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XII РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ СНУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛЛВИЈЕ 

ДРЖАН 7 ФЕБРУАРА 1934 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДЛВАЛИ: 

Претседник 

ДР. КОСТА КУМАНУДИ 

Потпретседници: 
ДР. АВДО ХАСАНБЕГОВИЋ 

и 
ДР. КОСТА ПОПОВИЋ 

Секретар 
МИЛАН МРАВЉЕ 

Присутни r. r. Министри; Претседник Мннистарског савета Никола Т. Узуновић, Министар без порт- 
Феља др. Алберт Крамер, Миннстар социјалне политнке и народмог здравља Иван Пуцељ, Министар 
без портфеља др. Хамдија Карамехмедови!!, Ммпнстар трговине и индустрије и заступник Министра 
Шума и рудннка Јурај Деметровић, Миннстар фннанснја др. Милорад ЂорђевнИ, Мниистар грађе- 

вина и заступник  Министра  пољопрнвреде др. СтЈепан Сркул.. 

ПОЧЕТАК У 8.30 ЧАСОВА. 

САДРЖАЈ: дрвета добровољцима и колбнистима Срсза виропитичког; 
Владпмира  Ст. Крстића на  Министра шума и рудника o 

Пре дмевмог рсда:  1 — Читаље и усвајаи.с записника заштити рудара у предузећу фраицуско-српског друштва 
^1 Редовног састанка; „Сисавац" A. Д.; Милана В. Поповића иа Министра пол.о- 

2  —   Саопштењс   извештаја   Финансијског   одбора   o привреде o студирању свршених ученика средњих пољо- 
предлогу закона o накнадним и ванредним кредитииа уз привредних школа на пољопривредном факултетуЈ Свети- 
буџет  државннх  расхода  и  прихода  за  буџетску   1933/34 слава Xobepe и др. Милана Мстикоша na Министра уну- 
годину; трашњих послова o незакоиитом  раду среског начелника 

;ј — Саопштсље извсштаја Министра социјалне поли- у Двору; Владимира Ст. Крстића па Мппистра унутрашљнх 
™Ke н пародпог здравља o одговорима na посланичкс ип- послова o раду коиандира жандармеријске станице у До- 
ТеРпслацнје; IBOJ  LLIaTopiiju;  др.  Мнлапа  Мстнкоша  na  Мииистра  упу- 

4 — Отсуства иародпих послаиика; трашњих  послова  и Мшшстра  правде  o злостављању др. 
5 — Саопштење интерпелацн|а народних посланика: Вогдапа Брујића, адвоката у Госпићу; Миловапа Лазаре- 

■"Р- Николе Никића и другова на Министра унутрашњих вића на Претседпнка Мииистарског савита o цензури јавне 
"ослова o поступку жандармеријских oprana у срезу Нова речИ; др. Милапа Мстикота na Министра унутрашњих no- 
Радишка;  др,  Милана  Метикоша  на  Министра  шуиа   и слова o незаконитом поступку властн са народои у Лици; 

РУДника o оснгурашу потребио!- огревног и грађевинског Мнлаиа  A.  Живановића   на  Мипнстра  финансија  o  раду 
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Живојина Ристићи, шефа пореске упрапс у Рпчи Крагује- 
вачкој; др. Мнлапа Мстикоша na Миннстра финансија и 
Министра трговине и индустрије o упропашћавању обу- 
Карских обртника прмоћу организације фабричних про- 
давница обуће фирма „Бата"; др. Литс Кунтарића на А\и- 
нистра саобраћаја и Мниистра социјалне политикс ir иа- 
родног здравља o доношењу закокског предлога o зашти- 
ти поиораца; лр. Циколе Никића и другова иа Министра 
унутрашњих послова i> убиству Мирка Најдорфера и раду 
oniiiTMiu-Kor бележника у Пипнци МиШка Црнка; дјр. Ни- 
коле Никића ii другова на Претседника Мипистарског са- 
вета o петицији грађана Сремске Каменице; др. ЉудстЈта 
Ауера на Министра финансија и Миинстра шума и рулин- 
ка o тешком стаАу земЉишниз! заједница; Драгутина Пер- 
ка и другова na Мипнстра саобраћаја o четвртој Балкап- 
ској конференцији у Солуну; др. СтЈепана Бачића na Ми- 
нистра правде o огласним пристојбимама „Народних нови- 
na" у Загребу; лр. Николе Кешел>евића на Мииистра шумг 
и рудника o поступцима у руднику угља код Мостара; Mu- 
лоша П. Драговића на Мтпк-тпа унутрашњих послова 
o незаконитом раду начелника Среза грачаничког; Мплопм 
П. flparomilia на Министра унутрашњих послопа o постум- 
ку општинског бележника у Чоки; лр. Стјепана Бачића пп 
Мимпстра социјалне политике и народвог здравља o упо- 
слењу страних радника у нашој индустрији и тргопини и 
усвајање хитности; лр. Стјепана Бачића на Министра фи- 
iiancii.ia n илдаиаил- уверења o сиромашном стању и од- 
бијање хитности; лр. Стјепана Ба.чића на Мипистра соци- 
Јалне политике и народног'Здравл>а o тешким приликама 
радништва ррославских текстилних фабрика и усвајање 
хитности; Милоша Драговића на Министра унутрашњих 
послопа o саиовољном раду начелника Срсза грачаничког; 
Мнлтпа /Iparomilui па Мнпистра унутрашњих послова o 
поступку начелника среза у Великој Кикинди; Милпша 
Драговића ita Министра пољопривреде o поступку држав- 
иог ветеринара у Чоки; др. Фрање Грубера на Министра 
унутрашњих послова o раду начелника среза, пристава и 
жандармеријских органа у Кутини и окрлини; Јосипа Ста- 
жића на Министра унутрашњих послова o раду градског 
начелника у Петрињи и одбијање хитности, 

