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Ирг дневиог рсда: I — Читањс и усваЈаљс ;KIIIIICIIMK.I 

LV1 редопиог састцнкај 
2 — CaoiiuiTeniC одборских извсштаЈа o ^.■IFUHICKIIM 

мрсдлозима: p прнврсмеио^ трговинском и компсизацио- 
иом споразуму иамсНу Краљсвиис Југославијс и l't'n.Miim^' 
Грчкеј o ominoj Kdunciiuii'jii :i;i систсматизацију иирвин- 
ских интсриса оишјк' ^окрашш: Истре и питпс ТрЈовачке 
ji обртнс коморс ca спрррзумнма Л, 1>, И м Д, изме1)у 
Краљсвинс ЈугрславиЈе и КраљсцшГс кГталидс; o тргрвин- 
ском споразуму измсћу Kpa/beBmiu ЈугосланиЈс fi l-fiiv- 
бликс Немачке! 6 доиуии рранжману 6д 7 новрмбра 1931 
између Краљевине ЈугославиЈе и Репуолике Фрапцускс; " 
макнадиом спор.азуму ул тргови^ски уговрр измсђу Кра- 
.■n-miiu' Југочлавије и Ре^публике Лхстријс; o дрпуни конт 
1ч'ицмЈ1' од II фебруара |930 o ликиилацији дврв [асних има- 
ња између 1ч)аљевине Југославије  и Краљ'евине Бугарскеј 

3 — Саопштење извештаја Министра грађевина o одго- 
ворима  иа   послапичкс  иптсрпилације; 

4 — Caoiiurrcii)!.' да народни посланик Стјепан Ваљавец 

одустак рд i'Hdic иитдрислацнјц, коју  je  |1од)1с,р iia  Pipci 
ссдиика   Мннистарс^ог   caucjra   <>   иоцтуп^у   Павла   Marmu' 
Миннстра шума и рудпика; 

Г) CadiimICII.V ицтцрпслацкја иародних иисланика: 
др. Ииколс K'riiiiM.uinilja na Мииистра унутрашших 110СЛО- 
ua o пслакоммтоети.ма извршцннм од странс полицикких 
oprana приликрм рпштинских избрра; Св^тислава Хрђери 
на Министра унутрашц>их нрулрва o незакоинтрм татхикх 
ко.маидира   жандармерискс   станице   у   пшшшш   Мрравче; 

6 — Мблбс ii /килбс. 
Гснорници: Мипистар > иу грапт.пх цослрва /Кимојии 

ЛазиИ, др, Никола IIIIKIIII, Претседни(< Наррдце скупштинс 
др. Коста Кхмамудп, др. llhKo.ia Kciiiivi.citiili, Цвстислав 
Х()1)сра. 

Дисвнн рсд: ГЈрстрсс И хспајап.с у начцлу. |10Једиио- 
стима и коначно извештаја Одбрра аа проучавашс закок- 
ских гф.едлога: o тргрвинском епрразуму између Краљевине 
Јутославије и Репубдике Псмачкс; o доџуни арапжмаиу 
од 7 нрвембра li)31 између Крал.стшс Југбславије " Ре- 
публике Француске; o н^кнаднрм сиоразуму уз Тргопииски 
уговор од 9 марта   1932 измсђу Краљевине Југ.рславиЈе и 
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3HL J3(\33 ЋУ Републике Аустрнјс; »> општој коипсицији oa снстемати« 
зацију имовинских интереса бивше покрајине Истре и бив- 
me Трговачке м c)^'ll)тlIl.• коморе са споразумииа Л, li, 11 и 
Д, између Краљсвннс Југосланијо m Kpa.i.cuime Италије; 
u npHupeMeiiDM трговипском и компензацнопом споразуму 
између Краљевине Југославије u Републике Грчке. 

Гоиорпици: Известилац Стснан Tiupiih, Мниистар tpi'o- 
вине и индустрије др. Илија Шу.менкоиић, Миловап ,'Ia;ia- 
pestih, Милутин Станојевић. 

Прстрес и \ciiaiaiLc у мачилу, појсдпиостниа п коиачио: 
ii.iHi'uiTaja одоора за проучавање законског предлош Q ttO- 

iiv'Hii конввнције од l-l-ll-l*).i(l o ликвидацији двовласник 
ииања између Краљевине ЈугославиЈе и Краљевине Бу» 
гарске. 

Говориицм: Известилац Mina Дииитријевић, Министар 
унутрашњих послова Живојин Лвзић. 

ПретСедник др. Коста Кумануди: Отварам 
LV1I i)e/u)itiiii састанак Народне скупштине. Изво- 
лите чути записник претходне ссдиице. 

Секретар Мнлан Мравље: прочнта записпнк 
претходне седнице. 

ПретСедник др. Коста Кумануди: Има ли какиа 
примедба на записник? (Нема). Примедаба мема, 
записпик je прнмл.еи. Има реч г. Мимистар уиу- 
трашњих послона Живојин Jlaanh. 

Мипистар yiiyTpaiiiihii\ послова ЖивоЈиИ Ла- 
3HII: Господо народни посланици, господии парод- 
пи посланик др. Лончаревић образложавајући јуче 
у овоме Дому хитност интерпелације o изборима 
у Савској бановини, искористио je ту прилику да 
одмах говори и o самом предмету интерпелациј]В 
како су у тој бановини избори вршени, na je том 
приликом говорио п o некаквом тобожњем распи- 
су liancKe упрлне p утпцају иласти иа изборие рс- 
зултате. 

Тим ррврдом изјанл-х ji'M да ии ол страие Ми- 
мистарстпа, im од стране Ј^ннске управе никакан 
laKan pacmic или ма какпо гакно iiapel)eii.e mije да- 
вато. Напротив, распис Ваиске viipane којим се 
строго упућује чиновништво на коректно држање 
према свима кандидатима, видео je и прочитао. 
како сам обавештен, сам народни посланик г. др, 
I IMKHII у Банској управи у Загребу. 

Надал^ MOIKIM да иагласнм, да je приликом 
окнх избора v сваком гласачком месту, поред чла- 
иопа бмрачког одбора! био прИсутан и претставник 
сиаке од канлилатских лнста за спс вреие гласања 
и да су сви представници таквих листа! како orio- 
зицнје, тако и Лугослонеискс иациоиалие стоапке. 
мотписали запкснике биппчких бдбора, што je пај- 
бол.и доказ да cv 11360)111 правилно извршени. 
СГласов^ на лекнци: Није тако! — Вурпо одобрава- 
ц.е v цситруму п поници: Тако je!). 

Изгледа. господо, да се све ono чтт, да се 
смањи ефекат великог успеха кб.ји je na оннм нз- 
борима постпгла Лхтослоиепска пационалиа страп- 
ка. (Вурмо одобравач.е и пл.ескап.е v цеитруму. 
— дп. Ичкплл HuKiih: Молнм за рсч"). 

ПпстСсдппк дп. Коста Кумануди; Због ч^га? 
(Лр. Иикола HiiKiih: Радн .тчие примедбе!) Има 
реч Г, др. Никола Иикић. 

Др. Никола Никић: Господо наррдни послани- 
ии, меии je нрло жло mro r. Мтгистар унутраШ1ћМХ 
послова г. Жика JKsnli mije хзео реч ј\'че после 
r. др. ,n()ii4apeimlia. On ie пашао за сходио да да- 
пас гопори. (Граја). I". Министар упутраит.их по- 
слона nehe mi мене, a im читаву Народну скупшти- 

10ФАЧ10НЗТО nv да увери да mije издат распис од стране Банске 
управе. (Гласови у центруму! И mije. To mije исти- 
иа!) Господо Породии послашти, ja li\' само да Вам 
кажем два случаја; a na Вами je да у ro всрујетс 
или ne верујете. (Граја и повици у цеитруму! To 
mije истнпа). 

Прстседник др. Коста Кумамудн: Господине 
послаииие, Ви имате права no Пословнику само да 
исправите г. Министра. Me можете држати читаве 
пишре. 

Др. Нииола HiiKJili (пастанл.а): Кад мислитс да 
пије истнпа. онда допустнте бар да кажсм пар 
речн. 

Прстссдппк др. Коста Кумапудн: Господине 
llnKiiiiv, Bn иожете само да исправите једап став 
IH говора г. Мипистра, који се Вас тиче. 

Др. Никола Никић (наставља): Господо народ- 
mi послаппци, у Срезу ђаковачком, у omininm Пу- 
пптовци, била je једпа једппа лпста и та je листа 
nama. 1 Inje било сл\жбе11е листе. Ту су лнсту поста- 
вили naimi л.гдп. Ma изборима добила je та nama 
листа свега 52 гласа. (Граја и узвици: Шта се то иас 
тнче?) A сутра дам у новинама изашло je да je 
iiania листа добила 1315 гласова. (Граја и протести). 
Мстп je случај у oimnnmi Врбици среза ђаковач- 
ког, гдје je гласало 74 гласача, a уписано 458 гла- 
сова. 

Прстссдипк др. Коста Куманудп: Господине 
MnKnliy, реч je o распнсу Вапске управе. Можетс 
loiiopnrn само o pacnncv Вапске управе. Држнте се 
Прсловника. 

Др. Никола liiiKiili (наставља): O чему да ro- 
воримг 

Ирсгссдиик др. Коста Кумануди: 0 распису 
Банске улраве. Опомињем Вас no други пут да сс 
држите Мослоипика. Имате свега пет мипута право 
да говбрите; 

Др. Никола HiiKiili (па:т;в 1 1): I (.'cno.io na- 
родпи послаттп, мп сви врло добро зпамо, a ro 
зна и Господнп Мттстар унутрашњих послова, да 
je тако бпло и да je у Савској бановини уписано 
преко 200.000 гласача, који нису гласали. (Граја и 
noBHiui у центруму: To je лаж!) 

Претседник лр. Коста Кумануди: Господинс 
Никићу, Ваше je време протекло. Ja Вас молим да 
завршите. 

Др. Никола HHKHII (iiacraB.i.a); Ja се, господо 
пародии послаиици, позивам n na народне посла- 
нике из тих прјединих срезова: Мзволите питати 
r. др. ЕлеговпГта, колнко je било гласова V cpeav 
Преградскбм, v Крапппскпм Топлицама. (Граја n 
протести.) Од 1230 гласало je свега 128 л.уди (Гра- 
ja),  a  уписапо  je  да  je  гласало   1503  гласача. 

Прстссдичк др. Коста Кумануди: Господипс 
Никићу,  молп.м   Вас, да заврптте  свој  говрр. 

Др. Никола Никић (пастав.иа): Ja liv, ročno1- 
до народни посланици, да подпесем једпу пптер- 
пелацију у којој iiv приказати како су вршени из- 
бори. (Граја). 

Прстседпик др. Коста Кумануди: Госггодине 
MnKnliv, Ваше je време протекло. Мемате права 
umne да говорптс. З'а Вам одузпмам реч: Изво- 
лпте niiii na своје место. 

Мзволптс 4VTH одборске пзвештаје. 
Секрстпр Милан Мравл>е (чпта): Одбор за 

проучавап.е закопскпх предлога o ме1)упародт1.м 
уговорима n споразумима подноси Скупштини на 
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решење своје нзвештајс: o предлогу закоиа o 
припрсменом трговинском и компеизационом спо- 
pa.iVMV изме1,\- I\i)a,i>cnHiie Лугославије и Републнке 
1рчке: o Пре^ЛОгу закоиа o општој конвенцији за 
систематизацију ИМОВИНСКИХ иптереса биВШб по- 
крајипс Истрс и бпите 'Јргоиачке и обргме коморс 
са споразумима A, Б; Ц и ЈХ, између Краљеаине 
Југославије и Краљевипе Италије; o прбдлогу за- 
KDiia 0 тргопииском споразуму ИЗМбђу Крал.свиие 
Југославије и Републике Немачке; o предлогу за- 
кона o допуНи аранжману од 7 новбмбра 1931 io- 
,4iim' између Краљевине Југославије и Републике 
<1)р;и|ц\ч'ке; o предлогу закона o накнадМОм спо- 
разуму уз трговински угбвор између Краљевние 
Југославије и Републике Аустрије; o прсДлогу за- 
кока o допуни копнепцмје ОД 14 фсбруара 1930 го- 
дине o ликвидацији ^вовласних имап.а између Кра- 
л>евине Југославије и Крал.гштс Bvi^apcke. (Пиди 
извештаје у прилогу); 

Претседник др. Коста Кумануди: ГоспбДб на- 
родни гтосланици, crni cv оии пр^длози умножеНи 
и раздељенн иародним посланицима (Др. Кешељ 
вић: ilira je ca интерпелацијама?) Госиодипе Ке- 
шељевићуј ja управљам седниЦом a нб Ви; Опо- 
мињем Вас na рсд. Изволите мутн извештаје гл-. 
Министара. 

Секретар .Мнлап Мравл>е: Г. Мииистар гра- 
|)евина извештава да lic na интерпелацију г. Фер- 
да llJcro o aaopami Вау&њв ауто?л()билнма иа јаииим 
путевима одговорити кад се стави на диевии ред; 

Г. Министар riialjcinma изнештана да he na 
интерпелацију г. Хасана Торомановићај 0 бправци 
путева народћом сиагом, одћоУорИтН кад пршсупи 
иотрсбме податке. 

Претссдник др. Коста Куманудиз Ови сс извс- 
чиаји примвју па зпап.е. Изволите чути ипторпс- 
лације. 

СскрсТ p Милан Мрапл>с: Г. Стјепаи Иал.анси, 
народни посланик, извештава да одустаје од своје 
ннтерпеЛ^ције коју je поднео на Господина Прет- 
седника Министарског савета o поступку г. Павла 
Маггкце, Министра шума н рудника; 

Г. др. Инкола Кешељевић, народни посланик, 
упућује интерпелацију па г. Министра унутраш- 
naix послова o неззконитостима нзнршеним од 
стране полниијских органа приликом општннских 
избора и тражи да joj се призна првепство. (Види 
прилог). 

Претссдиик др, Коста Кумануди: Има реч г. др. 
Кешељевић да образложи захтев o првенству. 

Др. Ннкола Кешељевић: Ja сам, господо, под- 
нео интерпелацију <» иредмету КРји je свима вамп 
познат. Обраћајући се na Народну скупштИну ми- 
слим ча he ona иптсрполацпја бптп врло актуелна, 
јер су сви лотал.п пвдс, ту rv докумспта icoji могу 
показати v оригиналу, a која сам показао и г. Mn- 
писгру Претседничу, - na пример за Оџачки bpea 
— тако да се г. Нретседник МинисТарског савета 
сам револтирао и молио да му то cflonultrtM v пи- 
сменој форми како би послао хитпу ннспекцију да 
се тс злоупотребе нзвиде. 

Прстссдичк др. Коста Кумануди: Господппо 
iKaviainme, ne можете излагати чињенице. Изволи- 
те рбразложити зашто тражите првенствоЈ 

Дп. Никола Кешел.епић: Господо, no аитавом 
низу бановина вршене су незаконите радње од 
стране срескпх. начелника. Људи су апшеци бсз и- 

какве правпе основе, суспепдована су њнхова npa- 
ва без навода кривпце, људи су интернирани, као 
да je проглатепо опсадпо стап.е -- ово je оригн- 
пмап докуменат o таквом раду среских пачелппка. 
(ГГбказује једап акг.) Без икакве кривице и обра- 
зложеи.а л.удпма се enopn праио бирачкб n na 6- 
ciioHv tora стотипе л.удп су пптерппрапп и каж- 
њавани da лие Д6 пет хпл.ада дппара. Господо, пу- 
штен je један провокаторски плакат, који су ра- 
стурали чланови Ј.Р.С.Д. Странке, у коме се нази- 
вају спп аптпдржаипи који нису са ibmia, n где се 
rtpoBbKatopckH  оптужује др. Корошец. 

llpticvjuiiiK др. Коста Кумануди: Господппе 
послАнИЧе', lin iKi/iaiKerc своју интерпелацију, a ja 
то ич\\\ д(Л1устптп. Јлзио.ште се Држати Послбвни- 
ка n образложите заштр тражит^ прв1енств6. 

/lp. Никола Кетељевић (наставља): У Доло- 
вимН , na прпмер, кад niu-v могли да спрече дру- 
гим, онда су дошли жандарми и i'I лице рањено 
je Koje гежс које лакте. Taj фак it je познат n г. 
AAimnci ру n ако може пека га ОСПОри. 

IliK'if UUIK др. Коста Кумапудп: Господине 
послаппче, no Други nvr Bać опомињем да ne ула- 
зпте v Излагање саме Интерпелације. 

Лр- Никола Кешел>еви11: Kako hy ipvnie об- 
p i  ложти npneiiCTiu)? 

Прсгссдичк др. Kocra Кумапуди: Hama je cmap 
да пађете ]Ki,t,ioia ša обра^ложењб'. 

Др. Иикола Ке111сл>свни (нјасгавл>а): Гласало 
се no lunoMoiiCTiuiMa u емо оригиналних Докуме- 
чага И o гоме и поред свега гога raj je избор по- 
тврђен! OcH&i Tora Л>УДи cv интеЈЈНирани n кажп.а- 
иапи бСЗ икаквог јкмпеп.а n пачода закбна, n na 
крајуј rocno/io, mro je najrope, ви потврђујете из- 
боре у којпма ere нп еамп вбДиЛИ ббрбу без no- 
штеде; Ево га овле Мпрко Уроц/евић и нека вам 
каже, какиу je бОрбу бОДИО ta ВВШИМ гоеподппом 
Министром саобраћаја И како се .чепо r. Миппстар 
проиео. (Рраја n nporecni v Центруму). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Господппе 
Кешел>евићу; одузимам Вам реч и молнм вас да се 
повучете са говорппце. (/lp. Николв КешсЉевић: 
Ja ne ИОГу да се попучсм ПбшТО пмам праиа Да го- 
ворим пет мипута. — Протести Ha левпци). Мора- 
те се повући. (Др. Ипкпла КешвљВШИ: Ла пмам 
право да гоиорпм, a господпп Претседпик мп то 
право одузима и омета ме да говорим. — Граја). 

Прекидам седницу. 

(После прекнда.) 
Претседн!'к др. Коста Кумануди: Пошто сс 

народни послгчшк г. др. Kenic.'i.ennh nuje придр- 
жапао I locioBiinKa n hrtje хтео fta гтбсЛуша моје о- 
помене; предлажем НароДнбј скупштини да се г. 
др; Кешел.спиЈ! ROSBH пгк.ч.учеи.ем еа пет скуп- 
ихтинских седница. Реч има v. лр. Кешељевић да ца 
своју одбрану: 

Др. Никола КешељевиН: Господо, кад се мени 
даје свега пет минута времена да образложим хнт- 
погт једне интерпе [ације, омда je Moje да ја, како 
знам n умем, НароДној скупШтиНИ дам рбјашње- 
ii>e и створим убеђење да je потребпо да će ta nn- 
терпелација огласи за мппу. И кад ja 6д тих riet 
минута могу да говорим само два минута, јер ми 
претседништвб омета гонор и сам r. ПретсеДник 
говори трп минута, и када се ипак од етпапе прет- 
седништва предлажем sa казну, онда ja ту казну 
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примам са задрвољством и ona ми чини .част. 
Прстссдиик др. Коста Кумаиули: Прима ли 

Мародиа скупштина предложену казну? (Прима — 
ne прима!) Објављујем да je већина Наррдне скуп- 
штине примила предложену казну и да je казнила 
наррднрг прсланика г. др. Николу {<ец1?љевића ис- 
кључењем са пет скупштинских седница. Изврлите 
чути дал>е. 

Сркретар Милан Мрапл>е (сарпштава): Г. Сне- 
тислав Хођера, пародни послапик, упућује нитер- 
пелацију na г. Министра унутрашњих послова o 
пезакопптом поступку кр^андира жандармеријске 
стаппце у општини Моравче, Сре^ камппчкп —■ 
б.анрвина Дравска и Т1)ажп да joj се пр.изна првент 
стно. (Види прилрг). 

