стнарпоме стању. 
Кад би произвођачп имали вере да могу продатп 
зоб држави за 100 дипара, ja вас уверавам да би 
га опи много радпје продали moj no ту цепу nero 
ли трговцпма no 90 дппара. Нма још једпа комп- 
cnja која je бпла бДр^ђена да прима ову зоб. Ona 
je пронзпо1)аче мучпла n im један сел.ак mije Mo- 
rao да прода своју зоб ако пије тамо чекао no 
пуппх 5 дапа. И кад се on морао тамо да задржа; 
ва no пупих 5 дапа, on je морао да потрошп оно 
ппо je за ту зоб прпмпо. 

Ja бих молио Г. Мштстра да од сад поведе 
рачуна и нареди комисији, кад буде примала зоб 
од парода, да буде бржа, a ne да појсдтт л.удп 
са једпим колима сена чекају no пет дана, јер онда 
onaj Koju je довезао сено поједе nero толико n ne- 
ма ркчгуна да га донозп n дајс држави! 11з свега 
оиога mro сам казао ипди се, да ту пема кривице 
до Нроизвођача nero до комисије која не води ра- 
':\iia o поједипцима. 

Ja молпм r. Министра; да бар засад, кад je 
родила зоб у мом крају, одреди цену за исту, и 
ако je потребпо пека се народу издају бонови, a 
ne готове nape, са.мо да се тп бонози дбцније од 
власти прпмају за порез. Молим г. Министра да 
у будуће o овоме поведе рачуна. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Има реч г. 
Mnimcrap војске и морпарпце. 

Мтшстар војске n трнарице армијст ђене- 
рал Драгомир Ж. Стојановић: Господо народни 
послаипцп, na примедбу г. Алексн1.а одпоспо eno- 
рости рада компспје пмам да пзјавим, да o томе 
нисаМ добио ппкакву тужбу или претствку mi од 
кога, nn од земљорадкика ни од Земљорадничких 
задруга n стога ту прнмедбу ne могу да примим. 
(Коста Алекспћ: Бпло je таквпх случајева да су 
да су поједипи no пет дапа чекали да им комисија 
прпми кола cena). Ако je бпло таквих случајева, 
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да je занста иеко чекао тако дуго, иека г. послапик 
тај случај наведе na ћсмо извидети, али никако 
пс могу дозвблити да се уопште баца сумња на 
рад комнсије. 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Министар грађевина да одговори na пнтање на- 
ррдног аосланика г. Душана Живојиновића o ре- 
i\,iiicaiby обале реке Мораие испод Љубичевач- 
ког моста у атару Општине пожаревачке. 

Мппистар грађевина др. Стјепан СркуЛ): Го- 
сподине посланичс, na Ваше пнтаи.е упућено мн 
прско Пародие скупштине 0 регулисаи.у оиале 
реке Мораис испод Љубичевског моста у атару 
Општине пожареначке, част ми je одговорити 
Вам следепе: 

Подручпо ми MiiimcTaiicTbo прнмило je до 
сада молбу грађана села Драговца и Живице и 
молбу ^едељковића Сретена из Пожаревца, KO- 
JOM MOjie да се изврши осигурање десне обале ре- 
ке Мораве просецањем окуке peke A\ui)aiie испод 
Љубичевског моста. Ове je молбе Мипнстарство 
упутило Баиској управи Дунавске бановине, да 
се изврши нзии^ај na лицу места и да ми се до- 
ставн извештај са предлогом за извршење ових 
радова. 

Одре1)епа комиспја од страпе Бапске управе 
Дунавеке бановине изрршила je увиђај na лицу 
места и пашла: 

1 — Просецање окуке Мораве низвбдно од 
Љубичевског моста ne би се могло усвбјити са 
техничкрг гледишта јер, с обзнром na ситуацију 
речног тока, пије у.меспо вршити просецање ове 
окуке, a n ca фппапспјског гледишта трошкови за 
овакав рад далеко би премашили користи које on 
се овпм пјрбсецањем имале добити, јер би кошта- 
n.e оврг npucenaiha ca утврђешем изпело око 3 
мплпопа динара; 

2 — Што се тиче заштите ссла Драговца n 
Живице од поплаве високих вода реке Мораве, 
тамо постоје одбранбени nacinin од Љубичевскрг 
моста до села Драговца, pal,enn од пародпе спаге 
још upe рата. 

ГТриликом прошлогодишње велике воде овн 
су nacinin били преливани, те би nx треоало по- 
јачатп n надвисити за највећу воду и продужти 
до села Брежапе. Стога сам паредио Бапској у- 
правн Дупавске бановине, у чију надлежност cna- 
да регулацнја непловних река, na према томе и 
регулација реке Мораве нспод ЈБубичева, да се 
за оправку и појачање ових насипа изради потре- 
бан пројекат и самр извођење ових радова извр- 
ши са пародпом радпом снагом занптересовапих 
општина, као што су и досадап.п пасипн бнли из- 
paijenn, a уз евептуалну попмапу помоћ саме Ба- 
повине за вештачке радоие. 

Прстседиик др. Коста Кумануди: Реч има na- 
родии послапнк r. Душап Живојиновцћ да изја- 
ви да ли je ca одговором г. Министра задовол.аи 
или пије. 

Душап Живојиновић: Господо, у иеколнко 
сам задовол.ап са одговором г. Мпппстра rpal)C- 
umia, али морам искрепо да кажем да сумњам да 
i'e се ово извести у корпст опог јадпог народа. 
Јер, господо, ово се питање повлачи већ годипа- 
ма и годнпама и ono иије откупљенб апсолутпо 
пикаквом речју. Г. Мпппстар грађевина дао je 
сада свечану реч да lie учппити све у циљу да се 

опоме пароду олакша, у толнко npe што народ 
даје и радну снагу, само да би једаппут било за- 
iinnlieno iheioBO имап.е од поплава. Задовољаи 
сам ппак овим одговором r. Мнпистра грјађевина. 

Ирстседиик др. Коста Кумапудн: Ma реду je 
одговор r. Мппистра грађевина na питање парод- 
/lor по.лапнка г. Мплоја Coi<nlia 6 проглашењу 
банрвинскрг пута 1 реда Призреп—Ђаковица-- 
Heli за државни. Реч има r. Министар грађевина. 

Миппстар rpahciiiiiia др. Степан Сркуљ: Го- 
сподин пародпп послаппк Милоје COKHII упутио 
мп je следеће питање: 

„Ви сте npe неколико мессци извршили ип- 
спекционо путовање преко Урошвца—Прнзрена— 
Ђаковице—Дечана до lletin. Том прнлико.м впделп 
сте.на лицу места да тај пут везује две бановине, 
Вардарску и Зетску, и то два врло значајна еко- 
номска центра — Косово Поље са Метохнјом. 

1 ICTO тако могли сте чути n видети, да je na 
овом путу врло велнки сарбраћај, нарочито поја- 
чаи аутомобилским туризмом. 

Према томе свп услови гбврре да овај део 
пута треба да буде у државним рукама и под др- 
жавним старањем. 

Стога Вас молим, Господипе Министре, да 
ми усмено пзволите одговорити: 

Хрћете ли учинити што треба да овај пут При- 
зрен—Ђаковица—Пећ iipel)e у државпо старање, 
a ако Heliere, да ми дате разлоге због којих то ne 
мислите учппитн." 

Ha овр nman.e част мп je одговорпти следе- 
lie: 11a оспову чл. 1 Закона o државпим путовима, 
државни путовн могу битн они који се везују са 
путовима сусединх земаља, који везују прнстапи- 
шта са њиховим залеђима и onu путови, којн слу- 
же главпом саобраћају између поједиппх покра- 
јина. 

Бановински пут I реда Призреи—Ђаковица— 
lleh служи као транверзална пеза државпог пута 
бр. 26) (Косовска Мптров11ца-~Пе1»—Цетпње—Ко- 
тор) и државног пута бр. 14 (llmn—Прпштппа 
Призрен—албанска граница), na као такав не испу- 
1вава оие услове које Закон тражп за један др- 
жавии пут. 

Оскудица потребних крсдита за одржавапЈС 
iiocTOjeliiix државних путова палаже да се дана- 
шња државна путна мрел:а ne повећава, Beli да 
се иста no могућству смањи. Ha одржавање једиог 
кнлометра државних путова према садашњнм фи- 
nancnjcKHM сретствнма предвиђено je буџетом 
просечпо no 8.000.— дипара. Ова цифјра сувише je 
незнатна и педовољна да задовољи потребе ре- 
довног и рационалног одржавап.а, с обзиром na 
јак развитак саобра1Каја моторннм колима. 

У данашњим приликама положај баповпп- 
скнх путева у ПјИ.ховом одпосу на државпе мно- 
го je повољнији с обзиром на закопску могућност 
употребе пародпе радпе cnare, пошто се тнме по- 
стизава просечпа вредпост свих сретстава за одр- 
жавање једпог километра бановинских путова око 
10.000.— днпара, која je вредпост остварена у го- 
дппи 1930/31. 

Напослетку, од целокуппе путие мреже наших 
државних и банрвинских путова, na државпе ny- 
тове долази око 25%, што je врло мпого у nope- 
ђеи>у са другим земљама, где се мрежа државних 
путова креће у границама од 5 до 15%, 
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Из тих разлога мишл.ења сам да мрежу др- 
жавних путова ne треба повећавати, na ca тим у 
иези немогуће мн je учппитм предлог sa прогла- 
шење бановинског пута 1 1)еда Призрен—Ђакови- 
ца—Пећ за државпи. 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Реч има па- 
родни послапик г. Милоје Сокић, да изјави да ли 
je задовољап са одговором г. Мипистра грађевина. 

Мплоје Сокић: Господо иародни прсланици, 
разлозн, које смо сада чули од страпе г. Мипи- 
стра грађевина, држим да су педовол.ии с обзи- 
ром па |)1)аве информације које и.ма г. Министар 
грађевина у nman.v проглашавања баиовипског 
пута I реда Прнзреп—Ђакрвица—Fleh за држаиии. 
Лер, господо, сматрам да већина од вас у овој На- 
родној скупштипи добро позмаје овај крај и овај 
пут rieh—Ђаковица—Призреи п onaj који тај 
крај познаје може и да зна да тај пут има везе 
и са албанском границом. Стога прстоји баш тај 
upisu разлог, за који je г. Министар казао да ne 
постојн. 

Наведени разлог у погледу финансиске оску- 
дице такоће ие може да бпстане баш с обзнром na 
MHibeimnv да je та територија јако пасивиа и да 
се због тога сваке годиие морају стваратн вамред- 
НН кредити у цнл.у стварања MoryliiiocTH за из- 
градиЈу бамовипских путова, na и путем јавпнх 
радова, те и no овоме основу сматрам да би овај 
пут као пут 11|)вокласп()г значаја трсбалр прогла- 
сити државпнм н дати га у режнју и под контро- 
лу државе. 

Због овога ja овако OTBO|)eii() и искренр при- 
зиајем да се не могу задовол.ити наведеним раз- 
лознма г. Мипнстра грађевина и молим г. Mirnu- 
стра да поново узме у оцепу ово пптање и мој 
предлог као и onaj први и важан разлрг, na да na 
оспову свега тога подиесе законскп предлог 0 
проглашењу овог бановинског пуга Ирпзреп- 
Ђаковица—Пећ за државпп. 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Реч има г. 
Министар граћевиџа. 

Мииистар rpahcmma др. Стјепап Сркул>: Kao 
одговор г. CoKniiy, имам да кажем, да државни 
дохотцн, као и дохотци Министарства грађевина 
не дозвол>авају да се у том погледу пешто учини. 
A да сам ja посветно парочпту пажњу оним краје- 
иима, то зпају n сва господа пародпп послаппцп 
као и цела паша јавпост. (>1(пно одобравапЈе). 
Само што je пемогуће учинити, ro je немогуће. 

Мнлоје Сокић: Ja молим господина Министра 
да дубл.е yl)e у ову ствар, na he се уверити од KO- 
JI ике je важности овај пут. 

Претседник др. Коста Кумануди: ! 1ма реч г. 
Министар пољопривреде да одговорп na nnran.e 
пародпог послапика г. Душапа М. Живрјиновића 
o редукцији nacMime коља у државпој ергелп 
„•Љубичево". 

Миипстар пољопрппрсле др. Љубомнр Тома- 
IIIHIJ: Господо народни послапицп, na питан>е na- 
родног послапика г. Душапа >KiiBOJnnoBnlia o ре- 
дукцпјн nacMiinc коп,а у државпој ергслп „Љу- 
Пичево" част ми je одговорптп следеће: 

Истппа je да сада постоји план земаљског ко- 
и>арства, који служи за иптерпе потребс Mnini- 
старства пол.опривреде. Међутпм има се у пајкра- 
lic време образовати саветодавпп одбор, састав- 
л.ои од парочнтнх стручњака коњарске струке, и 

тај he одбор предлагатн pejoinijiaibe поједииих 
пасмина коља према потреби прљрпри^реде и 
војске, водећи рачуна o пострјећим и аклнматизо- 
ваним пасминама у прјединим подручјима. 

Са увађањем малог попиуса у подручје др- 
жавне ергеле „Љубичево" изражена je тежп.а за 
јачим, дублзим и кошчатији.м иилукрипим enivie- 
ским коп.ем, којп je за интензивну мол.опрпнреду 
од важности и вредности. a ујсдпо може да по- 
служи као јахаћи п артилернјскн коп. за ипгребе 
војске. — Уз нониуса су свн nocTojelin типови 
приплодних пастува. 

ирстседиик др. Коста Кумануди: Има реч r. 
Душан Живбјиновић. 

Душан М. >KIIBOJHIIOBMII: Господо пародии 
послаиицп. чувена државна ергела у Љубнчеиу 
постоји Beli 80 година. Ona je основана j'oui за 
1!1)еме Милоша Обренрвића, и за све време до да- 
nac, ona je бнла ма једној великој и достојпој ви- 
iinim, и учппила je ог^бмне услугс kako нашем će- 
л.ачко.м сталежу тако н војсцн. Ona je ^иферрва- 
ла прва пумокЈ^вна грла за нашу војску, која су се 
онако славио показала у свима раИбвима до да- 
нас, a нарочито у велнком светском рату. Ова ер- 
гела нграла je дакле у нашем нарбду веома вид- 
пу улогу, али као mio нидимо, ona мора сад да 
ликвндира. Сад су се нашли пеки иелики доктори 
и научењаци, са one стране Савс и Дупава, којп cv 
иашли да треба умети неке пове реформе у спе 
ове државпе ергеле, и онда no тој рефојзми ова 
сргела у Љубичеву класификовапа je у последњу 
класу. 

Из одговора r. Мипнстра пол>опрнвреде ни- 
дим обећање, да nehe тако да буде, и стога су мојс 
заблуде мало разбивене. Ако буде тако као што 
je r. Министар обећао, ja hy бити потпуно задо- 
uoAiiUi тим upe шго je on o6eliao, да he се образо- 
вати један саветодавни одбор Lacraii.i.eii од наро- 
читнх стручњака KoibapcKe струке, који iie сва mi- 
таи.а која се рдносе na ове ергеле проучитп, и 
стога сам ja увереи да he ипда и nam сточарски 
завод у Љубичеву и дал,е постојати, као што je 
li досад постојао. 

Претседник др. Коста Кумануди: 11ма реч г. 
Мнпистар пол.опривреде, да одговори na питаи.с 
нарбднрг посланика r. Раденка Сарачевића o до- 
iioineii.v закопског пројекта o иол.опрннрсдиим 
коморама. 

Мииистар пољоприврсде др. Љубомнр Тома- 
шић: Господо народни посланици, иа питање иа- 
родиог посланика г. Раденка Сарачевића o до- 
iiomeii.v пројеката законских o пољопривредним 
коморама, част ми je да изјавим да je то питам.е 
још na проучавању и кад ono буде pemeiio у де- 
•гал.нма, опда he се приступити доиошсПјУ заком- 
ског пројекта. 

Прстссдиик др. Коста Кумапудп: Има реч г, 
Миладнп ВеличкбвиЦ ла одговори у име својих 
другова да ли je задовољан одговором г. Миии- 
стра. 

Миладин Велнчковић: У име своје и својих 
другрва могу да изјавим, да сам задовољаи од- 
говрром r. Министра пољрпривреде. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Има реч i. 
Министар пољопривреде, да одговорн na пита- 
ibe народног посланика Душана Живојиновића o 
материјалној помоћи,   ослобођењу од порсзе    и 
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поштарине Кола јахача Краљевине Југославије. 
Minmcrnp пољопрпврсде др. Л>убомнр Тома- 

niiili: Ma питање г. иародног посланика Душана 
)Kni!ojniioiiiitia o материјалној помоћн, ослобође- 
шу од порезе и поштарине Кола јахача Краље- 
ппие Југосланије, част ми je, господо народни по- 
слаиици, одговорити следеће: 

1 —I У погледу материјалне помоћи донео сам 
већ решење, којим сс Централна управа кола ја- 
хача у Београду обзиром na буџетскс грапице за- 
довољила; 

2 — Пнтање ослобо^еиЈа плаћаша порезе на 
улазнице за тркс, као и ослобо1)С11.а плаћања по- 
штарине. те ослобођења плаћаша државних и ба- 
нрвинских такса приликом поднесака реченим 
надлештвима, ис спада у моју падлсжност. 

3 — Издржанање пасгувских стапишта регу- 
лисаио je законом o баиски.м управама од год. 
1929, a бснивањем Кшварскнх задруга тај lie re- 
pe? преузетн Задруге. 

4 — Реоргапизациоиим плапом предвп^а се 
оснивање једпе ергеле у Врбаској или Дрииској 
бановини, за брдски TIHI коња. 

— 5 За редовито издавање пореклопиеие 
Kibitre пмеиовао сам no iiocrojelieM правнлиику 
Stud Book комиснју, која je овнх дана Beli засе- 
дала и ртпрчела да редовито (^уикционише. 

6 — Bo^eihe н iiiTaMiian>e Stud Booka осшу- 
l)aii() je буџетом na he ce то и извршити. 

7 — Нема ппкакве запрекс да ce годишње 
скупштнпе одржавају у седиштима државиих ер- 
гела н да ce том прилпком читају стручпи pecjie- 
рати. 

Претссднпи др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Душан Живојннови!!. 

Душан Живојимовић: Потпуио сам задово- 
љан са одговором г. Министра. 

Ирстссдиик др. Коста Кумануди: Прелазимо 
на дневни ред. Ha диевном реду je претрес изве- 
штаја Одбора за проучавање закоиског пројекта 
г. г. Хусеииа Ka;;Hlia и другова b измепама и допу- 
иама Закона o беглучким земљама у Гјосмн и Хе|)- 
цеговинн. 

Ову тачку дисвног реда исправљам у толнко, 
што овај законски предлог иије само предлог г. г. 
Хусеииа КадиКа и другова него je спојеи зајсдно 
са предлогом који je поднео Иародној скупштипи 
г. Милан Петкови!!, народни послаиик. Према томс 
ова два  законска  предлога  решаваћемо    уједно. 

Има реч г. Хусеип Кадић. 
Хусенн Кади!!: Господо иародин послапнци, ja 

и моји другови поднели смо закопски предлог 
o измеиама и допупама Закоиа, који ce одиосн 
на аграрну реформу у Босни и Херцеговици. Исто 
тако подиео je закопски предлог г. Мнлаи Петко- 
BHII ca друговима, који ce одмоси na аграрпу рс- 
фррму у Босии и Херцеговиии. И један и други 
законски предлог иде затим, да ce исправе неке 
грешке учшвепе досадашњнм спррвоЛењем arpap- 
ne ре(|)орме и да ce коначно заврши аграрна [ic- 
форма у Боснн и Херцеговнпи. Тако je одбор за 
проучавање оба ова законска предлога поднео 
следећи извештај који гласн: 

„11АРОД1IOJ СКУГИВТИ! Ili 
Краљевине Југославије 

БЕОГРАД 

Одбор за ириучавање закоиских предлога иа- 
родног иослаиика Хусеина Кадића и другова п 
Мнлапа Петковића и другова o измеиама и допу- 
нама закопа који ce односи na аграриу рефррму 
у Боснн и Херцеговини, na својим седницама про- 
учио je упућене му законске предлоге, и у току 
сврга рада из оба ова закоиска предлога усвојно 
je једап текст, те му je част доставитн Иародпој 
скупштИни овај текст законског прсдлога, како 
га je Одбор иа својим седницама усвојио. 

Текст одборскрг предлога гласи: 

„ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

изменама и допунама закона који    ce    одпосе na 
аграрпу реформу у Боснн н Херцеговнпм 

који гласи: 
§  1- 

Члам 11 Закона o беглучким земљама у Bo- 
čnu и Херцеговини од 3.-XII.-1928 годиие Meiba ce 
u гласи: 

,,Опс бсглучке земл>е и шуме које држи те- 
жак или тсжачка прродица a иа iby иису стављеии 
захтевп у смислх' беглучке уредбе од 12.-V.-1921 
гОдине или су са захтевом одбијепе, a уколико јо 
педвојбеио доказано десетогодишње држање у 
кметству сличном н закупиом односу рачунајућп 
од 25-11-1919 год. у иатраг, иреузима држава у 
корист односног тежака или тсжачке породицс, 
акр то :!;ijc;ui() затраже земљовласник илн дотнчин 
тежак илн тежачка породица у року од једие ro- 
дипе дана рачунајући од даиа oбIIapoдoвalba овога 
закопа. 

Ово продужење важи и за све оне споразумпс 
прнјаве које су бнле одбијеие ради тога што нису 
биле поднешене благсЂремено. 

Оштете за ове земље платиће држава у року 
од mecT месеци UJKOM споразума страиака a то у 
висинп десетоструке катастралие ЈЈредпости ouor 
земљишта изражене у динарима — a no катастар- 
ском стан.у од 2 -XII -192S годипе. 

Беглучке шуме н шнкаре које потраживачи 
уз знрагпу беглучку или бившу кметску земЛ)у 
држе и које им ce досуде плаћаду ce четнристо- 
струким катастарскнм чистим приходом израже- 
IIHM у динарима у Боснн a петстоструким у Херце- 
■ овиии iino такође плапа ДЈтжава". 

I  o 
Члаи 23 Закопа o оеглучкнм земљама у Боспи 

и Херцеговипп рд 3.-XII.-1928 године    мења ce и 
гласн: 

иСви недокончани спорови g којнма говори 
чл. 23 Закома o беглучкнм земљама У Босии и Хер- 
цеговини од 3-XII-1928 године заметнути no бег- 
лучкој уредби од 12-V-1921 годиие имају ce ра- 
ciipannru и завршити у складу са одредбама Зако- 
на o беглучким зе.мл.ама у Боспп и Херцеговими 
од 3.-XII.-1928 године уколико су захтеви ставл.еии 
до 1 јамуара 1928 године! 
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Исто тако нмају се расправити и довршитн 
no с)Л|)елГ)пма помепутог Закопа од 3 -XII -1928 го- 
линс omi ciKipoiiii који cv заметнути no одредба- 
ма беглучкс уредбе од 12-У-1И2] грдине али су 
одбијенп a лимнпе, a замл.а je у поседу потра- 
жипача, као и захтсви оиих земљорадника који су 
са земл)е одстрањсии без правомоћне судске пре- 
суде или правомоћпе одлуке аграрппх властн, a 
зе.\1л,а се jdiii увек палази у својипи истих земл.о- 
власпика." 

§ 3 
За сва oka зе.м.Ђиппа м шхме која претставЛ)а- 

ју саставми де'6 изг.ссиог бтипсг кметовског се- 
дипгга, a ппсу као таква билп viiemeiia у земљиш- 
пим књигама и на која није био поднешен захтсв 
no бегл\чкој уредби од 12-V-1921 годиис због 
тога mro cv та землтшта сматраиа кметским, мо- 
же се у poKV од једие године лаиа paMvnajviiH од 
дупа ооиаро.м.оваи.а (mora Закоиа ставитн захтев 
и тај се нма распппнт н и рстити no чл. 7 беглучке 
упедбс од 12-V-1921 годипе олноспо Закопа o 
бегл\'чким земл.ама у Босни и Херцеговипи од 
3.-XII.-192l4 годипе уколико се na дан ступања na 
сиагу овога Закоиа ова земљишта иалазе у ([iai<- 
тпчпом поседу молитеЛ)а. 

AKO таква земл.шпта н IIIVMC имај\' положај 
IIOMCUVT v чламу 10. Закопа o боглгчкнм землЈама 
у Боспи n Хериеговипн од 3-XII-1928 годнне или 
ако таква земл>итта и шуме лен<е v близини лето- 
валишта: Пале, Врело Босне и Хан Пијесак онда 
се и за та земл.итта има дати оштета no чл. 10 
помеиутог закоиа. 

§ 4 
За зем/мпипе објекте (IIIVMC, пашњапи и imi- 

каре) бишпих кметовскнх селишта на којима пије 
била пропмсана земл.арииа rta рали тога mije била 
njiaiiena ип оппета за њмх, ималс се исплатмти 
Пмвшпм зе.мл.овласницима оиггета у висини од 70 
линапа no ;IVHVMV a до vKvmior нзиоса од 
50,000 000 ;inna()a. MaJMaibu износ б^ обвезпииа 
гласиће na 100 дипара ci 6% каматама 6д 1 -IV- 
1934 голппс. Исплата Kvnona Bpinnlic сс почев од 
голппе пздавап.а обне.чшца. 

Прпјавс за паплату оштетс имају сс подпети 
v poKV ori. 6 месеци путем среског пачелства пад- 
лежпим баиским управама аграрпо-правном отсе- 
K'V. Такве пријаве ослобо1)ене cv од таксе. Исто та- 
ко имају се потребпс земл>и111пп-ки>п>кпе и ката- 
старске исш^аво з^ оправлап>е тпх npnjana изда- 
пати  молиопима  без  наплате такса. 

§ 5 
Исплате no пнојц закопу вртиће се no пропи- 

сима Закопа o б^глучким земљама v Боспп и Хер- 
цеговппи ол 3-XII-1928 године као и Закрна o 
мадопуни закопа o беглучким земљама v Боспп 
и Херцеговини оД 3-XII-1928 годппе од 25 no- 
вемпЈЈа  1930 nvuinc. 

§ 0 
Све  iipaBOMotinc  одштетне  одлуке    аграрпнх 

власти имају се извршити у року од fi месеци. 

§ 7 
Опраштају сс сва дуговаља са каматама    др- 

жавном ерару која су na полручју бивше Боспе и 
Херцеговине пастала откупом бпвших кметовских 
селишта прије 1911 године п no закону o факулта- 
тивпом откупу кметовских селишта од 13-VI-1911 
годние. ОдговарајуИе екстабулацпје имају се из- 
вршити no службеној дужности. 

§ 8 
Изпоси уплапени до дапа ступањ^ овога за- 

копа na снагу враћају се. 

§ 9 
ОвлашМује   се ^Министар  пољопривреде    да 

за овај закоп проппше Правплпик. 

§  10 
Onaj Закон ступа у жпвот кад га Крал. пот- 

ininic в ooaiic/iiiv cnarv дбрИЈа кад се обпародује 
v „Сл\'/кбс11им повипама"." 

Доставл>ај\'11И овај закопскп текст, Одбору je 
част умолитп Народпу скупштипу да га пзволи у 
целости усвојитп. 

Ja молнм да се овај закопскп прсллпг усвоји. 
(Пл>ес1<ап>е). 

Постсе.чнчк др. Коста Кумамуди: Има реч г. 
Мипистар пол)оприврелс. 

Мииистзр nn.i.onpiiRpejie др. Љубомно Тома- 
uinh: Господо народпи послапици, у чме Крал.ев- 
ске владе изјављујем да примам у пачелу овај 
предлЗг одбора за подлогу специјалпе дебате. 

Прстссдппк др. Коста Кумамудн: Пошто се 
ппко пије јавио за реч, прелазимо na гласаи.е у 
пачелу no овоме закопском предлогу. Гласаће се 
».?^« n »npCTUB« (гласови: примамо аклампцијом! 
— Др. Никола Ксшељевиђ: Молпм Пас, г. Прстсед- 
пичс, ja тражим рсч!) Хоћете ли да говорите o 
овом закопском прсчлогу? (Др. Кошсљсвпћ: Хо- 
I.v!) Мм-' реч народни послаппк др. Никола Кеше- 
лјевиН. 