Говорници: Лр. СтЈепан BaMiili (три пута), Миинстар 
социЈалне политике и народног здравља Иван Пуцељ (два 
пута), Министар финансија др. Милорад Ђорђевић, Јогип 
Стажић, Мммистар  унутрашњих  послова  НСивоЈин Лазић 

ДЕЕепми ред: 1 — Претрес и усвајање у начелу, појс- 
лииостима и комачпо извештаја Финансијског одбора o 
предлогу закона o изменама и допунаиа Закона o таксама. 

Говорници: Известилац Ото Гавриловић (два пута), Mu- 
лутин Станојевић (два пута), Министар финансија лр. Ми- 
лорал Tioniicniili. др. Никола Кешел>евић( секркгар Милаи 
Мрапл.о, Ђуро Марјан. 

2 — Прстрес и усвајање у начелу, појединостима м кл- 
начно извештаја Финансијског одбора o предлогу закоиа 
o измспама и допунама Закопа o државној трошарини. 

Гопорпици: Ото Гавриловић, др. Живан ЛуктЉ. 
3 — Прстрес и усвајање у начелу, појединоотима и 

коначно извештаја Финансијског одбора o предлогу зако- 
на o изменама и допунама чл. 29, 34, 40, 43, 66 и 166 ца- 
ринског закона. 

Гопорници: Известилац Ото Гавриловић, 
4 — Претрес и усвајање у начелу, појединостима и 

коиачно изпегптаја ФинансиЈског одбора o пре^логу закона 
o измснама н допунама у Закону o исплати ратне ттете, 
у Уредби o 7% инвестиционом зајму од 500 милиоиа ди- 
мара, у Правилнику o финансијској ликвидацији агрармих 
одпоса у Босии и Херцеговини и у Закону o финансијској 
ликвидацији оШтета за беглучке зеиље у Босни и Херце- 
говини, 

Гопормини: Мзпостплац Ото Гаприлопи!), Мипистар фи- 
нансија др. Милорад Ђорћевић, Милутин Станојевић. 

5 — Прстрес м усвајање у начелу, појединостииа и ко- 
начно извештаја Финансијског одбора o предлогу -акола 
o накнаднии и ванредним кредитииа уз буџет држпвшгх 
расхода и прихода за буцетску 1933/31 годину. 

Гопорницн: Известилац Ото Гавриловић, Миимстар (|)ii- 
папспја др. Милорад ЂорНевић. 

Прстссдпик др. Коста Кумапуди: Отварам XII 
редовни састанак Народне скупштине. Изволите чу- 
ти записник прошле.седнице. 

Секретар Милаи Мравље прочнта записник 
XI реловног састанка. 

Претседник др. Коста Куманули: Има лн каква 
примедба на записник? (Иема). Примедаба нема, 
записник je примљен. Изполите чутн један одбор- 
CK'II извештај. 

Секретар Мнлан Моавље (саопштава): Фнпаи- 
сијски одбор подмосн Скупштини na pciiien>e свој 
извештај o предлогу закона o накнадним и ваи- 
редним кредитмма уз буџет државних.расхода и 
прихода за буиетску 1933/34 годину. (Види прилог). 