Прет.седник др. Коста Куманудп: 11ма реч na- 
ррдни посланик г. Хођера, да рбразложи захтев p 
првенству citoje интерпелације. 

Светислав Xol)epa: Господо пародпп послапп- 
ци, поднео сам пптерпелацпју na г. Mnnncrpa унУг 
трашп.пх џослРва прртиву испада n пезакопптих 
поступака једног жандармеријског наредника у on- 
штипи Моравче, у Дравској оаповтт. Због тих по- 
ступака т.ога жандармеријског паредннка тражио 
сам хитпост sa моју интерпедацију и нџ разлога 
mro je то постала оптта појава, пгго je рво врћ је- 
дан систем. да се жандарми мешају у чисто поли- 
тнчка пптап^ч n полптичке стварп. 

Kao паролпп посланик пмао сам права да ип- 
дим како ее врше избрри у Дравској баповипи. Sa- 
ro сам ртишао код свог iipiijaTcvi>a Потркара и с 
њим у лруштву обпшао пеколико изборних оп- 
штипа. Када сам дошао у oinnrmiv Моравче, na 
inao сам да je претстаиппк опозицмопе лнсте nii- 
терниран, a његов заменик жалио мп се да он ne 
седи у изборној сали заједно са рсталим члаповч- 
ма рдбрра, IRMO .-la с\' ra чатеоали да стоји v je- 
дпом ћошку n забранили му ла ие сме имати im 
писаљку nn хартију да ne би псшто могао заббле- 
житп. Кдд je onaj /кппдармеријскп наредНик ипчео 
na сам ja T(i приметпп n ca^nao. трампк) je да ес 
ia ii3 one onnrmne \"1ал>им. Покушвп ie то да учи- 
пи и гилом n кад mije vcneo. онда je натерао мога 
прпјател-а Потокара да се из те општине удал»И 
под ппетњом да he у протпвипм бити ухлпшен. 

Претселник jm. Коста Куманули: Грсподине 
посланиче, то није образложење траженог првеп- 
ства. 

Спетислав Хођера (пастапл^а): Господо народ- 
nn послапппп, neliv ла улазнм v летал.е, да изпо- 
спм појелчпе слунајеве, то liv учинити кад ова nn- 
терпелаппја буде na дпевпом реду, али овом npii- 
лпком иррам ла поповим. да nama господа жап- 
чармц пзвпшују врло често пезакопита iiapchema. 
И опи зпају. да су та napehema пезакоппта. na их 
ипак извршују, или no наређењу самог среског на- 
челппка. или чопекал и 88 рачуп госполе паролппх 
послаппка. Извршујући тако та незаконита нарс- 
hema. они сматрају да могу и сами да извршулУ no- 
једине незакрните рпдње и за сној рачун. Ту je, го- 
сподо, najnehe зло. Зато je n стнпрепо пвакмо nn- 
лптичко стап.е. Дапас чмамо жандарме v свакоме 
селу, који тсроризппају нарол. штитећи лапапш.у 
владајућу странку Ј.Р.С.Д. (Чује се; Мг.ма umne те 
странке). Данас с\', господо, жандаоми постали naj- 
рећи чолчтичкп фактрри v нашој земл>и. 

Претседник дп. Костч  Куманули: Госполии» 

посланиче, ви говорите Beh пеколико мипута, a mi- 
како нисте изнели разлоге због којих тражите np- 
венство ваше иптерпелацпје, пего изпосите чиње- 
ппце, које су 11|)елмет са.ме дебате o пптерпелацијн. 

Светислав Xol)epa (пастанл.а): Г. Претседппк 
каже да ja писам изпео нпкакве разлогс за хитпост 
ове интерпелације, 11a, господо, ако ono ппсу pas* 
лози за хптпост, рнда ne зпам за шта су ти разлозн. 
Ми, ГДСПОДО, евп впднмо, дд наши >1(апла|)мп, у ме- 
сто да су ухватили хајдука Murpoimlia, којп je за- 
дао страх целој београдекој околппп, n хајдука iia- 
')ejnlia, умеето да су пашлп убпцу пок. Мирка Haj* 
дорфера, omi су патлп за потребпо, да прате рад 
nac наррдних посланика. Сви смр ми народни no- 
слапици, n mi пз владипе nelmne, v очпма жапдар- 
ма аптидржавпп. lhn.\ia je наређенр да прате сваког 
пародпог порланика. Они су нашли за потрђбно, да 
чак n г. Bojy Маринковића прате у Београду. To 
се отворено гонорп у Београду. (Лелап глас na ле- 
нмцп: To je пчсаплал). Господо, дапашња међуна- 
родпа сптуацпја постала je тако тешка n озбиљна, 
да ona данас захтева једну апсолутну среНену уну- 
трашп.у полптпку. И ja вас, господо. опомпњем n.'j 
историју Крал^енппе Србије ИВ г, 1885. Тада je Ср- 
бнја изгубила рат само зато што je полптичко ста- 
ње у земљи било рђдво, a дапас je ono jom rope. 
(Пл)егкапЈе код onoaimnje). 

Прстседпик др. Коста Куманудн: Господнпе 
послаппче, изволите завршитп. 

Светнслав Xoljepa: Заврпшо сам, господнчс 
Претседнине. 

Ирстседипк др. Коста Кумлнудн: Ja молпм io- 
сподина Министра, да изјави да ли прима npnen- 
ствр one дпе нптерпелачпје? 

Мпиистар унукр.ашњИХ послопа Живојин Ла- 
зић: He прпмам тражсно првепство. 

Претссдшп; др. Коста Кумаиуди: Г. Мпппстар 
Naiv'Tpaimi.n.v послова mije прчмио тражено npnen- 
ство за ове две интерпелације. Прима ли Народпа 
скупттчпа трпжепо првепство? (He прима — пои- 
ма). Објављујем да се Наролпа скупттппа Behn- 
пом гласова изјастп s поотив тражепог првепства. 

Изволите 4VTH молбе и жалбе. 
Секретар Милаи Мрапље Гсаопштава!: Народ- 

''ој скупштинч уп^ћене су молбе и жалбе: Јосипа 
KpiK-uianulia, Вере Милодџевић и Милке Мажуранп!!. 

Претседипк дп. Коста Кумаиули: Све прочнта- 
не молбе и жалбе упутиИе се Одбору за молбе и 
жалбе. 

Прелазпмо na дпетт ред. Пова je тачка днев- 
ног реда: претрес иввештаја Одбора за проу.чава- 
ње закопског рредлогр o тргогшпском споразуму 
измећу Кралзевиче Југослзвије и Републикђ Нема- 
чке. Мма реч известилац г. Стевап Ћирић. (Пл.е- 
скап.е). 

Изпестп.чаи Стсван Ћирић: Госполо народпч 
чосламипп. v МРћуна^бдном животу збнвају се кру- 
пни догаНајп. Ми СМО СВеДОПИ из дапа у дап ка- 
ко се важне ствари догађају, и то тако невероват- 
чом брзином. како никала ДО ra'ia. ,1a nx ne мислим 
пеђати, али јблан домЧај! са глспчпта name спољ- 
че политике, блца сие лруге v засенлк. то je cjajan 
пут Њихових Нелччапгтаиа СОчтте 6VPH0 пљеска- 
ч.е са узвицима: ЖИвЗлИ!)1. који смо мп пратили у 
мислпма. жел>ама n чре cMera у олапостч. Иако 
г»игмо мн, господо. под лојмом тих великих догл- 
i,-.^ дакбс ??Т€ЛИ да со саветујемо o конвенцијама, 
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које лежс пред вама, готово да ои нас морао мо- 
.iimi за опроштај, што долазим пред вас са закои- 
скпм предлозима подређеног реда! Али ви зиате, 
госпбдо, н у обичном животу има празника са све- 
чаппм расположење:м a има и сивих радних дапа, 
кад сваки иде за својим послбм. Пут Његовог Ве- 
личаистиа, то je празник, велики празник иашс 
спол>11е политике (Сложни узвици: Takd je!), a ове 
кбнвенЦије што леже пред вама, то je радни даи, 
то je nama дужност, да извршујемо иослове које 
свакидашња потреба захтева, да бисмо омогући- 
лп мраиилии ток државног живота. И пемојте па- 
послетку, господо, да заборавите na Ону антнчку 
изреку: „ne треба презирати kad мале и снИуише 
ствари (Jiie без којих се велнке ствари пе могу за- 
мпслити." (Узвици: Тћко je!). Пред вама леже, го- 
спбдо, mecT конвенција и допустите да их поде- 
лим, као што сам и iipom.ni пут то учинио, no њи- 
ховој природи у две групе; Прва група, у коју спа- 
дају четирИ конвенције, то су конвенције чисто тр- 
гоиачке природе. Др!уга група, то су конвенције за 
ликвидацију нзвесних материјалних питања, која 
оДавно чекају на свОје peineibe. У опу прву, групу, 
чисто трговачке природе, спада upe свега nam тр- 
гђвински аранжман са Ф^анцуском, затим nam 
привремени tproBHHĆkrt споразум са Грчком, na на- 
киадип трговински споразум са Аустријом и nknu- 
слетку nam трговински споразум са Немачком, 0- 
сим тога, као што сам рекао, имамо две кбнвенцн- 
је, које ликвидирају питања која су потребна neli 
давно да се реше. Једно je општа конвенција sa 
спстематизацију имовинских интереса из onimie 
покрајнпс Истре, и папослетку ликвидација дво- 
власничких имања са Бугарском, o којој lie вам 
рпширније говорити КЗО изпестилац послапмк Лу- 
>i<iie Србије г. Мита Димитријевић; 

Лко се налазпте, гооподо, у једнОМ располо- 
жеи.у, КОЈе, мо пегде, преогима маха, na ne умете 
да nemire привредне регпопалпе пактове, nei о, мо- 
жда, нагињући ципизму, хоћете да nx пазовете 
пакхоманијом, нећете онда бити прапедпи према 
опнма, који су оие пактове сачинили. .lej), гоеподо, 
јасно je, нема гога камена муд^ости, нема тога чу- 
дотворног камена, којим би могли ову привредну 
кризу решити као да je руком одпесепа n ne npe- 
остаје ништа друго, него, помоћу оваквих ситНих 
радова, да помогпемо где пбмоћи можемо и шта 
umne да спасемо ono, што спасти морамо. (Одо- 
opanaibe. — Душач Живбјииовић: To je тачно!) 
Због тога, господо, сне ове копвенције заједппчкп 
зпаче: noiirren n oaon.i.an папор, један ВСЛИКИ 
труд, да се олакша ona привредна Криза, која И 
nac n сие name суседе и друге, са којима смо оне 
компенције склоппли, тако исто мучи u угњетава. 

Допустите, господо, да, upe сиега, прикажем 
nam трговачки аранжман са француском. 

Историјат n.eion onaj je. linme од дне грдине 
иа овамо, ми смо имали право да извеземо у Фпап- 
цуску извесну количину жпта са преференцијалом. 
To nncMO, [-осподо, хчштлп, a ипс.мо учттли зато, 
uiTo лапе нисмо имали добру жетву жита, a ове ro- 
дипе не можемо учинити зато mro je Фрапцуска 
o'Bfe годкие извозћик, такој да не може примити 
T\'iie жпто. iiama Краљевска влада опда je ппку- 
шала, да ступи са Францускбм у преговоре за дру- 
r'c ствари које би могли нскористиги, кад iieh ни- 
смо пскорпстнли name лањско право, na ла пам се 

допусти да, уз известан префере.тта i, п.опеземо 
јсдап контигенат name пшенице. !l то иам je Фран- 
цуска влада у преговорима допустила, Ми ћемо и- 
матп право да пзвестап кбнтигенат nanio:- к\'куруза 
увеземо у Француску no минималној царииској та- 
рифи и jom уз то да после тога, кал кбнтигепат 
буде увезен, дббијемо 40',; попуста од le царинске 
тарифе. Овакр приказана ствар изгледа да je од 
великог значаја. Међутим, жао ми je, mro Вам мо- 
рам приредити једно мало разочарење, јер коли- 
MI je финансијски ефекат оне ствари зависи, i о- 
сподо, од roia, колики je тај контигенат, iia који 
имамо право. Taj контигенат изпоси у свему 2.400 
вагона. Он je врло малп. Алиј господо, ne смемо 
допустити себи тај луксуз, да тај конгигепаг цепи- 
мр према нашој општој производњи кукуруза или 
према пртребама namer пзвоза na, чак, nn njieMa 
['.ријатељству нашем са Француском. Пр чоме, мо- 
жда, најмање би разочарење било најнсКе, пего, 
господо послаппцп, морате га просу}јивати no onoj 
беди, у којој се налази nama пољоприврсда, tio 0- 
чајном сган.у, у коме се налази nam сељак, no ка- 
тастрофално ниским ценама наших аграрних прр- 
извода n no бездушној висини наше земљарине'. 
(Пљескање). Кад гако схватите те стварн, (-пда he 
вам om n јасно да, поред one цене кукуруза!, o ко- 
jdj сада говорим, a коју ja ca овс говоринце ne 
смсм споменути, јер je та!ко ниска, да пбред те ue- 
ne ми изгледамо као просјаци n да, kao пква', мо- 
рамо казати хвала n за пајмап.у милости!4>у, koja 
нам се даје, a ове мрве, које с.мо уговором д,сбилиј 
готово н да inicv ништа друго. 

Други законски предлог, пошгована господо, 
то je nam привремени уговор ca Грчком, привре: 
мени уговор, Beli no томе видите, ЗНак je времепа. 
Taj уговор пма ту сврху, да осигура размсну до- 
бара између Грчке и између nac na raj начии, тто 
he се олакшати извесни девпзпп прописи. To je 
једна врста клиринга, алп само диференциранрг 
клнрипга. Грчки увозник, који од nac купи робу, 
имаће половину вредности те робе да плати у ro- 
товом новцу, којп lie nam произвођа*] добитп ny- 
тем трансфера a за другу половину добиће nam 
извозпик бопове, благајничке записе, који hc се 
Molin употребити само за исплаћивање грчке ро- 
бе коју ми будемр купили. Они he бити преношљи- 
mi n према тбме када једап грчки увозник треба 
пама neniTo да плати, on he моћи помоћу тпч бо- 
пова да плати опоме од kora je купио. 

У овоме уговору има једна симпатична ствар. 
I!a име ово диференцирање иде још даље у трго- 
nmm ca житом у коме случају грчки увозник мора 
нашем продавцу да птатп 80^ у готовом иовцу a 
самр '20'', у благајппчкпм заппспма. Ви, којп зпаге 
у каквој je кризи nam селак, сасвим ћете разумети 
због чега je name Министарсгво грговине морало 
да се постара да сељак дође одмах д<> новца и да 
до1)е у niTi) већој количини, дакле у количини 80% 
од укупне вреЈдности. 

Трећи законски предлог, господо, који je пред 
вама, го je nam накнадни фговпнски уговор од- 
иоспо допупа нашег грговинског уговора са Ау- 
стр.чјом. 

Знате лп која je била главна ствар, која je 
хтела да се овим уговором постигне: да се погтигне 
извоз у onoj истој количини у којој смо га досада 
имали за nanio сточарство u пол>опривредне произ- 
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воде. Vi, хвала Богу, то je потпуно постигнуто и ja 
вас хголим, господо, да ne сматрате да сам ja једно- 
стран када вам све ове трговинске уговоре прика- 
зујем готово искључиво са аграрне тачке гледишта, 
ima увек највише истачем оио што кајвише доносн 
користи нашем сељаку. To лежн у прпроди саме 
ni'.iipu, јер када те ннтересе имам пред рчима, не- 
м:;.м ja ту пред ичпма кл^сне HHtepecie, росподо, ne- 
го cii.M ^убоко уверен да се другнм нашим стале- 
/кпма ие може непосредним мерама помоћи тако 
како можемо помбћи пофедно када нашсг сељака 
иомажемо. (Одобравање и ii,i>ecKaii>e). Јер, господо, 
nam сељак кије неки засебнн сталеж или к la'ca, uč- 
no je он једаи здрави извор, неисцрпни извор за 
све остале сталеже и ако он оздрави, онд,а iie će 
најбрже поправити и сви други сталежи. Затб ja, 
господ.о, са сатисфакцијрм наро^ито нкглашав?м 
оио iiiTo je у овбме трговиноком уговору АОбрр л 
т'о je у арвом реду оно чиме ty интереси нашега 
сел^ака заштићеии. (Повици: Тачно! Тако je!) 

McTi'pni законски преддог, госпсдо, то je iimi 
грговинскн споразум'ca Немачком. Ње^ова je са- 
држина врло кратка. Mu дрбијало правр u, viče 
versa, примамр на себе дукност да са нашим npo- 
изводима гтоступамо no највећем свлашћеЈБу онакб 
као nm) се то највеће бвлашћење даје nekoj ijie- 
tioj др;каи11. Оно штр пада у очи код овога угово- 
p'a, то je то да je ои веома кр1атког даха. Уговор 
je склоп.;!'.',! на свега четири месбца, a сем тога уго- 
ворне стране имају право да га свгмог месеца от- 
кажу. ,1a сам у први мах помислио да гу мрра бити 
нештчр што се исправља, нека погрешка, крју тре- 
ба поправити, али je госгтодин Министар имао до- 
броту да ми објасни да се ту ради o једном сасвим 
другоме узроку због кога су tii уговори кратког 
даха. Када се даје највеће повлашћење, онда увек 
треба водити рачуна o томе која Ке од диеју стра- 
на то највеће повлашћење пскористптц више. Када 
зпате да има извесних производа који су у ствари 
сезппски артпкли, онда je сасвим ггрпррдно да јед- 
na страна мрра желети да то највеће повлашћење 
вреди ()!i;in када ona има баш своју ссзоиску тр- 
товину. To je узрок, господо. 

Али у вези с овим намеће се једно нсво круп- 
no питаље o коме, може umu, овде вреди гбворити, 
јср то nmaii>e стоји у вези са решавањем целе свет- 
ске привредне кризе. 

Ja мислим да je вама мнргама познато да je 
Немачка upe paia, однбсно да су иемачки arpapuii 
nj)e рата били почели јелчу специјалну аграрну по- 
литнку, којом су довели у неприлику и саму Ау- 
стро-угарску монархију n све друге аграрне зем- 
ље, што се je опазило у томе да je у roj земљ.и 
почео живот да поскупљује- Насгупило je у TQ 
нреме затварање гранцца, да би немачки аграрцп 
оснгурали сврјнм пољопривредницима оно, mro ne 
бп била прирсдна добпг него готово upe награда, 
једаи хонорар. Ta политика дрвела je до извесног 
прремђћаја у живрЈу гртово сних држава средње 
и источне Евррпе, na je iim.ia такр далеко да се 
je заоштрила чак и у политички сукоб са Русијом. 
Taj сукбо доцније će je непријатно ocehao када je 
Европа требала да издржи пробу да ли се може 
спречити Европски par. 

Ja, госпрдр, никако ne желим да крнти^ујем 
пемачку привредну политику нити имам права na 
то:  сиака  држава   има   права  да   сама  ceou  узима 

прилципе, no Kojima Iie се у сврјој приврсдпоЈ no- 
литици владати, али испи узроци увек имају исте 
последице, n ми видимо да je та аграрна прлитика 
којом се хоће да се индустријске државе учиие 
независним од аграрних држава, да je то једиа 
неприродна политика, и будите уверени, да je ова 
данашња велика економбка криза настала делими- 
це daiii због тога тто су извесне државе у снојој 
прнвреджЗј полтици посгављале тако неприродне 
циљеве. To треба уочити, и онда Iie се мрћи внде- 
ти KOJU On ono ирии корак за решавање привредш 
кризе, a то je да снс државе у ^иојпј привреднрј 
политици имају пре свега na уму да она буде са- 
гласна са привредном структуррм држаие. 