Др. Никола Ксшел.ерић: Ono што сам v само- 
мс понетку подношења Закопског предлога o ли- 
квидацији аграрне реформе казао овде са ове 
говорпице. то се, господо, обистинило приликом 
допотсп.а овог законског пиојокта, Осмог про- 
шлога месеца састала се nama Hnpnna скупштн- 
нз и лппсла закопски пројекат и 1едан закоп o ли- 
квидациж аграрне реЉооме н$ марче. Нпшта o 
томс ппсте чита.чп v шишпама. Сада се полпоси 
једап пови закопски предлог o ликвидацији 
аграрпе рефбрмр KOI'-I ie бчла већ ј0.днрм ликви- 
тирана n o ■•■■■v јг бир већ доиот јслап закоп. 
Подпосп се. госполо, јелппм путсм, који пије уо- 
бичајен у здкрнодавном телу. Тпм предлогом сс 
иде затим да сс понрва пабапп терех na наррд и 
да се попова преко лпжаве и народних леђа даје 
агама n беговпма 50 или 10^ мплиопа липара 
(Влаца СтанишиЦ: Није тако! Овај закопски пред- 
лог сс подпоси зато што ове случајеве paiiiijn 
закрн пије био рбухтавио). To je тако, господо, 
(Гласовн: Huje тако! Нијс!) XoIic, господо, да се 
за свак.ч дулум зсдгмппта који вреди 50.— липара 
плати no 100.— и nimic липара. 

Господо, ja пе.мам ништа пртпв тога да сс 
свакоме за његрву имовипу na име оштеИења пла- 
ти. Али o томе je допет закоп и овај закопски npo- 
јекат mije имао зашта да се попова поднрси На- 
родној CKviiiiiTiiini.    Господо,    мпсмо овде имали 
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првобитни зако жски пројекат o ревизији аграрне 
рефррме ii сад je испало да се xoIie једно те нсто 
земл>и1пте да плаћа два, три и четири пута. C 
тога ja очекујсм, да н Далматинци, јер би иначе 
бил8 глупо, кад TO ne би радили да и Далматипци 
тоаже да се и њихов закоиски предлог ревидира 
(Хусти Кадпћ: To je готова, свршеиа ствар!) До 
бро, готова и cupiiieiia ствар, али онда na част ва- 
ма п иама MITO се овако ради. 

Прстседипк др. Коста Кумануди: Пошто нема 
више пријављених говорника, прелазнмо иа za- 
crnile v ипчелу. Гласаће се на уобичајени иачии 
.ла" и „против". Молим г. секретара да изврџш 
прозивку. 

Сскрстар Милан Мравље ппознва послаиике 
да ivincajv u omi cv гласали овмко: 

Гласалн су „за"; Лнппмони!. Бр^аикр, Алилррцћ 
шаћио  Анђелинопић Гргур, Вудислав ;m., Пабамо- 
BIIII Јордаи, Бал>ч11 Сали\-, Бенко Лосиф, Бешнро- 
вић Лимитрије, Р.. БожиН Милз^.    Гм)писаил,еви}, 
Страхиња, Брушша Радослав.    Буличшч    Стевап 
Oii;uiii Jeuia дп.. Rvjnli /Тимиттп^ R.    ВукиНевић 
Богић дп., гАЈшеккарло. Грбић Емитјт. rpl)nli 
В''сил..  Давилови!.   Вигомип,    Даннловии   Жипко, 
Деметровић Jypaj Цимитр^је.кић Мита, Лимнтрије- 
mili Хаии-Тодор, Добпови!. Милан С, Лпнезопски 
•Товаи С.   Дпмел, Ллориј, Ђокић Ристо, TDOPI-JCBHII 
Плалими!!    >Kiin-4i4eiuili    Мпхаило,    /KUBOIHIIOBHII 
Дппан М., Захари!. Чедомир.    Зељкопи!«    Бошко, 
ЗемлЈић  Јакоб,    Ивзндекић-Ивкови!!     Миоко  др.' 
Пгоко)',!!!, Миливоје Ђ.. Исаковић Мито. Јевремо- 
inili Дра^љуб лп . .Kv.Tiil. >Кнпоти1е. Јевтић  Ми- 
ханлп Р.. JenTiili Ралои-т. Јовановић Ђока,    Јови- 
^нН Дпб1П)сан. K-iMiil, Хусочч, Кај^аковиђ    О.мер, 
K'Miinh Јовичг! P.   Knnili Милот. Каћанс^и Сте- 

1 "'   Ковач Анте Љ., Којић Драгутин др.,    Коман 
Албин, Кости'. Лр м\тт! др ,    Костић Милорад Ј. 
ДР.. Краљевић Поаган др., Коамер Алберт др., Кр- 
стић   Зарије   C   Кујунпић Андрип К.,   КуЈуниић 
Богољуб К., Kon-i Куманули  -n. Счретселава). Ку- 
n-aimili Лпаким  Куртовић ROJKO, Куртовић Шукри- 
\К Лазаревић   Милбван М., Лчзаревић Теодосије 
К.. Лазаревић Филип С. др,. Лисавац Младен др., 
Лонча|1 Иваи, Лоичпп Стаико. Макар Дакб. Мак- 
симовиН Божидаг), Максимо^ић    Степаи,    Маркић 
Фрањо, Мчпковић Желимио Ж., Мапковић Милеи- 
^о ;ip., MipKOBnli Ннколп, Матицп Павао, Mamiili 
Марко. Милетић Рјекослав др.,    Милетић Влади- 
глав МилоптрриН Гавро.    Милбшевић Млчден П 
Милпгтиновић Мтиико Р.. МилутиновиН Милорад 
Ћ., Михаилови!,  Светиглчр др.,    Мозер Ханс др' 
МравЉе Милан, Му^алић МустаЉа A., Никић Фе- 
Лбр др.  Никодијевић Аранђел Д., Николић Бран- 
^о др., Новаковић Тпчс J  др.', Намцул Ранко цр 
Остојић  Ђуро  др..  Папабућски  Ђбрђе.    Паранос 
Шпиро  Ф.,  Пахерчик  Фрањо,  Пернћ  Матеј    ni 
Псри!, Ичнко дп. Пе.тковић Милан, Петовар Ловро 
Петровић Марко, Пешић Милутип, Пивко Људе- 
nt'T лр., Пбгачник Виктоп.   Поповић   Димитрије 
On   Попбвић Дпбринојс Геп. др.. Поповић ^ефти- 
MM.ie. Поповић Милап др., ПпповиК Светислав др 
Праљак Недељко, Прекоршек Ивап,    Прша Шиме 
Ф-, Пустолслемтек Расто, Пуцељ Иваи. ,1.. Радиво- 
Јевић Лазар Љ., Ралић Иваи, Радовић Саво чр., Ра- 
лом.ић Миљан, Pa ini, toiua др., Савковиђ Илија 
Санто Гавро др.. Секулић Милан др.,   Селић јоца 
М., Селмаповић Алнја, Сокић Милојс, Соколовић 

Иикола, CnacoBnIi Вукашин, Спахић Владо, Спии- 
длер Вјекослав, Сршкић Милаи др,, CTaiiimmli Вла- 
димирдр.. Станојевић Драгомир М., Стеванови!, 
Милан, Степапов Мнливој, CTUJMII Мнлаи др., 
Стојадиповић Милосав др., Стошип Стамепко, 
Стрезовн!! Крста, Тадић Глигррије Др., Teiimh 
Макснм, ToMni! Јакоб, Tonuh Тодор Р., Торомапо- 
и1, Хасап, Tp6iiii Васнлије,   Трбојеви!! Урош др., 

Стеван, Ћуковић  Милаи, 
Лаво- 

Тркуља Станко,   пири! 
Урукало Сергије, Хајдињак Аитои, Ханжек Л 
слав др., Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Никола, 
Хрнсти!! Бора, UeMomili Филнп, Церер Аптои, Ци- 
пушевик Методије, Чохаиић Хазим, Ulera Фердо, 
Шелмић Драгић М., Шнајдар Фрџ^о, Шуменковић 
Илија др. 

Отсутпи:   Ahuli   Аите,   Аксентијевић   Алексан- 
дар,  Алсксп!!  Коста,  AnToimjeHiiii  Душап.    Аиту- 
iiomii, Лосип   Лра1!1,еловић Лован,    Ауер Л?удеви* 
лр., Баљац Љубомир, Bapah Бранко др., Батинцћ 
Јозо, Вачи!) Стјепан др., Bor/ianoBHii Исо, Бркић 
Стеван, Вхтарски  Драгутип.    ВуквиК  Алсксапдар, 
Вунови!.  Милан, Вал,авец Степан,    Варда    Север, 
Васплијеви!)    Стеван др.,    Величкови!!    Миладип, 
Вељковић  Велжо,  BiriaKomili  Витомир,    Видрвић 
Богдан др., Вопш.ак Богумил др . Гавраичић Отои 
др., Гавпнловић Ото. Главички Божидар, Господ- 
нетић Ф11ап,о.    Fpajul. Перо.    Грба Миловаи др., 
Грубановић Милан, Грубе!^ Фрањо др.. ДервиШић 
Ђулага,   Доброиол-^и   Ммлан  .!.,   Додић   Алексан- 
дар Така. Дошеи Мнрко др., Драгрвић Милош П., 
Дрљача  Вранко,  Дубокови!!   Јурвј,  [Бурић  Миха- 
ило, Елеговић Иво др., Живаноцић Милаи, Жнвко- 
вић Негоснм др., Иванишевић Петар,    Ивапчеви!! 
Душан, Илић Cpl)a Мнлан др., Јанковић 

Ал.. Лели!! Милутин, Леличи!) 
Ловаи Андрија, Лова- 

Јова, КаламатијевиГ! 
Михајло Р., Кешељевић 

)а Mt Велизар 
лр.. Левти!) Милутнн 
Бржа С.ј Јеремић Жнвојим. 
nonnli Александар, ЛоваиовиИ 

Никола   др.,   Клинц  AU- 
TOM, Киежевић Ловро, Кнежевић  Стјепо др.. Ко- 
вачев11!> Лрагутии-Капло. Кожул Марко др., Крафт 
Стсвап др., Крејчи Антон. КрстановнИ Ристо, Kp"- 
crni! Владпмир. KpcTHti Милутип, Kpcriih Михаило 
В.. KpcTiiIi Симо, Куптарић Анте    др.,    ЛваареВИћ 
Тодор  др.,  Леушић   Ђуро  др.,   Лоичаревп!.  Ивап 
лр., Лукнћ Живаи др.,'   Лулић Петар.    Малапчец 
Владо др., MapmiKomili Ројнслав др„ Mapjan Ђу- 
ро,    Марјапац Снмо,    Маркови!) Милорад П., Ма- 
стровић Антс Ф.. Матић Ћока Н., Мацековић Ma- 
ni ia, Метикош Л^илаи др.. Mnjuh Милан Ђ„ Мнсир- 
лић Јован Т., Митровић Лован Р., МиТРОИИп Л^убо- 
мир М., Михаиловић Илнја П.. Мохорич Иван. Haj« 
дорфер Мнрко, Недељковић Урош П., Никић Нико- 
ла др., Нинковић Трнпко, Нуић Петар др., Павлич 
Д.тјзиј, Палечек Иван др., Перић Миливоје Ђ.. Ilep- 
ко Драгутии В., Петрак Никола, Петринић    ЖИВКО 
др.,  Пнштелнћ Славко  A. др., Попови!) Душан, По- 
повић Коста, др., Поповић Милан В., Прека Николи, 
Припцип Лово, Радон.ић Милаи, Рако Ланко др., 
Рапс Стане др., Рорбахер Лулнјап др.. Вужић Вик- 
тор др., Савић АранНел П.^ Савић Сава В., Capa- 
чевић Раденко, Симић Милорад, Смиљанић   Тома 
лр., Стажн!! Лосип, Стајковић Иикола, Станић Ап- 
kpa, Станојевић Милутин,    Стевановић    Живојин 
Ар,.    Степановнћ Милан Р.,    Стефановћћ   Игн.ат, 
Стојковић Милан Ђ. др., Толић Иги.ат М. др., То- 
паловнћ Мнлан, Трифупивић Љубиша,    Трт<ови1> 
Ставра  К., Tinpnli Ђбрђе,    УзуновИп Никола Т., 
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Урек Инан, Урошеви!) Мирко П., Фидаимеви11 Тома 
др., Физир Виктор, Фотипић Арса, Хођера Свети- 
слав В., Чорбић Брлнко, Шаркрвић Тихомир. Ше- 
hcjion Славко др.. Шиљеговић Влалимир, Шифтар 
Стеваи, Шурмип Ђуро др. 

(После гласања) 
Претседник др. Коста Кумануди: Изволите чу- 

ти резултат гласања. У иачелу je гласало 159 по- 
слаиика и сви су гласпли ,,.?а". Прсма томе onaj 
законски предлог примљен je у иачелу. Прелазимо 
на претрес у појелииостима. (Mn.ian Пстковпћ: 
молим за реч). 

Има реч г. Мнлан Петковић. 
Милан Петковић: Госпрдр народчи послани- 

ци, наш посланички друг г. др, Кешелзевић мало- 
час, кад je узео реч поводом овог законскрг пред- 
лога, устврдио je ca говорничке трибине једиу не- 
тачност која je н>ему може бити требала са њс- 
говрг опозиционог гледитта, a коју ja хоћу и же- 
лим са овога места да исправим, јер сам и ja једап 
од подносилаца овог закопског предлога. 

Господо, овим закопо.м ne отварамо никакву 
аграрну реформу !II 

!овим законским |предлогом 
ne пружају се никаква иппа материјална средства 
бившим земл>овласии11Има пего се само употпумд'- 
је и довршује аграрна пеформа v погледу кметиј- 
ске и беглучке земл,е у Богни н Херцеговипи, у ко- 
лико до сада та аграрна реформа иије потпупо кра- 
ју приведена. Било je. господо, случајева na тери- 
торији Босне н Херцеговнне да су мпоги землзС* 
радници a и многи земљбвласници остали при- 
краћени у својиЦ аакбнским правима iep нису 
подпели захтев однрснр пријаву гто Беглучкој 
уредби или Закопу. какрје то закрнбм или прп- 
пилпнком прописаио. У мпого случајева то je nnq- 
пуштено из иезнања, a у мпого случајева из до- 
Про позпате name чсститости, јер се у миого слу- 
чајева нису хтели да расг1рпвл>ају пред судовима 
ни земл.орадлици ни зсмл.овласпицн, потто cv 
међусобно добро живели до тога дана и сматралн 
су да je нечасно да се оптужују и суде људи који 
су дотлс заједнички у л>убави живели. 

Овим законским предлогом и иојим и г. Xv- 
сеина Кадића иде се затим да će употпуни и да 
се потппш доврши и ликвидира аграрна pccbop- 
ма у Босии н Херцсговиии, n да се, разуме се, 
земл.оделцима да ona одштета, im коју су оии и 
no рапијим законима имали потпуио законско 
гтраво, тако ла се овим закопом ne даје питта 
ново, a ии Ндродна скупштина ни народни п0- 
сланици ne поставл.ају иикаквс нове теретс на 
.чржаву и парод, иего се само узакоњује ono што 
je требало да се спроведе пп ранијим законима. 
Толнко сам имао само да кажем.    (Олпбраваи.еУ 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Попгго пе- 
ма вите пријављених гоиоттка прелазимо на 
гласање у поједипостнма. Гласаће се седап.ем н 
устајањем. Молим г. изпестноца за изволи читатн 
члаи no члан. 

Изпестилац Хусеип Кад^ћ: пррчита § 1 no 
предлогу одбора. 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народна скупштина § 1? Ona господа која су 
за седеИе, a ona господа која су против нзво- 
леће устати. (Beluina селп) Behuna седи, објавлл'- 
јем да je § 1 прпмл.еи. Изволите чути § 2. 

— За овим je Наррдна скупштина, гласајући 
седеп.ем и устајањем, примила већином гласова у 
поједипостима §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 no пред- 
логу Одбора. 

Прстседиик др. Коста Кумапуди: Овим je 
примЛ)Сп цео овај законски предлог v појсдппо- 
стима. Прслазпмо на пласање у целини. Гласаће 
се na уобичајени пачпп ,,за и ..против". Молпм 
г. секретара да изврши прозивку. 

Секрстар Милап Мравље прозива посланике 
да гл^сају и onu су гласали овако: 

Гласали су „за" Аврамовић Бранкр, Алнловпћ 
Illaiiiip, Арђелиновиђ Гргур-Будпслав др., Бабамо- 
вић Јррдан, Бал.иЈ! Салих, Бенко Јосиф, Беширр- 
вић Димитрије Р. БожпИ Мплап, Борисавл^вп!) 
Страхип.а, Брушија Радослав, Будишин Стеван, 
Видић Јеша др., ВујиН ^имитрије Р... Пукпћевм!) 
Богић др.. Гајшек Карлр, П^бп!) Емилијап. Грђић 
Васиљ, Дзвидовцћ Витомир. Даниловић Живко, 
Дсмстппиц!, Јурај, Димитријевић Митп, Димитри- 
јевић Хаџи Трдор, ДобровиК Мплап С, /Довсзеп- 
ски Јован С, Дрмељ Алојзиј, Ћокић Рпсто, Ђор- 
ђевић Вл^димир. Ж^ванчевић Михаило, Живоји- 
новић Душан М.. Захапић Чедомир, Зел.ковн!'! 
Бошко, Земл.м!) Јакоб. Иванлекић Ивковић Мирко 
др., Исакрвић Миливоје Ђ., Исакопић Мпто, Јевре- 
мовић Дрпгол.уб др.. Јевтић Животије. Јевти!) 
Михаило Р.. Јевтић Радрван, Јрвановић Ђока, ,Io- 
вичић Добросав. Кадић Хуссин, Клјмаковпћ Омер, 
Кандић Јрвиша Р., Катић Мплош. ^аћански Стевап, 
Ковач Апте jh.f Којић Драгутин ДР-, Комап Албпп, 
Костић Драгутин дп., Костић Милорад .1. др., Кра- 
л.еви!) Драгап др.ј Крамеп Ллоорт др., Крстић За- 
рије С, Kvivnnnli Апдрпја К., Кујунџ^ћ Богрљуб 
К., Кумануди Коста др.; (претседава), КуњашЈЈћ 
Лоакпм Куртрвић Врјко, Куртовић ПЈукрнја. Лаза- 
ревић Филип С. ;ip- Лисавзц Младен др., Лончар 
вић Филип С. др., Лисавац Л^ладеп до . Лопчар 
Ивап, Лончап Гтапко. Макар .Дако, Максимовић 
Божидар! MaKciiMOBiih Степан. Маркић Фрап.о, 
Марковић Желимир Ж., Мађкрвић Миленкр др., 
Марковић Никола, Матипа Павпо, Машић Марко, 
Мплетић Вјекослап др., МилетиИ Влалислав, Mn- 
лошевић Гавро, Мнлошсрпћ Млален П., Милути- 
= ■iMiIj Милинко Р., Ми:гутимор.ч1\ Мплорад Ђ., Mn- 
хаиловцћ Светпслав др.. Мозер Хапс др.. Мравље 
Милан, Мулалић Муста(1п A . Никић Фсдор др., 
Никбдијерић Арзнђел Д., Никрлић Брапко др., 
I (овпковпћ Толе Ј. др., Њамцул Рлпко др.. Осто- 
jnh Ђуро др., ПарабуКскн Ђор^е. Папапос Шпиро. 
Ф., Пахерпик Фрањо, Перпћ Матеј лр., Пеоић 
Нппко др., Петковпћ Мплап. Пстовар Ловро, ГТе- 
тровиК Марко, rieiimii Мплупт. Ппвко Л->\'левпт 
др., Погачппк Пиктор, Поповпћ Дпмитрпје OM'., 
nonoBnii Добривоје Гср. др., Поповић ,1е(|)тпмнјо, 
ПоповпЈ! Мплап др., Поповп!) Светислав лр., Пра- 
л.ак Недсл.ко, Прекортек Иван, Прта Шимс др., 
Пустослемтек Расто, ПуцеЛ) Иван, .'.. Радивојевп)! 
Лазар Љ., РадиН Ивап, Радовић Саво др., Радо- 
n.nli Мил.ап, Pajnh Toma ДР-, Сапковпћ Илија, 
Сапто Гавро др., Секулић Мплап др., Селпћ Jona 
M., СелмамовнИ Алија, Сокић Милоје, Соколовпћ 
I [пкола, CnacoBiih Вукашнп, Спахнћ Влада, Спип- 
ллер Вјекослав. CpniKiiii Мплап др.. CranuinHli 
Владимир др , Станрјевић Драгомир М.. Стевано- 
вић Мнлап, Степапов Милнвој. СтијиИ Мчлап др., 
Стојадпповп!)   Мплосав  др.,    CTOinuii    Стамепко, 



264 СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

Стрезрвић Крста, Тадић Глнгорије др., Tciimli 
Максим, ToMiili Јакоб, Toimli Тодор Р., Торомано- 
вић Хасан, Трбић Василије, Трбојевић Урош др. 
Трк\м,;1 Стппкс), Tii'pnli Стеван, Ћуковић Милаи, 
Урукалр Сергиде, Хајдинак Антон, Хпижек Лаво- 
слап др.( Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Никола, 
Христић Брра, Цемовић Филип, Церер Антоп, Ци- 
пушевић Методије, Чохаџић Хпзим, Шега Фсрдо, 
MUviMiili /Ipanili M , Шнајдарј Фрањо, Шуменковић 
Илија лр- 

Отсутни: Al)nli Анте, Дксентидевић Алсксаи- 
дап Алексић Коста, Антрнијевић Дутан, Антунр- 
вић Joci'n, Лранђелопић Јбвал, Ауер .П->\'лепит др., 
Бањац Љубо^ир'. linnnii Бранко дп., Батинић Јозо, 
Бачић Стјепан др., Богдановић Исо, Бркић Сте- 
ван Бугарски Цр.агутин, Буквић Александар. Бу- 
новиЈј Милан, ВалЈавец Степаи, Варда Север. Баси- 
љевић Стеван чр., Величков^ћ Миладин. Пел.- 
ковиН В.^т.ко, Г.идпкопић Витомир. Видрвић Бог- 
^ан др., Вош^ак БогумиЛ дп., Газранчић Отон дп., 
ГавриловиЈ\ Отр; Главинки Божидар, Господиети!! 
Фрпи>о. Га.јић Перо, Грба Милован др.! Грубаио- 
вић Милан. Гпубер фрањр др. Дррвишић Ђулага, 
Доброврљац Милан .1.. Додић Алексант,ар Taka, 
'lomen Мчркп др,'. /IpamBnli Милбш П., Дрл.ачп 
BpnvKo. ^уббкрчић .h'paj. Ђурић Мнхаило, Ело- 
говић Иво лп.. >1<ивпиов"11 .Mi'.iiii. Жнвковнћ Не- 
госим лр , Иванишевић Петар, Ипаччевић /Ivmau, 
Илић Срђа Милан др., Јанковић Велизар др., Леп- 
тић Милутин Ал.. Јелић Милутии. ,Јоличн1г Бон<а 
С, .Теремић Живрјин Јован Андрида. Jnnniiomili 
Ллекгпичпр, ЈбвУнррић Лова. Калампти.јепић Миха.|- 
ло Р.. К^шељевић Н^кола дп! Кливд Антон, Кне- 
жевић Лоппо, Кнеж^вић Стјр.пп др,, Ковачсшп 
Драгутин Карло. Кож\-1 Марко др., KpariiT 
Стева,« -MI.. Крејчи Антои. Крстанрвић Рц- 
сто. KIKTUII Владимир, Kpcrnli Милутии, Кр- 

CTiih МихрилР В.. Крстић Симо. Кунтдрић 
Антс др., Л^запевић Тодор Д., Леушић Ђуро 
др., Лончарелић Мпаи др., Луки1\ Живан др., Лулић 
Петар, Малаичец Рладо др., Мариикоиић Војислав 
Марјаи Ђуро, Марјатац Симр, Маоковић Мм- 
лорад П.. Мастровић Дитс Ф.. Manili Ђока II., Ма- 
цековић Manija, Мотпкош Милан др.. Мијић Ми- 
лан Ђ., MiicMinnli Јсшан Т.. Murpomih Јопан Р., 
Митррвић Љубрл1ИО М.. Ммхајлози!) Илнја П., 
Мохорич Ивап, Најдорфер Мирко, Нсдел>кови!1 
Урои' П., IIHKHII Микола лр., Нинковић Трипко, 
Н\-ић Петар чр.. Пч!лич Алојзи!. Палсчек Ивац 
^n.. П^рић Mninr'oio Ђ.. Перко Дпагутин В.. Пе- 
трак Иикола. Пе.тпкччћ Живко лр.. Питчтелнћ Слав- 
ко A ;in riofioiuili Душап. rionoBnli Коста др.. По- 
nonuli Милап R., П|1ока Никола, Приипип Лово, 
Рпдон>и11 Милан. Рпко Јпнкп дп., Раче Станс др., 
Рорбпуер Лулијаи лп . Ружић Виктор лр., Савић 
Араи1|ел П., Cannl, Саиа П. Сарачевић Радергко, 
Симић Милорал. Смил^иић Тома др.. Стражић Jn- 
сип Стајконић Никола, Станић Аидра, Стапојеви1\ 
Милхл-цп CreHnuoHiili Жииојии Ар., Степапоиић 
Мчлаи Р.. Crefhanonnh Mrihar. Стојковић Милаи 
Ђ. лр., Толић Игњ-.п- м. др., Холааовић Милан. 
Tpii(I)\iioHiili Љубиша, ТрпкОВАћ Стапра К., Tinpnli 
Tioplic, У.чхиовиИ Никола T., Урек Иван, Уроте- 
вић MUJIKO П., Фндаичени!! Тома др^ Фнзир Вик- 
тор, фоЛИрИћ Арса, Xol)epa Спетислав В., 4op6iili 
Бранко, UlaiiKOHiili Тихомир, lIleliepoH Слапко др., 

Шиљеговић  Владимир,   Шнфтар  Стеваи,  Шурмип 
Ђуро др. 

(После  гласаи.а). 
Прстссдичк др. Коста Кумаиуди: Господо из- 

голнте чути резултат гласања. Гласало je у свему 
159 народних посланика и сви cv гласали ,,за". Tu- 
rne je законски педлог o нзмеиама и допунама За- 
кона који се односи na аграрну реформу у Босни 
и Херцеговнпи усвојен и копачпо у целини и биће 
према пЈтописпма Устава упућен Сспату иа дал>и 
рад. (Одрбравање). 

Сада прелази.мо na избор одбора за проуча- 
пам.е законског ПреДлота o Друштву Црвенрг кр- 
ста Краљевине Југрслрвије. Подпета je само једиа 
каидидатска листа. Молим г. сскретара да про- 
чита кандидатску листу. 

Секрстор Милан Мравље чита: Каидидатска 
листа наррдних прсланика Лугословенске нацио- 
налне странке за избрр одбрра за проучаваи.е за- 
конског преллрга o друштву Црвеног кр.ста Кра- 
љрвине Југославије: др. Дрбривоје Гер. Попрвић, 
др. Филип Лазаревик, др. Милорад Стојковић, др. 
Стеван Васиљевић, Лрвро Петопар, др. Драгољуб 
Јевремовић, др. Драг. Костић, др. Милослав Сто- 
јадиновић, др. Гапро Санто, Људевит Пивко, др. 
Ђура Остојић. Расто Пустослемшек. др. Људевнт 
Ауер, Душан Иванчевић, др, Бргић Вукићевић, др. 
Трма Фиданчевић. Милан Радрнић. Брапко Авра- 
мовић, Душан Прповић, Милан Божић. Милап 
Петковић, Ђор!)е Паоабућски, Милап Попопић, 
Ђуро Марјаи, Филнп Цемончћ, Трипко Нинковић, 
лр. Светислав FTo-ionuli, др. Отои Гапрапчпћ, Гли- 
чта Тадић. Васил> Грћић Милап Ћукопић, Василијс 
Tp6iili, Добра Јовичић, Милутии Јелић, др. Тоша 
Рајиђ лп. Тома Гмиљачић, Лпаким Куњашић. Лу- 
nii Дубокови!-!. Сплих Бал.и!.. Гт!(мк1н Шифтар, 
Мил-чт Добровол.пч. Иго Боглановнћ. 