Претссдипк др. Коста Кумапуди: Овад je изве- 
iiiraj штампан, подељен г. г. народним послани- 
пима и ставл>ен на дневни ред данашње седпнце. 
Изволите чути извештаје г. г. Министара. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. Ми- 
иистар социјалне полнтике и народног здравља и- 
звештава да lie одговорити, кад се ставе на лиевпи 
ред иа интерпелације иародинх посланика и то: 

Г. др. Стјепана Бачића o тешким приликама 
радника Орославских текстилних иидустрија; г. 
др. Анте Кунтарића o доношењу законског пред- 
лога o заштити гшмораца: и г. др. Стјепана Бачн- 
ha o упослењу страних радника у нашој трговини 
п иилустрији. 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Овај се изве- 
imaj прима na знање. Изволнтс чути отсуства г. г, 
пародинх послаиика. 

Секрстлр Милаи Мравље (саопштава); Г. To- 
дор Хаџи Димитријевић. народни посланик моли 
за 7 даиа отсуства због болести v породици. 

Претседник др. Коста Кумануди: Одобоава ли 
Народна скупштина тражено отсуство? (Одобра- 
ва). Тражено отсуство je одобрено. 

Изволите чути интерпелације. 
Секрстир Мнлаи Мравл^ (саопштава): Г. г. др, 

Пмкола .Ннкнћ и доугови, иаролии посланици, v- 
пућују интерпелацију на г. Министра унутрашњих 
послоиа o поступку жандармеријских органа у сре- 
зу Hona Градишка и траже да joj се призна првен- 
ство  ГВиди прнлог). 

Прстсслиик до. Коста Кумануди: Г. др. Никић 
није присутан. Изволите чути даље интерпелације. 

Секротир Милан Мравље (caoniinaBa): Г. лр. 
Милан Метикош, народни посланик, упућује ин- 
терпелацију на г. Министра шума и рудника o о- 
сигурању потребног огревног лрвета дпбровол)- 
цима и колонистима Среза вировитичког. (Види 
прилог); 

Г. Владимир Ст. KpcTiiIi, народми посланик, v- 
nvhyje иитерпелацију на г. Мипистпа шума и руд- 
пика o заштити рудара у предузећу Француско- 
српског друштва ..Сисавац" A. Д. (Види арилог'); 

Г. Милан В. Поповић. народни постаник, упу- 
hyje интерпелацију на г. Министра пол>опривреде 
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o студирању спршених ученнка средњих пол>опри- 
вРедних школа на Пољоприпрсдпом факултету. 
(Види прилог); 

Г. Светислав Xoi)epn и другови, наоодни пос- 
ланици, упућују интерпелацију на г. Министр^ у- 
нутрашњих послова o незаконитом раду среског 
начелника у Zlflopv. (Види прилог); 

Г. Владими]) Ст. Крстић, народни посланик, v- 
nyiiyje интерпелацију на r. Министра унутраш- 
њих послопа o раду командира жандармеријске 
станице у Доњој Шатори.и; (ВиДи прилог); 

Г. др. Милаи Метикош, нарбдни посланик, у- 
пУћује питерпелацију na г. Министра пр&вде и г. 
Министра унутрашњих постова o злоставл>ању г. 
Др. Богдана Брујића, адвоката, од стране жаидар- 
меријске чете у Госпићу. (Види прилог)'; 

Г. Миловаи Лазаревић, ппродни посланик, у- 
rTyliyje интерпелацију на г. Претседника Минис- 
тарског савета o цензури јавне речи; (Види при- 
лог); 

Г. др; Милаи Метикош, народни посланик, у- 
чућујс интерпелацију на г. Министра унутрагцњих 
послова o незаконитом поступку власти са иаро- 
Дом v Лицн. (Види прилог); 

Г. Мнлап A. Живанбвић. народни посланик, у- 
пУћује интерпелацију на г. Министра финанси! 
Раду Живојииа Ристића, шеЛл Пореске управе у 
Рачи Крагујевачкој. (Види прилог); 

Г. др. Милан Метикош, народни посланик, у- 
r'yl>v.ic интерпелацију na г. Миинстра финансија и 
г- Министра трговине и индустрије o опропашћа- 
ван>у обућарских обртника помоћу организације 
фабричних п|н>давннца обуће фирме ,,Бата". (Вн- 
Ди прилог); 

Г. др Апте Кунтарић, народни посланик, упу- 
''Ује интер^елацију на г. Министра саобраћаја и г. 
Министра социјалне политике o доношењу закоп- 
С1<ог предлбга o заштити помораца. (Види при- 
лог); 

Г. др. Никола Никић и другови, народни по- 
сланици, упућују интерпелацију на г. Министра у- 
Нутрашњих послова o убиству Миока Наддорфера 
и раду отптипског белсжника у Виници, Мишка 
Црнка. (Види прнлог); 