Ha послетку, господо, да вам ирикажем пети 
закоиски предлог којп гласи; закоискц предлог 0 
општој конвенцији са Краљевинрм Италијрм p и- 
мовинским интересима бакшс покрајине kicipe итд. 
[Јивше покрајине Пстре?!.... Гогово да нас тр баци 
у једпо елегично расположење, и onaj кишовпти и 
гмурни дан као да je згодаи рквир за решавање 
овога законскога предлога. To je једна pana, која 
je увек вредовна, и данас joui, ■—јер се иекада čUč- 
IM..o o BnJićoHOBoj линији, — a сва сурова стрдр,- 
lu, г raj je проблем реШила суршо и пррсто тако 
да Краљевина Италија има у целој покрајини II 
стри удела пр овоме к.тучу ::.',si', према /M'i', за 
цашу Огаџбпиу! 

ГосподОј иекада CMD CHCIKI,I,I да би raj рачуп 
могао iiciiacni друкчијс. Шта licre, жпало je овако, 
»a na срцу ocia K'O скрхапа биљка п.Г к o тужач 
мирис увелог бооилЈка, једпа тстка рапа, тсжак уз- 
дисај«. Прокњижимо брзо, да ие вређама те pane, 
прркњижимо 6i)3!) кроз name законе тих /'.Ui',,, о- 
стварених спова »a сие осгалр ј^ Кутање«. 

To бп било CEC, господо. Мислим да сам у иај- 
краКим потезпма приказао зпачај липх ситиих u 
малих комиенција, дојнекле чак и болпих, али вр- 
mcliii из даиа у лаи noimeiio ову дужпост која je 
иотрсбпа да оопгурамо ираиплап ток Држаш, мп 
iiCMo их прпмити. Тетимо се опст једдом а.пичко.м 
прслрвнцрм; ,,iiula dies sine linea", која би се na na- 
iJie.M .тспо.м језику и no уморгворинаМа iramcra иа- 
рода Moi.ia пр/еиссти ca: »зрпо no зрно тиача, ка- 
мси no камеп  палача«.  (()добраиаи>е  и  n тсскапи;). 

Ирстссдтп: др. Ксста Кумапуди: 1 сч има г. 
ЛАнпистар ТЈпоииие u иилустрмје. 

Miimicrup тргОВИНС и ппдустјшјс др. Илија Шу- 
MenKOBuh: Госпио нарп.чип iii.v.iamiuii, \ipsn иама 
će палазс чечири конвенцнје које регулишу трго- 
рицске OJIKJCC name државе ca трећим лржапама, 
Рве четири копвенцнје иретставл.ају, nop^Aijom 
једне која je ранијс oii.ia na ДИСЖусијИ, ГјОТОвО мо- 
же се pelm, целокугшу активносх ОДОГа МинИСтар- 
ства, Минвдтарства трговине и ин^устрије на пол>у 
закључивања угрворр за постслњих r,);iimy лина. 

Изгледа мп згодно ла рвом приликом узмемо 
украткр, у иајмање могућрј мери, у расматрап.с 
апшту ситуацију наше iproimncKc полит^ке n да 
/чннимо неколико генералних рпаски. (Глаоо^и: 
'IVJMO!) 

Господо, 1932 годппа je грдина у којрј се коп- 
статовало пајвеће смањење спрљне тргоиипс у цс- 
лом сиету, највеЉе сужавање светске размене др- 
бара: 1932 година упрређенд са једдом ра^рм го- 
динрм значи смаи.еч.с CIIO.IHC трговипе за близу 
две Tpclmiic. 1*)Ч2 година je у том погледу псто та- 
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ко siiiiMiijiia и ;ia iiac. Смаи.сп.с, n то велико смаи.с- 
п.с, констатовано Џ и код naiiiui' извоза и код па- 
iiier увоза. 

I ()Cii:;,i(;, .ircN-Mihiino да су разлози тпга суж;'.- 
uan.a проме-ia дббара тако рећи у ОНОМ аугоматском 
дејству свекке еЈоУнсмСк^: кјшзе. Али псто тако, на- 
рочито у колико се гиче н^ше држаш', то cMaibeste 
дблази и услед вбљног, пла^скбг рада нзг.есиих др- 
jkaisa iitije су наши партиори у размсии д6бћ'р^1 Taj 
вољни плаиски рад аличен je у такозваном аграр- 
iioM протекцноннзму тих држана. Пород тога, ro- 
сподо, има исто тако јопа тежи.а која je у основи 
овог планског ра&а, гежња држава да избалаиси- 
рају свој извоз и ун;;:;, да доведу до јслис равно- 
телсе ИЗМеђу увоза и извоза, тежн.а C'.iMMeua у де- 
визи: купујем кпд ouora, који купујс код мене и 
не купујем код ouora, који но купује код меие. 

Гпсподо, рестрИкЦије и прохнбиције које до- 
лазе од аутоматских последица светске кризе, оне 
које долазе услгд аграрибг протекцион^зма и нај- 
зад оне, које долазе успед. тежи.е код држава да 
избалаисирају свој увоз и п.имз, то су тешкоће на 
које наш извоз наилази, то су тешкоће na које се 
наишло и приликом ствараи.а ових конвенција, 
које гу пред вама. (Пљескање и узвици: Тако je!). 

Господо, шта je могла oirm ту nama полигпка? 
Hama полптпка je imi/ia ка IOMC да пскористимо 
све могућностп за прпдају паших производа, да 
пскоЈтстпмо naji'.eliv MOIVIIIHHT 3b продају no mro 
б : .nj цеми iiamiiA прбизвода^ 

Господо, гро namer пзвоза еачпп.аиају произ- 
водп пол.опрпвреде, производи сељаковн. 

Појачатп nam извбз значи олакшатп ситуацију 
гел.ака. K'aico nam сел.ак mnni Н0% стаповптптиа 
name зем.ч.е, Tci je псбол.тап.е ситуацпје сел>ак iBe, 
побољшање економске ситуацијс целе земл>е. (Чује 
се: Тако je! Нл.е^кан^е). To je, гпсподо, пплптпка 
Пладе п државе. To je, као mro вам je no.niaro, o- 
cnoi'-a економске полптпке name Лугословеггске na- 
ционалне страпке. (Пл.скам.е n увбиЦИ! >1(ивела! 
Живео!). 

Господо, nanopn су учпп.епп иарочнто у 1932 
тдппц и 1933 години. Има ли резултата? Можда je 
JDin pano ма nrra закл>учивкти, алп има H3i!evmix 
цпфара које пам дају разлога да кажемо да пма 
пзвеспога поболлиања. Гоеподо, у првом nbJirot)j| 
1933 годипе мп смо иЗ^езли рббе у врелпо^тп 
l,4:M.l')1.:-59'i дппара, a у првом полгођу 1932 годппе 
11:;1!езли смо робе у вреднбсти 1,372.191;082 динара. 
Према то.ме, гоеподо, у првом пблгбђу 1933 годиие 
мм смо према приом гтолгођу 1932 годипе извезли 
вите робе за 62'067.972 дипара. 

Друга егиар, која излазн пз ц^фара je ова. 
Ihnn iptćtiMčkU биланс je актпван. У првом пол- 
гбУу 1933 голипе мн смо извезли робе за 
[<,434; 191:322, a увезли смо робе за 1,295.357.130 
дипара. Mn емо активнп пре.ма томе за 138,833.760 
дшара. 

Госиодо, извоз наше земл.е мора бити пред- 
Mei name најозбиљније пажте n патих пајвећих 
iia!io|ia. Ми морамо будпо Мотрити да ne будемо 
naeiiBim, да nam увоз ne премата nam извоз. Mn, 
господо, у преговорима које водимо са ^ругим др- 
жавама паплазимо na извеспу пеједпакост у сигу- 
ацпји. Ми често пута n врло често преговаоамо са 
државама, код којих постоје спстеми који ксјд nac 
ne постоје:   забрапа,  коитингентпрап.а   и т. д;   Ta 

кеједнакост у преговарањима je врло пезгодпа н 
o иоправкама те пејсдпакостп мора се водти pa- 
чуна. Мн, господо, морамо мислити према оваквом 
cfaFi>y ствари, ако се ono продужи, na извесну upe- 
оријентацију namer изиоза и можда извесиу rpanc- 
формац^ју name пропзводње. To еу проблеми, o 
којима се мнсли и који су увек na дмевпом реду 
код Крал.евске владе n na којима се најозбиљиије 
ради. 

Господб, послс ових општих прпмедаба дозво- 
лите ми да прсђем na поједипе коивепциЈС- 

Прво долази cnopasvM ca Немачком. Немачка 
je, госпбдб, у jecen 1932 године отказала све Tpio- 
випске уговоре и то у жел,и да се ослободи нсза 
ii3 тих уговора у погледу na царипске ставове na 
ai papne производе. Ona je хтела добитн пупу сло- 
боду да би могла аутопомпо деКретир^тИ високе 
царипске ставове na аграрне производе. Тако je 
оида отказап и трговипски yrbBop ca Лугославијом 
од 1927 годппе. I IperoBopu који cv вођени за )бно- 
ву трговинског уговора пису довелп nn до каквог 
резултата и 5 марта ми смо ушли у пехтоворчо 
стан.е. 

У ј\лу ове годиие дошла je ПОНуда немачке 
B.ia.u', да nonoito преговарамб. G обзиром na кам- 
пању во1>а n na сезопу Извоза пол.опрпвредппх ар- 
тикала пред којом смо стајали ми смб ту попуду 
ПрИМиЛи. I Inje се у преговорпма мбглб дојш до 
лефптппвпог per\:'incan.a патпх трговнпскпх од- 
noca ca Пемачком путем склапап.а једпог тргрВНН- 
ског уговора са тарифним делом, a na бази пупе 
заштите пзвоза пашпх аграрппх пропзвода. у\,!и, 
господо, дошло се до споразума o пајвитем no- 
влатћеп.у. За пзвоз оппх арткала који nac nnre- 
Р iNJv, мол.опривредиих артикала парочпто, боља 
je ситуација у режпму највећег пбвлашћења него 
nno je била у пеугсЈворпом стап>у. Ja вам, господо, 
обраћаМ само пажп>у да ми извозпмо у Немачку 
храпу и сточпе пронзводс, дакле пбљбпривредне, 
сел.ачке артикле у вредпости од 122 милпопа ди- 
napa и да je према томе овај трговачкн посао с; 
зиачаја и од вредпостн за nac. Ми смо, господо. 
базирајуИи се na томе и имајући у виду ове мотивс 
и а1)гумепте, закл.учили споразум 6 највећем no- 
влашћењу. On je, пошто ne одговара пупом нашем 
захтеву за дефинитивно регулисање наших бдно- 
СВ n оспгурап.а namer извоза у 11емачку, on je про- 
визорно закључен за четири месеца. 

Само, потребпо je, господо, да вам овом при- 
ликом кажем пеколпко речп o једпом споразуму 
који je дошао после овога, a којп није пред вама 
али je у тесној вези са њим. Уговор o пајвишем 
повлашћењу са Немачком зак^>учен je l августа. 
Пред само закл.учеп.е обавештеи сам од пемачке 
владе да Iic пемачка плада у најкраћем року, у то- 
ку трајап.а namer споразума o иајвитем повла- 
miieiBv отказати уговор са Фрапцуском у коме су 
консолидоване napune na суву и свежу шљиву и 
iioniTo се ослободи тих обавеза да he подићи ца- 
рипу na тс артикле. Тада иам je казано од страпе 
немачке владе, да када буду то учипили, да he nac 
i lenaril na преговоре да пам даду компепзације за 
ono mro IICMO претрпетп услед повећања царина 
na one артикле. Није пам било само TOM приликом 
lieneno да he дбћи до повећања царине na пекмез. 
13 августа пемачка влада je поднгла царине na свс- 
жу шлипу од 6 na 30 марака, a па суве ш,1>иве у вре- 
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iiiiM.) од 1U na 30 a тпко исто подигла je царчну пџк- 
мезу na GO марака. Грсподо.кад смо ym.m у uperu- 
врре o рноме un o пам je речено пред само закључе- 
ii>e спрразума рд 1 августа, o преговорима <> крм- 
нензацији, н^ ;томе суженрм терену прегрвора нема- 
чка влада показала je потребну предусретљивост. 
Првр, пемачка нлада узела je била за основу рбеш- 
тећења овај метод: ona je узела у рбзир целоку- 
пан извоз шл.ива из name земл.е у 11емачку, шљи- 
lui сиррвих и ui.i.mui у npepaljenoM craiuv (суис 
шљиве и пекмез) и тсј je све претворил^ у суву 
шљивуЈ и опда нам je na ту количину, koja прет- 
ставља целокупап паш изиоз шљива, дала спуш- 
тену царину. 11рема томе претварајЈ»у мн смо за 
800 вагона сувнх шљива, што претставља целоку- 
uan наш извоз шљива, свели царину рд 30 иарака 
tia 10 марака. Поред тога Мемачкс, je дала конце- 
Liije својој индустрији мармаладе no којој 3(Ј0 иа- 
гона сувнх шл.ива нмају бптп пзвезепе у Немачк\' 
оез царнпе тако да се може pelin да контппгеш 
којим распрлаже nam изврз у Немачку пзпосп 
1100 narona. 

Господо, том приликом, приликом овог дру- 
ror nperoiiaiuin.a мп смо |)ег\лпсали join две сгиа- 
ри. lio naJDiime.M првл^шћењу a na оспону упшора 
крји пма Немачка са Хрландијом за изврз jaja у 
Немачку, ми уживамо сада првластнцу ца()ппску, 
место 70 марака naiua jaja плаћају 30 марака. Утнр- 
heii je n nam копппгепт и уЈВр.ђрн|1 су и услови за 
изиоз. Исто смо то уредили n аа живе шарапе. 
Утвр1,еп je n коптппгепт којп се пма пзиестп no 
uapiinn коју je добпла Мађарскд у сиом уговору 
са Иемачком. 

Ja прнављам грспрдо, кад се ради o 122 ми- 
лирна динара, крлико чппи вредност полиЈпрт!- 
редних артикала који мп извозимо у Иемачку, кад 
серади o једпој земљп у коју ми изнознмо око 
345 мплиопа дипара, кад се ради o земљи у ко- 
ју ми изврзимо name Bphie у najiielioj мери — у 
прошлој грдини пзвезлп смо јабука за 29 милиопа 
дппара a ораха за 30 мплпопа динара —■ кад се o 
таквој ситуацији радп, ja палазпм да je овај npo- 
визорап споразум једпо pemeii>e које можемо при- 
мпти као један предуслов за nam рад са Немачком 
у том погледу. 

У пакпаду за ono што смо добили од Немачке 
продужеп je рок трајања спрразума o најве&ем no- 
влашћењу 6д 4 na 8 месеци. 

Господо, сад прелазим na споразум o пр^ефе- 
ренцијалу na кукуруз са Францускрм. 

Господо, пама je одобреп овим спрразумом 
контингент од 2,400 narona кукуруза уз царинску 
редукциЈЈ/ од 40"" од постојеће царине. I lomio je 
дапашња царина na кукуруз у Фрапцуској 40 ф|);1- 
нака, то значи да iie nam увозник плађати свега 
24 франка царине n да l.e целокупан ефекат na 
овпх 3,840 вагона изнети око 9 n no милиона ди- 
napa. 

Господо, овај споразум треба цепптп са one 
тачке гледптта. Ви зпате, гогподо, namv борбу 
за такр звану ревалоризацију пол>опривредних 
произврда путем преференцијала. Вама ev прзнате 
тешкоће na које ona политика наилази. 11ма пзвес- 
nnx држава које се принципиелно onnpv onoj 
политицп. Француска je рвим уговрром манифе- 
стовала вољу да прпмп n спроведе рвај принцип 
n   да помогпе аграрним државама na n пама (Уз- 

впцп: /K'ime.ia Фрапцуска и пл.ескање.) Ono Tpe6fl 
цепптп n као једпу ндејпу добит. 

Прелазимб na споразум са Грчком! Mn пмамо 
трговппскп уговор са Грчком. Taj уговрр je ста- 
pjHJer датума. Измењене прилике у светској трго- 
mimi учиниле су да тај угрврр пема niniie онрг деј- 
ства које би требало да има, тс со појавила потре- 
ба да се on пакпадппм споразумом мора мењати. 
IIj)nn акт учињеп je лапе у септембру месецу. Због 
чега? 

Збрг трга mro je грчка влада прописала из- 
веспа ограничења за девпзе no којпма сс ne могу 
цати девизе ни за коју увезену робу, пзузев за 
пшеппцу и неке сиррвине. Тако се девизе пи за наш 
увоз у Грчку нису могле добити. Ona je поред то- 
га крнтигентирала целокупан свој увоз дајући доз- 
воле за увоз својнм подаппцпма, mro je такође 
претстављало тешкоће за паше трговце. Збрг тога 
je направљен спрразум no коме су сва питања o 
девизама и контигентирању решена, Опда je Грчка 
пристала да пам осигура трансфер девиза за 65%, 
a 35"' у брновима за које се мора к\ч1птп грчка ро- 
ба. To претставл^а повољпо pemeine. 

One године прегрвори су прчели nonono збрг 
тога што je Грчка изјавила да не може да рсигура 
трапс(|)ер девпза за 05% namer увоза. Поред тога 
прдвлачила je факат, који je и раније прдвлачила, 
да je Грчка јако nacnnna у трговппскпм рднрсима 
са пама. Лер, господо, док смо мп увозпли у Грчку 
1932 годипе робе у вреднрсти за 134 милиопа ди- 
iia[)a, дотле je Грчка увозпла у namy земљу робе 
за 25 мплиона.днпара. Слпчап однрс постоји n у 
прном прлгођу ове године. Ми смо у првом 
полгбђу ове године пзвезлп за 46 мплпопа ди- 
napa, a onu су увезли у пашу земљу за 16 милиона 
динара. 

Господо, Крал.евска влада овластпла ме je да 
делегацијн која je пшла у Атипу na преговоре дам 
one пнструкције. Ми потпупо разумемо тежњу 
Гр1ч<е владе да ојача свој нзвоз у нашу зс.ил>у и 
готовн смо да са своје страпе учиппмо све, nno 
je у том правцу могуће. Али смо молплп да и omi 
буду свеспи тога да се према оваквом стању стварп 
ne може извртптп једпа таква пертурб^ција за 
дап, na да се претвори једап пзвоз крји je јако 
nacimai! у активап. To се ne можс извршити за 
једап дап. Зато треба времепа, али смо пагласилн 
да iie nama тенденција бити да фаворизирамо п.и- 
хов пзвоз у пашу земл>у. Другп je nam принцип 
бпо да ne виднмо разлога да смањујемо увоз. 

Могу вам, господо, pelin, да су преговори са 
грчком владом вођени у прло пријатељској атмо- 
сф,ери n да се ca črpane Грчке показало као п ca 
name cipane, потпупо разумевање узајамннх imre- 
реса. Meini je то, господо, пријатно да констату- 
јем овде, јер je, no мом мишљељу, то добро pacno- 
ложење и са једпе n ca друге črpane најбоља га- 
рапцпја за развијање mro бол.пх, nno чвршћих 
трговппскпх одпоса између патпх држава, којн- 
ма за базу стрји пријателЈСтво обеју држава. 

Господо, Mii смо у mM преговррима пристали 
да се процепат који има да се псплаш v деппзама 
за nam извоз сведе од 66% na 50',', такр да he nam 
\IM.5 бити исплаћен за 50''» у леиизама. a ",0% у 
драхмама за које се добнјају у Грчкој бонови, са 
којима се може купонатн рсба у Грчкој. 