Предлагачп: Мнлоје М. CoKnh с. р.. Милан 
Радонић с P - Јован С. Црвезенрки с. р.. С. Р. Са- 
вић с. р.. A. Аксентт"рви11 r h Kp. Стрезовчћ с. p., 
P. Ђокчћ с. P., ииж. /IIIM. Pyi4ii c. p., лр. Г. Тадић 
с. p.. Hoi',. ПавлРвић c   п.. Д. RnunipoBiiti c. p. 

Прстссчиик до. Коста Кумамуди: Поима ли 
Паполпп скупттипп прочнтаиг лнсту? Шрима). 
Објпвллчем   ца  je  прочитаиа  лчста  примљена, 

Пошто je овај зпкопгки продлог оглашен за 
хитап, молчм члачоче одбооа да се оммлх после 
сслиице гастаиу и да се коиституи'чу. Одбору пак 
оставЛ)ам ла дапас no подне проучи овај законски 
предлог, како би ra могли сутра ставити na дпев- 
пи ро.д. 

Са вашим пристапком закл.учујем ову седпн- 
цу, a другу заказујем за сутра у 10 часова са овим 
дпевпим редом: 

1) Претрес извештпЈа одбора за проучавање 
закопског поеллога o Друштву Псвслог крста 
Крзл.^иппс ■Кгпсллвпје; 

2) Избор олбора за проучавање закопског 
предлога r. г. Мплоја Сокпћа и другова o изме- 
нама и допунама оакона o ипвалпдпма; 

3) Изб()11 одбора за iii)()\'iaBaibe закопског 
предлога г. г. Гавре тилошевића и другова o Лу- 
гословенском  пацпопалпом  храму. 

Прпма лн Народпа скупштппа овај дневпн 
ред? (Прима). Оглашујем да je овај дпевпи ред 
прпмл.еп.   ДапапшЈу   седнпцу  за1<л>учујем. 

Седппца je закл.учепа у 12 и no часоиа. 
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П P И Л O 5 И 
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 

Крал>евиие Луголапијс 
Пов. Бр. I i 131 
Рег. ознака 
Прилог 11 

Предиет: Предлог Закона o међуиарод- 
ној конвенијији за уређење лова на китове, за- 
кључемог и потписатог у Женеви 24 септ. 1931. 

Господину 
ДР. КОСТН КУМАНУЛИ ;у 

Претседнику Иародне скупштнне 
БЕОГРАД 

ГОСПОДМИЕ  ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Част иам je у причогу под /1  досташпи Ва.м 

орнгиналнн Указ Његовог Велнчаистпа  Краља од 

'г' j'; '■ године, којим смб овла ti.onH да у сми- 
r.iv члаиа 63 Устлиа Краљевине Југославнје изне- 
семо иа решаван.с пред Народно претставништво 
предлрг Закона o Међународнбј конвенцији ša урс- 
^rii.o /оза  па ки1" Ш]  >\  noTiino.Mioj  у 
Жспсви 24 септембра 1931 годиие. 

У прилогу под /2 част пам je доставити Вам 
десет примерака горспомеиутог гфедлога закона, 
са образложењем, с молбом да исти изволите под- 
иети na рсшавам.е Наролпој скупштпии. 

Изволите n[)HMinn, Господиие Претседииче, и 
овом приликом увереи.е o нашем особитом пошто- 
вању. 

Министар иностраннх послова, 
Б. Јевтић с. р. 

Министар пољопривреде, 
Др. Љ. ToMaiuHli с. р. 

ми 
АЛЕКСАНДАР I 

ГК) МИЛОСТИ БОЖЈО.Ј И ВОЉИ ИАРОДНОЈ 
KPAJb ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Мипистра ииостраних послова и Нашег Мипнстра пол.опрнвреде, a no ca- 
слушању Нашег Министарског савета рсшили смо и рсшавамо: 

Овлашћује се Наш Мшшстар иностраних послова n Наш Мииистар пол^опрнвреде да могу 
на основу члана 63 Устава Крал>евинс Југославије, подпетн Народном  претставништву на решаваље: 

Предлог Закона o Mei)y:iapo,ino| коигипшји за уре1)ење лога на китове, закЛ)ученој и пот- 
писаној у Же:геви, 24 септембра 1931 године. 

Ham Министар иностраних послооа и Наш fAaVf((ftk\> пол.оирпиреде иека HStJpu'ž  овај Указ. 

у Београду 
15 јула 1933 године 

Заступннк 
Министра иностраних послова 

Др. Алберт Крамер с. р. 

Мннистар пољоиривреде 

Др. љ. Томашић c'. p. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Да би се стало на пут нерационалном начпиу 
ловљења китоиа који je претио да у скоројј будућ- 
ности утамани ову корисну врсту, закл.учеиа je 24 
сситембра 1931 годнне, у Женепи, једиа међуна- 
родпа коивечција b >феђењу тога лова. Ta се ко:;- 
венцнја 11римеи>ује само на китове у ужем смислу 
речи, иа тако зваие ираве китове (right \vliale.s): 
Кнта GfcBBpHor рта, кита греиландског, кита Тпхог 
u Јужиог oKcma n кита Лужио!' H^frtiei^ ^во се 
Кснвенција неће примењивати na обалске старосе- 
деоце који he и убудуће иоћи ловитн китове као 
што су их и до сада ловмли, под условима да не- 
упогребљавају пи моторне лађе trn пароброде, већ 
само чамце и једрилице, да се ne служс ватреним 
оружјем и да .'[ове искључиво за себе, a ne у служби 
или за рачуп других који пису староссде^ч.п. За све 

остале   китоловце   важе   iiponncu   ове   Koirneiinnje 
који забрањују хватање и убијање пеодраслпх ки- 
тсв:1. младунаца и сисанчади, као и хпгпч.п.а и уби- 
јање  женки  које  прате  младунци или  сисанчад. 
Прописано je искоришћавање до крајч.пх граница 
уловљспих и убијених китова. Прописана je ефн- 
касна коптрола тог лоза тиме, што he свакп кито- 

u м    '  ni да добије одобрсн.с за лов од своје 
'.vKire власти u што he се морати подкосити ис- 

И[)П1гч подптц!! b о-.лком jvibflJbeftaM к;ггу (дагум; 
место, врста, пол, дужина, ит;:.). Ти стУтибтички по- 

;II cj)cl,hna'!f cc,'iia he cc,u)f. ! ^е^ународ- 
ном бироу за статигтику o китови.ма, у Ослу. У тим 
;'o;inTU!iM;i ipi-oa да буде пазпачепо, сем иапред на- 
иог, још  и ово: име и тонажа  сваке  пловпе 

творнице, број и глобалпа топажа бродова кптоло- 
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паца и списак сувоземиих станнца за китолов, све 
то за један одређеи период који не сме бити дужи 
од јсдне годиие. 

Конвеиција ступа иа снагу деведесетог дана 
iioiiiTO буде код Генералиог секретара Друштва па- 
рода депоиоваио осам ратифпкација илп прнступа, 
међу којима мора бити ратификац^ија Краљевине 
Норвешкс п Краљевипе Велике Бритаиије и Север- 

не Ирске. За све остале државе, које би доцнијс ра- 
пијтковале ову Коивеицпју или joj присгупиле, 
иста ступа na сиагу деведесетог даиа no извршепом 
ратификовању илн иошфиковаИ))' прнступа. Kon- 
веиција се може отказатн по истеку три годипс по- 
сле дана њеног ступаља на снагу. Отказ ступа у 
дејство после шест мсссци. Hama Држава спада ме- 
t)y оне у чнје je име Конвенција бнла norimcaiia. 

МИНИСТЛРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
Краљевине Југославије 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

МЕЂУНАРОДНОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА УРЕЂЕЊЕ 
ЛОВА HA КИТОВЕ, 

закљученој и потпнсаној у Женевн, 24 септембра 
1931 годиие 

с   , 
S ! 

Одобрава сс п добија законску силу Ме1)уна- 
рбдна Конвенција за уређење лова na кптове, за- 
кључена и потппсата у Женеви 24 септ. 1931. 

КОПВЕИЦИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛОВА MA КИТОВЕ 

Његово Велнчапство Крал. Арбаиије; Прстсед- 
ник Немачког Рајха; Претссдник Сједињених Аме- 
ричких Држава; Његово Велнчапство Крал> Белш- 
јанаца; Његово Величанство Краљ Велике Брита- 
иије и Ирскс и Бритаиских прекоморских Домини- 
ОНа, Цар Индијски; Претседник Републике Колум- 
бнје; НБегово Величанство Крал> Даиске и Исланда; 
Претседник Владе Шпанске Републике; Претсединк 
Републике Фпнске; Прстседпик Рспублике Францу- 
ске; Претседннк Републике Грчке; Његово Всличан- 
ство Краљ Италнје; Претседннк Сједињених Мек- 
сиканских Држава; Његово Величаиство Крал. 
Норвешке; Њено Величанство Кралуица Холандије; 
Претседник Републике Пол3ске; Његово Величан- 
ство Крал> Румуније; Федерални Савет Швајцарски; 
Претседник Републике Чехословачке; Претседпик 
Републнке Турске; Његово Величанство Крал. Ју- 
гославије назначилн су као своје пуномоћнике н то: 

године, чији текст у фраицуском 
преводу гласи; 

орпгииалу   и   у 

1БЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО KPAJh АРБАНИЛЕ: 
Г. Lee Kurti, Мнннстра резндеата, сталног делегата 

код Друштва народа 

ПРЕТСЕДНИК НЕМАЧКОГ РАЈХА: 
Г. Hćins Негтапп  Volckcrs, Геиералиог коисула у 

Жеиеви 

CONVENTION  POUR  LA  REGLEMENTATION  DE 
LA Cl IASSE A LA BALE1NE 

SA MA.IESTE LE ROI DES ALBANA1S; LE PRE- 
SIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRES1DENT 
DES ETATS-UNIS D'AMERKJUE; SA MA.1ESTE LE 
ROI DES BELGES; SA MA.IESTE LE ROI DE GRAN- 
DE-BRETAGNE ET D'IRLINDE ET DES DOMINIONS 
BRITANIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR 
DES INDES; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
COLOMBIE; SA MA.IESTE LE ROI DE DANEMARK 
ET D'ISLANDE; LE PRESIDENT DU GOUVERNE- 
MENT DE L A REPUBL1QUE ESPAGNOLE; LE PRE- 
SIDENT DE LA REPUBLIQUE DE RNLANDE; LE 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE; LE 
PRESIDENT DE LA REPIIBLIQUE IIELLENQUE; SA 
MAJESTE LE ROI D'ITALIE; LE PRESIDENT DES 
ETATS-UNIS DU MEXIQUE; SA MAJESTE LE ROI 
DE NORVEGE; SA MA.IESTE LA REINE DES PAYS- 
BAS; LE PRESIDENT DE LA REPUBLKJUE DE PO- 
LOGNE; SA MA.IESTE LE ROI DE ROUMAN1E; LE 
CONSEIL FEDERAL SUISSE; LE PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE; LE PRESI- 
DENT DE LA REPUBL1QUE DE TURQUIE; SA 
MAJESTE LE ROI DE VOUGOSLAVIE 

oni designe pour leurs pl^nipptentiaires, savoir: 
SA MAJESTE LE ROI DES ALBANAIS: 

M. Lee Kurti, Ministre president, Delegue permanent 
aupres de la Socićtć des Nations. 

LE PRESIDENT DU REICH ALLEMAND: 

M. Hans Иегтшт Volckcrs Consul general a Gcneve. 
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ПРЕТСЕДНИК CJE/IHIbEIIHK АМЕРИЧКИХ 
ДРЖАВА: 

Г. Hu^li R. IVilson, Изванредног посланика н пупо- 
Molinor мнинстра код Федералиог швајцарског 
Савета 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ БЕЛГИЈЛНАЦА: 
Г. Р. llymnns, Мтгистра иностраних послона 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ВЕЛИКЕ БРИ- 
ТЛНИЈЕ И ИРСКЕ И БРИТАНСКИХ ПРЕКО- 
МОРСКИХ ДОМИНИОНА, ПАР ИН/ШЈСКИ: 

За Велику Брнтанију и Ирску, као и за све делове 
Британског царства који ннсу поссбии чланови 
Друштва народа: 

Врло поштоваиог внконта Cee// of Chclwood, K. C. 
За домииион Канаду: Поигтоваиог   Hugh   Guthric, 

P. C. K. C. Мннистра правде, Главног прокурора 
За Аустралијски савез: 
Г. James R. Coflinš, C. M. C C. B. E., Званичног ce- 

крстара и Финаисијског саветника у Бироу Ви- 
соког Комесара v Лондону 

За домииион Нови Зеланд: 
Sir Thomas Mason WiIford, K., C, M. G. K. C, Висо- 

ког Комесара у Лоргдану 
3a Јужно-Афричку Унију: 
Г. С. Т. (е Water, Високог комесара у Лоидону 
За Индију: 
Sir Brojtnđra /.. Mitter. Kt., Правничког члана Егзе- 

кутинпог савета В11це-крал>а 

[IPETCEZI.HHK РЕПУБЛИКЕ КОЛУМБИ.1Е: 
Др, A. J. Restrepo, Сталног делегата код Друппиа 

народа 

РБЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ДАНСКЕ И 
ИСЛАИДА: 

Г. William Rorberg, Сталиог делегата код Друштва 
иарода. 

ПРЕТСЕДНИК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ШПАНИ.1Е: 
Г. Alekjanđro Lcrroux Garc!a, Државиог миипстра. 

ПРТГЕДНИК РЕвУБЛИКЕ ФИНСКЕ: 
Г. Evald Gyllenb6gel, Саветиика   посланства,   в.   д. 

Сталног делегата код Друштва народа. 

ПРЕТСЕДНИК  РЕПУБЛИКЕ  ФРАНИУСКЕ: 
Г. Louis Rollin, Иародиог посланика, Министра тр- 

говиие ii инлустрије. 

ПРЕТСЕДНИК РЕоУБЛИКЕ ГРЧКЕ: 
Г. R. Raphacl, Статог делегата код Друпппа 

народа. 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ИТАЛИЈЕ: 
Г. Augusto Rosso, Пуномоћног министра, Помоћни- 

ка делегата у Савету Друштва народа. 

ПРЕТСЕДНИК С.ЈЕДИЊЕНИХ МЕКСИКАНСКИХ 
ДРЖАВА: 

Г. Salvador Marfinez de Alva, Директора сталног би- 
роа код Друштва народа. 

LE PRES1DENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

M. Hugh Wihon, Eiivoye extraordinaire  ot Ministre 
pienipotentiaire pres le Conseil federal suisse. 

SA MA JESTE LE ROI DES BELGES: 
M. P. Hymans, Ministre des Affaires etran.^eres. 

SA MAJESTE LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE ET DES DOMINITIONS BRITANNIQUES 
AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES: 
Pour la Grande-Bretaefne et i'Irlande du Norde, ainsi 

que toutes parties de  l'Empire britannique non 
niembres separes de la Societć des Nations: 

Le tres honorabie vicomte Cee// of Cliehvood, K. C. 
Pour le Dominion Canada: 
L'honorable Hugh Guthrie, P.C.K.C, P., Ministre de la 

Justice, Procureur trćnćral. 
Pour le Commomvealth d'Australie: 
Мг. James R. CoIIins, C.I.G..C.R.E., Secrćtaire officiel 

et Conseiller financier au Bureau du Haut Cowis- 
saire ii Londres. 

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zeland: 
Sir   Thomas   Mason   Wilford.   K.C.M.G.,K.C.,    Haut 

Commissaire a Londres. 
Pour riJnion Sud-Africainc: 
Мг. C.T. te \Vtaer, Haut Commissaire a Londres. 
Pour l'Inde: 
Sir Brojcndra L. Mitler, Kt. Memhre iuridique du Con- 

seil exćcutif du Vice-Roi 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE DE COLOMBIE 
Le Docteur A. J. Restrepo Deletme permanent aupržs 

de la Socićtć des Nations. 

RA MAJESTE LE ROI DE DANEMARK ET 
D'ISLANDE: 

M. William Borberp, Delć!,nie permanenl suprčs de la 
Socićtć des Nations. 

LE PRESIDENT Dl I GOUVERNEMENT DE LA RE- 
PUBLIOUE ESPAGNOLE: 
M. Alejandro Lerrou\ Garcia; Ministre d'Etat 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE DE FINLANDE 
M. Evaid Gvllenhogcl, Conseiller de Lćgation, Dćlć- 
,t,rue permanent a. i. aupres de la Scciete des Nations. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE ERANCAISE: 
M. Louis Rollin, Depute, Ministre du Commerce et de 

rindustrie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE HELLENIQUE: 
M. R. Raphael, Delć^ruć permanent aupres de la So- 

cietć des Nations. 

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE: 
M. Augusto Rosso, Ministre pienipotentiaire, Dćlćguć 

adjoint au Conseil de la Societe des Nations. 

LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS DU MEXIOUE: 

M. Salvador Martinez de Alva, Directeur du Bureau 
permanent aupres de la Societe des Nations. 
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ЊЕГОВО ВЕЛНЧАМСТВО КРАЉ НОРВЕШКЕ: 
Г. Birger Braadlnnd, Мииистра иностраних послова. 

ЊЕИО ВЕЛИЧАИСТВО КРАЉИЦА ХОЛАНДИЈЕ: 
Le Jonheer F. Beelaerts van Blokland, Мииистра ино- 

страних послова. 

ПРЕТСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ ПОЛ^СКЕ: 
Г. Auguste Za/esA'/, Министра ииостраиих послопа. 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЛ. РУМУНИЈЕ: 
Г. Constantm Anloniade, Изванредног послаиика и 

пуиомоГ.пог министра код Друттва народа. 

ФЕ/1ЕРАЛ11И ШВАЛДАРСКИ САВЕТ: 
Г. Gbiseppe Molta, Претссдиика швајцарске кои(|)е- 

дерације, Шефа по.пгшчког федераггмог де- 
иартмаиа. 

ПРЕТСЕДИИК РЕПУБЛИКЕ ЧЕХОСЛОВАЧКЕ: 
Г. Zdanck Ficrlingcr, Изванредног послаиика и пу- 

uoMoluior мииистра код Шнајцарског фслсрал- 
ног савета, Сталиог делегата код Дјпчитиа иа- 
рода. 

ШЛ^ТСЕДИИК РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ: 
Ccmal Hilnsti bey, Изванредног постаиика ii пуно- 

Mohiror министра код Федералиог швајцарског 
савета. 

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЛз ЛУГОСЛАВИЛЕ: 
Г. ВоЈ11слава MapiuiKOBiiha,    Мииистра иностјтних 

послова. 

који су се, пошто су саопштнли своја nynr)Moiiiija, 
која су naheFta у доором и прописиом облику, са- 
гласнли у овим одредбама: 

Члап први 
Внсоке стране уговоринце сагласие су да прс- 

дузму, у гранпцама својих рсспективних правосу- 
1)а. погодне мере ради обезбеНеи.а примене одре- 
даба ове Конвенције и ради кажн.авап.а прекршаја 
речених одрсдаба. 

Члаи 2 
Ова се Копвеицнја [гоимењује само на кнтове 

са рожн.им плочама. 

Члаи 8 
Ова Конвеиција ие ирпмењује се иа старосе- 

деоце, који станују на обалама територија Високих 
страна уговоршта под погодбом: 

1 — да употреблзавају само чунове, оранице 
(пироге) или друге лађе искл>учнво домаће н који 
сс крећу само помоћу једрила нли весала; 

2 — да се не служе ватрешш оружјем; 
3 — да нису у служби лнца, који ннсу старо- 

седеоци; и 
4 — да нису обавезии да испоруче трећим ли- 

цнма производ свога лова. 

Члаи 4 
Забрањено je хватата или убијатм праве кито- 

ве (ri^lit \vlinles) под којнм ће се назнвом сматрати 
да je обухваћен кнт Северног рта, кита са Гренлан- 
да je сбухваћеи нт Северног Рта, кита са Греилан- 
Н »ирави кит« пигмеј јужип. 

SA MAJESTE LE ROl DE NORVEGE: 
M. Birger Braadland, Ministre des Affaires ćtran^žres. 

SA MAJESTE LA RE1NE DES PAYS-BAS: 
Д@ Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, Ministre des 

Affaires etrantreres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLKJUE DE POLOGNE: 
M. Auguste Zaleski, Ministre des Affaires etrantjercs. 

SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE: 
M. Constantin   Antoniade,  Envoye   extraordinaire   et 
Ministre  pleninolentiaire  aupres de  la Societe  de  la 

Societe des Nations 

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE: 
M. Giuseppe Motta,   prćsidenl   de   la   Confederation 

suisse, Chef du Departement poIitique federai 

LE  PRESIDENT DE LA  REPUBLIQUE TCHECO- 
SLOVACJUE: 

M. ZdanOk Fierlinger, Envove extraordinaire et Mini- 
stre  plenipotentiaire  pres  le  Conseil   federai   suisse. 
Delegue permanent supres de la Societe des Nations. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQIJE DE TIJRQUIE: 
Cemal Hi'msu bey, Envoyć extraordinaire et Ministre 

plćnipotentrairc. 

SA MAJESTE LE ROl DE VOUGOSLAVIE: 
Voislav Marinkovitcb, Ministre des Affaires ćtran^eres 

Lesquels, apres avoir communiquć leurs pleins 
pouvoirs, trouvćs en bonne et dne forme, sont con- 
venus des dispositions suivantes: 

Article premier. 
Les Hautes Parties contractantes conviennent de 

prendre, dans les limites de leurs juridictions respe- 
ctives, des mesurcs appropriees pour assurer l'appli- 
cation des dispositions de la prćsente Convention et 
pour punir les infractions auxdites dispositions. 

Article 2. 
Le presente Convention ets applicable seulement 

aux baleines ^i fanons. 
Article 3. 

Le presente Convention   ne   s'applique   pas   aux 
aborigčnes habitant les cotes des territoires des Hautes 
Parties contractantes a la condition que: 

1. — lis fassent seulement usai^e de canots, de 
pirogues ou d'autres embarcations exclusivement indi- 
gčnes et mues a la voile ou a rames; 

2. — lis ne se servent pas d'armes a feu; 
3. — lis ne se soient pas au service de personnes 

non abori^enes; 
4. — lis ne soient pas tenus de livrer a des tiers 

le produit de leur chasse. 

Article 4. 
II ost interdit de capturer ou de tuer les »right 

\vliales«, qui seront considerees comme comprenant 
la baleine du Cap Nord, la baleine du Groc, land, la 
»ri^Iit \vhale« australe, la »ri^ht \vhale« du Pacifique 
et la »right \vliale« ру^тсс australe. 
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Члан 5 
Забрањено je хиататн или убијатн младуицс 

китова или младу сисанчад, неодрасле китове или 
женке, када их прате младунци или сисанчад. 

Члаи (i 
Тело ухваћених китова морапе се искорнстати 

што je могућно потпуније. На])очито; 
1 — УлјС се има ii3BytiH, icypft%eM или ма на 

који други иачин, из свеколике масне материје, као 
и из главе и језпка, и, сс.м тога, (»д репа до спрља- 
шњег отвора дсбелог црева. 

Одредба овог пар.аграфа примењпва^е се само 
иа тело илн делове тела који иису намењени да 
буду употребЛ)енн као храна. 

2 — Свака твораица, Гш io на води или ио, 
кија служи за прераду китовог тсла мора битн 
гнабдевена потребним справама ради нзвлачси.а 
уља нз масне материје, меса u косгпју. 

3 — AKO су киговм нзвучеии иа обалу, имају 
се предузетн погодис мере да се искористс остатци, 
iiourro je извучено уље. 

Члаи 7 
Нишанџије и посаде на бродовима намешенн 

•чову на китове имају бити погођени под условима, 
којн he учннитн, у всликој мери, њихрву награду 
завнсном од чииилаца као што су: всличииа, врста, 
вредност уловљених китова и количина извученог 
ул>а, a не само од броја улрвљених китова, уколи- 
ко ова награда зависи од резултата лова. 

Члан 8 
Ипједан брод Високих страна уговррница ис- 

ће се моћи бавнти хватањ^м или прерађивањем ки- 
това, a да том броду не буде издала парочито до- 
пуштен>е она Висока страиа уговорница, чпју за- 
ставу on носи. нли да његов власник или закупац 
ne будс погификовао Влади те Високе стране уго- 
вориице своју намеру да упс!треби овај брод за ло- 
BJbeibc китова, и не буде добио од речене Владе 
иотврду o овој нотификацији. 

Овим члаиом ииуколико се не дира у право, 
ма за коју од Високих страна уговорница, Да захтс- 
ва, сем тога, једно допуштење, које би издавале 
њезине сопствене власти за свакм брод, који жели 
да се користн њезиним територијама или њезиним 
територијалним водаиа у цил.у хватања, изолаче- 
ња Ha обалу нли прераДу китова. Издавање овак- 
вог допуштења може бити, илн одбиЈено, илн пот- 
чињено условима, које би Висока страиа уговор- 
НИца сматрала као потребпе или опортуне, na ма 
које био народности брод. 

Члан 9 
Географска зоиа за примепу одредаба ове Кон- 

венције npocrnpaiie се на све воде целог света, под- 
разумевају11И ту уједно отвореио море и територи- 
јалпе и нацноналне водс. 

Члаи 10 
1    Внсоке страис уговориице требаће да до- 

бију од бродова иамем.еннх лову па кнтовс, који 
иосе и.ихову заставу, што je могуће потпуаије по- 
датке у бнолошко.м погледу o сваком улонл.еио.м 
киту, a у сваком случају што се тиче ових тачака: 

Article б. 
11 est interdit de capturer ou de tuer les baleiiieaux 

ou jeunes baleines iion servees, les baleincs nou adul- 
tes et les baleines femelles aceompagnees de baleine- 
aux (ou jeunes non sevres). 

Article 6. 
Les carcasses de baleines capturees devront etre 

utilisees aussi completement que possible. En particul- 
lier: 

1. — L'liuiie devra etre extraite, par ebullilion ou 
par tout autre procedć, de tout le blanc ainsi que de 
la tete et de la {angue et, en outre, de la c|ueiie jus(iu ;i 
['outillage necessaire pour extraire l'liuille du blanc, 

Les dispositions du prćsent paragraphe ne seront 
applicables qu'aux carcasses ou parties de carcasses 
non destinees a etre utilisees conime comestibles. 

2. — Toute usine, tlottante ou non, servanL a 
traiter les carcasses de baleine, devra etre munie de 
l'outillage necessaire pour extraire lluiile du blanc, 
de la ehair et des os. 

3. — Si des baleines sont amenćes au rivale, des 
mesures appropriees devront etre prises pour utiliser 
les residus apres rextraction de Ihuile. 

Article 7. 
Les canonniers et les Oqtiipages des navires balei- 

niers devront etre embauches a des conditions qul 
l'eront; dans ime grande mesure, dependre leur renui- 
neration de facteurs tels que la taille, l'espece la valeur 
des baleines capturees et la quantite dliuile extraile, 
et non pas seulement ciu noinbre des baleines cap- 
turees, iiour autant que cette rćmuneration dćpendre 
des resultats de la chasse. 

Article 8. 
Aucun navire des Hautes Parties contractantes ne 

pourra se livrer a la capture ou au traitement des ba- 
leines sans qu'une licence speciale ait ćte concedee ,i 
ce navire par la Haute Partie contractante dont il porte 
le pavillon, ou sans que son proprietaire ou affreteur 
ait notifić au gouverneinent de cette Haute Partie con- 
iractante Son intention d'utiliser ce navire pour la 
chasse a la haleine et qu'il ait regu dudit gouvememenl 
une atlcsiation de cette notification. 

Le present article ne porte nulleincnt atteinte au 
droit, pour Гипе quelCOnque des Hautes Parties con- 
tractanles, d'eNigef, en outre, une licence ćmanant de 
ses propres autorites, pour tout navire desireux d'uii- 
liser son territoire ou ses еаих territoriales en vue de 
capturer, d'amener a terre ou de traiter des baleines. 
La delivrance de cette licence pourra etre, soit retuseo, 
>:)il subordonnee аих conditions que la Haute Parlic 
contractante interessee esthnera necessaircs ou op- 
portunes, quelle que soit la nationalite du navire. 