Г. др. Микола Никић и Другови, народни по- 
сланици, упућују интерпелацију на г. Претседника 
^инистарског савета o петицији грађана Сремске 
Каменице, (Внди ћрилог); 

Г. др. Људевит Ауер, народни посланик, упу- 
''Vje интерпелацију na г. Министра ф.инансија и г. 
Мипистра шума и рудника 6 тешком стању зем- 
љИшних заједница. (Види прилог); 

Г. г. Драгутин Перко и другови, народпи пос- 
'^чнци, упућују иптерпелацију иа г. Мииистра са- 
обраћаја o четвртој Балканској копфсрспцијн у 
Солуну и траже да joj се призна првенство. (Види 
Прилог); 

Претседппк др. Коста Кумапуди: Господин 
Министар саобраћаја mije ту. Изволите чути даље. 

Се/фсг-ар Милап Мрапл>е (caoiiimana): Г. др. 
^тјепан Бачић, народни посланик, ynyiiyje интер- 
пелацију на г. Министра правде o огласним прис- 
тојбама „Народних новина" у Загребу и тражи да 
joj се призна првенСтво, (Види прилог); 

Претседицк др. Коста Кумануди: Г. Министар 
правде иије присутан. Изволите чути даље. 

Секрстар Милап Мравље (саопштава); Г. др. 
"икола кешел)евић,   народни посланик,   упућује 

иитсрпелацију на г. Министра шума и рудника o 
поступцнма у рудпику угл,а код Мостарп и тражи 
да joj сс призна првеистпо. (Види прилог); 

Прстссдпик др. Коста Кумануди: Г. др. Кеше- 
љевић mije присутан. Изволите чути дал.е. 

Сскрстар Милан Мравље (саопштава): Г. Ми- 
лош П. Драговић, народии послаиик, упућује ии- 
терпелацију на г. Министра унутрашњих послова 
o незакоиитом раду начелиика Среза грачаничког 
и тражи да joj се призна првенство. (Види при- 
лог); 

Прстссдпик др. Коста Кумапуди: Г. Милош 
Драговнћ није присутан. Изволите чути даЛ)е, 

Сскретар Милан Мравље (саопштава): Г. Мп- 
лош Драговић, народни посланик, упућује иптер- 
пелацију na г. Министра унутрашњих послова o 
поступку оппггинског бележника у Чоки, и тражи 
да joj сс призна првенство. (Види прилог); 

Претседник др. Коста Кумануди: Г. Милош 
Драговић, mije присутан. Изволите чути даље. 

Сскрстар Л^илап Мравље (саопштава): Г. др. 
Стјепан Вачић, народни посланик, vnvhvje интер- 
пелацију на г. Министра социјалне политике и па- 
родиог здравља o упослењу страних радника у Ha- 
rnoj индустрији и трговини и тражи да joj се при- 
зна првенство, (Види прилог); 

Претседичк др. Коста Кумануди: Има реч г. 
др. Стјепан Бачић да образложи тражено пр- 
венство. 

Др. Стјепан Бачић: Господо народни посла- 
imun, na ову интерпелацију и на захтев да joj се 
призна хитност био сам поиукап појавама које 
владају у нашој индустрији и трговиии, a које су 
толико честе да изазив!"':' једпо негодовање и о- 
горчење код нашег, квалификованог радништва и 
у целој iiainoj јавности. Ту мислим иа послодавце 
у нашим индустријским подузећима, тако званим 
националним подузећима, за које смо чули и за 
која зпамо да су национализована страна подузе- 
ha, да су се само no форми национализрвала, како 
би несметано у нашој земљи могла да оаде a у 
ствари ona раде са страним капиталом и са стра- 
ним квалификованим радницима. To квалифико- 
вано радништво; које je у почетку оснивања тих 
индустрија специјално текстилних подузећа, мо- 
жда било у прво време потребпо за радни noron nn- 
дустријских предузећа, данас више mije потребно 
и није потребпо те стране раднике запосл.авати 
ради тога јер су n iiaiini радници кроз низ година 
стекли onv стручну спрему fcpja je потребна да се 
стручно воде односне индустријске гране, na су са 
свих страна долази^е жалбе од стране стручних 
радника, који имају способности, да се ne води 
рачуна o њиховим интересима, да их истискују или 
да ne могу наћи запослења у нашим индустријама, 
јер су запослени страни стручни радници на тим 
местима, a кад се објзаћају na радппчкс коморс 
опда им се каже да су ти страни радпппи пеопхо- 
дно потребни стручњаци, без којих та ппдустрија 
не може да ради. У ствари то ne стоји. 