C обзиром na то, да je споразум ca Грчком од 
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.inii.cKo. годиие, у ко.ме je био предвиђен проценат 
од 65% у девнзама, a 35',' у ооновима функци.ОНИ- 
сао врло добро, да пред крај кампање ниде било 
довол.но боиова, што значи да су били сви пласи- 
р;мт, с обзиром на TO да смо имали гаранције за 
плаћање бонрвима транспортних железничких 
T[K)iiii<ona npekb грчке териториЈе, a с обзиром и 
na jo mro предвиђамо и дрпуштамо поправку 
грчког увоза у нашу земљу, ja мислнм да ono сма- 
и.сп.е процеиата дениза ме претставља тешкоћу за 
пашу државу. 

h\n смо дали још нзвсспе концесије Грчкој, a 
то je спуштање извесних ставова на артихле који 
п.их интересују: суво грожђе, смокве, маслиие, тс- 
писи и извеснн плугови. Ослобођени смо обавезе за 
куповину дуваиа која je посгојала за наш монопол 
у прошлој години H дрбили смо исги контигенат 
i.i Ju смо има m и ripe за наш извоз у Грчку, Мислим, 
госпродо, да и рвај ииструмент значи нешто за по- 
прављање оитуације нашега изврза. To je, господо, 
нгрлгито од значаја за једну нашу покрајину која 
највише тргује са Грчком, за Јужну Србију, и. ко- 
лико сам обапештен од надлежних економских фак- 
ropa нз Јужне Србије, тај je споразум тамо до- 
бро примљен и он добро функционише. 

Ha крају, господо, допустнте да вам кажем не- 
KiniiKo речи o споразуму са Аустрнјом. Господо, и 
овде IICMO видети у пракои оне принципе, cue ос- 
и ;ime идејс, које важе код вођења спољне полити- 
ке у целом свету. Аустрија je у 1932 години била 
пасшша према нама. Mu смо изнезли у Аустрију 
робе за 560 милиона, a omi су увезли код нас робе 
за 3S1 милиоиа. Аустрија je за 200 милиона била 
n.icmma у своме односу с нама. Аустрија je, госпо- 
до, трџжила ла уђемо у преговоре, да би ona no- 
правила овај no њу незгодан положај. Онм су пред: 
лагали да поправе овај свој однос према нама тпме, 
mro hc се смањитн nam извоз у Аустрнју путем сма- 
њења контингената које ми имамс за стоку и путем 
noBeliama царина на извесне иаше аргикле. Даље, 
ona je тражнла путем повеКања њеног извоза у na- 
шу државу да поправи свој положај према нама n 
то тражећи смањење царинских стгвова na артикле 
који ч.у интересују и тражећи изве:пе гарзнцпје зз 
учешће у државнпм набавкама. 

Господо, ми смо и овде стали на ово гледи- 
ште да no државне иптересе није добро мислити на 
сматење нзвоза a да je потпуно разумљиво мпсли- 
ти на повећање свога извоза. Ми разумемо потпу- 
но жељу аустрнјске владе да поправи свој нзвоз у 
namv државу и готовн смо да у том правцу чини- 
мо ono што je могуће, али не можемо помишљати 
na смањење нашег нзвоза. Господо, овн пршципи 
пг.ишли су на предусрегл^гаост ^од аустријске вла- 
де, C те стране, господо, показано je потпупо pa; 
зумевање и ja то овде у Скупттини са захвалношћу 
помип.ем. Ми смг) закл.учп.ш један уговор, госпо- 
до, којн je оставио недирнуте наше контингенте за 
мзвоз у Аустрију, дали смо колцесије за извесне 
ипдустријске артикле, који улазе у пашу землу. Ja 
нећу да Вас замарам набрајањем тих артикала. То.м 
приликом решено je питање контингената за воће и 
поврће, којп се крећу сто од ero ■од пашег извоза, 
jaja око 25"« n iiirian.e расподеле коптингепата сто- 
к'е којс се дуго третнрало између nac и Аустоије. 

Ja сматрам, господо, и овај уговор, овај спо- 
разум као једну добру базу за рад са Аустријом n 

мећем га у исту категорију kao и споразуме, мо- 
лсјл! вас да nx пзволнте прпмитп. (Живо одобра- 
вање и пљескање). 

Потпретседник   др. Авдо KacanGeronnli:   11ма 
реч народни прсланик г. Милован Лазаревић, 
Милован Лазаревић; Господо, пред нама na рс- 

таиач.у имамо више тргрв|инских конвенција, које 
су од страис Владс закључене са више држава. Јџ 
ne мислим o свима њима овом приликом да гово- 
рпм, a m liv ггнгрч m само o трговинск^ј коивен- 
цпјп која je закључена ća Репуб.шком Немачком и 
изнети моје мишл.ен.е o iicicj конвенцији. 

Зиам и свестан сам тога, да се гбог свстсксг 
гооремећајја у економији н трговгиш, /Југррочнијн 
грговински угонор пије mi могао лак 1.учпгп, који 
би могао обезбедити пргјвредне унтерегг обс лр- 
жапе. II пајзад, кад би се то и хтелс^, наш иатерес 
у овој садањој привредној и политичкој неизве- 
сности ini je, да cie то ччии, док се и оконсмске н 
политичке прнлике у свсту ne рашчисте и не гта- 
билизирају. Алн тако исто знам и то, да се n у рвим 
n овакви.м садањим привредним приликама, ne мо- 
нсе седети скрштених руку, a да се бар м привреме: 
ним трговинским мерама ne тражм излаз из с-зда- 
ње тешкс привредпе сптуацпје нате земље. CTI га 
сматрам ла je В'1ада добро учинила ш,то je закљ-у- 
чила краткорочан уговор. У томе n.ij će НЈгкаква 
замерка ие би могла учинити, алн има једиа друга 
СТвар, где joj се у овој радн>н мора учпиити je.nia 
озбиљна замерк:!. Немачка je присгала Дд с пама 
закл^учи трговински уговор највишег повлатшћења'; 
na то смо и MU пристали, mio сматрам да je na foj 
основи према салач.им приликама У кбЈима се ча- 
лазимо, таква оспова и могућа. To зиачи, да '.■'., при 
нашем извозу, можемо за свс name произврде кп- 
ристити царипским ставовима no свима yi II'IMPI ч 
које Немачка пма ca другим државама a који cv 
ставови наравш) за name пррИЗВОДе прп VHOMV V 
Немачку најпдвољнији. Дотле je гпсподо све цо- 
бро, алн како се у уговбрима овију страинх земвл ■< 
са Немачком, једино у уговору франц^скбм ća Ho- 
мачком, налазе артнкли: суве тљиве н пекмез, којп 
су као тто вам je познато u паши врло Ba.'.iin ар- 
тикли за извоз, то значн да би се ми при ksriošV 
овпх артикала у Немачку могли јелипг) кбристити 
царинским ставовима из овога уговора Немачке са 
Француском. Али како je овом уговбру између Не- 
мачке и Францугке нстицао рок ппе ?:его што нат 
уговор са Немачком има да ступп на cnarv. "PO смб 
Nm ca OP'IM артиклима — суве шл>иве и пекмеза - 
били лишени сваке користи, благсдарећи незНању 
и јавашлуку иатих делегата. Немачка je с пуним 
правом na суве 111љиве и пекмез, после ззкључења 
namer уговора са њбм 6 liajSehfe'M пбвл&Ићењу, пг)- 
дигла царине изменом овоје опште царииске тарм- 
фе до те мере, да je биб простО игзвбз ових а*рти- 
кала у Немачку, oneMcrviien. 

Зар се господо оваком несмотреношћу и ис- 
знањем да се један једики уговор, из кога би мо- 
гли корнст за iraniv привреду имати, a који пре- 
стаје раније да важи са Немачком с којом ми уго- 
вор закл.учујемо, зар се, велим, naum иитересн 
овако заштићују? 

Kad се оваквим прступком иатих дел! г 1та у ia- 
рнло главом o зид и кад су naum пргЈВреднц кру- 
гови и јавпост због овога подигли свој глас, онда 
се поиобо одлазп у Берлин да се трцжи поправка 
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која je незнањем учињеиа. Поправка te уискошко 
и нађена иовим споразумом извршеним са Немач- 
ком, али je остала једна иаша срамота. 

Господим Мшшстар трговиис рече да Пемцм 
ira други иачни и на павољнији уговбр од nnora 
нису пристајали. Ja ммсчим да je таквр уврђење 
псгрсипго. Кад се господо уговори закч-учују увск 
се поставл^а питање, чнји je интерес већи ла се до 
угрвора дође? Мсмпчка no гтатистици нашрј у прр- 
шлој 1932 годпин, увезла je у нашу з^мљу више 
од 500,000.000 динара вредно^сти њених артикала 
a ми у Немачку извезли смо свега око 300,000 000 
дикара нашнх артикала, Прсма овоме ми смо у не- 
повољнијем положају и у пасиЂц са Немачкрм за 
близу 200,000.000 динара. Стрга из овога c'e мора 
извести лак.ч-учак да je интсрес немачки веКи од 
iniiicr да се до уговрра дође, 

За прследњих десет година видно се, господо, 
запажа, да се известан бррј људп na штету naiiie на- 
ррдне привреде повлашћује скорр крдсвију Влада 
за протел<ли период врсмена. Има један 6ppj наших 
повлашћених стручњака који čy за сво способни! 
AKO се рали o трговинским уговорима, они су упек 
ту. Лко CQ решавају; привр.едда, финансијска, рр- 
циЈатна, na чак правна n црквена питања, они уо- 
бражар.ају да све знаду и да су за ове способии и 
незамеп>иви и у овим пнтањима. У свету такви л.у- 
ди су непрзнагги. 

Напрртив, naum неповлашће™ стручњаци и 
наши привреднпци, којп се извозом баве, тврде, да 
je nama еконрм&ја iie3iiaii>eM ових првлашћених 
гтручп.ака због п.иног незнања и јавашлука које 
су при склапап.у трговииских уговора показали, 
наша зсмл^а рштећена прекр двадесет милијарди 
лииара. Крајње je време да се јсдном са овакипм 
повлатћен.има за свагда престане, јер цђр наших 
привредника ис могу више овако њину стручност 
и noi^'iainlieii.e да noće. 

Господо, да се у будуће ne би правилг рвакве 
ipcuiKo којс скупо "rajv пашу земљу, ne смеју се 
повлашћир.атн поједмпцп no прпјатолс-кпм и ррд- 
бипским везама, пптп овај nocao давати no протек- 
цијама, аг\\ сс мора гледати увек na праву п iic- 
TiincKv спрему оних грађана којп ту спрсму имају, 
a њпх наша земља има, ако се плша сарадња na 
овим пптањима жели. 

Тако исто ne смеју се обилазити претставшши 
нашпх привредних устансва при решавању ових 
питања, који iiMaiv довољно и теорнјског и прак- 
тичног смисла и вредностн за ове трговпнскс пп- 
слове. 

Ja ne мислим да ове замерке правим глмо д,а- 
пашњем Мппнстру госполшгу П1уЈ1епкови1\\', но и 
свим његовпм претходппцима за п,ротеклих 10 ro- 
дппа. 

Ja ово рекох у пајболој памерп да би овим 
мапоменама корнстпо општрј ствари наше 3eNUbe 

Господо, само тај факат, да паши делегагн при 
закључивању овс тргсвинске корвенције са Не- 
мачком na базп највишег поцлашћ^Нга, да onu нису 
знали или пису хтсли знати, да рок трговипском 
угпвору Фрапцускс са Немачкрм у коме се једино 
и предвиђају два именована nama важна извозна 
артикла, — сува шл>ива и пскме.ч, ла он npecrajo 
важити npe no што Uc nam нови уговор n стутпи 
na сиагу, довол.ап би био разлог ne само, да се 
једпом за свагда ови делегати избришу из списко- 
ва за закључивање трговппских уговора и конвен- 
ција, no n да сс ставе под суд sa штете којс пашој 

земл.и nanoce. 
Све дотле, ако се овако једном кол kac ие по- 

ступи, мп iic.Mo ipitcTji у nauioj привреди сталпе 
штете na поред њих ii сралгбтеЈ a nama земља то 
избећп ј.маом мора. 

Претседник др. Коста Кумануди: Реч пмг Ми- 
нистар трговине и индустрије г. др. Илија lllv- 
менковић. 

Мниистар тргоичие n џчдустрије др. Илпја Uiy 
MeiiKOBiiii: Мени je жао mro мора^Ј овде да изјавим 
да су тврђења народног посланика г. Лазареви1ја 
r:i:i4ua. Нетачно јс гврћење г. Лазаревпћа да nama 
делегација, ■' 1,ај'ем (a ro inijć бг^ла делеглција, 
негр ;ia су преговбрн во^енп у реогр^ду рд ■ rpi ■■ 
MnnncTaipcTBa грговинс и im (.устријс и узимам сву 
одгрворност na себе, пијс знала кад »стиче yi i 
вор iKiMcliv Француске п Нсма»Јке чџо n то да he 
.ч' подић.ч царииа на увоз паших шљпва у Немачку. 
Мене je пс.мачкп посл.аник upe 1 августа обавестио 
прво, ла lie уррврр између Немачке и Францускс 
истећи у месецу августу и друго, да he Немачка још 
у току важења нашег споразума иодићи царине 
на iu.n>]my. Затим рбавештен сам да he Немачка да- 
тп ii;'Bcciie комцензације и да ћс за тр тражпти ч 
извесне шнцесије. Према то.мс видите да су Миип- 
стар трговине и индустрпје и Краљевска влада 
знали да hc бити царине повећ!ане. 

Народпи посланик г. Лазарсвић тврдло je да 
je уговор између Францугке и Немачке престао ла 
важи npe негр што je почео да важи naui угсвор 
са ! К-.мачком. Ham упмшр o највећем повлашћењу 
почео jć ла ваЖи 1 августа, a уговој) измеНу Фран- 
цуске и Немзчке престно je д'а важи у току ирсеца 
августа. 

" Госпсччо. ;iiiaiylm да he битп повећанс царипе 
na -суву шљ'иву, ja сам ипак зпкључио уговрр затп 
mro сам ииго да дббијем изЕесне кбмпензације за 
ry m'i.miv м лобио ;;IM м\. ЗатЈШ знао сам и iro да 
noBehanie itapnaa na свежу тлчту неће утицати na 
nam пгвпз. И после повеКања немачких царина na 
тај артикал, ми смо пиак ове године извезли већу 
крличину cnpomma и no бол>ој IUMIII него протлс 
годипе! Пристао сан да с-с каправи спрразум и збпг 
тога тто ми порел тл.чиа нмамо за извоз и лругих 
артикзла који nac интересуј.у. Док смо мн у про- 
шлој години извезли у Немачку спрове шљиве у 
вредности o'i 9.000.000 динар.i, ■пглс смо извезли 
јабуке за 27,000'00б липара, орахе за 13,000.000 и 
уве шл-.иве за 1^,б0,(1б00 липара. И при таквој civ 
туацији, знајући да нећеМо изгубитп na сувим 
шљ.ивгмз и ла морамо волити рачупа и o осталим 
артиклима к6'ји na: интересују, разуммшо je mro 
смо зпкл>\чи ni овај споразум o ппјпећсм повлаш- 
ћен.у. 

Претседиик др. Коста Кумаиудп: Има рсч г. 
Милован Лазаревп!'. 

ЛТилопан Лазаревићг Господо, акр je Госпо- 
дин Митгстар знао, као mio пам рече, да he тр: 
винском утовору измеНу Немамке и Фрапцуско nc- 
тећи рок n да he 6a престати да важи ripe плп у току 
пашсг уговора, онда je у толико п рдговорност о- 
пих којп су nam угпр.ор .■'акл.учивали и његова мно- 
го већа no mro сам je ja у првом CB'PM говору н за- 
иишљао. 

Тврђеље господипа^Мтгиггра да су цене шл.и- 
вама почеле скакатп и immc се. извозити од кала je 
Немачка царину na исге подигла изгледа ми да je и 
тзкво твр1г-"п.п norpemno. (Г. Мпиистар тргпплпс: Ja 
нисам то казао, ja сам казао, да откако je скочила 
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царина na nauie сирове шљнве, да смо ми после 
тога извезли знатр већу количину сироцих шљива, 
иего што смо мислили да извеземо). Мислим, го- 
сподо, да je и ( и > мгишљење господина Министра 
погрршнр. Мзнос се пси.с само оида, када се п тра- 
ж-иа повећава и када сс потрошн>а из лругпх др- 
жава не мпже дсвољно да прдмири, штр je ■■п'.г го- 
дине случај са иашом и сировом и сувом шљивом, 
a не због nonehaiba царина. Господо, све namc тр- 
говинске делегације за свих по^ледљих десет гр- 
дина ite схватајући довољно потфебу и велики зпа- 
чај наших стиажа у земљи за прераду и пакоиак.е 
сувих шл.ива, својом непромишљеном радњом у- 
пррпастиле су ову иашу вргту иидустрмјс и оста- 
вили масу наших грађана без посла. 

Пбред бвога ши су дали д1)угим државама мо- 
гуНисст с којима смо уговорс закључивали, да one 
iv прераду сувих пгл.ива као домаћи производ 
прерађују, својс радпикс упослапају и шл.ппс скспс- 
дирају и изиозе у друге државе као своје сопстве- 
не производе, a ис name, где со стварнб one и lipo- 
изводе. Овим поступком одузет je хлеб иашим рад- 
ницима; јер су дотлс astmi људн те послове радн- 
.ui и од тога живелк. Дакле кад се хоће да закљу- 
чује један уговор, бнда ти чланови наше комисије 
требпли су да знају за све ове ствари, nno до сада 
није бнс случај. (Одобравање). 

Пјпгссдппк др. Коста Кумапуди: Пма реч г. 
Милутип CTanoJcmili 
Мнлутии Стакојевнћ: Дозволнте, господо, и ме- 

ни, да у овој шфиици изме1)У г. Мпиистра трговнне 
и мога кочсге Мплоиапа Лазаревића кажем неко- 
.IIIKO речи, јср би ме могао да пита свет, како сам 
ja могао као трпжачки стрз^чњак да будем равпо- 
душан код овога двобоја. 

Г. Министар трговине свакакр je био одвитс 
скроман кад je напомспуо, управо кад je благо па- 
гласио, да овај уговор mije најбољи алп Да je сно- 
niiiiB, јср иијс имао храбрости да каже, да je onaj 
уговср дсбар. Напротив, господо, може се рећи, да 
смо ми последн их г »дина ш^али само p!)ane угово- 
ре. Што имамо те рђаве уговоре, тп je последица 

■опште пртфеднс сигуације у целом свету и то je 
за све нас потпупо разумљиво. Али, господо, у сва- 
ком случају имају ти уговори своје рђзвс стране 
п због тога, што v иашем Министарству грговинс 
немамо довољан број спремних Лзуди, који he тим 
тпањима специјално дз се баве. и упознају. To je 
neto било и тада, када je закључиван тај уговор 
са Немачком. Taj уговор je peiueH телефонс.ким ра- 
?говорима између нашег посланика у Берлину г. 
БалугџнКа и Hauier делегата, који je тада био у 
Перлииу. 

Mu не можемо са десет и двадесет хкФвда tou 
кира у Г)\1,1ету да имамо ■сталан одбор који iic тнм 
питањем да се бави, и само због тога, што иемамп 
ту оргаиизацију, која he та питања да спршеде 
какво ваља, зато иам излазе трговински упшорнине- 
потпуии и зато настаје читава серија телефонских 
разговора и телеграфа и инструкција, само зато 
што снај који je отишао тамо да закључи yrouoi), 
није могао бити дрвољно спреман, јер сасвим при- 
родио да једаи енцНклопедћста који бн могар pa- 
зумети сва могуКа nrifaifc'a ne псстоји. У том погле- 
;jy Haii;!.\u'ira г. Лкзвревића je у.месна. И мн имамо 
дужност да волимг) рачуна p томе. 