Article 9. 
La zone gćograpHlAu^ d'kpplication des articles 

de la presente' Convention s'elondra a toutes les еаих 
du monde entier, у compris i la fois la haute mer et 
les еаих territoriales et nationales. 

Article 10. 
1. Les Hautes Parties contractantes devront ob- 

tenir des navires baleiniers portant leur pavillon les 
renseignements les plus complets possible au point de 
vue bip.l9gique sur cliaque baleine capturee, et en tout 
cas ce qui concerne les points suivants: 
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а) дагума, када je кит уловљен, 
б) место, на коме je уловљен, 
в) врсте, 
г) пола, 
д) дужнне, измерене ако je животнња нзвуче- 

на 1из воде; приближне ако je кит раскомадан у 
водн, 

i)) ако постоји заметак, дужину заметка и ње- 
гов иол, ако може бити одређОД 

е) податке o садржини стомака, кад je то ud) 
гућпо. 

2. — Дужина помеиута иараграфима д) и 1)) о- 
вог члана рачуна се у правој линнјн оД iipe;uber 
краја губице до састава репиих иераја. 

Члан 11 
Свака Висока страиа уговорница нареднће да 

joj свака творница, било иа ВОДИ, или подпгиута 
на суву, потчињена њеном 11равосу1)у, шаље изво- 
де, у којима je означен број китова сваке врсте 
прерађених у свакој твориицн и количини уља сна- 
ке KaKiiohe, upauuia, гуана и другнх споредпих про- 
дуката извучеиих из ових китова. 

Члаи 12 
Свака Внсока страна уговориица саопштаваће 

стагистнчке податке које се односе на оиерацијс у 
иогледу кптова, које су обављене у ресору ibenor 
11равосу1;а Ме1)ународном 6iii)oy за статистнку o ки- 
тивнма, у Ослу. Послати податци треба да обухвате, 
у најмању руку, поједииости иабројапе у члаиу 10 
и; 1) — име и тонажу сваке пловне творнице; 2) 
— број и глобалиу топажу бродова иамешених ло- 
ву na китове; 3) —■ списак сувоземних стпинца, 
које су фупкционисале у току дотичиог периода. 
Овн податци слаће се у погодшш иитервалнма, KO- 
JU не прелазе годину дана. 

Члан 13 
Обавеза, ма за коју од Внсоких страна уговор- 

иица, да предузме мере ради обезбе1)С11.а иоштова- 
iba одредаба ове Копвенције у њезииим тернтори- 
јама и у њезишш територијалшш водама и од 
стране љезиннх бродова, бнће ограинчена na оне 
њезине територије, на које се npiiMeibyje Конвеп- 
ција и na тернторијалие воде, које леже уз љих, 
као и на бродове иматрикулисане у ови.м терито- 
ријама. 

Члан 14 
Ова Копвенција, чнји су француски и енглески 

текст подједнако меродавпи, моћи tie бнти иотпи- 
саиа, до трндесет првог марта 1932, у име сиаког 
Члана Друштва народа нли сваке Државе која mi- 
je члан. 

Члаи 15 
Ова he Конвсиција бити ратификована. Ии- 

струменти ратификације биће депоповани код Ге- 
нералног секретара Друштва иарода, који he иотн- 
фиковати њихово депоновање свима члаповима 
Друштва иарода И Државама које нису чланови, 
иазиачпвши датум, када су та /lenonoeaiba извр- 
mena. 

Члан 16 
Почев од првог априла 1932, сваки Члан Дру- 

штва народа и свака Држава која иије члаи, у чијс 

a) Date de la capture; 
b) Lieu de la capture; 
c) Espece; 
d) Sexe; 
e) Loiij,rueur, mesurće si ranima! est retire de l'eau; 

approximative si la baleine est decoupee dans l'eau; 
f) S'il y a un foetus, longueur du foetus et son 

sexe, s'il peut etre determiiić; 
g) Renseignements sur le conteiiu de l'cstomac, 

lorsque cela est possiblc. 
2. — La lon^ueur mentiomiee aux paragraphes e) 

et f) du present article sera celle de la ligne droite de- 
puis rextremitć du muscau jusqira l'intersection des 
nageoires caudales. 

Article 11. 
Chacune des Hautes Parties contractantes se fera 

adresser par toutes les usines, flottahtfes ou etablies 
sur la terre ferme, scumises a sa juridiction, des re- 
leves mdiquant le nombre des balemes de chaque es- 
pbct traitćes dans chacune des usines et des quaiililes 
d huile de chaque qualite, poudre, gnano et autres 
sous-produits tires de ces baleines. 

Article 12. 
Chacune des Hautes Parties contractantes com- 

munkjuera les renseignerrients statisliciues relatifs aux 
operations, concernant les baleines, qui ont eu lieu 
dans le ressort de leur juridiction, au Bureau interna- 
tional de Statistiques baleiničres, a Oslo. Les ren- 
seignements fournis devront comprendre au moins les 
details mentioimes a l'article 10 et: 1. — le nom et le 
tonnage de chaque usine flottante; 2. — le nombre et 
le tonnage globale des navires baleiniers; 3. — une 
liste des stations terrestres ayaiU fonetionne au cours 
de la periode envisagee. Ces renseignements seron! 
fournis a des intervalles appropries ne depassant pas 
une annće. 

Article 13. 
L'obligation, pour l'une quelconque des Hautes 

Parties contractantes, de prendre des mesures en vuc 
d'assurer l'observation des dispositions de la presente 
Convention dans ses territoires et dans ses eaux ter- 
ritoriales et par ses navires, sera limitee a ceux de ses 
territoires auxquels s'api)lique la Convention et aux 
eaux tcrritoriales contigues, ainsi qu'aux navires im- 
matricules dans ces territoires. 

Article 14. 
La presente Convention, dont les textes frangads 

et amglais ferbnt egalcment foi, pourra etre signee, 
jusqu'au trente et un marš 1932, au nom de tout Mem- 
"bre de la Societć des Nations ou de tout Etat rion 
membre. 

Article 15. 
La presente Convention sera tarifiee. Les instru- 

ments de  ratifications seront dejjoses auiires du Se- 
cretaire general de la Socićtć des Nations, qui en no- 
tifiera le depot i tous les membres de la Societe des 
Nations et aux Etats non membres, en   indiquant les 
dates auxqiielles ces depots ont ete etTectues. 

Article 16. 
A partir du premier avrii 1932, tout Membre de la 

Societe des Nations et tout Etat non membre au nom 
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име ова Конисицпја ие буде бнла потписаниа од 
овог датума, MOIIH iie joj прнступити. 

Ииструмеитн прнступања Oniie деаоноиаии код 
Геиералног секрегара Ддуштва народа, који lie 
нотификовати дспоиоваље н датум депонсжања 
свима Члаиоиима Друштза народа и свнма Држа- 
вама, које нису члаиови. 

Члаи  17 
Ова iie Конвенција ступити Ha снагу деведе- 

сетог дана, пошто Генералии секретар Друштва на- 
рода буде примио 1)агификацнје или приступања 
у име најмање исам Чланова Друштва народа или 
Држава, које иису члаиови. У овом броју иорају 
бити o6yxBa]ieiie Краљсвиие Иорвешка н Ујсдн- 
ibcna КралЈевипа 13елика Брнтанија и Севериа 
Ирска. 

Што се гиче снаког од Члаиова нлн Држава, 
које иису чланови, у чнје би име додннјс био де- 
поиован инструмеиат ратификације или приступа- 
ii.a, Коивеиција iie ступипг ua сиагу деведссетог 
дана после датума депоноваља тог инсгрумснта. 

Члан 18 
AKO, после ступаша на снагу ове Коивенције и 

ua захтев два Члаиа Друппиа народа или двеју 
Држава, које инсу члаиовн, прсма којима би ona 
Конвенција у том треиутку била на снази, Савет 
Друштва народа сазове Копфереицнју радн реви- 
зије Конвенције, Високе стране уговориице обаве- 
3yjy се да Iie Ha број бнти заступљеле. 

Члан  19 
1 — Ова Конвенцнја MOIIII iie бнти отказаиа no 

истеку од три године рачуиајући од датума, ког je 
сгупила на снагу. 

2 — Отказ Конвенције пзвршиће се пнсменом 
иотисјткацнјом, упућено.м Генералном секретару 
Друшгва иарода, који ће обавестити све Члаиове 
Друштва и све Државе које иису чланови, o свакој 
нотификацији, као и o даиу њезина пријема. 

3 _ (Зтказ he имати дејства na шест месецн 
no пријему иопкЈткацпје. 

duquel ia ConveiUion na pas ćtć signee i cette date, 
pourra у adlierer. 

Les instruments d'adliesion seront deposes au- 
pres du Secretaire general de la Sodete des Nations, 
qui noLil'iera le depot et la date de ce dernier a tous 
les Menibres de la Societe des Nations et aux Etats 
non menibres. 

Article 17. 
La presente Convention entrera en vigueur quatre- 

vingt-diix jours apres que le Secrćtaire general de la 
Societe des Nations aura regn des ratit'ications ou des 
adliesions au noni d'au inoins luiit Menibres de la So- 
ciete des Nations ou Etats non nicmbres. Uans ce 
nombre doivent eue conipris le Royauine de NotVŽgĆ 
et le Royauine Uni de Grande-Bretagne et d'lriande 
du Nord. 

A i'egard de cliacun des Menibres ou Etats non 
menibres au nom desquels un instrument de ratifica- 
tion ou d'adliesion sera uilćrieurement depose, la Con- 
vention entrera en vigueur le quatre-viiigt-dixieme 
jour ajires la date du depot de cet instrument. 

Article 18. 
Si, apres l'entree en vigueur de la presente Con- 

vention et a la demande de deux Menibres de la So- 
ciete, ou deux Etats non menibres, a I'egard desqiiels 
la presente Convention sera ћ ce moment en vigueur, 
le Conseil de la Societe des Nations, coiivoque une 
conference pour la revision de la Convention, les 
I lautes Parties contractantes s'engagent a s'y laire re- 
presenter. 

Article 19. 
1. — La presente Convention pourra etre dćnon- 

cee a l'e.vpiration d'une periode de trois aiinees il par- 
tir de la date a laquelle elle sera entree en vigueur. 

2. — La denonciation de la Convention s'effec- 
tuera par ime notil'ication ecrite, adressee au Secre- 
laire general de la Societe des Nations, qui inl'ormera 
tous les Menibres de la Societe et les Etats non meni- 
bres de cliaque notitication, ainsi que de la date de la 
reception. 

3. — La denonciation prendra effet six mois 
apres la reception de la notitication. 

Члап 20 
1 — Свака од Високих страна уроворнида мо- 

же пзјавити, у трепутку noTimcnBaiba, ратифика- 
цпје или npiiCTyiiaiba, да, својим примањем ове 
Конвенције, ona ne мнсли да узима na себе пкакву 
обавезу што ce тиче укугшостн плп сваког дела 
својпх колоаија, протектората, прекоморскпх те- 
риторија илп територија стављених под њезппо 
суверепство или под ibesnu мандат; у том случају 
Ксжвенција ce nehe прпметнватп na територпје, 
које су бпле предмет овакве изјаве. 

2 — Свака од Високих črpana уговорница мо- 
ћи he накиадпо нотифпковати код Гепералпог ce- 
кретара Друштва парода да смера да учкпи npn- 
мењивом ову Конвепцпју na укуписст или иа сва- 
кп део својпх територија, које су биле предмет 
изјаве предвиђене у претходпом параграфу. У том 
случају, Конвенција iie ce примењивати na све те- 
риторије побројапе у нотпфикацпјп деведесет да- 
иа no пријему те нотификације од стране Гепе- 
ралног секретара Друштва парода. 

Article 20. 
1. — Cliacune des llantes Parties contractantes 

peut declarer, au moment de la signature, de la rati- 
Rcation ou de l'adliesion, que par son acceptation de 
ia presente Convention, elle n'entend assumer aucune 
obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute 
partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre- 
mer ou territoires places sous sa suzerainete ou son 
mandat; dans ce cas, la presente Convention ne sera 
pas applicable aux territoires t'aisant l'objet d'une 
telle declaration. 

2. — Cliacune des Hautes Parties contractantes 
pourra ulterieurement notitier au Secretaire general de 
la Societć des Nations qu'elle entand rendre la pre- 
sente Convention applicable Л l'epsamble du a toute 
partie de ses territoires ayant fait l'objet de la decla- 
ration prevue au paragraphe prćcedent. Dans ce cas, 
la Convention s'appliquera & tous les territoires vises 
dans la notitication quatre-vingt-dix jours apr^s la rć- 
ception de cette notification par le Secretaire general 
de la Societe des Nations. 
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3 — Свака од Високих страна уговорница мо- 
же, у сваком тренутку no истеку периода од три 
годиие, прсдшиЈеног у члану 19j изјашггн да жели 
да прсстане примена ове Коивенције на укупност 
или сваки део (^езшШХ колопија, протектората, 
ирекоморских теригорија или територија стаиље- 
инх под њезипо суиерсистио илн њезии мандат; у 
том случају, Конвенција he престати да се приме- 
ii>yje na територије, које су биле предмети такис 
мзјане, иа шест месеци по прнјему ове изјаве од 
стране Геиералног секретара Друштва народа. 

4 — 1 сиералпи секретар Друштва народа саоп- 
mriilic свима члановима друштва иарода и Држа- 
ва.ма, Koje иису члапови, изЈаве и ногификације 
иримљеие у смислу овог члаиа, као и датум њихо- 
вог ариЈема. 

Члаи 21 
Ову Конвеицнју lic ригистроватн Геиералии се- 

крсгар Друштва иарода, чим буде ступнла иа снагу. 
У ИСЛВРДУ ЧЕГА су пуномоћници горе поме- 

иути потписали ову Копвенцију. 
РАЂЕНО у Женеви, двадесет четвртог септем- 

ора хиљаду дсвст стотина тридесет прве, у јодио.м 
једином иримерку, KOJU he се чувати у архпии Се- 
кретаријата Друштва народа И од кога ћс овереиа 
icomija Оитн доставл^ена свима члаиовима Друштва 
и Државама Koje нису чланови. 

Lcc Kurd 
АРБАНИЈА: 

НЕМАЧКА: 
Dr. Ham Негтапп VoKkcrs 

СЈЕДИЊВНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ: 
Hung R. Wilson 

БЕЛРИЈА! 
Hymans 

ВЕЛИКА БР11TAHHJA И СЕВЕРНА   ИРСКА KAO И 
СВИ ДЕЛОВИ БРИТАНСКОГ ЦАРСТВА КОЈИ 
НИСУ  ПОСЕБНИ  ЧЛАИОВИ ДРУШТВА  НА- 
РОДА: 

Cccil 
КАНАДА: 

U. Gutlirit' 
АУСТРАЛИЈСКИ САВЕЗ: 

James R. Colllns 
МОВИ ЗЕЛАИД: 

Thomas МЈ \Vilford 
јУ}1(Н()-АФРИЧКА У1111.1А: 

С. Г. te Wuler 
ИИДИЈА: 

Bi L. Miter 
КОЛУМБИЈА: 

A. J. Restrepo 
ДАИСКА: 
ca оградом, до дал.е иаредбе, што се тиче Гренлаида 

\Viliiam Borbcrg 
ШПАНИЛА: 

A. LcrrouK 
ФИМСКА: 

Evald Gyllenb()gel 
ФРАНЦУСКА: 

Loiiis Rollin 
ГРЧКА: 

R. Raphael 
ИТАЛИЈА: 

Augusto Rosso 

3. — Chacune des Hautes Parties comraclaiites 
peut, a tout moment apres rexpiration de la periode 
de trois ans prevue h article 19, declarer qu'elle enleiid 
voir cesser lapplicalion de la presente Convention a 
lensemble ou a toule partie de ses colonies, proteeto- 
rats, teiritoires d'outre-mer ou terrkoires places sous 
sa suzerainete ou son mandat; dans ce cas, la Con- 
vention cessera detre appiicable aux territoires faisant 
I'objet d'une telle dčclaration six raois apres la recep- 
lion de cette deciaration par le Secretaire gćheral de 
la Societć des Nations. 

4. — Le Secrćtaire general de la Societe des Na- 
tions comimmiquera a tous les Membres de la Societe 
des Nations et aux Etats non membres les declarations 
et notitications recues en vertu du present article, 
;iinsi que les dates de leur reception. 

Article 21. 
La presente Convention sera enregistree par le 

Secretaire general de la Societe des Nations des 
qu'elle sera entrće en vigueur. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires susmentionnes 
ont signć la presente Convention. 

Fait a Geneve, le vingt-quatre septembre mil neuf 
cent trente et un, en un seu! exemplaire qui sera con- 
serve dans les archives du Secretairat de la Socićtć 
des Nations et dont copie certiliee conformc sera 
remise a tous les Membres de la Societć et aux Etats 
non membres. 

ALBAN1E 
Lee Kurti 

ALLEMAGNE 
Dr. Hans Hermanu Volckers 

ETATS-UN1S D'AMERKJUE 
Hugh R. \Vilson 

BELGIQUE 
Hvmans 

r-RANDE-BRETAGNE ET 1RLAND DU NORO 
ainsi  que   toutes  parties  de  l'Empire  briianique 
non membres separes de la Socićte des Nations 

Cecil 
CANADA 

//. Gu//)r/e 
COMMONVVEALTH D'AUSTRALIE 

James R. Collins 
NOUVELLE-ZELAND 

Thomas M. Wilford 
UNION SUD-AFRICAINE 

C. Ti te Water 
INDE 

B. L. Mitter 
COLOMB1E 

A. J. Restrepo 
DANEMARK 
Avec rćserve, jusqu'a nouvel ordre, pour se qui con- 

cerne le Grenland 
\VilHam Borberg 

ESPAGNE 
A. Lerroux 

F1NLAND 
Evald Gyllenb6gel 

FRANCE 
Louis Rollin 

GRECE 
R. Raphael 

ITALIE 
Augusto Rosso 
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МЕКСИКО: 

НОРВЕШКА: 
S. Martincz de Aiva 

Birger Braadland 
ХОЛАМДИЈА: 
За Краљевину у Евроип и за холандску Индију. 

Bcelaerts van Blokland 
ПОЉСКА: 

Auguste Zaleski 
РУМУНИЈА: 

C. Antoniade 
ШВАЈЦАРСКА: 

Motta 
ЧЕХОСЛОВАЧКА: 

Zd. Fierlingcr 
ТУРСКА: 

Cemal Ilusnii 
ЈУГОСЛАВИЈА: 

Dr. V. Marinkoviici, 

MEX1QUE 

NORVEGE 
S". Martinez de Aiva 

Birger Braadland 
PAYS-BAS 
Pour le Royauliic еп Europe et les Indes neerlandaises 

Beelaerts van Blokland 
POLOGNE 

Auguste Zaleski 
ROUMAN1E 

C. Antoniade 
SULSSE 

Motta 
TCHECOSLOVAQUlE 

Zd. Fierlinger 
TURQU1E 

Cemal llunsii 
VOUGOSLAVIE 

Dr. V. Marinkovitch. 

§ 2 

Овај Закон ступа у жипот када се обнародује Прспоручујемо  свима иашим Мннистрима да 
у »Службеинм иоиинама« a обавезиу снагу добнја се q извршси.у његовом старају, властнма запове- 
кад се испуне условн »з чланова 15 и 17 речене Ком- дамо да no њему постуиају, a свима и свакоме да 
всншпе МУ се 1101<0Равају. 

МИНИСТАРСТВО   ИНОСТРАНИХ  ПОСЛОВА 
Краљевине Југославије 
Пов. Бр. 14130 
Рег. озиака 
Прилога 11 

ПРЕДМЕТ: Предлог закопа o трго- 
винском аранжману између Крал.еви- 
не Југославије и Краљевине Mal)ap- 
ске закл.учеи н потписаи у Будимпе- 
шти 15 маја 1933 год. 

Господину 
Др. Кости Кумануднју, 

Претседмику Народне скупштиие 
Београд. 

Господинс Претседпиче, 
Част нам je у прилогу под /1 доставитп Вам 

оригинални Указ Његовог Величанства Крал>а од 

15 јула 1933 годнме ко.јн смо овлашКеми да у с.ми- 
слу члана 63 Устава Краљевине Југославнје изпе- 
семо иа peuiaBaibe пред Народио претставннштво 
предлог закона o трговипском аранжману између 
Краљевине Југославнје и Краљевине Ма1)арске, 
закЛ)уче11ом и потписаном у Буднмпештн 15 маја 
1933 године. 

У прнлогу под /2 част иам Je доставитн Вам 
десет примерака горепоменутог предлога закона, 
са образложењем, с молбом, да исти изволитч 
поднети као хитап na решавање Народној скуп- 
штнии. 

Изволнте примити, Господипе Претседниче, 
н овом прилнком уверен.е o пашем особитом по- 
штовању. 

Министар трговиие н нндустрнје, 
Др. Илија Шумепковн!!, с. р. 
Министар иностраних послова, 

Б. JeBTHti, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР 1 

no милости Божјој и вољи народиој 
КраЛ) Југославије 

Ha предЛОГ Hamer Мииистра трговипе и ипдустрије н Hanier Мниистра ииостраиих послова, 
a no саслушан.у Нашег Министарског савета, решили смо и решавамо: 

ОвлашИује се Ham Министар трговипе и ипдустрије и Наш Мипистар иностраних послова да 
могу na осиову члапа 63 Устава Крал.евнпе Југослаиије подпети   Народном претставтпптву    па ре- 

шавање: 
Предлог закоиа b трговинском арапжману измеИу КраљевИне Југославијс и Крал.евиие Ma- 

l^apcKe, закљученом и потписаном у Будимпешти  15 маја 1933 годиие. 
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Наш Министар тргопиие н индусчрије и Ma ш   Мннистар   ннострамнх   гшслова    пека    изврше 
овај Указ. 

15 јула  1933 годипе 
у Београду. 

Мипистар тргоиипе и индустрнје, 
Др. Илнја Шуменковић, с. р. 
Мииистар нностраиих послова, 

Б. Јевтић, с. р. 

ЛЛЕКСАНДАР, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Наша Влада закључила je ca Владом Краље- 
miiic Мађарске једаи Тргонипскн аранжмап у циЛ)у 
да се олакша, у дапашњнм изузетмнм прнликама, 
трговачка размена између обеју зеиаља, Оинм 
аранжманом не днра сс у одредбе југословенско- 
мађарског трговииског уговора од 24 јула 192G, 
већ се, напротив, желн да се помогие развијању 
узајамиих привредних односа које je у јакој мери 
спутано постојећим прописима o промету девнза. 
Овим аранжманом омогућава се компензовање 
узајампих пбтраживања која потичу нз обо- 
страног извоза. Обе Страпе задржале су себи пра- 
во да од тога правила отступају у погледу извес- 
пих производа који су у арашкмапу пазпачени, a 
чији се број може доциије и допупити и другнм 

производима, под условом да свака Страпа опу 
другу o томе обавести na месец дама унапред. У 
члану 2 Арамжмаиа побројаии су годишљи кои- 
тингенти паших пјшнзвода, који lie се мо1ш уви- 
зити у Мађарску, и пропнсап« je како ћс се ти 
ксатингенти моћи искорншћавати. Члаи 3 садржп 
одредбе o свентуалпом накнадном увођењу иових 
забрана, ограничења или контингентирања увоза. 
Члан 4 говори o отклањању тешкоћа које бн се 
могле појавити услед примене овог Араижмана. 
Арапжмам je потписан 15 маја 1933 годиие, с тим, 
да истога дана ступи на снагу и да важи до 14 маја 
1934 годиие. lipe истека, on се може обновити sa 
(едан иериод који he се нмати споразумио утвр- 
дитн. 

МИНИСТАРСТВО  ИПОСТРАНИХ  ПОСЛОВА 
Краљевине Југославије 

изме})у Краљевине Лугославијс 

11РЕДЛОГ 3AK011А 
o 

ТРГОВИНСКОМ АРАНЖМАМУ 
и  Крал:>евине Ма1)арске закљученом   и  потписапом  у  Будимпешти 

15 маја 1933 године, који гласи: 

§ 1 
Одобрава се и добива законску силу Трговип- 

скн  араижмап   између  Краљевине  Лугославије   и 

ТРГОВИМСКИ АРАНЖМАИ 
између  КралЈевиие  Југославпје   и  Крал.евине 

Мађарске 
Југословепска Крал.евска Влада и Мађарска 

Краљевска Влада, у желл! да олакшају трговачку 
размену између обеју земаља у данаипвим изузет- 
иим приликама, сагласиле су се, без уштрба no 
одредбе Југословенско-ма1)арског трговнмског у- 
говора од 24 јула 1926, у овоме што иде: 

Члан 1 
Обе Високе стране уговорнице сагласне су да 

he одобравати компензовање узајаммих потражи- 
вања која проистнчу, за сваку од обеју земал.а, 
из извоза робе у ону другу земљу. 

Југослопсиска КрУљевска влада нмаће, међу- 
тим, право да отступи од тога правнла, уколико 
се тиче извоза сироинх руда и метала и, тако н- 
сто, Мађарска Крал.евска влада што се тиче изво- 

Крал.евнне Мађарске, заклзучен и потписаи у 
Будимпешти, 15 маја 1933 годиие чији текст у 
француском орнгиналу и у преводу гласи: 

ARANGEMENT COMMERCIAL 
entre le Роуашпе de Vou^oslavie et le Роуашпе de 

Hongrie. 

Le Goiivernemeiit Royal de Vougoslaivie ct !c 
Gouvernement Royal de Hongrie, desireux de faciliter 
les ćchanges coinmerciaux entre les deux pays dans 
les presentes circonstaiices exceptioiiiielles, sont con- 
venus, sans prejudice des dispositions du Traitć de 
Commerce yougoslave-hongrois du 24 juillet 1926, 
de ce qui suit: 

Article 1-er. 
Les deux Ilautes Parties Conractantes convien- 

nent d'autoriser ia compensation des creances reci- 
proques resultant, pour chacun des (Ieux pays, de 
l'exportation des marcliandises vers l'autre. 

Le Gouvernement Royal Vou^aslave aura toute- 
fois de droit de dćroger i cette re^le, quant i Гехрог- 
tation des minerais et des metaux iiruts et de mfime le 
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за уљалих плодова, семења и сироних кожа. Обе 
високе CT|)aiie уговориице моћи he, пошто на Me- 
cen даиа уиапред изпесте ону другу Страну, до- 
лати друге ироизводс мапред помеиутој роби. 

Свака од обеју Високих страна уговорпица 
задржава, сем тога, право да комтролише компен- 
зационе трансакције, у циљу да се прибави по- 
LUTOBaibe правилнику којн важи за трговниу де- 
визама. 

По себи се разуме да се мапред утвр^епнм 
пачелом ne дира у реглемептацнју ciicvmie трго- 
випе, марочнто у забране или ограиичења увоза 
или нзвоза. 

Члап 2 
За робу чији je увоз у Ма1)арску сада под- 

вргнут увозмим дозволама; Мађарска влада одо- 
браваће, за време трајања овог Спорзума, мипи- 
малпе годишње коптимгенте за увоз нпже побро- 
Јаиих југословенских производа: 

Вр MatjapoKo 
I арвнске 
гарифе 

из 77 
из 85 

99 a 
193 
194 
195 

Њшненовање робе 

197 

203; 
из 203 

286 
469 i 

Јабуке свеже 
Суве шл-иве, етивиране или 
неетивиране 

Ораси у љусци 
Дрво за гориво несечено 
Дрвениу гаљ 
Обло дрво: 
дрво за руднике 
облице од лиснатог дрвећа 
Дрво оделЈано, отсстерпса- 
ио или цепано 

Стругамо дрво од четипара 
Стругано лиспато дрво „под- 
разумевајући ту и фризе" 
Калцијев карбид 
Клиповн  н жнце од дрвета, 
осталн 

Контпигснат • 
у метричкии 

топама 
100 

500 
300 

45.000 
4.800 

2.000 
2.500 

4.800 
16.000 

800 
360 

20 

Увозне дозволе које имају важитн за напред 
прменуте контингеите издава^е се у једнаким дво- 
месечним оброцима, сем за свеже јабуке, орахе у 
љусци, суве шл.иве, чији he увоз бити допуштеи 
за време кампаи.е која траје од септембра до кра- 
ја марта и за дрво за гориво чнји he коптипгеитп 
бити 11одел.е11н у шестомесечпе оброке. 