Има join једна ствар која ме je понукала да 
поднесем onv интерпелацију, a то je неједнако и 
неправедно третирање наших стручних радппка и 
страних стручних радника. У колико бп паиме и 
било признато појединим индустријским грапама и 
струкама да без стручних радника и мајстора те 
индустрије ne могу битп држане у редовпом пого- 
пу, ипак je неправедно да тп страни радници npn- 
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мају плате у страршм валутама и далеко веће и ви- 
uie од наших стручних радннка. Ja имам извештаја 
н локаза да на пример у Орослапској текстилиој 
фабрици наши стручни мајсторн добијају месечио 
до 800 линара плате, док страни мајстори, страни 
држављаии, добнјају no 8.000, 10.000 и 12.000 ди- 
пара месечно плате у нашем новцу. To je једна та- 
ко огромна пеправда да je потребно да се наша 
јавност и Народиа скупштина заинтересују тим пи- 
тап>ем и позову na одговорЈгост одговорне факто- 
ре, специјално иадзорне управпе власти које изда- 
ју дозволе боравка, a онда и наше надзорпе соци- 
јалме власти које дају дозволе за запослеље, како 
je могуће да данас поред огромног броја иашнх 
незапослених радника и стручних мајстора имамо 
у нашој земљи масу стручних л3уди странаца, који 
у нашој земЛ)И банче и често уносе у нашу земл^у 
нездраве мисли, јер су често пута они расадници 
комуиизма, како да ти радници извлаче из наше 
земл^е гомиле новца a да иаш човек ne може да 
нађе запослеља. Ja сам био слободан да подиесем 
ову интерпелацију и молим да joj се прнзпа хит- 
ност. 

Претседипк др. Коста Куманудн: Има реч г. 
Министар социјалие политике и народног здра- 
вља. 

Министар сдцијалме полптике и иаролпог 
здрапља Иван Пуцељ: Господо. ja врло радо 
прнмам хитност ове иитерпелације, пошто сам већ 
одговорио да сам ппикупио податке и да сам спре- 
ман за одговор. Ме1)утим, неки иаводи г. послапи- 
ка базирају се na погрешним инфоомацијама. Сви 
подручни оргни, све подручне падлежпе власти из- 
дају дозволе no прописима важећих закопа, који 
постоје na основу конвенција које су склопљене 
међу разним државама. A ако радничка комора 
остале стручне институције дају мишљења да je 
тај и тај мајстор и тај и тај стручњак потребап, 
онда ми морамо дати ту дозволу. јеп иначе без 
таквих стпучпих лица те фабрике ne би могле ра- 
дити. Д?кле, TV се поступа пајсавеспије и баш кол 
фабрика na које се односи интерпелација народ- 
пог послапика г. Бачића пма врло мало запосле- 
пих страпих радпика, свега 2%, a no мпшл.сп.у 
CRiiiv ипститупија које долазе у обзир, ове дозволе 
треба дати. Толико сам сматрао за потребпо да 
кажем. a остало ћу казати кад ова иптерпелапија 
до1)е na дневни ред. Ово што сам сада говорио то 
je само због јавности, да се ne би мнслило да се 
ове ствапи раде без пкаквог коитеријума. 

Претседппк др. Коста Кумануди: Господипе 
Министре, молим да се изјасните-, да ли примате 
првепствп ове иптерпелације? 

Мипигтпр социјалне политикс u иародиог 
здравља Иваи Пуцељ: Примам. 

Прстседппк др. Коста Кумануди: Изволите чу- 
ти даље. 

Сскретар Милап Мравље (саопштава): Госпо- 
дип др. Стјепан Бачић, пародпи послапик, упућује 
интерпелацију на г. Министра финансија o нзда- 
вању уверења o сиромашном стап.у и тражи да 
joj се призна првенство. (Види прилог). 

Претседпик др. Коста Кумануди: Има реч г. 
др. Стјепап Бачић, да образложи тражено првеп- 
ство. 