Ja сам joui npoiiMe го/тне кад смо градили бу- 
иет пред самим г. Мниистром коистатопа« да су 
мале буџетске цифре 1гредви1)ене за уиутрашњу н 

спољаии^у T()roBHiici<y политику и тако очајно ма- 
ле да се са тако малим сретствнма ne да ппшта спро- 
весга. To je после повећапо пз других сретстава. 
Ono nno треба no буџету да посгојп, то je органи- 
зација, a тога ми пс.мамо. За тргрвинске уговоре 
треба да п.мамо niiipn рдбрр стручњака, једап ге- 
нералиЈтаб, који би у свако доба ono припреман да 
иоже спремптп угбворе, Код нас дохвате статисти- 
ке кад треба закл>учити уговор, из којих се миого 
што шта ne може видети н зато наши делегати оду 
la.Mo неспремни n кад томе join додате да тај по- 
сао ради један човек, опда можете схватити да по- 
ред најбоље Bo.'be ne можс се израдити то како 
трсба. Онц имају да се noće na crpann ca капацп- 
тетима који знају сваку ситницу код нас. Ме1)утим, 
ми пршал^емр једнога човека који се бави ипду- 
стријскп.м питањима да тамо решава друга пптања, 
o стоци, храпп и друп^м проблемнма, To, господо, 
пс може да буде. Док она страна има стручњаке, 
код нас je концентрисанр све у једној главп, и ne 
еамо делегат, него и сам минцстар не може да зна 
све да даје инструкције како треба ствари спрове- 
сти. Зато je потребпо пмаш један трклЈииски ге- 
нералштаб, који he у мирно дрба, кад пемамо no- 
требе за трговинским уговорима, арикупити подат- 
ке свпју држава, са којима се претпоставља да he- 
мо пматп тргсвинске уг.шире, и онда тек можемо 
очскпиагп да iie naiu дсчсгат anaiii iniuic него ja 
n r. Милован Лаааревић, [Дриродно je да треба да 
знају впше нсго ми. Међутим, ми одавде уочавамо 
ii>iixoBe погрешке, због којих ппсу трговипскп уго- 
вори опаквп какви бп требалп да буду. (Једагл глас: 
A где je Прпвредпо веће?!) 

Трговппскп уговор са Немамком nnje толпко 
иажап за нас, колпко je важан ::а 11емачку, na n 
ппред тога Пемачка нма једап став доста усправан 
n горд, као да смр Mii neniTo мало за њпх, н да omi 
o томс ne воде рачупа. To je сасвим погрешпо. Mu 
пзвозпмо за Немачку 320 милцона динара, али кад 
одбијемо од тога да смо извезли бакра, цинка и 
другнх ј)уда, па.ма ne г,;:таје mi ero МИЛИОНЗ дшгара 
за паше стварпе произврде. Оида mije право да за 
тако малу суму морамо да капнтулирамо и да п[)и- 
мамо оиакав угс^вор какав (;ii:i буду паре^пвали. 
Морамо се иешто учити и од Хитлера и бити ус- 
правни. (Узвнци: Тако je!) Ту има нечега н изван тр- 
говачког рачупа н интереса. Ту постоји понос јед- 
пога иарода, и on ne треба да се ниско спушта за сто 
мнлиона дниара који пису пропали, него који се 
могу извести у друге државе. Сада je пнтање, да 
кад смо мп добили 800 взгопа сузих ш-г.ива, да ли 
je то успех. He, господо. Mn смо желели да нам се 
нађе ИЗВОЗ ла сиррве шл.ипе, за пекмез, дакле за оно 
што ne трпп рдлагања, и usvo морамр у ррцу од 
10—15 дана извести. За суве шљивр ne треба да 
брину ни мииистар mi п.сговп лслегатп, јер а.их мо- 
;|.ч'М() извести у CBJ ко дрба, и ако nx ne извеземо 
за 6 мссеци, можемо nx извести и доцппје, и ппсле 
годнпу дапа. За нас je нрло важно, дакле, известп 
спрове шл.пве n Bnhe, пекмез и свс оно што сс np i- 
nii од спровпх шљива. 

За нас je врло важно како ћемо добити vrvinop 
за сирову шљиву и за пекмез. Господо, Немачка, 
ие iidrpoimi све тливе, које уз.ме од nac. За umne 
од полорпну шљива, које Немачка узме од нас, ona 
посредује у Хамбургу n даје их Шведској, Норве- 
ткиј n дјзугим државама. Ona mije глатт norpo- 
шач Beh je посредипк. Њспа je тенденција да не 
прими наш пекмез. Ако смо ми, на пример, ималп 
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фабрнку mehepa n правили разне уговоре са дру- 
гим државама, они су посветитш своју бригу да на- 
шкоде иашој фабрици. Исто тако ако друге држа- 
ве внде, да je иешто за нас 'Зд добнти, оне се ту 
концеитриту и гледају да упропасте нашу ииду- 
стрију. Због тога смо дошли до тога, да се name 
суве шљиве, које смо под нашнм пменпм продава- 
ли, продају сада под именом разинх држава, само 
се етнвирају у Братислави, Всчу, Хамбургу, пако 
ми имамо велики 6pipj етиважа које су сада затво- 
рене. II тако се наше шљиве продају под разним 
ммсиима, само не под именом југослшенским. 11a 
raj иачпн »згубиће значај наше ш!љив'е. 

lilio се тиче овога префереЈшијалнбга уговора, 
који je iinMeiiN'o г. MmiiiLTa|), im смо ималм префе- 
реицијал са Чехословачком, са Аустријом н ihi)aii- 
цуском. Од француског [треференцијала шгсмо има- 
,III Kopiu-m. To je само било нагтисано на хартији, 
алн се стварно нисмо могли кбристити. A\II имамо 
штете од тога, јср смо због тога преференцијала 
дрпустили ниже царинске ставрве na парфеме, na 
пудер и друге артикле, које ne бнсмо требалп за 
ипкакве nape увпзити. Ето видите, госпбдо, догле 
докле мн ннсмо моглн известн нашу храиу и стоку 
na оспову преференцијала, дотле су се они кори- 
стили иискнм царинским ставовима и увозилн у на- 
шу земљу артикле који нам пнсу били пптребни. 

Мн волимо Француску и желнмо да будемо с 
11>ом у добрим политичким н грговинским односи- 
ма, алн би бнло право да н они поведу рачупа o 
naiiiiiM нсвол.ама, и ако већ постојн један префе- 
ренцијал, онда да му се сгвори могућиост и да се 
оствари, a то бн могло да буде. To што бисмо из- 
везли 10.000 вагопа кукуруза n пшепице, ne би се 
мпого осетило у ирннредп француској, na, као 
добрн naiiiii пријатељи, валл\ло бп да поведу рачу- 
на, да ствсрс могућност, да пам се може та коли- 
чнпа заиста извести, тнм пре, mro њиховим произ- 
водима, којима je учип.еп ггспуст, пн:мо се корн- 
сгилн ми, nero onu. 

Готггоднп Minincrap je констатотао н пбббл nia- 
н.е трговннскг)!- билаЈГСа, Бога ми, ja то не бих Mo- 
rao констатоиати. Поббљшање биланса долазм од 
гтоболтап.а namer прпма, од ажнје, KOJOM се так- 
снрају. По статистнчкнм пслаипма стварно би се 
то мпгло утврднти no колпчнпп, кад бн се могла 
упореднтп јслпа голина за лругом, али та дпфс- 
ренцнја тако je мала да не можемо с тим правити 

•озбиљан рачуп. Ham je извоз врло слаб и ми нисмо 
у- стању издржати оволики терет лржавии од'12 
.•шлијарлп днпара са нзвозом од 3 Агнлијарде. Нека 
ло1)е н najreirnja.imijii иапипнплпи скопомист na не 
може ме убедити, да са 3 милијарде пзвоза можсмо 
носити буџет 6д 12 милијарли. (Одобравање н по- 
вици: Тако je!) 

Сад нма једпа земљз, са којом смо у добрнм од- 
поснма н са којом треба да будемо у добрим одно- 
снма, a то je Грчка. Ми ca Грчком немамо довољно 
трговинских веза и морамо се побрнпутц да са Грч- 
ком имамо јаче везе н да Грчка од нас више купује. 
Ona je добар потроигач пронзвода из Македомије 
и ми морамо се старати да Грчкој дајемо колико 
je мргуће веће концесије, да би имали са п.ом ве- 
лики промет. Ona купује од нас пронзводе које ne 
можемо извозити на север због, саобраћајних теш- 
Koha. Према томе у реду ових трговинских уговора, 
КОЈИ су закл.учепп, могло бп се pehu, критикујући 
уговор са Мемачком, да он не треба да буде за- 

кључен, jep шљиве, за које се мисли да су за нас 
некн велнки згодитак, 1гису тако важпе. Суве тљп- 
ве можемо нзвозтп na пајсеверпнју тачку у Нор- 
вешку, Фнпску и друге земље, алн дотле; докле 
смо нмали могућности да их етнвнрамо u пакујемо 
н докле нам нису правиле тешкоћс друге државе. 

Према томе овај уговор са Немачком je нрим- 
љен no снлн околности. On има једап кратак рок 
n то je добро. Желети je даље, да сс у Мппмстар- 
ству трговине створи једна ррганизација у кбјој hc 
да се спреми бар десетак стручњака a ne, господо, 
да код nac" цео посао око закључења тргрвинских 
уговора падпе na главу једног човска. Нека taj 
м vi'K буде и naji'einija.iimjn, ja њему рспоравам у- 
пиверзалпу спрему, jep док je on био у Лондону, 
за то време мп смо телефопским путем закл.учнли 
трговински уговор са Немачком у једном тренутку 
када смо \и ::ic два-три дана иорали већ да товари- 
мо. (Министар трговине и индустрије др. Илпји 
ШуменкОвнћ: To није истина! — Гласовн: Такр je!). 
To je licnma, грсподине Мннистре. Ви пмате Вашу, 
a мн нмамо namy тппјупажу. (Смех у салн). Ja ћу 
да вам изнесем телеграме и да вам докажем, да 
сам сваког дапа знао шта се ради у Берлину. Зато 
што смо у томе заинтересовапн н од тога жнв^мо, 
моралн смо у корак да пратнмо шта раде пемачкн 
делегатн, a тта раде иати. Трговина има своје ка- 
нале. Текстуслпо овако стојп да смо na пеколико 
дапа са Немачком постнглн овај коптипгепат за 
суве шљиве и да то није свршено у августу него у 
септембру месецу. Према томе, то je пнтаи.е свр- 
meno на једап брз начиа, уместо да смо имали ор- 
ганизацнју да то питање рапије темеЉнр спрозеде. 
Све тс папомепе ja н г. /laaapjBiih учшшлн смо као 
.ибри прнјатсљи Владе н као људн који познајемо 
те послове, желећи да се то у будуће ne детава. 
To je nam nocao, мн те ударце najimme осећамр на 
нашим леђима н према томе ми штатећи нптересе 
грговнне, ттнтнмо нптересе Прљрпривреде и веру- 
јемо да je то жеља n г. Минисгра. Лтн on mije бно 
v стап.у да то све 3ira. Ипак са iberoBc črpane бнло 
би врло похвалпо ако би четће копсултовао људе 
коjн се тнм послрвима баве. Међутим, ми нисмо 
пмалн прилике да будемо довсљно саслушани o 
nHTafbHMa која су од веома велнке важности за иаш 
извоз. 

Ja ћу да завршнм. Што се тиче овнх угсвора 
са Немачком они су већ билн и прошлн. Желео бнх 
да се код уговора са Грчком гледа да се он напра- 
пн у таквој формн да са ЊОМ имамо што јаче тр- 
говинске всзе. To захтевају n напш тркчитскн nn-- 
тереси, то захтевају и naum добрн сусетски односи 
са Грчком. 

Ирстседиик др. Коста Куманудн: Господо, по- 
IIITO се пнко Biiine пије јавно за реч, прелазнмо на 
гласање у начелу o предлогу закопа o трговмпском 
споразуму изме()У Крал.евнпс Југославнје n Репу- 
блике Немачке. Гласаће се на уобичајепн начни 
„за" n „протчв". Молим г. секретара да извршн 
прозивку. 

Секретар Милаи Мравље пррзива посланике да 
гласају и они су гласалп овако: 

Гласали су »за«: Аврамовић Бџацко, Ллекснћ 
Коста, Лп1)елнповн11 Гргур Вудислав др., Лптопнје- 
вић Душан, ApanijC.'ioimii Јовап, Ауер ЈВудевпт др., 
Баљић Салнх, БетнровнК Днмнтрнје Р., Богдапо- 
вић Исо, Вожп11 Милан, Бркнћ Стјепап, БукоиН A' 
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u 1чсанлар, Всличкон.чћ Мпладип, Вељкови}! BCVI>I<O, 
l'ii;i,in<omili ВнтоиИр, ВИДИћ .ICIIKI др., Видови!) l>"i- 
даи др., lioiiiii.iiK Богумил др.; Вук^ћевић Богић др., 
• авраичић Отон др., Гџвриљошћ Ого, Гајшек Kap- 
.10, PcfcnoAuelidj Фрањо, Грбић Емнлијаи, l'pl^iili Ва- 
сил>, Грубановић Милан, Давидовић Витомир, Да- 
нилов^ћ Живко, Деметррвцћ ЈУРЗЈ! Димитријевић 
Mina, Димитријевић Хами-Тодор, Довезенски .lo- 
нан С, Додии Александар Така, Дошен Мирко др., 
Дрмељ Алојзиј, Дубоковић Јурај, ^Борђевић Вла- 
димир, Живановић Милан, Живковић Негосим др., 
>Кпвојни()нн1\ Душан, Зелжови!! Вошко, Земљић Ja- 
коб, Ивандекић-Ј IHKOBHII Ммрк« др.( Иванишеви!! 
11етар, Илић Ci)l;a Милан др., Исаковић ЛАито, Ле- 
времовић Драгољуб др., Јевтић Животије, Јевтић 
Милутин Ал., ЈевтићРадован.Јеличић ВржаЦ., Је- 
pe.MHli Живојин, Јоваи АндриЈа, Јовановић 'Бока, 
Јовичић Добросав, КаДић Хусеин, Кајмаковић ()- 
мер, Каламатијев|Ић Михаило Р., Karah Мнлош, 
Клииц Антон, Кшач Aure Jb., Ковачеви!! Драгутин 
Карло, Коман Албин, Костић Драгутин др., Koci uli 
Милорад .). др., краљевић Драган др., Крамер Ал- 
берг др., Крафг Стеван др., Крсјчи Аитои, Крстић 
Владимир, Крстић Милутин, Крстић Михаило В., 
I\\ iviii.mh Андрија K., Кујунџић Богољуб К., Ку- 
мануди Коста др., (претседава),, Куртовић .Вој- 
ко, КуртовиН Шукријз, Лазаревић Милбван ЛА., 
Лазаревић Тодор др., Лазаревић <1)IUIHII C. др., 
ЛиСавац Младеи др., Лончар Стаико, Лули!! Петар, 
Макар Дако, Мажсимовић Стјепан, Марјанац Симо, 
МарковиЋ Миленко др., Марковић Милорад II., 
Марковић Никола, Матица Павао, Maniii Ђока Н., 
Maiuiih Mapko, Miijiih Мнлаи Б., Милетић Вјеко- 
слав др., Милошевић Гавро, Милутиновић Мнлннко 
Р., Милутиновић Милорад Ђ., Михаиловић Илија 
II., Мозер Ханс др., Мравље Мнлан, Мулалић Му- 
cra(|)a A., Неделжовић Урош II., Никић Фсдор др., 
IlmiKOBuh Трипко, Остојић Ђуро др., Павлич Алој- 
зиј, Палечек Иван др., Парабућски Ђор1)е, Пахер- 
ник Фраљо, nepnli Нинко др., lleroBap Ловро, ГГив- 
ко ЈБудсвнт др., Пбповић Димитрије Он., Иоповић 
Дуиган, IIonoBuli Коста др., Поповић Милаи др., 
Поповић Светислав др., Прекоршек Иван, Прша 
Шиме др. Пустослемшек Расто, Пуцељ Иван Ј., Ра- 
дивојевић Лазар Љ., Радовић Савр др., Радоњић 
Милан, Pajiih Тоша др., Раие Стаие др., Рорбахер 
Лулијан др., СавиН Сава В., Санто ГавјЈо др., Capa- 
чевић Раденко, Селић Јоца М., Сел1\1анови11 Алија, 
Сокић ЛАилоје М.;, Соколовић Никола, Спасовип 
Вукашии, Спиндлер Вјекослав, Сршкић Мнлан др., 
СтаноЈевнћ Драгомир М., Стевановић Живојин Ар., 
Степанов Мнливој, Степановпћ Милан Р., Стефаио- 
внћ Игњат, CTHJMII Милан др., Стојадиновић Мнло- 
сав др., Стошић Стамеико, Тадић Глигорнје др., 
Тепшћ Максим, TOMHII Јакои, Тоннћ Тодор Р., То- 
po.ManoBnli Хаоаи, T|)6nti Василнје, 'Гркул>а Сганко, 
Tnipnh Ђор!)е, Tiiipnh Стеван, Ћукови!] Мплан, Урек 
Мван, .VpomeBiili AinpKo, Урукало Сергијеј Фпзир 
Виктор, Хајдиња^ Антоа, Ханжек Лавослав др., 
Xacaiioei(;uiiii Авдо др., Хрнбар Микола, Церер Ан- 
тон, Чђрбић Вранко, lilapioiutiili Tnx(;Mi:p, lllera 
Фе|)Д(), Шелмић Драгић M., Шђћеров Славко др., 
Шифтар Стеваи, Шуме^ковић Илија д|). 

Отсутин: Ађић Амте, AKCCIITIIJCBUII Алексаи- 
;ui|', АлилбВић ILIaliiip, АптунпвиК Јоспп, Вабамо- 
IMIII ЈоЈадан, Бањац Лзубомир, Бараћ Бранко др., 
Батинић Лозо, БачиК CTjenaVi др., Бенко Јосип, Бо- 

piicaii.H'unli t'i|)a.\iiii.a, B|)yiimja Радоемаи, ^угар- 
tKii Дра^утил, Вудмтин Сгсваи, Буновић Милаи, 
Вал^авец Стјспап, Варда Север, Васнл.еви1| CiLMtan 
др., ВујмЈ! Дпми ipnjc В., raupii.ioBnli Врапислав, 
1"лавнчки Во/кпдар, rjiajiiii Перо, Грба Миловап 
др., Грубер Фрањо др., /lepBiimnli Ђулага, Доојх)- 
вић Милан Ci ДсбЈЈовол.ац Милан Ј., Дрдгрвић Ми- 
lom !!., Дрл>ача Бранко, Ђокић Риста, Ђурић Ми- 
\aii,io, Елегови!! 1 Ino д|)., Живапчепп!! Михато, 
Живковић Исидор М.. Захарнћ Чедо.мир, 1 јииичо- 
виК Дутаи, Исакопи!. /Циливојр Ђ., .laiiKoBiiii Вс- 
лизар др., .leninii Михапло Р., Јелцћ Милутии, Јо- 
вановић Александар, Јсвановић Лова, КаНански Сте- 
ван, Keiiieji.eBiili Никола др., Кнежевић Лрвро, Кне- 
жевић Стјеио др., Кожуљ Марко др., Којић Дра- 
гутин др ..крстанрвић Ристо, Крсгић Заријс С, Kp- 
стић Симо, Кунтарић Ame др., i\yii,aiiiiili Јоахим, 
JlaaapeBiili Теодосмје К., Jlevuiiili Ђурр др., Лон- 
чаревић lliiau др., Лукић »uman др., Макси- 
Momili Бржидар, Маланчец Владо др., Марии- 
ковић Врјислав др-, Марјап Ђурр, Mainviiii Фра? 
liо, Маркрвић Велимир Ж., Мастровић Ашч; <!>., 
Мацекрвић Ma inja, Метикрш Милан др., |у1илетнћ 
Владислав, Милошеви!) Младен i L Мисирлић Jo 
ван T., Митровић Јован Р., Мнтровић Љубомир М., 
Михаиловић с.иетислав др., ^1охорич Иван, liiiiiiili 
Никрла др., Никодијевић Аранђел Д., Николић 
Бранко др., Новаковић Годе Ј. др., Нуић Петар др., 
1Вамцул Ранко др., Паранрс Шпиро 'I'., Патрнрг 
rnli Л>уба, ПериК Матеј др.ј Перић Миливоје To. 
Иерко Драгутин В., ПеткРвићМилан, Петрак_Никр- 
ла, Ilerpininli Живкр др., Петррвић Марко, [Тешић 
Мплутии, ПпштслпК Славко A. др., Пргачник Вик- 
тор, Поиови]) Добривоје Гер др., IIonoBuli Јевтими- 
je, rioiiomih Милан В., Праљак Недељко, Прека 
Никола, Принцип Јбво, Pa.inii 1 lnan, Радоњић Ми- 
љан, Рако Јапко др., Ружић Виктор др., Савић А- 
ранђел 11., CaBKOBiiii Млија, Секулић Мнлаи др., 
Симић Милорад, Смиљанић Тома др., Спахић Вла- 
до, Стажић Јосип, Стајковић Никрла, Станић Ан- 
дра, Станишић Владимир др., Станојевић Милутин, 
Стевановић Милаи, Стојковић Милан Ђ. др., Стре- 
зовиК Крста, Теодрровић Војислав, Толић Игњат 
М. др., Топалови!! Mii.iaii, Трбрјевић Урош др., 
Трифуновић Лзубиша, Трпковић Ставра К., Узу- 
HOBHII Ннкола, фиданчевић Тома др., Фотирић Ар- 
са, Хрђера Светислав В., Христић Бора, Цемрвић 
Филип, Центић Лурај др., Ципушевнћ Метрдије, 
Чрхаџић Ха.жм, Шиљеговић Владимир, Шнајдар 
Фра1во, Шурмип Ђуро др. 