Увозие дозволе nencKopniuhene за време пе- 
риода за који су нздате, обнавл.а11е се и MohH he 
се остварити у току паредних периода, поирх до- 
звола које he тада важиги, na (Једоваи начин, за 
иреме тих перирда, али ипак не могу прекорачити 
трајање овог Споразума. 

§3 
AKO једна од Внсоких страпа уговорпнца upo- 

ri ише забраме или мере коитипгсптовања увоза за 
робу чији je увоз na њеиу територију сада слобо- 
дап, ona he бити дужпа да o томе одмах обавести 
ouy другу Високу страпу уговорпицу да бн се, у 
случају ако би интереси one друге Страпе били 
yi рожепи тпм мерама, могло благовремепо при- 
ступитн преговорнма у циљу да се утврде коп- 
тингенти у корист ове друге Страпе. У случају 
ако, за месец дана после речепог обавештења, ne 

Gouvernement Royal Honi^rois quant a rexportation 
des fruits oleagineux, semences et реаих brutes. Les 
cleux Hautes Parties Contrectantes pomront, avec un 
prevais d'un mois ajouter d'autres produits аих mar- 
chandises citees ci-desus. 

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes 
se rćserve en outre le droit de contrloler les trans- 
actions en compensatioii dans le but de faire respecter 
le regleinent en vigueur sur le commerce des devises. 

11 reste bien entendu que le principe etabli ci- 
dessus no porte pas alicinte a la regleineiitation du 
commerce exterieur notaniment аих proiiibitions Oti 
restrictions i l'imporiaiion DU a Г ехроПаНоп. 

Article 2. 
Pour les marchandises dont l'imi)ortation en 

Hongrie est actuellement soumise a des licences d'im- 
portation, le Gouvernement de Hongrie accordera, 
pendant la durće du present accord, les contingents 
annuels minimum pOUf l'ilhpbitatiOtl ile produits 
iVougoslaves d-apr^s specit'ies: 

№ du tarif 
douanier hon- 

gibis 
77 
85 
99 a 

193 
194 
195 

DcMiomination Contiugent en des 
marchandises tonnes metriques 

ех 
ех 

197 

203 a 1 
ех 203 a 2 

286 
469 b 

Pommes fratches 
Prunes seches, etuv ees ou  non 

Noix en coques 
Bois de chauffage non coupć 

Cliarbon de bois 
Bois rond; 

bcjis de mines 
bois rond de leuillus 

Bois equarri, cliarpcnte ou 
fendu 

Bois scie de coniferes 
Bois scie de feuillus: »у 

compris les frises« 
Carbure  de calcium 
Chevilles et fils de bois, 

autres 

00 
500 
300 

45.000 
4.800 

2.000 
2.500 

4.800 
16.000 

800 
360 

20 

Les licences d'importation a valoir sur les con- 
tingents ci-haut mentiones seront accordćs en por- 
tions egales bimeusuelles sauf pour les pommes 
t'raiches, les noix en poques, les ргипеаих secs, dont 
l'importation sera autorisee pendant la campagne 
s'etendant de septembre h fin de marš et pour le bois 
de chauffage dont les contingents seront partagćs 
en portions semestrielles. 

Les licences d'importation non utilisees pendant 
la periode у afferant, seront renouvelees et pourront 
etre realisćes au cours des periodes suivantes en plus 
des licences a valoir, d'une fagon rćguitćre, pendanl 
ces periodes qui toutefois ne peuvent dćpasser la durće 
de cet accord. 

Article 3. 
Si Гипе des Hautes Parties Contractantes edicte 

des prolnbitions ou des mesures de contingentemfent 
a rimportatioii pour des marchandises dont l'impor- 
tation sur son territoire est actuellement libre, elle 
devra immediatement en donner avis a l'autre Haute 
Partie Contractante, afin que dans le cas оп les intć- 
rfits de l'autre Partie seraient atteints par ces mesures, 
des pourparlers en vue de fixer de contingents en fa- 
veur de cette  autre  Partie  puissent  etre   entames   a 
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би био остнареи сноразум o контингептнма, ona 
друга Страна уговориица uMahe право да откаже 
овај Споразум. Отказ he ступнти у дејство 15 дана 
касније. 

Члан 4 
AKO се услед примене овог Арапжмаиа појаве 

TeuiKolie практнчног значаја, ставиће се у дужност 
једпој комиснји, састављеној од претставника од- 
носних надлежннх властн, да предложи решења 
која се имају усвојити сиоразумио. Ова комнсија 
проучиће тако исто могућчости да се, na шнрој 
основп разаију привредне трансакције између 
обеју земаља. 

Одлуке one комиснје подлежа!^ одобрењу 
обеју Влада. 

Члан б 
Овај Споразум биИе ставлЈен на снагу 15 маја 

1933 и трајаће до 14 маја 1934, ако пре тога дана 
ие буде обновљен за једаи пернод којн се  има 
утврдитн споразумно. 

Pal)eno у Будимпешти, 15 маја 1933. 
Јован Дучић ,с. р. 

К. Кања, с. р. 

Овај Закоп ступа у живот кад се обнародујс 
у „Службеиим новинама", a обавезну силу добија 

temps. Dans le cas ou, un mois apres le dit avis, Utl 
accord sur les contiiigenis ne serait pas reaiise, l'autre 
Partie Contractante aura le droit de denoncer le pre- 
selit accord. La denonciation produira ses elfets 15 
jours apres. 

Article 4. 
Si lapplication du present Arian^eiiient doiine 

lieu a des difticuites d'ordre pratique, une commission, 
respectives sera chargee de proposer les solutions a 
adopter dun commun accord. Cette commission etu- 
diera e^alement les possibilites de developper sur une 
plus large echelle, les transactions economiques entre 
les deux pays. 

Les decisions de celie commission seront sounii- 
ses a l'approbation des deux Gouvernements. 

Article 5. 
Le present ArrangemenL sera mis en vigueur le 

15 mai 1933 et prendra fin le 14 mai 1934 si avant 
cette date il n'est pas renouvele pour une periode ž 
convenir de commun accord. 

Fait a Budapest, le 15 mai 1933. 
Yovan Doutchich,  m.  j). 
C. Капуа, ш. p. 

§2 

као mro je предвиђено   у   члаиу  5 
разума. 

речепог Cno- 

3 A K O H 

ЈУГОСЛОВЕПСКОМ  ИАЦИОНАЛНОМ  ХРАМУ 

§ 1 
Jloidi en ca Југословенски пациопалпн храм je 

околнпом. 

§2 

Југослове}1скн нациоиалпи храм одржаваће 
Миннстарства просвете, cao6paliaja, шума и рудј 
i!Hi<a уносећи у своје буџете сваке годнне потреб- 
ne кредите. 

§3 

Плап n извођење радова врши Одбор којп 
сачињава: Бан Зетске баповппе, Митрополит Ц])- 
tioropcKO-npuMopcKH, Претседппк Општппе цетињ- 
ске и Његотке, послаппк варошн Цетип.а, среза 
цетињског и барског n старешииа Соколске жупе 
на Цетињу. 

§4 

Овћј Закои ступа у жпвот кад га Краљ потпн- 
ше a обавезну   спагу   добија   кад   се   прогласи у 
„Службеппм новппама". 
14 јуна  1933 годипе 

Београд. 

Предлагачи пародни посланицп: 
Гавро   MiuioineBuli,   др.   Сл.   LUehepofi,   МилИ- 

воје   Ђ.   Исаковић,   Хаџи   Тодор   Димитријевић, 
Проф. Аптуповић, др. Миленко Марковић, др. To- 
ma РајиИ, Тодор P. Tonnh, Мнлап ЖнваповиК, 
Душап Аптонијеви!., Јован С. Довезепски, Hribar 
СтефаповиИ, Душап М. Живојнповп!!, Иван Ра- 
ДИћЈ Марко Mamnh, Мнлан Мравље, Д. ИванчевиИ, 
Витомир М. ВидаковпЈ!, Љубшпа ТрНфуАбвић1, др' 
Светислав llonoBnii, Мита ИсаковиЈ!, Арапђео П. 
Симић, Стане Pane др., Аптон Церер, Ловро Пе- 
СимиН, Станко pane др., Антон Церер, Ловро Пе- 
товар, Иваи Прекоршек, Мирко .Viiomenuh, M. 
Петковић, Никола Хрибар, Јово Јовановпћ, Ристо 
Крстаповић, др. Влад. Сташтшћ, Тихомир Шарко- 
ВИћЈ др. Ннкола Мнкпћ, Minan Топаловп!., Мнлап 
A. ,Божн11, др. Милорад КостиИ, ЛЈубомир Mii- 
тровић, Драг. М. СтапојевиЈ!, Ј. НедељковиН, др. 
Милан Стијић, Јурај Деметровпћ, Милоје М. Со- 
кић, Шукрпја КуртовиК, Васнл, ГрђШ, М. Јелнћ, 
Аидрпја KyjyHi.mli, Војко Куртовић, др. Милаи До- 
бровољац, Милап Симоповић, Јордап Бабамовић; 
Исо Богдановић, Хус. Кадић, др. Богдан Видовпћ, 
др. М. Лисавац, A. СтепановиН, Tmpuli, Страхпцу! 
Борисавл.евић, Миладпп IS. Величковић, Рад. П. 
Брушија, Перо Ppajnh, Хасап Торомаповић, Божи- 
дар Главички. 
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
Краљсвнис Југославије 

Одел>еље царина 
Бр. 19260 

15 јула 1933 г. 
у Београду 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДИЕ СКУПШТИНЕ 
Бсоград 

Ha основу § 12 тачке 18 Фипаисијског закона 
за 1933/34 годину, у вези члана 15 Предлога закона 
0 огтштој царинској тарифи, којм je даиа 20 јуиа 
1925 године ступио на снагу, част мн je у прилогу 
под ./• поднети Народној скутптнин иа одобрење 
pemefbe Мииистарског савета, донето na сслници 
даиа 8 јула 1933 годшге. 

Министар (bmiaircnja, 
Др. Милорад Тзор!)евић с. п. 

МИНИСТАРСКОМ САВЕТУ 
Господни Министар ПОЉОПриврвДеј пнсмом 

својим бр. 39790/V, од 17 jvna 1933 годиие, изве- 
штавајући ме, да и у овој годинн постоје, само, с 
обзиром на свакодиевне кише и времеиске испого- 
де, још у појачаној форми разлозм, са којих ie до- 
ието решење Министарског савета Бр. 19156/IV од 
24 јуна 1932 године, o укидап.у увозие цариие за 
1 годину дана на пречшпћеи сумпор и сумпорчи 
цвет из Бр. 197 тач. 2 увозие тарнфе Прсдлога за- 
кона o општој царинској тарифи, н услед тога за- 
молио je да учипи што треба како би се донело 
решење o укидању увозне царине на поменута два 
артикла још за једну годину, поигто важење поме- 
нутом pcineibv прсстаје са 29 јуиом ове годппе. 

Увн1)ајући да je потребпо омогућитн нашем 
виноградарству да се у овим тешким временнма 
сачува од пропасти и игтета које би несумшиво до- 
шле као последица иемогућности иабавке потреб- 
них joj сретстава за рдржање услед високе увозне 
царине на пречишћен сумиор и сумпорни цвет и, 
слажући се са сугестијом коју мн je учиино у том 
цил.у Госполин Министар пољопривреде, част ми 
je предложити Мштастарском савету да донесе ре- 
iiren>e којим ће продужити рок важсња своме ре- 
пгеи.у Бр. 19156/IV од 24 јуиа 1932 годиие за дал>у 
годину дана, т. ј. ДО 29 јуна 1934 годиис. 

Мипнстар ([тпаисија, 
Др. Мил. Р. Ђорђевић с. р. 

Министарск!! савет, на седници својој од 8 ју- 
ла 1933 подине иа предлог Мнннстра финапсија и 
Мнннстра пољопр^вреде, a иа основу чл. 15 Пред- 
лога закоиа o oniiiToj царипској тарифи у вези са 
тачком 2 § 2 Закона o укидању, нзмсни и допуни 
законских прописа којн се односе иа Врховиу др- 
жавну управу од 3 децембра 1931 године, донео 
.ie следеће 

PEUIEIbE: 

Рпк важеН)а ретеи.у Мииистарског савста Бр. 
1915fi/IV од 24 jvna 1932 гг)лппо објавл.еном у 
„Службеним новинама" Бр. 145 од 29 jvna 1932 го- 
дине, којнм je укинута за једну годину дана увозиа 
царина иа пречишћен сумпор и сумпорпи цвет иа 
Бр. 197 тачка 2 увозне тарифе Предлрга закоиа o 
општој царинскрј тарифи, продужава сс jom за је- 
дну годину дана, т.ј, др 29 јуна 1934 годиче. 

Претседпик Министарског савета, 
Др. Милан CpiiiKiih с. р. 
Мииистар без портфел^а, 

Крамер с. р. 
Мипнстар социјалне политике и 

пародног здравља, 
Пуцељ с. р. 

Мииистар без портфел.а, 
Др. Хамдија Карамехмедовић с. р. 

Министар без портфел.а, 
Др. Драг. С. Kojnh с. р. 

Мииистар трговине и индустрије, 
Др. И. Шумеиковнћ с. р. 

Мниистар правде, 
Б. MaKCHMOBuh с. р. 

Мчиистар без портфсл>а, 
Др. АнЈјелниовић с. р. 
Мииистар саобраћаја, 
Лаз. Радивојевић с. р. 

Министар војске n морнарице 
Армнјски 1)еиерал, 

Драг. М<. Стојаиовић с. р. 
Мииистап тума и рудника, 

П. Матица с. р. 
Мпнистар финапсија, 

Др. Мил. Р. Ђорћевнћ с. р. 
Министар грађевииа, 
Др. Сркуљ с. р. 

Заступник 
Министра иностраннх послова 
Мииистар без портфел>а, 

Крамер с. р. 
Мииистар унутрашн.их дела 
Жив. A. Лазић с. р. 
Мнпнстар иросвете, 

Др. Р. Станковић с. р, 
Миннстар (1)чзичког иаспитан.а народа, 

Др. Ханжек с. р. 
Мииистар пол-опривреде. 

Др. Љубомир Томашић с. р. 

НАРОДИА СКУПтТИНА 
КраЛ)евине Југославије 
ИМУНИТЕТНИ  ОДБОР 

Бр.  125 
14 jvna   1933  год. 

у Београду. 

НАРПДМО,! СКУПШТИНИ 
Имупитетпи рдбрр примио je преко Претссд- 

питтва Народпе скупштипе захтеве госкодипа 
Мипистра правде за одобреп.с продужења кри- 
mnmor поступка протнпу г.г. пародпих посланика 
и то: 

др. Глигооија Тадића (пет предмета) бр. 61 
no тражеп.у Судбепог стола у Петрпњи за дело 
из §5 397 и 334 ст. I Крив. закопа. 

Бр. 69 no тражењу Судбепог стола у Петри- 
11,и за дела из 5 139 Kpnn. закопа бр. 78 no тужби 
др. Светозара Стричевн1\а за дело нз §§ 139 и 302 
Крив. закопа. 

Бр. 90 no тражеп.у Kp. Котарског суда у За^ 
rpe6v за дела из § 302 Крив. закона. 

Бр. 123 no тужби Душана Eojuha за дела иа 
§ 298 Крив. закопа. 

Брапка Аврамовића Стрипасст предмста) бр 
107,   108,   109,   110,   111,   112,   113,   114,   115,   116 



278 СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

117, 118 п 119 по тужбама Санеза српских земљо- 
радничких зал[)\ia, Hoje Tiopljctuilia и Јована Дур- 
мана за дела из члана 52 и 54 Зкона o штампи. 

Николе Стајковића бр. 122 no тужби Boje Ђор- 
IjCBuha за дело нз члана 52 н 54 Закона o штампн. 

Мнлоша Драговнћа бр. 59 no тужби Ћире Ми- 
лића за дело из § 297 Крнв. закона. 

Стана Рапеа бр. 67 no тражењу Дежелног со- 
дишча у ЉубЛ)ани за дела из члана 52 и 55 За- 
кона o штампи. 

Антоиа Церера бр. 66 no тражсњу Дежелпог 
содишча у Љубл>ани за дела из § 202 Крив. за- 
копа. 

Ивана Радића бр. 65 no тражењу Kp. Котар- 
СКОГ суда у Дугом селу за дсла пз §§ 162, 165 и 
302 Крпв. закопа n бр. 73 на тужбу Mapnje Радп11 
за дела § 181 т. 1 и 247 Крпв. закона. 

Др. Жпвка Пстрпчпћа бр. 55 за дело из § 301 
Крпв. закона no тужбп Ђор1)а Петровића n 

Божидара Главичког бр. 52 за дело из § 319 
Крпв. закона no тужбп Љубисава Јовановића. 

Ha четвртој својој седппцн, одржапој 14 јуна 
1933 годппе Имупптетнп одбор je расмотрпо cne 
rope поменуте предмете n цео оптужни материјал, 
na му je част, na оспову члана 74 Устава н § 110 
Закона o послбвном реду у Народпој скупштини 
предложити Наподпој скупштини следећс; 

I 
Да се no сви.ма прсдметима др. Глпгорпја Ta- 

дића, Бранка Аврамовића, Нпколе Огдјковића, 
Милоша Драговића, Стапа Panca, Аптопа Церера, 
др. Живка Петричића и no првом предмету бр. 65 
1 [вана Pajiniia, ne одобрп продужење кривичног 
поступка јер Одбор налази, да за то пема довол>- 
но оправдаппх разлога. 

II 
Да се no предметима Ивапа Радића бр. 73 н 

Божпдара  Главпчког  бр.  52  одобрп   продужење 
крпвпчпог постугтка. 

Одбору je част доставптп Скупштипп овај пз- 
вештај, с молбом да га у свему пзволн усвојтп. 

За пзвестноце no овпм предметпма Одбор je 
одредпо  р.  р.  др.  Мпрка Ивандекића  и  др.  М. 
Поповића, 

Претседник 
За ceKperajia, Имупитетпог одбора, 

Иван Лончар с. р. Др. Милаи Секулић с. р. 
Члапови: 

Др. Ивапдеки!) с. р., др. Глигорије Тадић с. р.. 
др. Милан noiioBnii с. јх, др. Матеј Перић с. р., 
др. Мирко Дошен с. п., др. Фрањо Грубер с. р., 
A. Клинц с. р., Мпх. Вурић с. р., n једап потппс 

нечптак. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милинка Р. Милутинови!!?, народног посланика, на г. Министра грађевина o бесправном заузнмању 
земљишта грађамима Срсза драгачевског за изградњу путева 

Госполппе Мппистре, 

Надзорницн nvreiia и nvT;ipn лржаиппх и ба- 
повипскпх путеиа у моме Cposv мпагачевском a na 
путевима којп плу преко мога Среза лоагачсвског 
заузели су земљишта rpahamiMa мога Среза около 
пута преко канала са јелпе И друге стране од 2—G 
метара од канала и побплп кочпће као зпак ло 
Kora геометри који врше премеп зсмл.ишта имају 
да умеру као путно земљиште обухвате. 

Порел оиога истп надзооници м путарп саоп- 
пппли су грађанима пп огпаду измакку до кочпћа 
Koin су onu побили. Има случајева гле су грађани 
паправпли граНевппе kao кућс, шталс, зградс и 
бунаое, поред пвога посадили калемс и ппћн.аке, 
Све je ово урађено n рађено од пре 15 година n 
i-nme. 

Лпл>с, пма л.уди Knin cv iiMan>a куппли; исто 
пм je нзмепсно до пута и na исто зрмл.шпте добиш 
су и таппје, те na OCHOBV исте и бграћивали, поди- 
зали грађевппе, садили калемове и врћњлке м т. д. 

Сада надзооници путева и путаои Среза лпа- 
гачевског, Bairommc дринске саопштпли су граћа- 
нима ла ограчу измакну ло кочпћа, куда су их они 
нсппбпјалп. Поред овога ita уклоне грађевине a 
калеми који су се затекли na обележеном землЈИ- 
шту, да остану државпп, баповппскп,  n т. д. 

Господпне Министре, 

Да ли je право, лд људа, којн су rpaljeunne 
подпзали, калеме и воћпиаке садплп од npc 15 го- 

дина и imnie a nnjc пм нпко na пут до сада ciajao, 
да сада уклањају и да трпе штету без њихове кри- 
вице, a мање вшие, ако су суседна nMaiba купили 
n на истр таппју уредпо добилп. — Поред овога, 
да лн je право да ЛЈудн подижу калеме и воћп.аке 
кроз 10—15 годпна n тамап кад на род стижу, да 
сел>ак од n>nx види користи рни данас да им сс 
одузнмају? 

Ово ббелбжавање и заузимаше земљишта око- 
ло путепа извршено je и то: 

1 — Ha путу Чачак—Гуча — Котража — Ива- 
њица; 

2 — Ha путу Белпца —■ Впча — Каона — Mn- 
panh: 

3 — Ha путу Вича — Губепенцп —■ Pajau; 
4 — Ha путу Паковраћ — Дучаловић — Дл.ип 

— Пожега; 
5 — Ha путу Гуча — Голубац — Мнросал.цп 

— Дивљака; 
6 — Ha путу Дучаловићи — Тијање — Кра- 

варица — Ариље; 
7 -— Ha путу Иван.пца — Луке — Дувац — 

Kaona — Mnpanhn: 
8 — Ha nvTv Велица — Драшксвпћа Кафана 

—Плоча и Саставцп. 

Господипе Мшгистре. 
Прслп>а земЛ)П111та, која се заузимају граћани- 

ма мога среза, ja тражпм да ви пздате потрсбпа 
napelien.a техничком управном оделеп.у Дрппскс 
баповпис, ла псто оделе^е изда пареНење надзор- 
ницима пугева и путарпма мога срсза да JICTU из- 
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макиу кочнће до канала; како je се до сада народ 
служио са истим путем, тако се може и отсада слу- 
Жити истни. 

Ha случај да je немогуће издати овакво impe- 
heH>c да се кочићи измакну, оида тражим да се 
сопственнцима заузето земл>ии1те процени, na да 
нм се нсто no процепп псплатп, a тако и трошкгжи, 
као и ррађевине; које би требали да са побележе- 
ног земллппта уклоне; пошто за ово грађани пису 
криви. Јер ако нису пмали право да саде калеме и 
подпжу грађевнпе, требали су надлежни још у ono 
доба да грађанпма ово спрече. 

Посподине Мнппстрс, 
Предњу интерпелацију на основу предњег упу- 

ћујем на Вас и молнм Вас да ми на првој наредпој 

седпнцп Народпе скушптппе датс усмени одговор 
ima мислите no предњем предузети, да се ови л.у- 
ди, којима je земл.иште заузето око/ro путева, ос- 
лободе истог. — У крајп>ем случају, да им се штета 
пакпади, јер 11>ихова крпвица не постоји овде. 

За предЈћу иптерпелацпју тражнм хптпост, a 
због чега тражим псту образложићу приликом са- 
општеља исте UapojiHo\ скупштипн. 

Господипе Миппстре, n овом прнликом при- 
мпте, ув^рење мога одлпчпог поштовам.а. 

14 јула 1933 г. 
у Београду. 

Милинко Р. Мнлутиновнћ 
народпи посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЛА 

Д-ра Кожула Марка и другова чланова Народног клуба    на   г. Министра    просв!ете    Д-ра Раденка 
CraiiKOBnlia преко Претсједника Народне скупштнне   г.   Д-ра   Косте   Куманудиа. 

Господине Претсједппче, 
И под влалавппом Аустрије и Ма1)арске у na- 

iiiHM школама славила се je успомена na Зрињске 
и Фрапкопане, na дан 30 травп.а сваке годипе. 
Култ Зршћскога n Фрапкопапа код Хрвата je ne- 
лик. Аустрпјске n иађарске властп v предратпо 
доба, гледале су na свакп пачин да тај култ осла- 
бе, али пм то није успјело. 

Особпто су тај култ задња 5—6 децеппја хр- 
натски ђаци у пароду ширнли и подржавали. 

Успркос тпх настојања аустријских и Mabapr 
ских властн. опет Управпе власти у Аустрпји и Ма- 
hapcKoj пијесу казппле ни прогањале ђаке na na- 
чип, да би те казне бИле осјетл.пве. 

Док се то тако дешавало у Аустрији и Mahap- 
ској пре рата, v нашој властитој слободпој Југо- 
славпјп се дога1)а, да су четпрн 1)ака у Шибепику 
истјерана из рсалпе гимназије, јер су паводпо су- 
1)еловала маппфестацпјама за Зрпњског И Фрапко- 
паиа дне 30 травња 1933 год. 

И када би била пстииа, што пије, да су ђвЦИ 
судјеловалн мапнфсстацијама Зрињскога и Фран- 
коппна, за то ђаке нпје смјела стигнути никаква 
кнзна, која их je стигла, јер je такова казпа иза- 
зив, за све one, којп су у прослаип Зрпп>скога_и 
Фрапкопапа  гледали славпп  чпп  name  хпсторије 

Овакова казна, која je стигла ђаке из Шпбе- 
иика, кукапап je n јпдан одраз схватап,а опих, 
којп су ту казну ударплп ђацпма. Ђаци морају би- 
ти идеалисте, јер бн иначе било зло када таковн 
1>аци ne бп бпли. 

Tora радн, Господппе Мппистрс. слободап сам 
управнти na Вас v смислу §§71 и 72 Пословпога 
реда у Народпој скупштппи следећу пптерпела- 
Цију: 

1 — Да ли Вам je Господине Министре, no- 
знато, да су у Шибенику 4 ђака више реалне гим- 
пазије кажњепа na изгон од две године даназато 
само, mro су судјеловалп служби Божјој, која се 
давала за покој душа Петра Зрпп.скога и Кпстс 
Фрапкопапа, дапа 30 травп.а 1933 годппе у HIii- 
бенику, и што би паводпо били пред црквом, гдје 
се служба Божја обавила, судјеловалп овацпјама 
за Зоињске и Фоанкопане? 

2 — Да лп Вам je Господипе Миппстре, позпа- 
то. да су се због те казне, која се ииала ударптп 
ћацииа?! Meliv професорима реалпе гпмпазпје v 
Шпбеппку створпле двпје фропте, ОНИХ који cv 
бнли за казпу n оппх којп cv билп против казпе 
1>ака, n да су опи професорп, којп cv тражили 
клзпу за ћаке претили се опима, којн cv загова- 
рали, ла се hanu не казке, mro ic све бнло позна- 
то li јавиости, a што ie све скупа изазвало скан- 
дале и саблпзап у граНапству? 

3 — Што мислпте Господппе Миипстрс, дп 
кодузмете, ла се кажњеним ђацпма и огорченој 
јавпости v Шибенику даде сатпсфакцпја и задо- 
вол.еП)С? 

Молпи Вас, Господипе Претсједпиче, да се ona 
моја шперпелацпја прочпта v Нлполпој ci<vmi(T:i- 
пи и да ми Господпн Миппстап просвјете даде у 
Наролпој скутптипп одговор na )\crv. 

Примите, Господипе Претсједниче, израз мпга 
дубоког поштовања. 

Београд, 14 јуна 1933 год. 
Мародпи посллппцп. 

Др. Кожул с. п. 
Проф. Лојзе Јаи Павлич с. n. 
Лозо Батинић с. D. 
Др. Ђуро Лсушић с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
народног посланика Косте Алексића  на господина Мнпистра саобраћаја 

Ha оспову члапа 72 Закопа o пословном реду мннпстар саобраћаја изволи дати cnoi плгоиор и-л 
у Народпој скупштипп, част мп je подпстп ову псту у једној од пареднпх седппца Народпе CKvn- 
иитерпелацпју, с  молбом  да падлежпи  Господин     niTiinc, за ову интерпелацију тражпм хнтпост: 
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1 — Питам господина Мнпистра caoopahaja да 
ли му je позпато, да извеснн жсљезпички чнисп- 
ници коче промет на тај начин што no неколикс 
дпна вагопи са разном робом путују HI прузи у 
дал.пнн од 90 километара, иарочито крсч иегашеи 
који после 3—4 дана упраптпс и постаје псупо- 
требЛ)ПВ. 