Др. Стјепан Бачић: Господо пародпп посла- 
НИЦИ, као адвокат у провипцијп, ме1)у нашим си- 
ромашпим светом,   имао   сам   прилике   да чујем 

мпоге жалбе na поступак са издаваЈбем сведоџаба 
o сиромашпом стању, које су потребпе да се суд- 
ски поступци уницирају. Ham закон у Закопу o так- 
сама n o грађанском парбепом поступку признаје 
сиромашним лицима и грађанима, да своја права 
могу постпћи уз опроштај такса прописапих за суд- 
ски поступак, јер сс ишло сагледишта, да je пајсве- 
тнје чувство човека ocehaj правичпости да треба 
заштитити најсиррмашније којн и ипаче no пропи- 
сима o таксама ne би могли да своје право заштнте 
и добију пред судовима. Мепи као адвокату у 1933 
годипи тужили су се најсиромашнији, да код on- 
штинске власти ne могу да добију сиромашпо у- 
верење, јер пема прописапих формулара o томе, 
те na тај пачип ne могу да до})У до такве сведоџбе 
И формулара, тако да je то право постало илузор- 
пим. Ja сам услед тога иптервеписао код пореских 
и општинских власти и добио сам одговор, да тај 
nocao пнсу могли да сврше због тога, mjo су њихо- 
ви захтеви за формуларе отпшли од општипског 
поглаварства, и да им још пису стигли, тако да ме 
то павело na оправдапу сумњу, да се са страпе no- 
реских и општинских власти иде на то, да се na о- 
вај формалап и адмипистративни пачип онемогући 
њихово право које    произплазп    издавањем тога 
формулара за сиромашне. Стога сам био понукан 
жалбама из парода да ставим тај упит na г. Мипи- 
стра финансија: да лн му je позпато то, да лн je o 
томе издао какво наређење којим се опемогућава 
издавање таквих сведоџба o сиромаштву, и ако 
му je позпато, да ли капн нешто учипити да се тај 
поступак за издавање сиромашних уверења ујед- 
постави, да буде могуће сваком сиромашпом лицу, 
коме je потребпа правпа заштита, да може у сва- 
ко доба да то уверење добије. Молим г. Миппстра 
финансија да се o томе изјасни. 

Претссдппк др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Министар финансија, да се изјасни прима ли првеп- 
ство ове пптерпелације. 

Мпипстар финансија др. Милорад Ђорђевић: 
Господо пародни послапицп, лптерпелација са 
предметом којп je г. пародпи послапик др. Бачић 
пзволео образложпти упућепа je na norpeiiniv ад- 
ресу. ИздавапЈе сиромашних увереп.а nuje v ства- 
pn у надлежности финансијске администрације, 
всћ у надлежности судова који no слободпој оце- 
пи цене да ли има или пема места признавању си- 
ромаштва. Улога моје адмппистрације je ту сас- 
вим информативна. При свем том ja сам, примив- 
ши интерпелацију, паредио да се прнбаве детал^пи 
податци o паведепим садржапим стварима у тој 
иптерпелацији и ти се податци сада прикупљају. 
C обзиром na мериторпе разлоге, ja мислим да не- 
ма потребе за хитпост и због тога хитпост за ову 
интерпелацију ne примам. 

Претседник др. Коста Кумацуди: Г. Munncrai? 
mije примио тражено првенство. Прима ли Народ- 
na скупштина тражено првепство или ne п(>има? 
(Прима — ne прима). Господа која су против првеп- 
ства нека изволе устати. (Већина седи). Објапл>у- 
јем да je првепство одбијспо. Изволите чути дал>е. 

Секрстар Милан Мравље (саопштава): Др. 
Стјепан Бачић, пародпн посланик, упућује иптер- 
пелацију на г. Министра социјалне политике и на- 
родпог здравл.а o тетким приликама радпиштва 
Орославских текстилних фабрика и тражи да joj 
се призна првепство. (Види прилог). 

Прстссдчцк др. Коста Кумануди:   Реч има r. 
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др. Бачић да образложи тражено првенство. 
Др. Стјепан Бами!!: Господо народии послани- 

ци ,ја сам упутио ову интерпелацију зато што сам 
био згранут кад сам добио доказе o томе под как- 
вим тешким хигнјеиским условима, и уопште ус- 
ловима за жнвот, ради и живи радшиптво у тек- 
стилинм фабрикама, a специјално у текстилиој mi- 
дуст[)ији код Тивара у Загребу н Орослављу. 

Господо, не само да су просторије у погледу 
хигијене н осигура[ка за жмвот недовољн« и ни- 
какве, ne само да су хигијенске прилике у тим 
фабрикама р1)аве и недовољне, него Je и плата тих 
раденика тако малена, да je то управо страшио и 
иечувено. Ja сам видео платне спискове радеиица 
и раденика, no којима радепнци за 8 часова дпев- 
нога рада и накои 14 дана обрачуна приме до 142 
динара, али ннкада ne iipelje та сума своту од 186 
динара. 