(После гласања) 
Претседник Др. Коста Кумапудп: Господо, из- 

волите чути резултат гласања. Гласало je у свему 
170 наррдних посланика и сви су гласали ^за«. 
Према томе je овај закопски предлог прнмљен у 
иачелу. Прелазимр на претрес у прјединостима. 
Милим г. известиоца да прочита члан i. 

Известилац Стеван Ћирић пррчита члан i 
предлога закопа o трговинском спораауму између 
Краљевине Југославије и Републике Немачке! 

Претседипк др. Коста Кумачудм: Пошто се 
нико није јавио за реч, прелазимо на гласање. Гла- 
cahe се седењем и устајањем на урбичајени иачпи. 

Прима ли Мародна скупштина прочитани члан 
1? (Прима). Објавл.ујсм да je ч lan 1 једнргласНР 
Ј11)11мл.си. Изволите чути члаи 2. 
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IliiiiH'rujuin Стеван Ћири11 мрочита ч.ит 2i 
Прстссдппк др. Коста Кумапуди: I IpiiMa ли 

Народна скуиштииа niioMinaim члан 2? (Прима). 
Објавл.ујем да je члан 2 прнмл5сн. 

Према томе je овај аакоткп предлог иримл.си 
ii у ПојеДиностимаЈ (11л.оска11.с). I Јрслазимо im ко- 
иачио гласа11>е. ЛАолим г. сскрпара да M.'-iipiiin про- 
зивку. 

ČcKpcrnp Ммлан Мранл.е пролииа иослаипке да 
гласај\' и оии су гласали онако: 

Гласали су »за«: Аврамобић lipam«), Алексић 
Костл, Анђелиновић Гргур Будпслав др., Антоии- 
jeBnli Душанј АракђеловиН Лован,    Ауер Људевит 
др., Бал.и!! Салих, БешИровић Димнтрмје l^., IJor- 
дановић Исо, Вожић Мплан, Бркић СтЈс-пап, 1>ук- 
r.nli Длсксаилар, HL-ZIIPIKOIUIII A\ii,ia;uin,    Г.с.иксипп 
Пељко, ВидаковиК [^итомир, Видпп Jetiia др., Видо- 
miti Богдаи др., Вошњак Богумил др., ВукИКевић 
Bomli др., Гавранчић Отбн др.,    ГаНртловИН Oro. 
Гајше^ Карлр, Г6спрдН1Јтић Фрањђј i puiih li.Mii.ni- 
јан,  Tpljiili   Bacn,i.,  Груб&новић  Мила!!,  /taiiii;[onnli 
Вигомир, Даниловић  Живко,    Деметров^Н  •',\рај, 
ДимЈЈТријевић Mina,   Димитријевић    ХаЏИ-ТодОрј 
Довсзеискп Лоиаи С, Додић Л.чексамдар Така, slo- 
nicu Мирко др., Дрмељ Алојзиј. /UooKOBiih .Ivpaj. 
ЂорНевЈјћ B'ia.niMiip, /KintaiioHiii. Mii.iaii, Живковић 
Негоспм др., Живојипови!"! Душаи, ЗељкбвиН Ббш- 
ко, Земљић Јакоб, Ивандекии-ИвксШкћ Мирко др., 
Иванишевић Петар, Илић Cpl,a Милаи др., IICIKO- 
laili Mino, Јевр1емовић Драгољуб др., Јевтмћ Жи- 
вотнје, .IcBTuli Милутин Ал.,    Јевтаћ РЈадован, Ле- 
личић Божа Ц., Јеремнћ Живбјин, Josati Андрија, 
lonanomili Ђбка, 11овичкћ Добросав^ КадиН Хусоим, 
Кајмаковић Омер, Каламатијевић Михапло P., Ka- 
nih Милош, Клинц Антон, Коиач Лите ЈБ., Коиачс- 
mili Драгутнн Карлр, Коман Албип, Kocmii Драгу1 

TIHI др., Kocmii Милорад Ј. др.:, Крал.оичп Драган 
др , Крамср Алберт др., Крафт Стс;;:';| дп., Крејч!! 
Аитои , KpcTiili  Владимир,    Kptnih Милутим, Кр- 
CTiiii  Миханло  В.,    Кујунџић  Богол>уб  К.,    Кума- 
нуди   Коста   др.    (претссдаиа),    куртбвић    Војкб, 
K'y|)Toiiiili     Шукрија,     Лазаревић    Мнловап    М., 
Jlasapcimli Тодс.р дрј, Лазареиић Фплип С. др., ,Чи- 
савац Младеи  др.,  Лончар  Станко, Лули11  Петар, 
Макар Дако, Максимовић Ciјспап, Mapjanonnh Си- 
мо, Марковић МиЛенКо kp-t Марк^вић МнлбркК U. 
MapKomili Иикола, Матица Паиао, Manili Ђ!6ка II., 
Maiiinh Марко, Mnjiili Мплап Ђ.,    MiK'iendi Вјеко- 
слав др., Mii.'ionieiuili Гачпо, Милутиновић Мнлин- 
ко Р., Милутиновић Л/1ило[)ад Ђ., МихлиловиК ii- 
лија II., Мозер Хапс др., Мравл.е Милан, Мулалић 
Муста(|)а A., Мсдсл.кониК Урош IL,    IIIIKIIII Федор 
др,, Mmucoiiiih Трипко, Остојпћ Тзуро др., Паилич 
Алојзиј, Палрчек Иваи др., Парабућски Ђорђе, Па- 
Херинк Фра11>о, IIcpuli Иинко др., Гктовар Ловрр, 
ilmiKcj Људевит др., nonomiii Димитрије Ои., По- 
noBiili Душаи, Прпбвић К<;сг;! др., Пбпбвић A\ii [а'н 
Д1>., IloiioBiih Светислав др., Ирскоршек Иван, Пр- 
ina UJHMC, др., Пустослемтск Рлсто, Пудељ Изан .)., 
РадинојевиК Лазар Љ.,    Радовић Саво лр., Рачо- 
ibiih Мнлаи, Pajnli Трша до., Рапе Ćfaiic; др.. Pop 
бахер Јулијан др., Cnnuh Сава В., Саптр Гавр^о др,, 
Сарачеаић Радепко, Селнћ Јоца М.,    Селмаиовн!) 
Алија, CoKiiii Милоје Ni, Соколоии1.! Пнки.ча, Ćna- 
сојевић Вукашнн, Спиидлер Вјекослан, СршкиН Ми- 
лан д])., СтаноЈевић Драгомир М., СтеваповиЈ! Жи- 

UD jun ,\р., Crciiaiioii Mii.iintoj, CTCiiaiioiiiili Милап 
P., Сгефаиоии!! I liii.ar, СтијмК Мнлап др., Стојадп- 
iioBnh М^лбсав др., Croumli Стамснко, Тадиђ Гли- 
горије д|1., Tcmiiii Макспм, TO.MIIII Лакоо, roimii 
Тодор R.J 'ГоромачопиК Хасаи, Tponii Василнје, Тр- 
кул^а Стаико, Biipiili Ђор1)е, ЋАрић Стсваи, TIVKO- 
ВИћ Милаи, Урек Иваи, УротегчФ Мпрко, Урукало 
( i-jiriije, Физир Внктор, Хајдии.ак Аптом, Хапжек 
Чаш/глан др., Хасапбспжић Авдо Д|)., Хрибар Пн- 

MM.i, Цорор Amon, Морђнћ Бјхшкч.', UlapKoiiiiii Ти- 
чттр, Illera tl>cp;in, Шелшћ ;l,iiaiiili Mi; LUejiepOB 
Славко др., IJIiulnap Licnan, IHVMCHKCJIJIIII Млија др. 

Отсугни: Aljiili Ame, Аксентијевић Алексапдар, 
АлиЛовић lilaliiip, AinAiiomili Јосип, Бабамовић Jop- 
дан, Бањац Лзубомијр, БараК Браикб др., Батинић 
Јозо, Бачип Стјепан др., Бепко .ločini, Борисавље; 

itnh Страхиња, Брушија Радослан,    Бугарски Лра 
гутин, Будитии Стеван, Бунови11 Милап, Ваљавец 
Стјепан, Варда Север, ВасиљевИћ Стеван д.р., Вујнћ 
Димитрије В., raupii.ioniili Бранислав, Главичкп Бо- 
жидар, r|)aiiili Перо, Грба Милрван др'.,    Груб^р 
ФраиЈО др., ДервишиК Ћулага, Доор( BHII Милаи С, 
Дрбррвољ^ц Милан Ј., Драговић Милош II., Дрљаг 
ча Бранкр, 'ROKIIII Риста, Ђурић Михаило, Елегонић 
Иво др., Ж^тапчеииК Mii>aii.](), Живковић Псидор 
М., Захари!) Чедомир, Иванчевић Душан, Исаковић 
Милнвбје %., .laiiKoiiiili Велизар др., Јевтић Миха- 
ило P   .Јели!! Милутин, JoBanomili Алексаидар, lio- 
uanoBiih Јова, KahaucKii Стеван, IveuK\i>eijiili Ннко- 
ia др., Кнежевић Ловро, КнежевиК Стјепо др., Ко- 
жул> Марко др., Kojnh Драгугии др.,    Крстановић 
Ристо, Крстић Зарије С, Крстић Снмо, КунтариИ 
Анте др., Куњашић Јоахим, Лазаревић Теодосије 
К'.,   Леушнћ    Ђурр    лр.,    ЛопчарсииК    Миап    др., 
JIyKiili   Живан   др.,   Максимрвић   Божидар,   Ма- 
ланчец Владо др., МаринковнК Војислав др., Мар- 
јан Ђуро, Mapiciili Фрањо, Марковнћ Велнмир Ж., 
Macrpounli Aure <!>., Мацековнћ Manija, Метикош 
Милаи др., Милетић Владислав, Милршевнћ Мла- 
деи II., Мисирлић Јоваи Т., Митроипћ ЈБубомир М., 
МнхаилониК Светислав др., Мохорич Пваи, lliikiiii 
Никола др.,    ИикодијевиК Арап^ел Д.,    Николић 
Браико др., Houai<oinili Тодс .1. др., IIvnli I lerap др., 
Њамцул Ранко др., Паранрс Iliimpo Ф., ПатрногиЈ) 
Л?у.ба, Ilepuli Матеј др., Ilepnli Миливоје Ђ., Перко 
Драгутин В., ПеткрвиК Ммлан, П^трак Пикола, Пе- 
тричиј! Живко др., nerpouiili Марко, Ilemnli Мплу- 
тии, IIiiiiiTe;inIi Сланко A. др., Погачпик Внктор, По. 
гшвић Добр^врје Гср. др., Iloiioiuiii Јевтимије, llo- 
повић Милап В., Пра.Ђак Медол.кч, Прека Никола, 
Принциџ Лоно, Радић Иван, Радоњић Миљан, Рако 
Лаико др.,  Py/Kiili  Виктор др.,  Caiiiih  Apaii!)C.'i  II., 
Савкрвић ! buja, Секулић Милан др., CUMIIII Мило- 
рад,  Смил.аич!.  Тсма др.,  Ciui.vnh  Вл<1до,  Стажи!! 
Jocim, CraJKOBiih IЛпкола, Crauiili Апдра, Crauimnili 
Владнмир  др.,  СтапојепиК  Мнлуиш,    Счеиановић 
Милан, CroJKOBiih Милан Ђ. д|)., Crpe3:)mili Крста, 
ТеодоронмЈ! Ројислав, Толнћ Игњат М. др., 'Гоиа- 
.lOHiili  Miiiaii, Tpoojemili  Урош  др/,    ХрифунОВИћ 
Јђубшпа, TpiiKOBiih Ставра К.,    N'iviioiiiili lliiko/ia, 
Фидаичепић Тома лр., <t,(nHpnli Арса, Xol)npa Сие- 
гислав В., Христи!. Бара, UOMOBUII Филпп, Ucimiii 
.!урај д|)., Li,iiiiyuiciiiili Методпје,    Чохаии!.  ^азим, 
IBii.'bci'OBiili  Владимир,  ВЈча.јдар  фрањо,  Шурмии 
Ђуро др. 

(После гласања) 
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Прстседппк др. Коста Кумануди: Изиолнте чу- 
ти резултат гласаша. Гласало je у свему 170 иарод- 
пих посланика и сви су гласалн »за«. (Швескаи.е). 
Према томе je закоиски предлог o тргсиитЈкпм 
споразуму 11зме1)у Краљевине Лугослаиије и Рспу- 
блике Немачке усвојен и коиачно и na основу § 64 
Усгава бнће упућеи Сеиагу na дал.и рад. 

I Гошто Кемо o другој тачки ретанатп иапо- 
слетку, прелазимо сада иа трећу -гачку дневног ре- 
да: претрес у начелу извештаја Одбора за проуча- 
вање законског предлога o допуни арапжману од 
7 новембра 1931 године између Крал.евине Лугосла- 
вије и Републпке Францускс. 

Пошто te нико није јавио за реч, ириступамо 
гласаи.у у начелу. ГласаИе се ,ira уобичајени начпп 
>;за« и »против«. Молнм господнна секрстара да 
изврши прозивку. 

Секретар Милан Мравл>е прозива иослапнке да 
гласају и они су гласали овако: (Гласање исто као 
li o предлогу Закона o трговипсксш споразуму из- 
ме1)у Кралзевиие Југославије и Републике Немачке). 

(После гласања) 
II perce дии a др. Коста Кумануди: Господо, из- 

волиге чути 1)езултат thSčasUal Гласало je у свему 
170 иародних посл.аника и сви су гласали »за«. Пре- 
ма томе je овај законски предлог примл.еп у па- 
челу. Прелазнмо на претрес у Г10јслинч;стима. Мо- 
лим г. известиоца да прочнта члаи I. 

Известилац Стеван ЋириН Пр04и¥а члаи 1 пред- 
лога закона o допуни аранжману од 7 иовсмбра 
1931 године изме1)у Крал>евнне Лугославије и Ре- 
публнке Француске. 

Прстседчик др. Kocra Кумаиуди: Потто се 
ннко није јавио за реч, прелазимо на гласање. ba- 
cane се седењем н устајам,ем na уобичајени начин. 

Прима ли Народиа окупштина прочитани члан 
1? (Прима). 06jaBJbyjeM да je члан 1 једногласно 
прнмЛЈен. Изволите чути члан 2. 

Изиесгплац  Стеван Ћирић  прочита члан  2. 
Претседиик др. Коста Кумапуди: Прима ли 

Мародна скупштина прочитани члаи 2? (Прнма). 
Објавл>ујем да je члан 2 примљен. 

Нрема томе je овај законски предлог прнмљен 
и у појединостнма. (Пљескање). Прелазимо иа ко- 
начно гласап.е. Молим г. секретара да изврши про- 
зиеку. 
Секретар Милан Мравље прозива посланике 

да гласају и они су гласали овако. (Глаоање исто 
као> и o предлогу Закоиа o трговииском споразуму 
између Крал^евине Југос-чапије n Републнке Не- 
мачке). 

(После iviacaiba) 
Претседиик др. Коста Кумануди: Мзнолите чу- 

ти резултат гласања. Гласало je у свему 170. народ- 
них посланика и свн су гласали »за«. (Пл^ескаиЈе). 
Према томе je законски преддог o допунп аранжма- 
ну од 7 новембра 1931 годиие измооу МраАевине 
Југославије и Републике Фрапцуске усвојеи н i<0J 

начно и на основу § 64 Устава би^е yiiylicii Сеиату 
на даЛ)Н 1)ад. 

Прелазимо на четврту тачку дисвиог рсда; 
Претрес изнештаја Одбора за г1роучаиап.е закон- 
ског предлога o накнадном споразуму уз Трговин- 
ски уговор од 9 марта 1932 године између Крал^е- 
вине Југославије и Републнке Аустријс. 

rioujTO се нико иије јавио за реч прелазимо на 

гласање у иачелу. 
Гласаће сс на уобичајеии иачин „sa" и „npo- 

run". Молим г. секретара да извршн прсзивку. 
Секрстар Милаи Мравље: прознва послаиике 

да гласају и omi cv гласали овако: (Гласање нстп 
као и o предлогу Закоиа 0 трГОВИНСКОМ сиоразуму 
изме1)\' Крал.еииис Лугославије и Републике Не- 
мачке.) 

(I Јосле iviacan>a) 

Прспедипк др. Kocra Кумануди: Господо из- 
волИте чути реаултат iviacaiba. Гласало je у свему 
170 иародиих иослапика и сви су гласали „за". 
Ирема томе je овај законски предлог примл.еи у 
начелу. Прелазимо na претрес у појединостима. 
Молим г. известиаца да прочпта члап 1. 

Известчлац Стеван 'hnpnh прочита члап 1 пред- 
.'ioia Закона o пакнадном споразуму уз Трговински 
УГРВОР од ма[1та 1932 године и.нме1,у Крал.евпне 
Југославије  и  Републпке Лустрпје. 

Иретседиик др. Коста Кумануди: Псчпто се nn- 
кр није јавмо за рсч, прелазимо na гласање. Гла- 
calie се седењем и устајањем na уобичајен начин. 

Прима ли Народна скупштина прочптапи члап 
1 ? (Прпма). Објанллјем да je члап I једпогласпо 
примл..е11. Изволцте чути члаи 2. 

Известилац Стеван TinpHh прочпта члап 2. 
Иретседпшс др. Коста Кумануди: Прима ли 

Народна скупштина прочитани члан 2? (Прпма). 
Објављујем да je члап 2 прпмЛ)еп. 

i [рема томе je овај законски поедлог прим- 
л.еп и у поједипостима. (Пл>ескан.е). Прелазнмо 
na копачпо гласап.е. Молпм г. секретара да изир- 
шн прозпвку. 

Сскрстар Милан Мравл>е прозпва посланпко 
да гласају и omi cv гласали овако: (Гласање исго 
као и o предлогу Закопа o трговипском споразу- 
му између Краљевин^ Југославнје и Републике Не- 
мачке.) 