2 — Да ли je г. Мииистру позпато да се за 
један вагон креча паплаћаје од Ваљева до Бео- 
града подвоз дин. 500.— н Општииа у Бсогра^у 
иаплатн 200.— днп. за мерину н трошарииу, a Ba- 
ron креча кошта и продаје се за 2000.— дпнара. 

3 — Да ли мислн г. Минпстар да у ова тешка 
i'pcMcna снизи таксу јер ми je то no пеколико 
пута обећао. 

4 — Питам г. Ммиистра да ми објасмп зашто 
je паредио да се креч нстовара за fi сати н лко je 
прошле године био истовар 24 сата, и да ли je мо- 
гуће продати n пстоиаритн Barosi кроча за 6 сати. 
Разумео би да je потреба државна и да срећом 
има извоза, али како на свакој стаппци леже 
гтразни теретни вагони недел.ама и месецима, ne- 

разумем зашто ово да се нстовара за 6 гати же- 
лим да ми г. Мимпстар објасии. 

5 — Зна ли г. Министар да услед прескупог 
подвоза na железпици иаши трговци довозе ро- 
бу са колима сувим путем и на тај начпн деломпце 
опада теретпп промет. 

fi — Зна лп г. Мпппстар caoopaliaja да креч 
продуцпра nam пајспромапптјп сталеж коме тре- 
ба у овпм TcuiKiiM ирсмеппма !'тто више помоћн a 
ne одлагатн. 

Ha оспову свега изложепог молим хитпост ове 
моје интерпелације, јер се државни пнтересп де- 
ломице крн>е ако се ne буде одмах приступило 
поправцп нашег cao6patija који je n ппаче nacn- 
ван. 

Прпмитс, господппе Претседппче моје особпто 
поштовање. 

15 јуна 1933 г-одине 
у Београду. 

Коста Алексић с. р. 
пародпп послаппк 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метмкоша, народног посланика на господииа Министра ф11нанси!а гледе фирме „Мон- 
таника д. д. у Загребу, која држн у закупу државии угл.енокоп Мајевица, a која je оштетнла државу 

утајом пореза за више милиона динара. 

Господипе Мпппстре, 
(Ј,11рма „Моптаппка" д. д. у Загребу, која др- 

жи у закупу државпп угЛ)епокоп „Мајевпца" оште- 
тила je државпу касу од почетка свога рада до 
дапас са огромпом свотом од впше мплпопа лп- 
napa n то na тај пачпп, IHTO je водила лажно књи- 
говодство n правила лажпе бплапсе, псказивала 
малн добптак да нзбегпе плаћању пепосредиог по- 
реза. Иста фирма исплаћнвала je месечно акциона- 
рима огромпе своте у пме плата, удела, репрезеп- 
тација итд. са цш1>ем да смаљи добптак n пзбегпе 
плаћању пореза, a акциопарпма псплаћепе доходке 
дала je књижитн под разппм друтпм фппгираппм 
нздатцпма, како бп избегао плаћању службеничког 
пореза. За продапи угл.еп у матопродаји mije 
onlie плаћала пореза na пословпи промет. УглЈе- 
покоп „Мајевпца" je државпп pv.imiK и пздат je 
споменутом друштву v закуп, уз услов, да плаћа 
држави пет посто од бруто утрошка олбившп тро- 
шкове подвоза угл>ена нз Мајевмце у Снмнн Хан 
фпрма je књижила na рачуипма „прсвоз угл.ена" 
и на рачун „цесте" фингпрапе ставке разпих испла- 
та. како бн нздатак na „препозу" угл>епа бно чпм 
nelm a ради тога доприпело се лржави — чим 
мање. O томе je свему поднета бнла прпјава, сп 
локазима, пореској управи у Тузлн na дан 10 маја 
1932 године али пореске власти cv биле глуве на ту 
пријаву, али наведеиа фирма сазнала je за садр- 
жај те пријаве којпм путем и ппчииом то могу 
зпати само opranu дотичне пореске управе. 

Пореска управа требала je одмах копфиско- 
вати књигу благајне и остале књчге и кореспон- 
депцнју, која доказује крпвице дотпчпе фирме, 
алп пореска управа mije палазила за потребно да 
се no тој пријави мпкпе. Пошто пореске вла- 
cin у Тузли no прпјавп овој пису пишта радиле 
подиесена    je    државном    тужпоштву    у    Тунли 

na 20 маја 1932 годиче кривпчпа npnjana 
ради утаје, протпв истој фпрми, која има 
своју техничку лпрекцију у Тузли, a цептра- 
лу у Зпгребу. Држпвпо тужиоштво да заштити 
државпе пптересе одредпло je крнвнчии поступак 
na je no закључку суда нстражпи судпја провео 
у техпичкој капцеларијп „Моптапнке" у Симин- 
Хапу — Тузла преметачнну и конфпсковао све 
кп>иге и кореспондепцпју, коју je тамо нашао. 
Истом, иза тога, no наређешу Мипистарства фн- 
илпсија дошла je код исте фирмс na уредовап.е 
Попеска управл у Тузлп. али je прије тога суд у 
казненом предмету против Управпог одбора ,.Mon- 
тапике" сва акта n књиге коп(|)11СКовао, ради зло- 
чииа ИЗ 5 334/11 и S 215/И Kn: з. који се поступак 
повео под озпаком к. п. 444/32. али Пореска упра- 
ва у Тузлн није затпажила заплену архпва и кљи- 
га у Загребу, где ..Монтаппка" води своју цептра- 
лу. Држава je у паплати пореза прикраћена за 
милпонске своте a фппапсијске власти ne миму се, 
да осигурају штету државе n прикрату пореза, на 
HMOBimv члапова Уппавиог олбора „Моптапике" 
д. д. у Загпебу a пнти na иметку истога друштва 
који постоји у Мајевпцп na жнцари у дужипи од 
депет километара са три станице и прппалајућим 
вп прибором. шггсј импде потраживаи^п од Мини- 
гтарства саобраћаја за лиферовапи угал.. Према 
томе потребпо je да се интереси државе заштите 
n да се за времепа извптс потребпа обезбеђења, 
iep досалањи нехат финансијских власти доказује 
да се слабо штите лржавпн иптереси, јер je бнло 
ппемсип лато фирми да се некн докумепти као и 
благајничкп дпевппк уклоне npnje доласка судца 
нстражитеља. 

Од малпх занатлпја и трговаца и од сел.ака 
земл^орадппка пореске власти врше паплату под 
пајтежим условима без икаКвих обзира иа закои' 
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ске прописе no извршсњима, a код велике фирме 
v којој изглелп странц иводе главну реч, финан- 
сијске власти су глуве и неме кпда им се доставе 
гпчпп подаци o утаји лржавног прреза лажнпм 
ки-иговодством и правл>ељем лажног билаиса. У 
списима са пријавом код дрл<ав11ог тужиоштва као 
и v пријавн код пореске власти иалазп се писмо 
„Монтапике" д. д. из Загреба од 7 марта 1931 го- 
днне у коме упућеном на своју тсхпичку лирек- 
ци.ју у Тузли издаје рву нарелбу: „да можемо кра- 
јсм године удсспти нате књигбводство, према на- 
inoj »ељи. те да можемо саставити билансу, која 
нам одговара, потребио je, да водите и Ви дво- 
струке кн.игс и то једну кп.игу у којој ћете про- 
кп.чжити сваки издатак и примитак тачно, какр 
буле одгонарао стварности. a једиу књигу морате 
nojiuTii тако, да се концем годиие могу некоје став- 
кс и промјенити према потреби ,,—" зато je нај- 
бол.е, да ову књигу подите са оловком, да у слу- 
ч^.ју потребе мпжете појелине ставке пзбрпсатн. 
Такових локумсиата има још миого у рукама прп- 
јавител.а, кога пореске власти пн финансијске вла- 
сти ни до данас ннти су саслушале нити су сва до- 
KVMciira прегледала iiirrii je благајнички дневник 
извнднла, да се милијоиска утаја на штету држа- 
ве утврди. нити су финапсијске власти што до са- 
да предузеле да će лржава осигура за сву ттету 
и за гве ута!ом прикраћепс порезе, a то се ради 
од 1P27 године непрекидно. 

Пошто су милијонске своте штете за државу, 
no овој ствари, у питању, a пошто финансијске 
ваасти не показују никакова интереса да ову ствар 
савјесно испитају и доврше, a исто мирује н сул- 
беии поступак. jen су no среди крупне интервен- 
ције,  то  сам  слободаи,  Госполиие   Мииистре,  да 

Вас умолнм да ми у Народној скупштшш изволи- 
тс vcMciio одговорити: 

1 - - Je ли Вам познато да je фнрма „Монта- 
ника" д.д. у Загребу, која држи у закупу државпи 
угл>енокоп ,.Мајевица", тсхпнчка днрекција у Ту- 
зли оштетила државу за више милиона дипара na 
утајп пореза непосредног, службеничког и пореза 
na послоипи про.мст, a да порсска управа у Тузли 
na примљену пријаву од 10 маја 1932 годипе до да- 
nac пишта није предузела за паплату тога порсза 
питн ?а обезбеђепЈС пстога na имрвини павсдснс 
фирме? 

2 — Што капите учинити да се пореске властп 
присил« да заштите државне пптересс и да за- 
тражс код псте фирме у цептралп у Загребу за- 
пљечу свих књига n кореспопдепцпје nanocc да 
прпбанс благајппчкп дневник, којп je ca пекпм до- 
кумептпма нестао и да се нзврши обезбе^еп.е за 
корист државе на свој имовини наведепе фнрме 
no само у ..Мајевицм" и у Загребу, пего и na свнма 
местима где се иалази a папосе и код свих чла- 
iiona управе тога предузећа? 

3 - - Јесте ли вол.ни казнити no закону, за 
учип-сие пропусте, надлежне пореске и финансиј- 
сс^ oprane, за пример осталима, да се брље пази 
иа разрез и наплату пореза код велнких подузећа 
и фирма у којима су поготово страпцн, да се спре- 
че опакове милнонскс штете код појединих преду- 
šciia' im штету лржавс? 

Нзволите, Госполинс Мииистре, примити уве- 
рси.о o мом поштоваи.у. 

Пеоград, 5 јула 1933 годиис 

Лр. Милаи Метчкош с. р, 
народни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЛА 

Лг>- Милаи^ М?тикогчг1. наполипг посланИка na гос 
злрард^ ради хитие помоћи незчпоглено! падио! 

никп у трговини, ииду ' 

Госпотипе Мииистпс 
Но само ла je тегпка биједа пали иезапогле- 

ности захватила мноштво радника no сппм пре- 
лузећима noro сс опажа и очајнр стање Meln' тр- 
говачкпм намештеницима и прпватпнм чиновни- 
цима v тргор.инм, индустрији и банкарству, na то 
очајпо стање neh je тако тешко, да се већ ппкако 
полппсптч ne може. Љупи немају чпмо ча n.-ia*-aiy 
кпрпје, бацају се na улпцу без икакове заштите, 
a то ene пред очима свпју nac. Истовремепо ona- 
жамо у нашој земл.и упослеппх преко 45.000 стра- 
ппх ралппка и чиновника v разппм предузећима, 
крја су крд nac као домаћа, заш.тићена разним по- 
годпостима. Имамо у самом Загребу преко 15.000 
незапбслених радника, приватннх чиповппка, те 
трговачкпх и занатлијскпх помрћника, a у самом 
Загребу n околпцп пмаде страппх радпика n npn- 
ватних намјештеника преко 5 хиљада. 

Потребпо je, да се хитпо предузму мјере за 
упослење пезапослепих трговачких, принатних na- 
мјоштеника и многобројппх ралепика. Потребпо 
je, да сс допесу прописн за безобзирпо одстрање- 
и е запослепих страпаца у nainoj државп, како то 
члпе и друге држане са нашим држављапнма, јер 

полина Министпа со11и!алпе полмт1Ч{е н нзродног 
снази тпговачких намјештеника, приватиих чпнов- 
"трији п банкарству. 

cf! мора наћи хл-.еба n посла нашим дрмаћим ne- 
ушкленим трговачким и приватним намјегптени- 
цнма n ралницима. Ради тешког стап.а пезапосле- 
пих трговачких и приватних плм^ештеппка. кож 
немају приуола, na лугују гтанарине кућевласни- 
ппма. потпебно ie, за ibnxoBV заштиту од лело- 
жације и запљене ппкретпппа ла се лппесе уре^ба, 
Koia ће лппијетп o6vcTanv гвих т\'^бп и рзпппте- 
ња, с паслова дужпих Knnnin " пб^гтпп\' сулбоцпч 
отказа закупа стлпа. Потпебпп ie ла се хитпо 
стлопп државни фонд за полуппп^ње сђцх ие.упо- 
глспцкр у nanioi лржави a пртребно ie, ла сс за- 
I-TI-OM perv.Tnine ппташе o рагел.пвапл' л.улп пп- 
cio.'ii 1:ка ii3 гоадрва, Koin cv рстзвили и папустп- 
Л1' rroio Kvhe и земл.ишта, na којимч су моглп 
CBoinM оалом лобпо живетп. лочим сала v гоалр- 
пима одузимају рад и памјештеп.е доугима пеза- 
чсс.кпима, премла за то немају кпалчсћикапт^а. 
Исто тако потоебпо ie, да се проведе кплопизаци- 
ia свих квалпЛпцпраппх a пезапослепих тргоиач- 
ких n приватних намештеника, кар и радника, ко- 
in у cnopiM струкама немају пзгледа за упосл>С11.е 
т tiMaiv пол>у ла паде земл.у као колоппстп, јер 
ie потребно да се сви незапослени ма и у другим 
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струкама илн noMohv колоинзпцнје упосле, да сс 
сваки узмогне да бави продуктиппим радом за 
одржање своје и своје породице. Има Југославија 
доста мјсста и на земљишту неликих посједиика 
и no осталим великнм подузсћнма спнх струка 
доста мјеста да запосли своје домаће југословеи- 
ске ралпикс, приватне чиновнике и трговачке и 
занатлијске иамјсштсиикс, који су даиас без no- 
сла, криви.ом наше админнстрацнје и намјером 
надлежних власти, који су palje помагали страио 
радништво и страме намјештенике. 

Ha темсл.у свега тога слободан сам Вас умо- 
лнти. господипе Миннстре, да ми изволите у На- 
ррдној скупштини VCMCIIO одгрвррити: 

1 - - Je ли Пам позмато очајпо, тсшко стаи.с 
псзапослепих радмчкп и трговачкнх и прпватпих 
намјештеника, који cv Лугословени, док има у Ју- 
гославији преко 45.000 страпаца тргбвачких п 
приватних намјештеника и радника, који су запр- 
слени? 

2 — Шта каинте предузети да се обуставе лс- 
ложације, заплене покретнииа, тужбе с паслова 
дужннх станарина и судбени откази стаиова, код 
неупрслених трговачких и прнпатиих намјештени- 
ка н радичка. ради дугујућих стапарнна? 

3 — Јесте ли волјНи предложити Народној 
скупштини пројект закона да се код свих држав- 
ннх власти створи државни фоид за подупирањс 

свих пезапослсиих у Крал>евнни Југославији? 
4 — Каиите ли збрииути да се у споразуму са 

осталим Мнинстпрствима донесу прописи закоиа o 
заштити незапрслених приватних трговачкнх 
намјештеника и радника, да се истнма првенстве- 
по осигура намјештење a исто тако да се обави 
хитиа ревизија свих странаца трговачкнх и при- 
ватпих намјештеника и радника те да сс странци 
пошаљу сводим кућама a иезапослепи домаћи рад- 
ници и намјештеници да дођу до хл)еба у својој 
домовиии? 

5 — Јесте ли пол>ни у споразуму са г. Mmm- 
стром пол>оприврсде прсдузстн потребпо, да сс 
OMorvhii кблонизација нсзапослеимх домаћих иа- 
мјеттеннка и радника, који у својим струкама не- 
мају изгледа за запослење a вол.ин су да буду, 
да се посвете земљррадњи, да се тиме очува голи 
живрт толиких хил.ада тешкс снротиње домаћих 
привптиих и трговачких иамјештепика и радпнка? 

G — Каните ли предложити хитно закопски 
предлог o заштити незапосленнх радпих сиага 
Крал.евнис Југославије? 

Изволите, господине Мипистрс, примити уве- 
рење o мом поштоваљу. 

Београд, дие 4 јуна 1933 год. 

Др. Мнлан Метикош с. р. 
пароднп посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦША 

Др. Л^плана Метикоша, паролпог посланика na господнна Министоа пољопривреде   ради незаконп- 
то постављеног комесара у средншњем пмеларском друиЈтву   за  Дрпмску   бановину у  Сарајеву. 

Господине Министре, 

Средншн.е пче1арско лруштво за Лрииску ба- 
HOBIIIIV добнло io чл чо^пкочит тшчим комесаоа. 
чији ie пегтпгчии оаЛ смлчп очиетио мавсдено 
дпуштво. Морао ic бити пполотос пчела/оски тс- 
чај, морао ie пчеллрскн институт почети са ралом 
a то све niiie vnnl-ciin. Комесар ie лао направпти 
l.50 KoiiiHinui од мокое и слабе ласке и лап ic из- 
ралити 150 кг. гаћа Стебрта и ц*поарцЈ1Нд). гвдке 
седмице мен-по ic пословп^е, тс ie сав рад noniv- 
ио укоччо. Нс само na ic тимр нанршена вслика 
пгтета v HOBUV, него je изгубљена читава сезона за 
пчелаоење, a окшћеи ie у наролу гдлкч углед овог 
соелишњег пчсларског дпуштвп. Ова! незаконити 
ттетни рад кпњи углед лржппс a иппод то ие мп- 
же равнодуптно rta глтп ien ic ппрод дао nomn 
лп\ч11тп\' да ''onorc наоод\' кописти. n ne ла га по- 
1еличп1пти пмтепеси и каппипи пске mcnme униш- 
тс У OBOI' бпппвмми пбтоебан ic ннтензивпп и CTOV- 
чап ппл иа подизању пчсларства na imic била пп- 
треба да сс комесаријатом впсђа и поиос тбппа 
средитн.ег пчеларског друштва, који je ппказао 
иеуморпи и поштепи рад кроз дуже врсмс Жалбе 
су умсспс ла ćy крмесаоа лпвели очи. кт'и су рп- 
itnie лтпе \'правл>алп га истнм лруштвом ради ис- 
iiraiha u иемара, те су 6ine сваке голиис пазче 
viaie порцп п нпкаковп рала miie било у иароду. 
те je и Окружни суд моро ла рпчм игтрагу. 

Ппштп Срелиит.е пчеларско друштво nnic по- 
литичко исго приврелио и иациоиалио niiic било 
места да се постаРл>а комесар. Осим тога ако има 

налзопа o раду друштва као друштва привоеднога 
није бнла надлежиа Управа политмс у Сара{еву 
да захваћа у рат овога друтитва него ic то спалало 
у надлежиост Министаоства пол.оппквреле однос- 
ио на пољопривредрр одељеље Банске управе 
Дрпискс бановине, ио пол^опрнврелно одел>ење 
Банске управе дало ie napeheii.e да се комесао сме- 
ни. Пошто ово друштвп ммаче великн 6poi врло 
угледних лица као почагчс члангвс и поттп ic na 
гкупптпш доуштва ол 2 аппила т. г. закључена 
пеопганирашпа и друштво се претвара у 3arpe6v 
то ic постаЕлдм,е комесапа зчачило не само уни- 
ч.чење угледа пвогд друш^в^ него н упропашћеље 
његовога рала ц paasoia за привредни напрсдак 
namera napma. 

Пошто  ic  погвс псзакоипт овш'  захват поли- 
UH|cke   ИЛаСТИ   ^'   п^л.очпчппс-гио   ЛПХЧПТВП   ТП   Bar 
молим Госптичс Мичистрс лп ми изволите усмено 
у Нрподцгм гкупштани олгорорити: 

1 — .Te ди Вам по?чато ta ic управа полчии!^ 
v Cnnnicpv ппставилп комсгапа ср^.дИЈињем пчелап- 
рком друтитву за Опинску бановинУ v Canaiep^ 
ппотир, рпл." прлзрпривреднрг олслеипа Банске 
упрр«е у ("лпајсву? 

2 - Што камите ппедузети да у будуће по- 
лицијске власти не гмстају улоужења за разво| 
пол^прирпсле, v и.иховом паду? 

3 — .Тсстс ли вол^чи у ггтпппзуму са г. Мчпи- 
гтоом ^т'тпл"'Ч)ИХ поглпр^ оппсдити истрагу ппо- 
тиву лица Knia су нпчслп тптсту Гпелитч,см пчс- 
ларском лрутптву у Сапа!еву незакрнитим погтав- 

,љав>ем комесара, да пста лчца иакиаде пупу штету 
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и да осете послслпце свога незакоиитог поступка 
према Средиши>ем пчеларском лруштву за Дрин- 
ску бановииу у Сарајеву? 

Изволите, Господиие Мииистјјс, примити уве- 

рсње мога поштовања. 
5 јула 1933 годинс 

Београд. 
Др. Мнлаи Метикош с. р. 

иародни посланик, 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнте Днмитријевнћа, мародног посланика na 

У последње време међунаоодна политикп 
покзазује жнве и важие промене. Men.-ajv се одиоси 
изме1)У појединих дпжава и запажа се јасна те- 
>кн>а за 4\',i>aii>eM мнра и гл гтпсилпзатпом злрпвнх 
олноса Mebv чагродима. У том гмислу закључен ie 
€5ио Пакт v четвпро Koin ie од Народне скупптше 
Краљевиие Југославије био птгрлио примл-сн и 
позлрл1'л>е1Г као гараитија мира. V том смислу, та- 
Kohe ir ироспорио зпклл^чеиа '\с 3 јула v Лондоиг 
измс1)У Совјетске Рзтије, држгип МШе Антантс, 
ГГол^ске и TvpcKe koHBemfrtja o лсфииицији иапп- 
лачл. Dna кпинснција ЗгП<лл'чс1га je у иптересу мира 
ir осзбелиоста V л\'х\ Бриаи-Келсгопа пактп, a no 
составу скоро ie гготпуко индентична тексту пред- 
ложеном от Комитета за ггитање безбедности Пп- 
игте Комиппс1 Коиферснцијс за разоружање. Ra- 
жио je пагласити да ie преллог, изложеп v изве- 
uiraiv Опште Комисије од 24 маја. учип.еп био од 
Совјетскс лслегације. 

У скугпитшгској лебати o буџету Миннстар- 
ства опољних послова имао оам прилике скренути 
пржп.у Hapr.-nroi скутаитини на тала иелавно за- 
кљ>учен пакт o ненападаи>у између Фр.нгцуске Ре- 
публике и Совјетске Русије, нагласивши сав зна- 
чаЈ овог позитивног политичког акта за обезбеђе- 
н^е мира у Европи, a иарочито na истоку Европс. 
Навео сам том приликом значајие рсчп изговорс- 
не поводом закл.учеља тог пакта од г. Ериоа, та- 
дањег претседкика Француске пладе и иашег na- 
рода осведоченог пријатеља у чијој акцији и идеји 
лежи стална и искрена брига o Југославији, a тим 
самим и његов политнчки систем са закључењем 
Фракцуско-Руског гтакта o ненападању обухвата 
поред огантег сбезбеоеља мира и безбедност нашс 
земле." Сматрао сам за потребио да истакпем та- 
коое да Совјетска Русија поклзује. јасио и олре- 
оеио извесну позитивну преоријентацију у својим 
међународним односима. Потврла ове позитивне 
преоријентације потвроује се закључењем cepnie 
конвенција o ненападању са својим суседима, a на- 
посе. и са држ?рама Мале Антанте. 

Политичка дезоријентација која je почела ха- 
отично да захвата ссет, у последње време. изглсда 
pn.^palivje се и ствара сс пут ста^илизацији n no- 
литичкој и економској. Узрок поремећеног стаи.а 
у Еврбпи и na истоку Европе, изгледа, великим 
делом лежи у ненормалним екоиомским и полп- 
тичкнм односнма европских земаља са Руснјом, 
која, већ }in видљиви иачии, прерријентацијом сво- 

господина Миннстра ииостраних послова 

|е СПОЈИНе политике, показује тежл.у успоставнти 
кс.рмалне ол.носе са европскпм земл-ама и сара- 
l.npaTH актпвио na ббр.^бћК^у мпра V Европи. 

Ова n оваква тсж11>а Совјетске Русије заслу- 
жује »прочиту пашу пажњу с обзнром на полити- 
чке и екоиомгк" иитересе irmne земље. Довол^но 
je наглашено бнло, у светској јавпостп ла се ус- 
пбстављањем пгрмалпих одпоса између Француске 
и CoBioTCKe Руги;е обазбеђује мир na пстоку Ев- 
ропе. Позпрта je ifakoHe приутаљска сугестија у- 
чињена ол Фршчптке, Пол>ске и Румупије na и др- 
жавама Мллс Аптлпте у циљу нормалпзпрап.а љи- 
хових одпосл са Совјетском Русијом, a у цил>у 
обезбеђења мира ил истоку Европе. 

Совјетска Pvcitia, у духу позитквие преори- 
јентациЈе своје мсћународне политике узима исто 
тако позитивпу n лктивну улогу и на светској прк- 
впсдној конференвдји у Лоидону, нстич\'11И се као 
[е.дан врлп важап фактор у трлжеп.у здрлвог из- 
лаза из садашње хаотичне привредие кризе пелог 
света. To noTHPhvie жив пад иа п:ор.мализовап>у ол- 
носа H3Meliy Енглегке и Русже. a тако nrro n прс- 
говорп Северо Амсричких држава оа Русијом o 
обавл-аи.у међусобннх игрмллпих одпсса. 

To су све чпп.еппцс n рлзлозп који, неоспорип 
тражс рсвпзију и олноса дооадашњих плмс1)у Кра- 
љевине Јутослав^ј« и Совјетске PycHie. 

Одјеци И коментари и нвјживље иптерссован.е 
светске јавпости o великом политичком значају 
заклученс коивенције у Лоидону o дсфипицији 
нападача пзмеНУ Совјетске РусиЈс, Пол>ске, Тур- 
ске и Др'>шва Мале Антапте пзазивпју и иајживље 
интересовање Југослопснске Народне скупштине o 
том велшсом међупаролиод! политпчком акту, ко- 
јему je једшш циљ позитивно обезббђење мира у 
свету. 

To je разлог који ме побуђује, и поред раснс 
снмпатпјс који наш народ везује с Русијом, да 
заиолти господина Министра спољних послова да 
M.i изволи v Hrpojiioj скупттипч одговоритм ;;о 
ono питање: 

Каклв значај прстставл>а за међународну 
политику наше зсмл-е конретипл o дефипицији 
нападдча, закључена 3 \yka овс годип? између Со- 
ivercKe PycHie и држлва Мале Аптаптс. 