Господо пародии посланици, замислите так- 
вог једиог текстилног раденика, који ne станује 
тамо крај фабрнке, већ у пеком селу, и ко.ји због 
тога мора да пређе пешице свакога даиа no nap 
километара, na мора да се обуче, мора да стапује, 
мора да се храпи н ако je још ожењеи мора да пз- 
држава и своју породицу, какав je његов положај 
са 300 динара месечпе плате и да ли je могуће да 
државна власт трпи овакво стање и да није у мо- 
гућности ништа да учини да се побољша матери- 
јалан положај тих радника. Копстатпрао сам у 
разговору са лечпицима Окружиог уреда да сва- 
ки радник после пар годппа рада оболи од тубер- 
кулозе, a пошто сви радепици живе подједпако 
под таквим околпостима, то се сви морају да раз- 
боле од туберкулозе. 

Наш парод се надао да he доласком те инду- 
стрије имати прнлике да заради и да се опскрби 
продуктима те индустрије na јефтип и добар на- 
чин, a у пракси се, међутим, видело да cv фабри- 
ке дошле ради најстрашније експлоатације name- 
ra парода, која претн читавим крајевима да их у- 
пиштн, парочито кртјевима који су знаменити са 
свога здравог подмладка. И мало no мало, ти кра- 
јеви, који  су давали увек  претичак свога  пучан- 
ства, уместо да се одатле ојача пародпа спага, ти 
крајеви he бити најзад    једно  пресушено врело. 
Bmne пнсу у питању интереси поједппих тих рад- 
Ника, који под тако страшним условима живе, не- 
ro су у питању иптереси и целога парода, као це- 
лине, јер се ту ради o здравом темел.у паше no- 
пулације, o здравој будућности ^аше геперације. 
Ja знам, шта he ми господип Министар социјалне 
политнке одговоритн: да je примио извештај од 
својих oprana и да je све у реду. Али ми знамо, 
господо, како се ти извештаји праве, како се на- 
вешћују такве ипспекције, које долазе од Бапови- 
ne и среза. Мн зпамо како паши срески начелници 
дпевно мисионирају тим   фабрикама.   Ми знамо 
кад се инспекције најаве, зпамо како се за тај дан 
уклоне из фабрике сви малолетпп радници, како се 
Дају инструкције радпицима да ne смеју pehu какве 
су прилике,   како се дају инструкције радницима 
Да кажу да су упослепи 8 сатп na дан, a да ne сме- 
jv ])eliii да су упослепи  18 сатп  na дан,. него да 
одлазе кући, да би се избегла та закопска коптро- 
ла. Зато налазим да није доволјШ! овака формална 
истрага, овакав фбрмални пзвештај, да ти исти op- 
ranu, који пропуштају своју дужпост, да тако ne- 
што у интересу парода пријаве да се тим истим ор- 

ганима повери вођење истрага, јер ти људи, који 
су посебним иптересима и пријателЈСтвима и богзпа 
још чиме везаин за фабричне директоре и за фаб- 
ричке интересе, пикада такве извештаје nehe да- 
тп објективно, пего he увек хтети да истнпу која 
страшпо изгледа, прикрију и да je забашуре. За- 
то je потребпо да заиптересујем Нарбдну скуп- 
штину и јавност, да се таквим прјавама учини крај 
и да господин Министар социјалпе политике код 
тих извештаја стручних oprana и oprana властп 
буде опрезап, и да ту истрагу поверп објектпвпнм 
л.удима, пезаиптересовапим људима, a ne њима. Ja 
молим господипа Мшшстра да прими хитност ин- 
терпелацнје. 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
Министар социјалне политике и пародпог здрав- 
ља г. Ивап Пуцељ да се пзјаспи o тражепом пр- 
вепству. 

Министар соцпјалие политикс n иародпог 
здравља Иван Пуцељ: Примам хитпост ове интер- 
пелације. 

ПретСедник др. Коста Кумаиуди: Изволите чу- 
ти далЈе. 

Секрстар Милан Мравље (саопштава): Г. Ми- 
лош Драгови1ј, народни послапик, ynyhyje нптер- 
пелацију na г. Мипистра упутрашњих послова o 
самовољном раду начелника Среза грачапичког и 
тражи да joj се призна првепство. (Види прилог). 

Претседник др. Коста Кумаиудн: Г. Драговић 
mije присутап. Изволите чути даље. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. Ми- 
лош Драгови!!, пародпи послапик, ynyhyje иптер- 
пелацију na г. Мипистра унутрашњих послова o 
поступку начелника среза Вел. Кикипда и тражи 
да joj се призна првепство. (Види прилог). 