(После гласања) 

Прстссдипк др. Коста Кумаиудн: Изволите чу- 
ти резултат гласања. Гласало je у свему 170 na- 
родних послаппка и сви су гласали ,,за". (Пљеска- 
ње). Прсма томс je закопски предлог o накнадном 
споразуму уз тргбвннски уговор од 9 марта 1932 ro- 
дипе између Краљевине Југославије и Републикс 
Аустрије усвојеп и копачпо и na основу § 04 Уста- 
ва бнће ynyiien Сспату na даљи рад. 

Прелазимо na пету тачку дпевпог реда: пре- 
трес извештаја Одбора за проучавап.е закопског 
пјредлога o општој конвснцпји за систсматпзаппј^ 
имрвинских иптереса бивше покрајппе. Истре n 
бивше трговачке n обртпе коморе са споразумима 
A, Б, Ц и Д, између Краљевинр Југрславије и Кра- 
л>евиме Италије. Пошто се пико није јавио за реч, 
гфелазимо одмах na гласап.е у начелу. Гласаће се 
na уобичајепп начин „лл" и „прогив". Молпм r. 
секретара да изврши прозипку. 

Секретар Милан МравлЈе прозива посланмке 
да гласају и omi су гласали овако: (Гласан>е исто 
као и o продлогу Закопа o трговинскрм споразуму 
између Крпл.спине Југослапије и Републике Не- 
мачке.) 

(После macmiDa) 
Претседиик др. Коста Кумапуди: Господо, из- 

ролите чутн рсзултат гласања. Гласало je у свему 
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170 народних посланика и citii су i.i.icn.'in „m". 
Ирема томс je овај аакоиски предлог upiiM.i.cii у 
иачелу. Прелазнмо na претрес у појслпиостима. 
Молим г. известиоца да прочита члаи 1. 

ИввеСтиЛџц Стеван Ђирић про.чита члап 1 пред- 
л()|-а закопа o ОПШТОЈ конвенцији ла систематиза- 
цбју iiMoiiiincKiiK HHtepeca бинше пикрајмпе Истре 
п бивше Трговачке и обртне коморе са сиоразу- 
мима, Л, Б, Ц и Д, нзме1)у lvpa.i>eHmic Југославије и 
1{раЛ)евине Италнје. 

Иретседипк др. Коста Кумаиуди: Иопгго сс ini- 
KD mije jami;) sa реч, прелазимо на гласање. Гла- 
cahe се седсњем и устајаИ)ем иа уобичајепи иачип. 

Прима ли Иародна скутитппа прочитани члап 
1? (Прнма). Објавл.ујсм дв je члап I једпогласпо 
примљен. Изнолмте ч\тн члаи 2. 

Изв&тгидац Стеван 'I'nipnl. прочша члаи 2. 
Прстседиик др. Коста Кумануди: Пр1има л'и 

Иародпа CKvmimtiia прочитани члам 2? (Прима)'. 
< »ojaii.i ујем да je члаи 2 примл.еп. 

Ирема то.ме je onaj закопски предЛбг прим- 
л^и и у иоједииостима. (11.1.егкање). Прелазпмо 
na коиачно macaihe. Молим г. секретара Ha ил- 
нрши прозпвкл. 

Секретар Милаи Мранљс npo^ima послаиике 
да гласају и они су гласалн опако: (Гласање исто 
као и o предлогу Зак'6'rta 6 тргоиииском споразуму 
изме1)у Крал.евппе Југосла¥иЈе п Ретблике lle- 
мачке.) 

(После гласап.а) 

Претседник др. Коста Кумануди: Мзволнте чу- 
ти резултат гласања. Гласало je у свему 170 иа- 
родних посланика и сви су гласали „за". (Пл.е- 
скање). 11|)ема томе je законски предлог o општој 
коивенцнји за снстематизацију имовимских ннге- 
реса бивше покрајиие Мстре и бивше Трговачке 
н обртне коморе са споразумима A, li, 11, и Д, из- 
међу Краљевнне Југославије и Краљевине Италије 
усвојеи и копачно и на основу § 64 Устава биће 
упућен Сенату на дал>и рад. 

Прелазимо'на шесту тачку дневног реда; Ilper- 
рес извештаја Одбора за проучавање законског 
предлога o привременом трговинском п компен- 
зационрм споразуму између Кралзевине Југосла- 
внје и Републнке Грчке. Пошто се пико није јавио 
за реч, прелазимо одмах на гласање у пачелу. Гла- 
cahe се na уобичајсни начин „за" н „против". Мо- 
лнм г. секретара да изпрши прозивку. 

Секрстар Милан Мравље пррзива послапике 
да гласају н опи су гласалп овако: (Hiacaibc исто 
као и o предлсгу закона o тргсвннском спсразуму 
изме1)у Краљевине Југославије н Републике Не- 
мачке). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Господо, из- 
вслите чути резултат гласања. Гласало je у свему 
170 пародних иослаипка п crni су гласали „за". 
Према томе je овај законски предлог примљен у 
начелу. Прелазпмо na претрес у полелииостима. 
Молим г. известиоца да прочмта члаи    1. 

Известнлац Стеван ЋнриГ. грочита члап 1 прсд- 
лога закона o привременом трговинском и компен- 
зациопом споразуму између Краљевине Југрсла- 
вије и Републнкс Грчке. 

Ирстседипк др. Коста Кумаиудп: Пошто се MU- 
KO није јавно за реч, прелазимо na гласање. Гла- 

саће ei' седен.ем п усгајап.ем na уобн'1адени начин. 
Ирима лп Народиа скупштина прр^итаии члар 

1? (Прима). Објавл>ујем да je члан 1 једпогласио 
примл.еп. Изволите чути члан 2. 

Известилац Стеван Ћирн11 прочцта члам 2. 
Претссдник др. Коста Кумаиуди: Прима ли 

НароДна скуиппииа пррчита^Уј члап 2? (HIMI.M.I). 
Објаил.ујем да je члап 2 прпмл.еи. 

Према трме je onaj законски предлог прпм- 
љен и у поједнпостима. (Пл.ескап.е). Прелазимо 
na крначно гласање. Молим г. секретара да пз- 
врпт прозивку. 

Секретар Милан Мравље пррзива послапике 
да глаеају и опи су гласали овако: (Гласање исто 
као и o предлогу закоиа o тргоиииском споразу- 
му ИЗмеђу Крал.евиие Лугоелаиије и Репубтке 
Мемачке.) 

(После гласања) 
Претседииц др. Коста Кумаиудн: Ihino.iine чу- 

ти резултат гласања. Гласало je у свему 170 иа- 
родних посланика и свн су гласали ,,за". (Пл.е- 
скање). Према томе je закопски предлог o привре- 
меиом трговииском и комиепзациоиом споразуму 
|1зме1)у Крал.еиппе Лугославије n Репхблпке Грчке 
усвојен и коначпо н на оспову § 61 Урјавз 6iilie 
\iiyiieii Сепагу na дал.и рад. 

Прелазимо сада na paiiiije резериисаиу, другу 
тачку дневног реда: претрес изветтаја Одбора за 
проучаваиЈе законског иредлога o допупи копвеп- 
ције од 14-11-1930 годиие, o ликвидацнјн двовла- 
спих имања између Крал>ев11не Југославнје и Кра- 
љевине Бугарске. 

Има реч известилац г. Мнта Димитријеви11. 
Изћсстилац Мита Димнтријеви1>: Господо на- 

РОДНИ посланици, законски пројекат, no којем На- 
родна скупштииа данас одлучује, допуиа je иеК 
закључене конвенције o ликнидацији двовласиич 
нмања на граници изме1)у КралЈевиие Јутославије 
и Крал>евн11е Бугарске. Двовласна имања захватају 
дуж наше граиице према Вугарској један појас од 
10 кнлометара с једне и друге страпе. -Ha томс 
земл>ишном појасу, na тој граничпсј зони, због 
нерегулисаног власпиштва, избијалп су чести ме- 
l)yco6iiii сукоби, инциденти и немири, и та грапич- 
на зопа била je легло немнра у место да буде зо- 
ма мира, каква треба да буде грапица између две- 
ју суседних културних држава. 

Граиица je патила од сувише честнх прелаза 
двовласпнка rj. поданика једие државе чија су н- 
Maiba лежала и иа другој странн граиице. Дешава- 
ло се да се поред тнх мнрпих сељака, који су има- 
ли имања и преко границе, прскријумчаре из Бу- 
гарске на иашу тернто1)11Ју и оружапа лица ћеле- 
галних и превратних организаиија, a чеето су omi 
и приморавали мирпе сељане с бугарске стране да 
им у томе буду јатаци. 

Да би се заштитила држава, с једие страпе, од 
те нелегалие б.тднтске акције, коју cv ТИ прев- 
ратпи елементи проводили чеето пута преко тих 
двовласника и њихових имања, и да би се, с друге 
стране, обезбсднло и само станоптшгпи) na гра- 
инци да ne буде местимнчно HCKopiiuiliaBaiio или 
тероризирано од TIIX превратннх баидпта, a па- 
рочнто да бн се уредило питање својине двовлас- 
ннх имања, наша je држава предложила Бугарској 
да се нзврши ликвидација дповласмих  имања тј. 
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ла ие осгаие стаиовннка ua граници који су пода- 
мици једне државе, a имају своја имаша с друге 
стране границе. 

Због тога je 14 фебруара 1930 године закљу- 
чена бнла крнвенција између name државе и Бу- 
гарске, која je предвидела ту ликвндацнју. У тој 
конвенцији било je предвиђено да he имања иаших 
подапика преко границе у Вугарској и бугарских 
поданика ма кашој територији бити размењена. 
Образрваке су биле реонске комисије састављене 
(|,ч no једиог нашег и бугарског судије, агронома 
и претставника управне властн с једне и друге 
стране, које су имале III>IH> да установе ко je свс 
двовласник и колико IIM;I двов^асних имања, a 
потом да приступе размени. Пошто je ово била je- 
дна iiomma н iiiicv ncficijam статистички податци, 
тсуреоискс комисије наишлеиаизвесне тешкрће 
у томе раду. Прве reuiKohe показале су се да има у 
главном више иман>р бурарс^их пограпнчних др- 
>KaiM.aiia иа iiamoj територији него mio je било 
пмаи.а наших д|)жавл>ана na б\гарској територији. 
Лруго, та имања нису била подједнако распорс- 
tieiia да би се размена могла свуда извршити; na 
пр. док становници једне општине, чнји je атар 
110дел>е11 границом, и који су остали на бугарској 
територији, имају својих пашњака код пас, до- 
тле се дешавало да иа томе сектору граинце иема 
im Једног нашег поданика који би имао својих и- 
Maiha на бугарској страни. У таквнм случајевнма 
размена се nuje иогла нзвршити. 

Постојале су и друге тешкоће техппчког карак- 
тера, постојала су питања o квалитету земл.ншта, 
o врсти културе нтд., и пракса je показала да кои- 
венција o ликвидацији двовласних имања треба 
да се за све те случајеве допуни тако да буду пред- 
виђени сем размене и други начини ликвидације 
имања. 

To je учињено овом допупом конвенције и пред- 
niihciia je размена с општинским имањнма, евен- 
туалпо чак n OTKN'II од страме државе n глобална 
размепа целокупних комплекса. 

Она Koimcimnja само je саставпи део целокуп- 
не name грапичие политике према Бугарској. Ta 
политика, пацнфпстичка у основи својој, иосн ка- 
рактер здраве ликвидације свих спорних гранич- 
них miraiba пзмеђу иаше лржаве и Бугарске. 

Ta политика добнла je свој реални израз ие са- 
мо у овој конвенцији већ и у заклл-чеиом спора- 
зуму o одржавању. доброг реда на граници, позна- 
тог под именом Правилник Б. Taj je споразум још 
из 1929 годиие. Али, као што je јавности познато, 
летос je заседавала једиа Југосаовепско-бугарска 
компсија ко j a je raj споразум допунила тиме што 
je пзрадила пдептнчиа упутства нашнм и бугар- 
скнм пограничним властима o начину како се има 
примсњниати тај споразум o одржавању реда на 
граппци. Te ппструкцмје предвиђа.ју активиу са- 
радњу наших и бугарскнх трупа дуж грамице ра- 
ди констатовања евеитуалиих нелегалних оружа- 
них уиада и сукоба и свих других пограничпих ин- 
цндемата. 

Тиме je дата могућпост да се стварпо и ефи- 
касно отклоие нелегални упадп и да се, ако се до- 
годе, копстатује кривица и виновници ухвате. 

Зависи јсднно <>д стварие добре вол.е оипх KO- 
JU су полиани да примеилјх' raj ПравИЛНИК Б н из- 
вршују инструкције no томе, na да се na границн 
nanioj обезбедц n стварни ред и мир. 

Можемо с радошћу neh констатовати да je у 
томе донекле створепа na nanioj граппци повољ- 
niija атЛосфера; ai.M()C(|)epa мпра, која je на једаи 
еклатантам начин крунисана састанцима пашпх 
днију Бладара, Крал.а Ллександра и Крал,а Бори- 
са. (Бурно одобравап.е n оДушевљени повицп; 
Живели!) Ови зпачајпп састапци који су нашли 
одјека у целом свету као највпта И пајизразитија 
манифестација чуван>а мира na Балкапу, дају пу- 
ну НЗДУ n веру да he naum Mel)\'cooim одпосп на 
граници, с ликнпдацпјом оиог последп.ег слора 
нзмеђу Југославије n Бугарске. остати сасрим норн 
малпп, доорп, ii|4iiaiL\i.CKii n братски. 

C iivno братске радости можемо конста^фвати 
да je n у бугарској јавности наступило реалније 
схватање тих иаптх одпоса. Уиерепп смо да се 
nclic више дозволити да се мирно становништво 
с бугарске страпе Tepopnsnjia од прифеспопалппх 
бапдпта. 

Иаступа у Бугарској јеДНС ОСЛОбођеН»е духа И 
политике од разорн^х дејстава тих пелегалпих 
бандитских оргапизација, које црпе извор за сно- 
ју злочппачку егВистеНЦију саио у одржавању ne- 
пријател.стна и раздора изме1)У иаше две братске 
државе, у чијем споразуму лежп стварна гарапцп- 
ја мира na Балкапу, ne притискон оружја, већ с 
братскпм споразумом na бази освештапе девизе: 
Балкан балканским народима. 

Тежње у том смислу показују се обостраио и 
са парочптпм о.чхпјевл.ењем. Обострано, и У Бео- 
граду n у Coi|)iijn, стварају се .1угословепско-б\- 
гарске лиге. Развпја се акција за мнр н од страпс 
пашпх двеју пркава, у чему треба са похвалом 
истаћи мудро и храбро држаље главара бугарскс 
цркве, иитрополита Стефана (Одобравање и no- 
вици: Жпвео!) 

II овај законски пројекат, као и сви покушаји 
за братством n миром између Југославије и Бугар- 
ске, носе тежњу и карактер од општег значаја за 
мпр na Балкану. Наши околни суседи могу бити 
уверени да у сваком братском споразуму између 
Југославије и Бугарске преовлађује идеја мира и 
пајсрдачпије балкзиске сарадп.е у д\х\- namo on- 
ште балкапске девизе: Балкан балкапским пароди- 
ма. Шл>еркање и узвици: Живео!) 

Потпретселник др. Коста Поповић; Реч имч 
МинАстар гнутрашњих послова г. Жпчојип Лази!). 

MHHltćtap уиутрашњих послова Живојин Ла- 
зић: Господо паподпи посланиии, постојање дво- 
рласнччких имања т.ј. пмања југогловенгкчх пл- 
даника na бугарској тепиторпјн и обрчтно. бугап- 
ских подапика на југослоиспској тсрмторијн, до- 
приносило ie такоНе незгодама и ппцплгмпима na 
Toi nanioj југословенско-бугарској ipannun. Увп- 
hajvlm то Владе n јелпе и друге државе cnona3v- 
меле cv се и заклд'чиле једпу конвенцију која ic 
1930 године n озакоњена. Допуне те конвениије, 
чије одрсдбе пмате пред собом и o којнма liere 
имати данас да решавате, иду затим ла се упрости 
процедура у погледу ликвидације тих двовласнич- 
ких имања. које се при примени разних копвсп- 
ција показују као потребне и п\'жпе, v TOM правцу 
да се то iiman.e што лакше и бржс ликвидира. 

Тако између осталих меоа, Koie споразумпо v 
томе правцу има да целују, ликвидацијом иво- 
иласчтчкпх ћмања треба пссхмп.пио да зарЛада 
бол,и мир и рев na граиицп na см-дсттмк) да се 
иде и ка ргзппјапл- CBC бол.их и бол.пх СУСвДНИХ 
<),Пмога  nsMfhv обе  држаме.    Због  тога  вас  n  ca 
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својс стране молнм, господо пародпи послаппци, 
да овај законски предлог изволите као користам 
за обе страие успојнти. (Пљескање и извици: 
/Кинио!) 

Потпретсслнчк Др- Kocra rioiiOBiili: Пошто ме- 
ма i'nine пријаил.еиих говориика, претрес je завр: 
niču ii прсла.чимо ua i ласап.с у пачс.ц-. r.iacaiu' се 
па угппчајеии иачип ,£&" И „иротив". Молим г. 
секретара да изврши прозивку. 

Секретар Милан Мравље прозива прсланике 
да гласају и DUH су 1'.1асали оиако: (Гласан.с нсто 
као н o предлогу закона Q тргрвинском споразуму 
између Крал.сниис .Iviослаиијо и Ргтоликс Пе- 
мачкс.) 

(1 |01сле i.iacan.a) 

Иотпрстссдпик др. Kocra IIOIIOBIIII: Господо, 
изволите чути резултат гласања. Гласало je у сне- 
му 170 иародних посланика и сни cv [масали „зл". 
Нрсма хоие Je овај законски предлог примљен у 
пачолу. Прелавимо na гласање у прједииостима. 
Молим  господина  изиестмоца да npi чта  4.i;ui   1. 

Изнсстилпц Стевап Tiiipnli прочита члаи 1 пред- 
ЛОГВ закоиа o доиуии конвепције од 14 фебруара 
1930 годнне o ликвидацијп лроиласних пман.а из- 
Mehv Краљевиие Лугосланије и Крал.епиие Бу- 
гарске. 

Иотпретссдичк др. Коста IloriOBuli: Homin се 
иико пије јавио за реч, прелазимс) на гласање. Гла- 
cahe се седеи.ем н устајањем na уобичајени пачип. 

Прима ли Мародиа скупттипа мрочитани члап 
1? (Прима). Оојпн/ј.ујем да je члаи 1 једнргласно 

11римл,еп. Изволнте чути члап 2. 

Известилац Стеван Tmpiili прочнта члаи 2. 
Потпретседичк др, Коста Поповић: Прн.ма ли 

Ih'HUiia CKvmimiiia ri|io4HTaiin члап 2? (Прпма). 
Објављујем да je члан 2 примљен. 

Према томе je овај законски предлог п^имљен 
и у поједииостима. (Пл.сскање). Прелазимо на ко- 
iiii'iHp гласање. Молим г. секретара да изирши 
прознпку. 

Секрстар Милан Мравље прозипа послаиике 
да гласају и omi су гласалп овако; (Гласање нсто 
као и o предлогу закона o тргптшском споразуму 
]i ;мс1)у Краљевине Лугославије и Републике Не- 
мачке). 

(I liHvic r.iacaii.a) 

Потпретседник лр. Коста Поповпћ: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je у сисму 170 на- 
родннх послаппка и сни су гласали „:ui". (Ил.еска- 
њс). Према тбме je лакопскп предлог o допуни 
кбнвенције од 14 фебруара 1920 године o ликпи- 
дацији двовласниХ нгАа&а изме1)у Крал.-еинпе Лу- 
госланије и Крлл.евнне Бугарске усвојен н коиачпо 
и па бсчбву § 64 Устапа биће упућен Сенату na да- 
л.и рад. 