5 ј\-'•!   l'933 год. 
Београд 

Мита ДимнтријевиИ с. р- 
иародни  послаинк 
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ИНТЕРПЕЛЛЦИЛА 

Др. Милана Метикоша, народног послаиика na го 
пнстарског сапста, зашто je скппут са дневног ре 

земљорадника и сређипању к 

Господине Претседпиче, 
Одбор  за  прпучавање  предлога  закоиа o за- 

штити землорадиика и сређивању кредитних од- 
носа у земл>и поднео je Пародној скупштини свој 
извештај 10 децембра 1932 године.   Taj    закоискн 
пргдлог олакшава земљорадницима начине отпла- 
re дуга,  спизује  камгггс,  прсч-лашана    иипггавним 
уговоре  гледе већс камате од 7%, рдређује  каз- 
ну против ВР.ровни1са који бп наплатно iw\\y каматуЈ 
до 6 медрци затвора !i нрвчанрм до пст хил.ада ди- 
нара. Taj закопскн предлог одлаже све припуднс 
продаје покретиог u испокретиог имап.а зсмл.орад- 
ннка, обуставл>а све принулие управе и траисфе- 
рације. У том закоиском предлогу предвиђеио je 
снижење дуга земл.орадпнка који cv плаћали  :ia 
свој дуг камате и пррвизије преко 16% на тај иа- 
чин, да се дуг сман.ује за 10% онима, који су пла- 
ћали залн.их година преко 16% a Koin су плаћали 
преко 20% камате сннзује сс дуг за 20%. оним дуж- 
ипцима, који су плаћали камате преко 24% смаљуде 
се дуг за 35% a оиима, који cv плаћали камате BCIIC 
од 30% дуг се смањује за 50%, лочим онпм лужип- 
цима којн су таћали камате преко 36% дуг се пмао 
смам-ити за 70%  и  коначио оиим с^лЈацима дуж- 
ницииа који  cv  irialunu  камате neiic  от 40%  го- 
дишше имао се дуг у целости отписати. Тим закон- 
ским  прслчогпм  iiapehcno   je перовимцпма  земл^о- 
ралппка да морају у року ол лип ^^ecc^^a прпјарип! 
иореској управп сне своје тражпиис    из    наслова 
»зајам«, a уз сваку тражбину и  р.чсину постотка 
каматс које ie узимао од времсна кала je дуг иа- 
стао. Прслвп^ао je тај закопски предлог за траж- 
бине које ne буду [1ријавл>Јене  V  o/uieljcnoM  року 
да he се сматрати као да cv мсп i-ihene. 

Дакле, тај законскп предпог који ie пречвм- 
l)ao осим иаведеппх заиинта за земл>орад11И1<е дуж- 
нике. и максимирање камате, као и заштиту нов- 
чаиих завода и улагача, као и осталих веровннка 
имао je да домесе озлравл.ење паших приврелнмх 
прилика п да олакта гстко стан.е које je притисло 
иелокуппу иародиу привргду a иајвише сељачку 
пољопривррду. 

сподина др. Милаиа Cpiuiuiha, претседннка Ми- 
да Иародпе скупштмле предлог закоиа o заштнти 
редитниу односа у земљи? 

Према закључку Народне скупштине од 14 де- 
цембра 1932 године за илућу селиицу стапЛ)еи je 
тај закоиски предлог иа дневни ред Наролне скуп- 
niTiiiie, како сс то вили из стснограсћских бележака 
XVII реловног састаика na страни 325. Ме1)\'тим на 
15 лецсмбра 1932 тај законски предлсг mije до- 
пшо na претрсс иптм кроз читаво ono врсме до ла- 
на лаиашч.ега, a протск и^ je neli седам месеии 
na се лобпва лојам, да je no na'torv Владе тај 
законсни предпог скђнут са дневнога реда, na ппе- 
ту namera парода n name народве прпвреле. 

Пошто су узпемпрепп ne оамр сел.аци лужчпцм 
које притискуј\' тешке оврхе и лражбе, npcuiajvlui 
ibHXOBV UMOBIIIIV V бесцеН)е, nero су узрујапи и ула- 
гачп, којп ne могу ла до1)у до потребппх готовппа 
nn за lunhaibe порезе и јавпих лажбчпа a камо ли 
за лечсп.с n за жпвотпе потребе. дочим се орга- 
ппзпрала шпекулација са пролајом улпжппх кп.;;- 
жица повчачпх устапова, што свс ловоди до оча- 
jan>a прпвредпе кругове, a сва привредпа рали- 
пост запатлпја. тоговаца n осталих je потпупо за- 
псла, то сам сдрбрдац умолптп Рас, Госполппе 
Претседаиче Мпппстарског сарета. да мн пзволите 
усменр у Наррднрј скупштичи рдговорити: 

1 — Зашто je Влада олрелпла ла се скине са 
дневнога реда Народне скупштине претрес Закона 
o заштити земл>орадника м ср?ђиван>у крслптпих 
односа у ремљи? 

2 — Каппте ли олрстптп ла се донесе хитнп 
закон o заштптп земл>оралпика n закоп o заштити 
улагача? 

3 — IIITO капм Рчпта предузетп за cpehimaihc 
крелптппх n прчпрслпчх mnoca v земл-ч? 

Изволчте, Госпплппе Пгитседипче n овом npn- 
ликрм iipiiMiiin увервше иога особптог поштовач.а. 

б јула 1933 голппг 
Београд. 

Др. Мплан Метпкош с. p 
парол.пм посланпк, 

ИНТЕРПЕЛАДИЈА 

Јосподппа Милоша П. Дрпгови^а, иародпог послппика на Господппа Мипнстра просвете   o   прога- 
њању учмтеља, који нису чланови ЈРСД 

Господипе Мпппстре, 
ПбЖтиЧка странка ЛРСД кроз своје меспе n 

среске оргаппзаппје подигла je праву хајку na 
учптел.е народних школа којп им ne конвенирају 
или којп се из ма којих разлога ппсу уппсали за 
члапопе теппх оргаппзпцпјк 

Народпп послрппцп, прппадппцп ЛРСД рев- 
nocimjn су v овоме послу. Onu у својим изборним 
срезовима ne спроводе оптте кориспа пачела др- 
жавне политике већ воде личну полнтику — по- 
литику ината и прогањања свпх рних, који им 
политичци слепо пс служс,    Ако не могу каквом 

интервенцијрм или махппацпјом да преместе Ko- 
ra учител>а, пародпп послаппцп и оргапизацнје 
ЛРСД то mme преко среских начелника, којнмл 
пареде, да подпесе поверл)11пс предлоге којпма 
под разним оптужбама траже преметтај за учп- 
тел.с Kojn ne приступају стпанци ЛРСД. Најжало- 
СНИЈИ je факат v тим предлозимл. тто се учптс- 
љи квалификују као: „антидржавни", „антирежим- 
ски уопште", „комунисти", „национално пеиспрап- 
ни", „пемају наставнички углед", „штетни no mi- 
тересе тколе", ,.v свађи са опттппом или nnhe- 
пијим грађанпма", ..иеподесни за места службопа' 
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ibii". Tu чиие само да нх уклоис из места службо- 
нања a за све то их нису оптужииали ни Бама, mi- 
ти дисциплинским судоинма. 

Срески иачолиици спроврде иие предлоге 
Банским управама a one преко Миннстарства уиу- 
трашњих послрва подручном Вам Мнпистарству. 
Једиом речју и срсскн иачелиици и банске уџраве 
н Министарство унутрашњцх послова стаиили су 
се у службу личне полигике поједииих иарсЈДИИх 
послаинка ЛРСД. Мије никаквр чудо што ови 
предлози допнру н до Бас, кад се зна, да je и Мн- 
нистарство просвете било попршите једие недо- 
Зврљене uapiiijcKtJ-iiapTnaancKe борбе, до Ваше- 
га доласка na чело тога Мннистарства. 

У интересу Отаџбине, у нитересу правде, у 
интересу народне школе и рсновне иаставе и у 
интресу угледа двадссст и ссда.м хиљада народних 
учнтеља-ца, слободаи сам сгавнти Бам саддећа 
питања: 

1 — .Je ли Вам познат овај рад организције 
ЈРСД, народних посланика и државних установа 
према учитељима народних школа, који иису при- 
сталице ЛРСД? 

2 — Јесте ли вољин оиемогу^итн шгетне no- 
следнце оваквога 1)ада n иваквнх предлога? 

3 — Јесге ли вољин да те предлоге, у колико 
их нма, илн нх буде било — пошалЈете Дисци- 
плинском суду, да он расирави поједипе иеиодес- 
noč™ народних учнтеља за које се тражн преме- 
штај оваквим  иутем? 

4 — Јесте ли вољии издати наредбе свима 
иодручннм оргапима, да произвољне оптужбе 
пародних унитеља добро проиере na тек да пх 
опда доставл,ају Мниистарству? 

6 — Да ли су учитељи слободни у иогледу 
ипредел.ења за политичке странке које су зако- 
иом одобрене? 

Молим да ми на ову имтерпслацију нзволнте 
одговорити усмеио у Народној скупштини. 

За ову интерпелацнју тражим хитност n пр- 
венство пред осталим. 

7 јула 1933 године 
Београд. 

Иитерпелапт, 
Мнлош П. Драговић с. р. 

народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Г. Милоша   П.   Драговпиа,   народиог    послапика 
ЗДравља o неиспла^нвању инвалндске iioniope 

Господине Министре, 
Постала je готово пракса да се ннвалидска пот- 

riopa ратшм ш^алиди.ма и и.ихсиим прррдицама 
не исплаћује no 5—G na и више месеци. Кад се 
поред овога има na уму, да има мпого перешепих 
инвалидских предмета no инвалидским судовнма, 
оида mije пикакво чудо што се ствара рвволт и 
протести код људи и њихових породица који су 
дали миого за слободу и независност ове земље. 

Због изкетога слсбодан сам, гоопрдине Мики- 
стре, ставити Бам сле^ећа питаи a: 

1 — jc .ni li; м позкато да раггни инвалиди и 
породице ne примају одређеиу погпс-ру no 5—(i na 
чак и Епше месецп? 

2 — Je ли Вам поанато да има того нереше- 
них предмсга ^нваЈСидаке потпоре no инвалидаким 
судовима и да решавање иих предмета иде врло 
enopo? 

3 — Јесте ли волни наредити да се шшалид- 

на г. Мннистра   соцпјалпе политпке и пародпог 
ратним ншшлпдима м њнховпм породицама. 

cica lu/iuopa инвалидима и иивалпдским породица- 
ма iicnnaliyje рсдонио сваксг ивсеца, као mro се 
то чнж! чиновпицима n служГ;еш1цима? 

4 — Јссте ли Htvhmi закоподавним путем упро- 
стпти цорхупт око решаван.а шталидских пред- 
мета да би се бар једном после 14 и no годипа од 
свршетка рата знало у овој зсиљи ко jc инвалид a 
ко nuje u Kfl г.ма права да прима инвалидску noi- 
герру a ко пе.ма? 

Молим да ми na ову иптерпелацпју одгово- 
рите усмепо у Народној скупштипп. 

За ову иптсриелацпју тражнм хитиост n ир- 
пепсгво пред осгалима. 

10 јула 1933 годппе 
Беогрпд 

Интерпелапт, 
Милош П. ДраговиИ с. p 

народки иосланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Г. Милоша П. Драгови!^, народпог посланика на r, Министра пол^прнвреде o пословању Прнвплс- 
говапе аграрпе банке. 

Грсподине Министре, 
Годипе 1929 основана je Привилегрвана аг- 

papna банка, која je себи поставила задатак да 
кредитира пољопривреду уз ниску стопу камате. 
I[риликом уписа акција апеловапо je na патрио- 
тнзам свих сталежа a наррчито чпповппка. Одзив 
je биб прекс; Рчекивања, што je потпупо разум- 
л>пво кад се има у виду цилј банке. 

Привилеговапа аграрна бапка    послује већ 5 

годипа алп ne греди опоме цпл.у КОЈИ je пстакла, 
пнти кредтпра прљопри^реду потребним сумама, 
Beli кредитира учгред и one, који кредите могу 
nalin n na другој страпп. 

Нарочито пада у очи сад у овим тетким еко- 
noMCKiiM пЈтлпкама, када nani земл.орадпик ro- 
тово нигде ие ирже наћи nape кредитај да Прпви- 
леговапа аграрна бапка баца nape у једпу луксуз- 
ny палату, коју пбдиже na углу Дечанске и БлаЈ- 
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KOBnheue   улнце    a која   треба    да утроши    око 
20,000.000.— днпара na и инше. 

Са изнетога с.шбодан сам унутити Вам, го- 
сподние Миниотре, следећа miran,;!: 

1 — Je ли Вам до таичипа позпато пословање 
Привилеговаие аграрие бапке; 

2 — Je ли Вам позпато, да Прнвилеговапа аг- 
рариа оаика подшке своју зграду у Веограду, Ko- 
ja треба да кишта преко 20 мнлиопа дииара и то 
у добу кад nam зем.Ђорадник пема готово ни nape 
кредита да подмири потребе свога полјског до- 
бра? 

3 — Зар писте увиделн да je овакав рад При- 
вилеговане аграрне банке у суштој протнвности 
са њеним задатком; 

4 — Служи ли капитал Привнлеговане arpap- 
ue банке за кредитирање пољипривреде или улеп- 
шавање Београда; 

5 — Јесте ли што предузели да овај несмиш- 
љени и самовољни рад њених у11равл>ача спречи- 
те, iioniTo je ona државна установа, a nape на- 
родне; 

G — Јесте ли вољни прнмитн анкету Иародпог 
претстанпипггпа да прегледа целокупио послова- 
ње Привилеговане аграрнс банке; 

7 — Јесте ли вољни паредити да се личпостн 
које ноде послове Привилеговане аграрне банке 
оптуже суду sa такав рад н одмах суспепдују са 
својих положаја. У исто време да нм се ставн те- 
рет на сву њихову покретиу и непокретну и.мови- 
иу, као иревентивиа мера за самбвбљан и перазу- 
маи рад, за случај да се npoiialje и материјална 
штета од њихоиог пословања у ПрпвилегопапоЈ 
arj)apiioj баици. 

Молим да ми na ову пптериелацнју нзволнтс 
одговорити усмено у Нкроднбј скупштнни. 

За ону иитерпелацију тражим хнтиост н пр- 
вепство нспред осталих. 

10 VII 1933 г. 
Београд. 

Интерпелант, 
Милош П. Драговић с. 

пародпи посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Г. Милоша П. ДраговнКа, пародног иосланика на 
цама активних министара, ко 

Госгшднне Мпнистре-Претсединче, 
У оиим тешкнм даннма иончаиог Г101\1аљкања 

врше се уштеде no CLHMa гранама државпог бумета 
a нарочнто на смаљењу прннадлежности чинов- 
иика n осталих слул<оеника, чија je егзнстенција и 
ис1ц>а1шост у служби доведена у питање, због о- 
скудице сретстава за опстанак њих н њихових no- 
роднца. 

Баш у томе времену акгивнп г. г. министри, 
којн су и народни посланици, примају дневннце 
народних иосланика поред мпнистарске плате, чнји 
износ mije мали. Ha једној страни извршено je 
смањеље нспод мннималпо потребкога за жпвот, a 
на другој сграпи се прммају sa једаи исти аосао 
две плате — односно плата и дневннца. 

Ради тога Господние Министре Иретседниче, 
ставл.а.м Вам следећа пнтања: 

1 —■ Je ли Вам иознато да акгивип г. г. миин- 

r. претседшша   Мннистарског   савета, 
ju су народми посланици. 

o   дневни- 

стри   прммају  поред мииистарскпх  плата,  још   и 
днеонице народних посланнка односао сенатора? 

2 — Јесте ли вољни умолнти г. r. колеге из 
Вашега кабинета, да се ових послаиичких дневни- 
ца одрекну илн у корист уштеда no државпом бу- 
џету, нлп у корист пезапослсних радника у зе.мл,и? 

3 — Јесте ли волуни поднети законски предлог 
no коме he се ова пракса у будуће спречити? 

Молим, да ми na поставлЈепа niiraiiia нзволите 
одговорити усмено у Народној скупштини. 

За ову иатерпелацију тражим хитност n tip- 
венство пред осталим. 

10 јула 1933 године 
Београд 

Интерпелант, 
Милош П. Драговнћ с. р. 

кародни посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Метнкоша Мнлана, пародног посланнка на господнна    Министра трговппе и индустрпје    радн 
спречавања оснивања самосталне трговачке коморе у Загребу, no управи садање трговнпско-нпду- 

стрпјске коморе у Загребу 

Господиие Мипистре, 
Према iii)(>iinciiMa § 393 Закона o pa;nba\ia омо- 

гућепо je сгварап,е посебпих трговппских, инду- 
стрнјских и зг.латскпх комора. 

Индустријалци са подр^ја тргозписко инду- 
стријске коморе у Загрсбу затражили су осннваље 
[КХебне индустрнјске коморе. Трпжци из подручја 
нсте коморе затражили су осниванЈе самосталне 
грхрвачке КОЏаре. () томе су донијели закључке 
збороии   прниудннх и  иепрннудипх   оргаиизација 

трговаца, већииом једногласне закл:.учке, за диобу 
садање трговинскоиндустрпјске коморе у Загре- 
бу, да се оснује самостална трговачка комора. Од 
43 орп-.иизација 38 п>их доннјело je закл.учке o 
законскс.м року. МеНутим те закључке трговаца и 
њмховкх у;1руж;ч1>а изиграла je садања управа тр- 
гоЕинскс.-аа.чустријске комрре у Загребу na тај аа- 
чаа, ano je поишатила њихове закл.учке од ве- 
l'.inte ^дружења; a mi једао удружење анје упутила 
да има npano жалбе ini Бааску управу против томе 
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peiiieiby. Увео се je иеки пашалук и спречавају се 
гршвачка удружеша да добнју самосгалиу трго- 
вачку комору. Тко зиаде, да у садањој тргонннски- 
индустријској комори имаду неки чиновници ила- 
ту од 12.000 мјеесечно и да сс na путне троипсове 
троши око 200.000 годишље, na путне рачупе, 
онда тај знаде, ко спречава извршење nporiiica § 
393 Закопа o радњама и зашто? Јер, када се са- 
дalba комора раздвоји у двије коморе, индустриЈ- 
ску Нбсебно и трговчку посебно, онда неће бити 
пптн плаће од 12.000 мјесечно ннти за путпе 
рачупе 200.000 годишње. Ту лежи узрок попи- 
шгавања закл.учка тргиначкпх удружења који су 
једногласно закључили днооу садање коморе у За- 
гребу н траакили самосталну Трговачку комору. 
Ту лежп и узрок зашто су на скуиштине удружсм.а 
трговада долазили изаслан«ци садаље крмрре и 
прнјетнли трговцима, да им закључци aclie Ginu 
уважеии, јер no садањем и|)орачу1(у им.аду оснгу- 
раие велике дохотке a пакоп диобс коморс оче- 
кују искп чпнивницн редукцију a другп смањење 
пршшдлежносги. 

Када je заксЈП o радшама донешен он се ииа 
и извршити, i\ia on коцвенирао нлн ne, ма KOfM 
чткжцику досадап.пх КОМрра. i Iinepecn oiiliemiкј- 
сти важпији су од иитереса nojejuiiiana, na ма исти 
имали ма какие иријатељске везе, ма у ком падле- 
an-ву. Тражепи су били подаци o поништеннм за- 
1сл>учцима тргованких принудаих удружења; a.m 
je Управа коморе ускратпла свако обавсштење, 
али je као надзорна власт слала на скупштине тр- 
говачкнх удј^ужен.а сиојс чи;1()ниике, да уплпвишу 
против ;u)n()ineiby закл.учака o дноби коморе, јер 
су желелн спречити стварање самосталпе Тргова- 
чке коморе. 

Какав je личпи .пптерес ono аигажовап видн се 
и no томе, што код даиашњс ксморе пеизпопи фопд 
имаде Beiiy пмовппу од свеукупне ииовине трго- 
випско-ппдустријске коморе, a када чииовник ко- 
Иоре пмлде 12.000 мјесечмс плате и irpaiio ira иугие 
рачупе, којн су годшпње предвиђеш за 200.000 ди- 
napa у прорачуну и када има ираво иа пепзпју нз 
тако богатог пеизионог фондл, онда je jacno за- 
што се противи закл>учц11ма трговаца, за дпобу 
коморе. Сада je jacno, зашто je упрана коморе no- 

ппштила за1<л>учке трговачкпх прииудпих и не> 
гфинудних удружења, o диоби коморе, за ствара- 
ње самосталне Трговачке коморе. Овај пезаконитп 
рад садаље коморе у Загребу добпо je признаље 
једним решен»ем Микистарства трговине и инду- 
стрије, o коме решењу ннсу обаиеипсна трговачка 
Здружења, која су тражила дпобу садан.е Ki.Aiope. 
Пбшто je Закрн o радњама oMoiylino стварање са- 
мосгалппх комира и iioinro je велпка ueliiiHa трго- 
i,:i4Kii.4 удружења завдвучила дпобу садаше комо1)е 
n тражила саојосталну трговачку комору, a пошто 
то саречава пеколнко упливипх фупкцииисра са- 
дање нпдустрнјско трговачке коморе у своме лич- 
iu;M мртересу, ro сам слооодан умолити Вас госпо- 
дине Мииистре, да ми иаволите у Народној скуп- 
штини усмепо одговорлти: 

1 — Je лн Вам пизлато да управа Т))говипско- 
индустријске коморе у Загребу преко својих чп- 
иовппка спречава ронивање самосталие Трговачке 
комореу јер саречава диобу ca;;aii)e ТрговинскЗ nn- 
дусгрпјске ко.море у Загребу пз лпчпих иигереса? 

2 — Јесте ли вољпи преко Kp. бапске ynpseč 
у Ззгребу затражпги од ТргоииНСКО аидустрпјске 
коморе у Загребу, ОДНОСНО од тргоиачкпх прииуд- 
них н непринудних удружења ове коморе заклју- 
4Kej o диобн коморе н o стварању самосгалче rpirb- 
вачке коморе. Te јесте ли вољни одредити Hrtparj' 
o томе, да се утврди који су чпиоипнцп <>Д kOMOpe 
нзлазнли на ТрОШМ ко.морс na скупшпте оргаии- 
зација грговачкнх удружења КОД сшарлм.а закљу- 
чка o диоби коморе, који су претилн и упливпсали 
код стварања тих заклЈучака, што je нзазвало те- 
шко y3pyjaibe у трговачком сталежу ове коморе. 

3 —■ Каппте ли прпвести казии one oprane ко- 
море, којп су са знап.ем и са плапом спречавали 
стварање самосталпе Трговачке коморе, уииттава- 
jylin незаканито закл.учке трговачких удружења 
у томе пнташу, те што каппте учииити да се v го- 
говачком сталежу, којн дапас подпоси твшке при- 
лнке, поврата вјера у поштењс, праио и закои? 

Изволите примити, Господине Мнппстре, уве- 
рење o мом особнтои поштован.у. 

Глина, дне 10 јула 1933. 
Др. Милан Метнкош с. р. 

народни иослаинк 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

г. др. Николе Кешел.евн11а, народпог послапика нагосподина Миннстра упутрашњих   дела   o   бано- 
вима и срескнм начелпицнма којм су посталн агитаторн ЈРСД странке и врше незаконите поступке 

према гра1)анима. 

Господине Министре, 
Некојп од потчињених Вам бапова са малим 

кзузетком врше пезакоппте поступке, a тако исто 
н ЊИМВ потчпњеЕШ спескп иачелпицн, na и прп- 
ватпа лица, који су се упреглн у партијске тал.иге 
ЈРСД странке. 

Једап од бапова обилазн бановине у очи on- 
штинских избора, позива поједине вићене л.уде и 
патерује пх да ступе у ЛРСД n прети им да he се 
са њима разрачунати одмах послс опттппскнх 
нзбора, јер he постати Министар унутрашњих де- 
ла. Да ли Ви знатс за тог господипа, који се cnpe- 
ма да Вас пзбацп са Мппистарске фотеље и да ли 

се то његово твр1)ење може подвести под крпвич- 
nii закон? 

Другн бан позпва чнповппке, држп копфс- 
liennnje партпјске n прети да lie сви чиновници 
државни и самоуправни којн ne ступе у ЛРСД бити 
избачени из државне службе. 

Трећи бан држи партијске бановинске коп- 
ференције .IPC/l у банској палатн под претседпи- 
niTBOM господина бана п o том се објавл.ује npe- 
ко дпевиих п партијских листова. 

To učio ЧИНС И срескп пачслппци у МНОГИМ 
срезовнма и на још гори пачип. Иду no селима н 
општппама, прете, кажњавају, ance поједипе гра- 
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Ijane, прнсгалнце Југослоиепске пародпе странке и 
тврде да je сваки грађанин који nclie да се упише 
у ЈРСД upornu државе, да je ЈРСД државна страи- 
ка. Чине још rope ствари које hy Вам лично усме- 
ио саопштити, јер нх ne могу пи у интерпелацији 
паиести. 

Мислнте лн, господнне Л^ипистре, хитно нз- 
дати наре1)ење господн баионима и сресккм ua- 
челницима, да оии при вршењу званичне дужно- 
сти ие  смеју бити перјанице пи једие  политнчке 

партије,  ne  смеју радити  ии  за једиу  полнтичку 
странку neli се држати строго закона. 

Мислите ли one банове и среске Начелнике KO- 
JU врше те пезаконите поступке избацити нз слу- 
жбе i 

20 јула  193 годипе 
Београд. 

Никола Кешељевнћ с. р. 
народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

r. др. Николе КешељевиИа, на господина претседиика Мипистарског савета o говорима поједнних 
иародних посланпка ЈРСД странке na зборовима 

Посподине 11ретсед1111че, 
Госиоднп Мнлутни CTanojeBiili, пародпн no- 

сланнк, na збору у Зајечару говорио je да je no- 
iioTlieoiio формИр&Њб србпјапског ([jpoma n заво- 
l)en.e србијапске хегемоппје, o6jaiim.aBajylin, да je 
то једипп пут здравс полптпке у Југославнјп. Гра- 
l>ami који су томе збору присктиовали револти- 
pann таквпм поступцнма ПОСЛрдИНа послапнка 
CTanojeiuilia дошлн су да ми то саопште прилн- 
ком мога боравка у Зајечару. 

Госп. Мпхапло .leBinli, пародип послаппк, 
приликом његовог доласка у Иеготнп na збору 
говорпо je у истом смислу a објашњавао да Je 
јавпо гласање врло добра ствар да право гласа 
уопште ne би требало свакрме ни дати, na да би 

павео тачнији прнмер, казао je да na пример Бо- 
сапцп.ма ne би требало дати право гласа. Ha то ra 
je једап од присутпих упитао, a Милан Сршкић, 
зар on mije Босанац. 

Изволпте мп, господине Претседппче, одго- 
ворптп шта On мпслите o говоЈшма овакове вр- 
сте гл'. Hai)o;niiix послапнка Владипе већнпе чла- 
нова ЈРСД страпие n да ли Bn исти.ма дајете та- 
квс политичке ипструкцпје. 

18 јула 1933 год. 
Београд. 

Др. Иикола Кешељевић с. р. 
пародпи послапик. 

ИИТЕРПЕЛАЦИМ 

г. др. Нпколе Кешел.еви11а, пародног посланика иа господина Мнннстра фипанспда o обустављању 
усташке noMohii бокешко-херцеговачким усташама и самоубиству Палавестра. 

Господппе Mnnncrpe, 
Пре извесног времеиа, пеколпко месеци na- 

зад, подпео сам иптерпслацнју због обустављања 
усташке IIOMOIIH бокешко-херцеговачким усташп- 
ма, траже11П да то пнтање према финансијском 
закону што npe решите како ти стари борци и 
херојп ne би изумрли од глади. Нисте ми ни од- 
говорили нити прстом мрднули да ма шта no то- 
ме питању учините. 

У међувремену извршио je самоубиство у 
НпкшиИу старн усташ Палавестра, натеран бедом 
И гла1)у. To самоубнство je Ваша лпчпа заслуга и 
за њега пада пуна морална одговорност na Вас. 

Ja сам усмепо, и неколико пута, Вама лнчпо 
објатњавао цело TO nnTaihe n указао Вам na мо- 
гућност хитног његовог решења, na моралпе n 
материјалпе    обавезе    државе   према  послед1вим 

остацпма тих сјајппх пародппх бораца за слободу 
n једнпство отаибппе. llnje бнло никаквих после- 
дица iniTii од мојих усмепих питсрвепцпја ппти 
од иптерпелацпје, сем што су још n осталп уста- 
nm почели тражити Дозволе за просјачење, као 
onu чије сам Вам фотографије уз прву интерпе- 
лацију подпео. 

Сада када су Вашпм немаром n кривицом по- 
чели усташи да врше самоубиства мпслим да није 
потребпо дал>е отезатн решеље тог imraiba пптп 
образложавати његову хитност. 

20 јула 1933 годппе 
Београд. 

Др. Никола Кешел.евић с. р. 
пародпп  послапнк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
r. др. Ннколе КешељевЈЖа, народног послаиика na госполппа Мнппстра   упутрашњих дела o неза- 

конитим поступцнма подручппх му oprana. 