Господо народпи посланици, са вашим при- 
сгапком ja ћу зак.Ћучити даиашњу седницу. За и- 
дуКу седАицу предлажем као диевни ред: Претј^ес 
извеШтаја Имупитетиог одбора од 14 јуиа 1933 г. 
o изданап.у иародних послапика суду. Прима ли 
Мародпа скупштина овај дневни ред? (Прнма). 

ДанаШњу содиииу заклл-чујем, a идућу зака- 
зујем га cvri'a у 10 часова пре подне. 

Селиица je закл.учсна v 13.30 часова. 

ПРИЛ05И 
НЛРОДНШ  СКУПИЈТИНМ 

Одбор за проучапаизе законских предлога o 
мећупародним уговорнма и споразумима прнмио 
je na проучаввње предлог закоиа o припременом 
трговннском и компензациопом споразуму, закчл- 
ченом и потпчсаном 20 јула 1933 године у Ати- 
iiii, iis.Metiv Краљевнне Лм-ославије и Републнке 
Грчке, завршиб je поверени му посао на својој сед- 
ппци од 17 октобра 1933 године, усвојивши тек- 
стуелнО sakOncKn гци-.тлог v начелу и поједнности- 
ма те прсма томе ОЈЦбОру je част предложити На- 
родпој скхптттш да onaj закокски Предлог ИВ* 
воли усвојити. 

За пзвестиоца Одбор je одредио v. Стенапа 
Tuiinilia, пародног посланнка. 

17 октобра 1933 годиие. 
Београд. 

Секретар, 
Милоје CoKHli, с. р. 

I IpcToe.uniK, 
Стевац Tinputi, с. p. 

Чламовп: 

Лр. Ђура OcTojnh, с. р., др. ЈБудсвит IIMDKO, с. р., 
др. Људевнт Ауер, с. pij Милутмн Јелић, с. р., 

Иг11.ат Стефапови!), с. р. 

ПЛРОДНОЛ  СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање закоиских предлога 0 
међународним уговорима н споразумима примио 
je иа проучаваи>е предлог закона o општој копвен- 
mijii за снстематизаиију ! имовннских ! интереса 
бнвше покра јине Истре и бивше Трговачке и обртне 
коморе. са споразумима A. Б. Ц и Д закљученим 
и потписаиим у Пули 12 децембра 1930 голине нз- 
M'ehv Кра^евине Л\тославИје н Кра.Ћевине Италије, 
завртио je поверр.ни му посао на својој седницн 
од 17 октобрл 1933 године усвбјившИ текстуално 
законски предлог v начелу и поједипостима, те 
према томе Одбору je чпст предложити Народиој 
скупттппп Да onaj закопскн предлог успоји у це- 
лости. 

За изиегтпоца Одбор je одредио г. Стевана 
Tiiipiilia  иаролпог послапика. 

17    октобра  1933 године. 
Београд. 

■ 

Секретар, 
Милоје CoKHh С.  р. 

Претселмнк, 
Стеван Ћирић. с. р. 

Члаиови: 
Лр. Ђура OcToiHii, с. plj др. Људевит Ауер, с. р. 
др. Људевит Пивко с. п., Милутин Јелић, с. р., 

Иги.ат Сгефановии, с. р, 



СТЕНОГРЛФ( Kl-:  БЕЛЕШКЕ ;,/ 

нлродно,! cK.viiiirmiiii НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање законских предлога 6 
мс^мтродним уговорим& И сиоразумима примио 
je иа проучавање предлог закона b трпжипском 
споразуму, закљученом у Београду, 29 јјула 193;-! го- 
.urno, између Крал.спиис Југославије и Републике 
Немачке, завршио je поверени му посвр на Својој 
седници од 17 октобра 1933 године усвоЈНвши тек- 
стуелно законски предлог \ начелу-и поједИности- 
ма те према томе Одбору je част предлбжити На- 
родаој скупштинп да onaj законски предлбг Изво- 
,iii усвојити. 

За известибца Одбор je одрСДИС г. Стенапа 
'l'uipiilia »ародног посланика. 

7   октобра  1933 године. 
Београд. 

Секретар, 
ЛАилојс COKHII, с. 

1 јрстседник, 
Стеван Ћирић, с. р. 

Чланови: 

Др. Ћура Остојић, с. р.. лр. Људевит Луср, с. р. 
др. Људевит Пивко, с. р., Милутии Јелић, с. р., 

Игњат Стефановић Ć. p. 

Одбор за проучавање ваконскиХ   предлог^  o 
међународним  уговорима и споразумИма   прииио 
je na проумапап.е предлог Закона 0 иакпадиом 
споразуму уз Трговински уговор од !) марта 1932 
године, закљученом и потписаиом у Бечу 9 авгу- 
era \9'Л'Л године, између Краљевине Југославије и 
Републике Аустрнје, завршио je поверену му за- 
конски предлог na својој седници од 17 октобра 
1933 године, усвојивши текстуслно законски пред- 
лбг у начелу и поједнноотима^ те према томе Од- 
бору je част предложнти Народној скупштини да 
onaj ааконскн предлог изволи усвојит^. 

За известиоца Одбор je одредио   r.   Степапа 
Ћирића народног посланика. 

17   октобра  1933 године. 
Београд; 

Секретар, 
МилоЈе COKMII, е. р. 

I (ретседник, 
Стеваи Ћирићј с. р. 

Чланоаи; 
Лр. Ћура Ocrojuli, с.  р.', др. Људевит Ауер, с.  i 
др. Људевит Пивко, с. р., Милутин Лслнћ, с pi, 

Игњат CTe(|)aii()i!iih, с. р., 

IIAI'O/Uio.l  СКУПШТИНИ народној екупштини 
Одбор за проучавање законских преДлога o 

Ме1)ународним уговорима и спбразумима примио 
je иа проучавање предлог закона o Допунн 
Аранжмаму од 7 новембра 1931 године, закл»уче- 
noj n noTiincanoj у Парпзу 10 jvna 1933 ГОДИНе из- 
ме1)у Крал>евине Југославије и Републике Фрап- 
иуске, завршио je повереми му ttocao na сиојој 
седници од 17 октобра т. г.', усвојившн тексту- 
елно закопскп преДлог у начелу и поједппостпма, 
те према томе Одбору je част предложити Народ- 
noj скупштини да onaj законски предлог изволи 
vcnojnrn. 

За известиоца Одбор je одредио г. Отевана 
Tuipnlia нарОДНОГ послаппка. 

17   октббра 1933 године'. 
Вђоград. 

CeKiierap, 
Милоје COKHII, с; р. 

l (ретседнкк, 
Стевам Ћирићј с. р. 

Одбор за проучапаше законских  предлрга  o 
ме1)\ пародппм угопорпма н споразумпма прпмио je 
na проучаиање предлог ЗакОНО O ДОПуни КОНВСН- 
nnje од 14 фебруара 1930 године <> ликвидацији 
дпои.пчеппх пмпња, зак.1.\чепој и потппсапој у Со- 
(|uijn 8 јхчш 1933 годппе, између Краљевине Југо- 
сланпје n Краљевине Бугарске', завршио je упуће,- 
пн MV закопскп предЛОГ na enojoj седппцп ОД 17 
октоора 1933 Гбдине усвојивши га текстуелно у 
пачелу n поједппостпма, na je Одбору част npe.Md- 
жптп Народпој скупштини да onaj законски пред- 
лог изволи у целости усвојити; 

За известиоца Одбор je одредпо г. Миту /Ui- 
Mnrpnjemilia,  пародпог послаппка. 

17 октобра 1933 год. 
Београд. 

С^кретар) 
Милбје COKHII, с. 

Претс«дник, 
Стеван Ђирић, с. р; 

Чланови: Чланови: 

/lp.  Ћура Ocrojuli, с;  р., др. Људсвиг Луср, с.  р. 
др. Људевмт Пивко, с. р,, Ммлутип Јелић; Ci p. 

Игњат CrecpanoRnli, с. p'. 

Др. Ђура ОстоЈић, с. р., лр. ЈВудевмт Луср, с, р., 
др. Људевит Мивко, с р., Милутин JehHh, с; р., 

Иш.ат Стефаповп!), с. р. 
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ИПТЕРПЕЛАЦИЈЛ 

др. Ннколе Квшељевића на шсподииа Миннстра уиутрашњих дсла o черору, казнама, хапшен^ша и 
пасиљу које вршс потчнњсни органи: срсски иачсииици,  мретседшши  omu i ima, жандормсрија a  и 

оановп ca њихокпм умусгвпма. 

Рј0СПОДИНЕ MHHHGOIPE, 

У mi.'n' бановина вроаени нвбори no ппиптп- 
м-! cKfo6pa месеца у остарим изоорн ipco-i да се 
<м'мнс  16 октоора. 

Цил> и задатак тих илоора, да ипрод no сиојој 
r.o.Mi, СЛОбОДНф изаГ^рс првиовДНШ^е ошптипс, рпг 
штинску упраиу и рдборнике -- др ти рредогфни- 
uii парода у (мипптама буду mro Mocmi nju ^>уди 
v којс народ и.ма повврењв и који hq о^ојом чссти- 
тошћу бити гаранција да he своју дужност са- 
весно вршити. У исто време аачагак je власти да 
то што правилније према закону бјуде изпедено 
n да својим радом ne утичу na народну адљу и 
изборе. 

AACIIVTHM ове се радило Oam обриуто. Зд тако 
зване званичне владине кандидате, истицани су 
људи чија je једина врлиив] да су слепе слуге ЛР 
СД; да су roToiui na сне n сиашта, само да успеју 
у јсдпом, a то je: да уз IIOMOII BUtđCTH (|ia,,icH(|inK\jy 
народну ипл.у. 

Beh мессц дана у земљи je заведен место јав- 
nor рсда n сигурности псчупепп дахилук n бс- 
cnpaBHOCT. Место праиа n затттс rio закону, ВЛВ- 
сти врше фалсификате и насиља. Вама je лично, 
макар n цв пзнрпутих .чажппх изнеппаја, којп Г.ам 
be ma.'i.v лако пазрстп iirriinv n уиидстп да je пшо 
ссривицом власти дошло до тога да je у петак вече 
7 ог.ог месеца дошло до тога да je у Јужпом Ба- 
пату paiheno 17 лпца од којих тројица тешко. Ва- 
ма je позпато да с\ чак с|)ескп пачелппци почели 
да iimcpiiiipajv rpaliano no СВОЈОЈ иол.п и lie(|)y и 
да. се HS np. у Драиској (кпклишп палазп маеа л.уди 
у пптерпаппјп. I>ii зпате да су neopojeim iiiil)eiiii 
rpaliann ухатиепи, бпјепп, кажп.епн са 500.— до 
5.000.— дппара noisninie казме. једппо зато, mro 
су се усудили да пстакму овоје капдпдатске листс 
nope.'i ,IPC','I .linia. Свн они који nn:v .XTOIM да пду 
уз ЈРСД оглашени су аа антпдржакрс n rone се 
као дивље звери. (/lp. Потокар у Камнику и др.) 
Занатлијама се одузима ПРДОО занаија н рада, ка- 
феџијама који нису из .11471 одузпма се право 
рада noTiivno пли им се забрањује да раде после 
в сатп no no/mi', дочим онима, којп су ■IPC/I, то се 
у пстнм местнма дозвољава пако се те забрапе pa- 
да врше услед повећане потребе за јавну безбед- 
пост. Аднокатима се ronopn да се ne зна где су 
завичајни иако су у истом месту neii пет година 
као a/uioicani i; ту стапују. 1 Ipern се разппм прел.у- 
.a'iiiiMa и (|)абрикама да ће пм се онемогућити рад 
ако и власници n cnn радппцп ne буду гласали за 
ЛРСД листе. У исто време писмено им се саопшта- 
ва поред те претње од стране среског начелника и 
обећање да lie им се у свему излазити v сусрет 
ако поступе no закону господина начелника. У 
стотинама места честити и поштени грађани раз- 
ним смицалицама и шиканирањем na и грубом 
силом и батинама спречени су да се кандидују. 
Стотмпе људи у Дравској бановини кажњени су 
тешким новчаним глобама и затвором   (један до 

сад са 10.500.— дипара) само затр, што се капдИ- 
доиалп беа б.пп ociona г.г. среских пачелппка, no- 
глапика и Miiinicrapa. Maca л.удп кажп.ана се нов- 
чапо n затворрм под пзгоиоро.м да су одржанаm 
педозпол>е1!е полптпчке састапке, иеђутим ти су сс 
Л)уди само састали ради тога, да nomniiiv канди,- 
датске листе за општинске изборс али ne one ЈРСД. 
У исто време у тим исгим местима већ месеп дана 
срсскп начелници! прртседници општина садањих 
n кандидати за будуће претссдппке n разпп тра- 
банти ЈРСД странке у:; npnnoMoli полицпје држс 
зборове, скупове и договоре без икаквих пријава 
n дозвола n агитују за кандидате јРСД странке, 
агитују oTiiopcno грубо, прете, где претп.а не no 
мажс пптериппају, хапсе, бију, поичапо кажњава- 
ју. Све сс то врши и са знањем господе Банова, 
који у неким бановинама n сами na томе сарађују 

Сем тога na листама владиних ЈРСД канди- 
дата палазе се и таке лпчпостп, да су пеки пошто 
су проглашепи за зваппчпе бапоие n сресљсог na- 
челника капдмдате, морали бптп зббг лоповлука 
и малверзација од стране власти ухалшенк (na 
пример у Марији Вистрици у Хрватском Загорју). 
Ja, ако желпте Господппе -Мппчстре, могу да Вам 
подпссем масу пеоборпнпх доказа за CBe ове na- 
иодс a само радп прпмера ирп.чажем Вам уз ini- 
rcpiRviaunjv два nnemica званичних шпкапа док\- 
меиата. 

Осим тога na сампм гласачкпм месгпма често 
прпсустпују срескп пачелппцп. по.шппјскп nncapii, 
жапдарми, утпчу na r.'iacane, прете прађанима до- 
чим nn прегстапппцпма OIIO:'.IIHIIOIIHX лпста пису 
лозвом.авалп да присуствују, те су пзборп upnienn 
no l.eiliN' .IPC/I, срескпх пачелппка n разпнх дру- 
i пх imiona. !la мчога места гласа.ш ру nojimnn 
којн су у кадру (1\умодраж срез Врачарски) или 
су ii3 вароши довоНени no 80 —100 пепозпатих ти- 
поиа (Кумод|1аж', уКаркои1;) којп nncv ИЗ тих оп- 
штина те су гласали n na тај пачпп лпста .IPC/l 
добила већину. У великом броју општина no 20. 
40, 100 И mune бпрача брисапо je из гласачких 
спискова само да би се пошто потр добила већина 
за ЈРСД. У великом броју општина спречено je 
noMoli\' жапдарма n полиције ПО 50 100- .400 n 
■100 ipahana да ne iviacajv, само зато, да on опег та 
злосретна .(РСД добила већину. 

Разумлпво je да после свег оног у народу ври, 
да je парод страховито незадовољан и да лажно 
нз (|)a,'icii(|)iiKOHaimx реаултата отптппских нзбора 
у корпст ЈРСД ne само да ne могу изгладпти то 
незадовољствр nejjp само na jom погоршатп. Как- 
ве су последице од свега овога за државу и за 
њене стварне интересе? 

Сие оие страпше n незаконите радње n nacn- 
л>а уништавање грађанских права од стране nor- 
чмњопмх Вам власти ne могу Вам бити непознати 
Господине Министре. 

Шта ne памерни да радите да се у иптересу 
државе и народа овоме злу стане na nvr? 

Мислите ли предузети најстрожије и најхит- 
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mije мере, да сс у свима општинама, где се Je тако 
радило, избори иоиинпч', баноаи, срески начелнпци 
ii друга лица која су за сме то крива одмах удаљс 
и казне a грађанима обезбедн да могу на понов- 
пим изборима бирати оне људе претседнике оп- 
iiiiinia који уживају народно поверење. 

Мо.шм Вас да ми хитно на ову интерпе, 
одговорите. 

ул године. 10 октоора И) 
Београд 

ацију 

народни посланик 
Др. Никола Keuieji.eBirii, с. р. 

ИИТЕРПРЛЛЦИЈЛ 

Светислава Хођере, народног иосланика« на господина Министра унутрашњих послова, поводом не- 
законитог поступка Командира Жандармеријске станице у општини Моравче, (^ре^ камнички, ба- 

новине Дравс;<& 

ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ, 

II.i даи избора у Дравској бановиии 15 овог 
месеца обишао сам у друштву са својим партиј- 
ским пријатељем г. др. Ивом Потокарем, адвока- 
i ом из Камника, неколико општина. Кадсам дошао 
у општину Моравче позвао нас je један пријатељ 
г. Потокара у гостиону -- засебну собу, где смо 
разговарали o општој ситуацији. Мало затим до- 
шао je заменик претставника опозиционе листе и 
жалио иам се да му претседник бирачког одбора 
ne дозвољава да уопште буде присутан код стола 
где се уписују гласачи, већ му je наредио да стоји 
у истој соби али у супротном углу и да несме да 
има код себе mi оловку im хартију. Претстваник ли- 
ere r. Берганд, суплент, био je иа 15 дана upe из- 
бора интерниран. 

Чим je заменик претставника листе изишао из 
собе појавио се командир Жандармеријске станице 
са JOHI једним жандармом и категорички тражио 
од мепе да ее удаљим из општине Моравче. Kao 
разлог навео je да врши наређење. Пошто се ja 
писам хтео удаљити јер није било никаквог по- 
вода за моје удаљење иити сам био на биралишту, 
наредник-жандарм после много претња да lie из- 
вршити закон према мени и да iie ме силом уда- 
љити, одједном се присетио и затражио од г. др. 
Потокара да он одмах иде из Моравче. Др. Пото- 
кар који je недавно кажњен од среског начелника 
са 20 дапа затвора и 5.000 динара новчане казне, 
јер се у његовој каицеларији налазило 8 људи, 
који су потписивали кандидатску листу, био е 
принуђен да напусти Моравчу a то сам исто и ja 
морао учинити, јер ме г. Потокар довезао аутомо- 
билом до тог места. 

Ha 10 дапа пре избора Сто je г. др. Пикола 
Кешељевић у Камнику и заједно са г. др. Потока- 
рем посетио je Јермана Едбина, трговца из Шмар- 
це n г. Леушина из Хомеца. Чим je г. др. Кешеље- 
mili напустио Камник дошли су жандари и код 
Едвина и код Леушина испитивали зашто je г. др. 
Кешел>евић код њих долазио и Едбину су запре- 
гили, да he противу њега поднети пријаву, да je 
без дозволе држао  политичку конференцију. 

Ово су случајеви који су мени познати само у 
срезу Камничком, али, нажалост, нема готово срс- 
за где жандарми не сматрају за CBOJV дужност 
да се мешају у MUCI o политичка питањапренебре- 
гаиајући тиме своју дужност за коју еу илаћени 
да се старају o сигурности u безбедности државе 
n грађана. 

Ja сам више пута подносио жалбе противу 
рада жандармерије и зато Вас сада молим да ми 
у Скупштини одговорите: 

1 — Да ли ете вољни да према жандарму-на- 
реднику, командиру страже у Моравче, предузме- 
те законске мере због малтретирања једног народ- 
ног посланика; 

- /la ли сте вољни да издате наређење да 
ее жандарми ne смеју мешати у политику? 

За ову интерпелацију тражим првенство na 
основу § 73 Закона o пословном реду у Народној 
скупштини. 

Изволите, Господине Министре, и овом прили- 
ком iipiiMinn уверење мога поштовања. 

октобра  \9:\'Л 
Веоград, 

године 

Светнслав Хођера, с |). 
пародни посланик 