1 осподипе Миннстре, протестхозалн зоог шпкгпирања и незаконитог уз- 
Пбред интерпелације у којој су моји другови    кемиравања народлих посланика и других приста- 
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лица Југослонсиске народне сгранке молим Еас да 
ми у Народној ску11Ш,тит1 о/исворите на следеће: 

Пс^тоје списаОви лнца — грађана кбдангика 
Крачлмлне Југославијс, за које je наређсно да се 
пратн њихово кре1>ање и ако нису учинили никако- 
г-о кЈ/иипчио дело нити np'Jtiv.i нити гфотив ibii.x 
iiociojii ма ка«ва сптужСа. 

У THLM списковшма налазе се имгиа виђеиих 
л.уди из бнвшнх политичких cTpakaKai кмена при- 
сталица Југословенске napo;...ic странке'. имена не 

колицше нзаррдних послаинка чланова Југословен- 
ске кародне сграике. 

Како UIKHO наргћење .м(,жс изали са-мо ца ис-д- 
ручког Вам Мшистарства, и^слите #i РДИ?х н/;- 
редита да се такве нез^коиите глуројсти нппс не 
раде ii то наргђеше аовући, 

L'O јула &^3 грдаше 
Beoj pa '. 

Др. Ннкола Кешељевни с. р. 
пароднн  пјђсЛвНИК 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

г. др. Николе КешељевиЈш, народног послапика н 
тпм поступцима разних држакних фупкционера пр 
вању обвезннца   Аграрие прнвилегопане банке др 

Р^жддШе Министре, 
1 — Bsum подруши opranu за.чечагили су в] - 

uialie машине иеким земљорадницима у Срсзу кр i 
Јиисксм — C;:.i".iii, под изговороад да мррају no за- 
кону мапшн?, бити пјз^гледане и кантролисане. Кл- 
ко се сада вршс рпштиискп nr'i.'pii у Мрравск ; 
бгновтт, то je тп.м земљорадницима узгргд ро- 
чено, да ако не ступе у ЈРСД странку биће и ro- 
рих стиари. 

2 — Тамошњ« земљорадници, врејдни и че- 
стнти људи, користе се водом и цолевају своје њи- 
ве ради бољвг пло^а, јер у тим крајевима иоода- 
B'HO влада суша. Оне земљороднике, крји нису хто 
ли да ступе у .1РСД a корнстнли се водом иашла 
се некаква надлежпа зласт и казиила их кога 50 
кога 100 динара н забрапила им даље коришћсл.с 
водом, јер веле немају прописну канализацију. One 
којн ty чланови ЈРСД ннје разуме се нико днрао 
na макар нзлили кроз таке исте непрописие канзле 
цео Tit'MOK на своје ibiree. Кажњрниш су рекли, да 
се вода кобајаги излива na путеве и да  их ти.м,' 
КВР.рИ. 

3 — Држаони чинониицп уппсива.ти су акције 
Привилеговане аграрне банке, новац за исте пот- 
пуио нсплатили a акције ни до данас нису добили. 
Ja лично то исто сам учииио и акције ни до давао 
нисам могао добити иако сам иеколико иута то 
покушао. Чиновници «3 унутрашњости жале Ш 
се да ne само што иису добилн акције, него су до- 

  

a господппа AliimicTpa пољопривреде o незаиони- 
ама землЈорадпицима привреднпцпма и o нензда« 
жавнпм   чиповмицима   којн   су   пх    исплатмли. 

Сили нјаређење да их не смеЈу пи гр^ити. 
Ki ;<о се ове стаари тичу вашсга P&popa a у ihii.\ 

Ćt мешају чиисвпицп разних други^ peqQpa и Ва- 
niii, то ову интерпела^ију упућујем Вама, јер печа- 
тнти вршалице за време врши^бе, забрањизата иа- 
i:();ui.ar;'.ii.e и.ива за време суше 1)ади партијсЈШх 
циљева ЈРСД, једнакб je друмском раз6о]»иштву;; 
неиздаЕање акција Прлвилегсване аграрна .'aina-, 
које су MiiK.'BUiinu Eeh IIC.M.-'i.i i.;, равнр je naii- 
кротској иодвалн н фалсификату тим upe што je 
Аграрна банка нашла могућноста, да у оао иремо 
.•ii ia палату за 30,000.000 днпара и даје масне тан- 
тијеме члановима управнрг и иадзориог одбо- 
ра, бедму награду чиповништву Банке u огромне 
гтлате Г1ргтседни,ку, пртпретсед^ицим.а и много- 
бројним директорима. 

Мнслите ли, Госпрдине Министре, издати од- 
мах хитно наређе№еј да се овакове ствари вите ne 
дешавају и спрсчите one маигупске методе у napi 
тијоке циљезе ЈРСД? 

Молим Вас, да овс хнтно учииите, те да бп ир- 
шалице радиле за време вршидбе, и.иве билс ната- 
гане за врене cvme a чино^иицима дате акцпје које 
су њихова лична својина sa време економске кризе. 

/0 јула 1933 године 
Београд 

Др. Иикола Кешељевић с. р. 
Народни i (■слаиик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Стјепаиа Вел.авеца н другова пародних послапика 
закоиитом раду г.г. Мнлама Маргул 

Господине Претсједниче, 

Поређујући славму прошлост Крижеваца с 
његовом садаитЈИцом, ни један вал>да хрватски 
град пије имао р1)авнје и rope судбине од Криже- 
паца. 

Навнкао да видн величнпу те сјај хрватскич 
крал.ева и бамова, да прпма хрватске велнкаше у 
Хрватски држапии сабРрј овај je кра.кенски хрват- 
ски град иропијом злобме судбине дамас ocyl)en 
да прима ударце n срамоту разуларене власти г.г. 

na   претс.једппка    Министарског   савјега o проту- 
ита и др. Хапжека у Крмжевцнма. 

и његовог шурјака Маргулита Mu- др. Ханжека 
лапа. 

Разматрајући тако ову р^аву судбипу Криже- 
ваца, да ли Вам je, г. претсједниче, познатр, да je 
град Крижевци под начелппчком управом мнни- 
старског шурјака, Маргу^ита Милапа, доведеи 
пред тотални фпиапсијскн слом, — да no више 
мјесеци v градској благајми пема im једне nape, 
јер сав градски поваи onaj министарскч шурЈак 
за своја честа и nenoTi)e6iia путовања у Загреб 
побере? 
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Да ли Вам je, господиие претсједииче, нсто 
тако познато, да градски намјештемнцн у Кри- 
женцнма no више мјесецн своје принадлежности 
не добнјају, да зббг тога пред начелмпком слу- 
чајно упишти градскн нопац на све могуИе начине 
сакринају, да га овај мипистарски шур.јак ne би 
само за своје путне рачупе побрао? 

Да ли Вам je надаље позиато, да се овај ми- 
нистарски шурјак и начелник града Крнжеваца не 
задовол>ава само с обнлним путним рачуннма, пс- 
го да no који пут на терет градске опћине и коју 
провизију од градских лифераната предигне? 

Да ли Вам je тако позиато, да je овај миин- 
старски шурјак с т. т. Ватрослав-Штајпер из За- 
греба, Месничка ул. бр. 5 уговорио 15?" својупро- 
визију за сав лиферовани школски материја.,1 
градској oiiliinm у Крижевцима, kad пријатељ јеф- 
типог на|)одн()Г васпнтап.а одмах од ове загре- 
бачке (|)ирме уговорену своју провпзију у готовом 
подигао, градској onliinm у Крижевцима скупље 
школски материјал одЛиферовао, што могу r. i. 
ВЈтајнер Ватрослав и Мавро те г-ђа Јеленц Јђуба, 
сви из Загреба, у свако доба посведочити? 

Да ли Вам je, господине претсједниче, иада- 
ље познато, да градска рпћина у Крижевцима, 
приморана овако плаћати непогребпе, велике пут- 
не рачуне и крупие провизнје овог мипистарског 
турјака, не може да искупЛ)ује правоспажие сво- 
је суске пресуде, да joj се због тога рбављају суд- 
беие оврхе, гомилају овршпи трошковн, због чега 
се природно свн крижевачки грађани револтирају? 

Да ли Вам je, господпне претсједмиче, опет 
позпато, да je Мипнстар за физичко васпитање г. 
др. Ханжек, који je овако Крижепце својнм шур- 
јаком ocpelino, — прве резултате физичког народ- 
ног васпитања баш у Крижевцима показао, — да 
су због тог васпитан.а no ^аредби министарског 
турјака, Маргулнта Милама, градски благајнички 
чиновннци (|)нзички напали бвршну судску коми- 
сију, кад je дошла градској благајпи обавити суд- 
бену оврху — a да je још сутрадан градскн na- 
челник судског изаслапнка Бопш.аковнћа због 
провале у градску благајпу уз гесло: све за nape, 
a nape ни зашта — полпцијскп na одговор позвао? 

Кад су се г.г. Маргулит-Хапжек спрам судске 
управе овако сусретл.нво понијелп, — да лп Вам 
je, господипе прертсједппче, дал>е позпато, да им 
се правосудна управа за Хрвакжу с референтом 
на челу r. Стопићем одужнла, да им je тако иакоч 
доброг ручка г. Стопић за вољу из Крнжеваца 
преместио судије г.г. Херуца Владимнра и Бабо- 
греца Стјепана зато, што г. Херуц mije иа својој 
кући извјесио барјак у част доласка г. Хапжека 
као фнзичког мнпистра у Крижевце, a Бабогреца 

опет зато, пгго no вол.п мпипстарског шурјака 
nuje у спору Маргулита против Маштровића Љу- 
бе, бившег народног посланика, судио? 

Кад je овај гр^ДСКИ пачелпик градској oniui- 
nn у Крижевцима песебичпо набавио сав потребпн 
шкрлски материјал да ли Вам je, господине прет- 
сједниче можда позпато, да ли je овај мннистар- 
ски шурјак učio тако несебично градској елек- 
трани набавио пртребнр погопско ул.е, или се 
можда и овом приликбм joni лакше ул.ем него na- 
nnpoM омастио? 

Да ли Вам je наиме познато, да je управител, 
градске муњаре г. Хорват редовито набављао no- 
гонско уље no цијенн од Дпп. 9.— no 1 кг., што 
je одговарало обичној тржпој цнјени, — a да ли 
Вам je псто тако позпато, да je овај мипистарски 
шурјак паједаппут пз непознатих разлога почео 
сам погопско уље за градску електрарпу пабавл.а- 
тн — уз цијену од Дин. 20.— no 1 кг. плаћати, ма- 
кар С)В() скупо ул.е ни ne може yonlie употребити. 

Да ли Вам je напркон, грсподине претседпи- 
че, познатр, ла je Маргулит Милан kap градскп 
начелник у Крижевцима презадужеп, да je затјра- 
жио судско посредовап.е, и да je у 11>ему лажнб 
вредпост апотеке са Дин. 1,000.000.— прпказао, 
макар да je прије тога са сврјим мппнстарским 
зстом г. др. Хапжеком у оставппском предмету 
вредиост enoje апотеке само с Дпп. 85.000.— дс- 
кларисао, због чега je против њега ради злочип- 
ства препаре кривпчпа пријава поднешена? 

Кад Вам je, госиодппе претсједниче, сад све 
ово позпато, тражнмо, да пам у Народној скуп- 
штинп  na  ову иптерпелацпју   хитпо  одговорнте: 

1 — Да лн у овој песретпој земл,п мнппстар- 
cKii шхрјацп имају толико изузетап положај, да 
im je слободпо сваковрспа мита приматп, градске 
onhiine упропаш^пватп, држаипе судије, ако им 
no вол>и ne суде, премјештатн, те нм као г. Војти 
Брапишу, мипистарском Шурјаку r. Деметровпћа, 
без икакве закопске КЕ(клификаЦије директором 
средље школе допуштено битп? 

2 — AKO HM je, као mro се из случаја Маргу- 
лпта n Војте види, ипак све допуттипо, зар ne би 
онда бар мтшстри n зстови оваквих министар- 
ских турјака требали повуКи опакве копсеквепце, 
какве je повукао r. Деметровн11 као мипистар и 
зет мипнстарског шурјака r. Војтс? 

'Л — Да ли nanoKoii, господине претсједпиче, 
ne видпте, да бн у стилу славпе крижевачке исто- 
pnje већ једанпут у интересу земл>е требали усво- 
jnni строге одредбе Хрватских државпих сабора: 
„Да се ред и мир у Краљевнпи осигура, и да се 
безакои.у и метежу na пут стапе?" 

Стјепан Вал.авец и др. с. р. 

{nqM Ч !BWI BI 

INTERPELACIJO: 

VISOKOPOŠTOVANEMU  GOSPODU 
PRETSEDN1KU   NARODNE   SKUPŠTINE 

BEOGRAD 
Na osnovi § 72 Zakona o poslovnem redu у 

Narodni skupščini, čast mi je predložiti pristojnemu 
Ministru vojske in mornarice, naslednjo 

Seljak   Kolenc   Valentin,   rojen   1891,   pristojen 

v občino Trojane, srez Kamnik, je bil, po odredbi 
Gospoda Ministra vojske in mornarice Adj.Br. 1134 
od 17.-V.-1933. pozvan s takojšnjim nastopom (v 24 
urah) na štiritedensko vojno vežbo h komandi Ble- 
^aškoti odreda v selu Breznica nad Škof jo Loko. 

Imenovani seljak poseduje malo kmetijo v hri- 
bovitom terenu. V hi/.i je žena, 8 letna hčerka in 
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njegov 80 let star oče, kateri je za vsako delo ne- 
sposoben. Žena mu je bolehna in za silo komaj o- 
pravlja gospodinjstva Je torej gospodar edino sam 
za delo sposoben, katero opravlja tudi težko ker 
je zelo slabotne narave. Sezonskega delavca pa vsled 
pomanjkanja denarja ne more najeti in je tako /. 
najvećim naporom zmagoval trudapolno delo pri 
obdelavanju zemlje in družili kmečkih poslov. 

V sredi največjega poljskega dela, ko je košnja 
in žetev, pa mu je bil kot bomba dostavljen (dne 
26.-VI.-1933) vpoklic na orožno vajo. Upropaščen je 
prišel do mene prosit za pomoč. Uvidevši da je s 
tako nujnim odpoklicem ogrožena gospodarska in 
družinska eksistenca ubogega seljaka, sem mu na- 
pravil prošnjo na Komando Blegaškog odreda za 
odlog orožne vaje na primernejši jesenski čas, ker bi 
bilo z 4 tedensko njegovo odsotnostjo poczročena 
gospodarstvu nepregledna škoda. To prošnjo je po- 
trdilo tudi ž.upanstvo občine Trojane in priporočilo 
sresko načelstvo v Kamniku povdarjajoč, da je ime- 
novani vojni obveznik posestnik in družinski oče, ter 
bi ga v sedanjem času najnujnejše gospodarske za- 
poslenosti na posestvu in neobhodne potrebe, cia 
uredi prvenstveno domače posle, vpoklic na vojno 
vežbo najhujše zadel ter ga ogrožal v njegovi eksi- 
stenci ter je predlagal odložitev vojne vežbe na pri- 
mernejši poznejši čas. Kot narodni poslanec sem 
tudi jaz podprl to prošnjo s primernimi pojasnili. 

Radi nujnosti in neodložljivosti zadeve, odnesel 
je to povsem uradno opremljeno prošnjo prosilec 
seboj na vojno komando Blegaškog ureda. Cez dva 
dni mi sporoči Kolenc Valentin pismeno, da so mu 
gospodje naročili, da mora vložiti prošnjo pri pri- 
stojni občini, katera jo mora nato odpremiti na Sre- 
sko načelstvo in isto potem na Pukovno komando v 
Karlovcu. Siromak je šel ponoči 8 ur daleč peš da 
je izpolnil to poročilo, prošnja je odšla po trnjevi 
poti birokratizma, ubogi seljak pa dela s krampom 
cesto na Blegušu, med tem pa mu doma propada 
gospodarstvo in družina. Ali je tako postopanje vo- 
jaške oblasti potrebno? Ako potrebuje vojaštvo brez- 

plačne delavce za gradnjo cest, naj upokliče brezpo- 
slene delavce ki zaman iščejo zaposlitve in košček 
kruha. Za biezposlene seveda ni budžetske možnosti, 
pač pa se tira na delo v največji seziji našega se- 
ljaka, ki ima doma dovolj dela in jela. 

Dovoljujem si zaprositi Gospoda Ministra vojske 
in mornarice za pojasnilo: 

1) Ali mu je poznano, v kako težkem položaju 
se nahaja danes kmečko gospodarstvo? 

2) Ali mu je poznano, da je v današnjih časih 
kmečki gospodar nujnejše potreben pri svojem ne- 
odložljivem delu, nego da s krampom gradi vojaške 
ceste? 

3) Ali mu je znano, da so za tako delo na 
razpolago tisoči brezposelnih, ki bi celo rade volje 
delali, da si osigurajo vsaj skromno prehrano? 

4) Ali je naredba z dne 17.V.1933. Adj.Br. 1134 
izšla z vednostjo in ukazom Gospoda Ministra In 
ali je v tej naredbi določba, da se mora klicati v 
visoki seziji na vežbe kmete in jih tako gospodar- 
sko uničevati? 

5) Ali je Gospod Minister voljan izdati nemu- 
doma odredbe, da se seljaka v visoki seziji ne sme 
klicati na tako dolgotrajne vojne vežbe in to celo 
S iM urnim terminom in da se prošnje za odlok 
obravnavajo nujnim postopkom in ne po dolgotrajni 
birokratični formuli. 

G) Ali je v konkretnom slučaju Kolenca Valen- 
tina voljan izvesti preiskavo in odrediti, da se pro- 
silcu briše ali vsaj odloži vojno vežbo? 

Prosim Gospoda Ministra vojske in mornarice, 
da bi na to interpelacijo odgovoril ustmeno na 
sednici Narodne skupščine. 

Prosim da se tej interpelaciji prizna prvenstvo, 
a nujnost hočem utemeljiti v Narodni skupščini. 

22.  julija   1933. 
Beograd. 

Narodni poslanec: 
Anton  Cerer, s. r. 
Ljudevit Pivko, s.  r. 
Albin Koman, s. r. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Ловре Киежевпка и другова народпих посланика на Министра умутрашњих дела o раду винковач- 
ког градског начелпнка др. Haje Шумановца. 

Господние  Мтшстре, 
Ha више смо Вас век начнна упозорнли на 

разне n нечувене злоупотребе винковачког град- 
ског начелника др. Паје Шумановца. Доказали 
смо, да je градско земљиште даровао својој су- 
прузи, да је-затим даље добро продао, да je фп- 
нансијски ерар за службенички порез своје иачел- 
пнчке плате преварио, да папокоп градски новац 
без икаквог рачуна за себе и своје пријатеље pa- 
сипа, али сте ra Ви с Вашим претходпицима за- 
чудо ипак па oiiOM угледном начелпичком поло- 
жају оставили. 

Др. Пајо Шуманбвац, коме иажалост пикаква 
злоугтотреба пије тако могла доћи главе, постао 
je објестан и разметл.нв. Почео je банчити и nii- 
Јаичевати, na je данас готово век крпвпчипм по- 
ступком у ствари гажења пок. омладнпца Вегнера 
из Вођипаца саслушао свједока Чајковца Луке 
и другова из Boljniiaua доказано, да je др. Паја 
Шумзновац управо  лудо  и  непропнспо  возно,  и 

да због тога није скоро крнтичпе згоде ове све- 
доке погазио, од којих je један сигурној смрти 
још прнје пок. Вегмера само тако умакао, што je 
с државпог дру.ма своја кола преко јендека чак 
na ораницу претјерао. 

Макар да сте, господипе Мипистре, уз то 
исто тако сазнали да je др. Паја Шумаповац осим 
овог случаја легалпог гажеп.а сакрипл>е11ог већ и 
прије неколикр особа прегазпо, Ви сте овог ne- 
Урачунљивог n разметљивог човјека опет na na- 
челничком положају оставили. 

Иајповијп му je неодговорпи подвиг доказа- 
на фипасијска превара с крпиим кп.нж^^ем и би- 
лансирањем у Градској ттедиопици у Випковци- 
ма, KOJU су opraini Мппнстра финансија недавпо 
устаповили, због које je др. Maja Шумановац с 
друговима могао у Градској штедпоппцп узнматп 
веће тантпјеме, nero што би му иначе било допу- 
штепо. 

Ствар je сад укуса r. Министра фппансија И 
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целс Крал.евске владе xoiie ли се, или nelic IIJIOTH- 
нити, да no Влади декретираии начелпнк и дал.е 
na свом положају остапе, кад са својим друговима 
(^ииаисијски брар ka сваком 1<о|)аку систематски 
вара п прпкраћује. 

Внпковачке rpal)ane ме1)утим нптсресује суд- 
бина овог no Kp. Влади паметпутог мачелпнка joui 
из овог разлога: 

Југословепско Гапц. акц. друштво б Загреоу 
одп. у Београду извело je прије неколико годи- 
на иа oiilie задовољство винковачких rpai)aiia 
слектричну расвијетлу с електрпчном централом, 
какву мало који наш град посједује. 

Макар да су све Morylic компсије своје за- 
доволјСтво с овим електричипм радовнма изрази- 
ле, макар да су обављене све iiponncane уговорпс 
и законске колаудације, суперколаудације, изи- 
шла peiueiba надлежпе Бапске управе o колауда- 
цији, na чак n пресуда Државпог савјета o томе, 
no Kp. влади паметпути вппконачки рредскИ na^ 
челник др. I laja Шумановац mije хтно Лугословеп- 
ском Гапц. акц. друштву исплатнти остатак за- 
службипе од Дип. У13.759.39 него je свима силам^ 
настојао, да се вппковачка градска општнна с Ју- 
гословенскнм Гапц. акц. друштвом поигго пото 
запарпичи, како бН и on добро и умосно адвокат- 
ско заступање добио, 

У градском заступству у Вннковцпма iipnro- 
дом решавања o овоме предмету одлучно се про- 
тнв сваког парпичења градскн заступпик г. др. 
Левип Племн!!, адвокат, изјасипо пав()де1\и, да he 
Градска onliiiiia ову парпицу сигурно изгубптп, 
огромпе парничне; тротковс платити, . чије je 
ми111л>ен.е са стручиог електротехмичког гледишга 
градски електротехнички ипж. r. Лесковар Mapu- 
јан само помогао. 

Како у Градском заступству у Випковцима, уз 
др. Пају Шумаппвца нажалост великом већином 
сједе неспособпи !људи, ови тријезин и разборп- 
тн стручни савјети нијесу бнлн примљени. 

Вииковачки je градски начелник др, Паја 
Шумаповац градскнм застуипицима гарантовао, 
да lie градска onluina ову парпицу сигурно добн- 
ти, парницу дакле хтио, уноспо заступање напо^ 
кон добио, али je Градска опћнпа у Вимковцима 
пресудом среског суда у Винковцима од 23.-VI.- 
1933 r. lip. 14457 гр. П. 138-932. сасвим нешто дру- 

мнје задовол>ио само заступањем у једпој изгуб- 
л.сиој парпици, пего се побринуо, да их Градска 
oiihima одмах више нзгубн. 

II са'д лр. I laja Шумановац, којп je tipuje 
ове пресуде no onoj првој сједпици градског за- 
civiK'Tiin био Целестин, који се спгурном парнп- 
цом јупачио, иостао je иза пресуде среског суда 
на дрхчој градској сједиицн Флоридор, који je 
мањи од маковог зрпа с Јутословепскнм Гапц. 
акц. друштвом сачинио гору иагоду, него што je 
и сама судска пресуда: Пристао je у име Градске 
onhnne платнти и 10% камате, макар да je прссуда 
среског суда у випковачку Градску oiilinnv само 
иа 6% камате осуднла. 

Како др. Паја Шумапоиац иије у овогодиш- 
њем буџету овај мнлионски издатак за Југосло- 
исиско Гппц. акц. друштво ни предвидео, a ипак 
сачипио нагоду, no којој га Градска onliiiiia ипак 
мора исплатити, како je дакле осим педостојпо- 
ciii показао и тота.чпу упраил.ачку песиособиост у 
сваком ноглелх', трокимо, да нам на ову иптерпе- 
лчшју у Народиој CKViiiuTnmi одмах хитио одго- 
ворите: 

1 — да ли су Вам познати ови најмовмји слу- 
чајеви почињепе иреваре у Градској иггедиопиш; 
у Винковцима, у којој je исказап чистн добитак 
само са днн. 44.()()()— до. ic стварпо износио ви- 
/ае од дип. 400.(KO.— од кога су др. Паја Шумано- 
вац н другови као чланови Управног одбора Hnai< 
тапгијсму преднгли? 

2 —Да ли Вам je исто тако позиато, да je баш 
сам др. Паја Шумаиовац Градску on!iHiiy у Вип- 
ковцима уИзгублЈену паркАцу с Лугословенским 
Гаиц. акц. друттвом у Београду увалио, из кога 
je ori само масно адвокатско заступање добно, a 
Градска опћима међутим само штету од 130.000.— 
дин. iLialieiiiix париичмнх трошкова!' 

3 — Кад Вам je, Господние Л\инистре, сад све 
ово познато, зашто још увек на начелпнчком по- 
ложају др. Пају Шумаиовца држите, и да ли мо- 
жда желнте да вимковачки грађани напокбн сами 
с њиме na свој начин обрачунају? 

Београд, 24 јула 1933 год. 

зпчзтин 

ro добнла: добила je да плати цијелу утежииу 
ИЗНОС од дин. 913.759.39 a осим њега у овој и још 
у неким мањим парницама и парничпе трошкове 
блнзу дин.  130.000.— јер се др. Паја Шумановац 

шнздвпт io> 

Иародни посламици 
Ловро Кнежевић с.  р. 
Стјепан   Бал.авец  с.  р. 
Др. Ивап Лончаревић с. 
Др. Фрањо Грубер с. р. 
Др. Никола Никић с. р. 

• 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнлинка Р. Милутннсгг^а, народног послапика m   господпга    Министра шума н рудннка o заду 
жењу Општине горњо-дубачке, Среза драгачепског, Дринске баиовние. 

Господине Мнинстре, 
Ha шумске комплексе a који се палазе у реопу 

Општипе ropiho-дубачке Среза драгачевског, Ба- 
иовипе Дрипске задужено je поверено Вам Mririh- 
старство од 1929 годнпе na na овамо ca ripeko 
70.000 дппара опттииског прпреза. Сви податцп 
овога потражнвања Општипе горњо-дубачке ii;>- 
лазе се у одел.ењу за руд?пство н фнпапсије. 

Гтрема извешЋу предњет* одељења О.Р.Бр. 
2742 од 7.-II.-1931 године признато je потражива- 
и.е само по призиампцама суда Општиие горп>о- 
дубачке и то: 

1 — По гфизнаници на дии. (>.215.04 napa дин. 
за  1929/30 год. и 

2 — По призпаинци na 23.729.06 napa дин. за 
1930/31. 
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Господипе Мипистре, као што видите да ни 
до данас предња сума поменутој општини није 
исплаћена, ja сам за време буиетскс дебате o ово- 
ме питању у прошлој и овој годнпи говорио и 
тражио да се бар ова сума дужног приреза општи- 
ни исплати, што сте ми Вн лично обе11али na од 
тога пи до данас исма иншта већ само празно 
слово на хартији. 

Господине Мииистрс, 
Општина горњо-дубачка нема никакве своје 

општинске имовмнс од којс би црпела прнходе 
да подмири своје потребе, из кога бн исплаћива- 
ла школски приреЗ и зараду општииском особљу 
до свега опога приреза који се порезује на ком- 
плексе повереног Вам Министарства. 

Народ je у овоме крају сиромашан и овај je 
крај брдски na немају могућиости да    плате оп- 

штннскн н школски прирез те услед овога биКс 
приморан да школу затвори, a поготову ако бар 
још ова сума no ове две признанице IUTO износи 
укупно 29.944.10 пара динарски не буде испла- 
lična. 

Зато, Господиие Министре, молим Вас да ми 
на првој наредној седници Народне скупштине од- 
говорите усмеио шта мислите o предљој интерпе- 
лацији предузетн: 

Да ли мислите нарсдити да сс овај прнрсз 
нсплати одмах или ис. 

Изволите, Господине Министре, и овом при- 
ликом примити уверсње иога поштовања. 

24 јула 1933 г. 
Београд. 

Мплиико Р. Милутиновић с. р. 
пародпп посланик. 
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