Претседник др, Коста Куманудн: Г. Драговић 
mije присутап. Изволите чути дал.е. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. Ми- 
лош Драгови!!, народпи послапик, ynyhyje иптер- 
пелацију na г. Мппистра пољопрнвреде o поступку 
државног ветеринара у Чоки и тражи да joj се 
призпа првенство. (Види прилог). 

Прстссдиик др. Коста Кумаиудп: Г. Драговнћ 
mije присутан. Изволпте чутн дал.е. 

Секретар Мнлан Мравље (саопштава): Г. др. 
Фрап.о Грубер n другови, народни посланицп, упу- 
hyjy интерпелацију на г. Министра унутрашљих 
аослова o раду начелника среза, пристава и жан- 
дармеријских oprana у Кутнпп и околинп и траже 
да joj се призна првенство. (Види прилог). 

Претседник др. Коста Кумануди: i'. др- Франуо 
Грубер mije присутап. Изволпте чути даље. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. Јоспп 
Стажић, народни посланик, упућује штврпелаци- 
ју на г. Министра упутрашп.пх иослова o раду град- 
"ског пачелника у Петрињи, г. Матагића Јооипа, и 
тражи да joj се призпа првепство. (Впди прилог). 

Претседнџк др. Коста Кумапуди: Има реч г. Јо. 
crni Стажић, 

Јосип Стажић: Господо иародни посланици, ja 
сам подпео пшерпелацију o једпој врло жалоспој 
чињеници и тражио сам за љу хигаост и то са ових 
разлога. У граду Петрињи поставлЈен je градопа- 
челником Саркотић, бившп комесар, који још н да- 
нас стојп под исграгом наше власти ради свога 
противдржавног рада. Ja, господо, ne улазим у 
прошлост његову, али xohy да овде впдите зашто 
тпажим хитност и да кажом каква je садашњост 
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тога градоначелника. Taj nem човек као учитељ, 
утајио je новац Црвеног крста , преварио грађане 
града IICIJM be кад j( купио неки ирилог за радио 
аиарате говорећн при томе да lic доћи стручна ли- 
ца да их инсталирају, која кикада нису дошла, a 
nape jo метнуо сеои у џеп. Фалсифицирао je сатове 
занатлијске шегртске школе н оштетио градску on- 
штину за Belic суме. И што je најстрашиије, кад му 
je отац умро, ишао je од учше.иа до умител.а u ре- 
као: издаћу кљигу o мом оцу, дајте ми ио 25 дин. 
a кад je иоиац иикутш, рекао je: премало je новаца 
унишло, — ve je опет iio6i)anii новац турио у свој 
џеп. 

Господо, можете мислити, каква узрујаност 
влада у граду Иетрни.и, кад je na челу градске у- 
праве овакав чрвек, и кад je градска општина оаш 
данас, као и многи други градови, у тешким фи- 
нансијским приликама присиљена да мора да з;1- 
кључи једаи зајам од 2,0UU.UU0 динара, и помислите 
сад каква узрујаност влада у граду, кад he овај за- 
јам закл>учити један такаи човек. Зато сам поднео 
ову интерпелацију и молим за љу предност. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Има реч г. 
Министар унутрашњих дела, да се изјасни o тра- 
/кеиим ирвеаиву. 

Министар уиутрашњих пбслова Живојпн Ла- 
зић: Госпрдо ja hy no ивој пптерпелацнји, o којој 
je сада pe-i, наредити брзо поступање, извиђај и 
подеошење извештаја, али мислим, да ту није no- 
требна хитност јер ова интерпелација no природи 
саме ствари, хитно третирање не нзискује Ви ere 
видели, господи, кад су у пнтању интерпелације 
спште важности и које заиста хитност изискују, да 
1'1.;;л.с11^ка влада mije хитност таквих интерпела- 
ција отклањала, као uiiu je био случај претреса no 
ннтерпелацији, у којој се говорило o злоупотреба' 
ма приликом исплате беглучких обвезница и проце- 
ne имања. 

Због тога, ja hy најхигаије прикупити подат- 
ке и поступити no закону, али, из принципа и да 
се зна које су интерпелације хитне no општој важ- 
ности, a које су мање хит;:е и важне, да не би тај 
ред кварпо, молим Народну скупштину да хптп'>.1 
no овој етварп ne прими. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Г. Министар 
iinJL- примио првснство one интерпелације. Прима 
mi Пародна скупштппа тражепо арвенство? (Ири- 
ма — не прпма). Ona господа која еу за тражено 
првенство нека изволе устати, a која :у протип 
пека пзиоле ссдети (Мањина устаје). Већина je про- 
гив првенства; 

Прелазнмо na дневни ред. Kao прва тачка na 
цневном je реду претрес извештаја Финансијотог 
одбора o предлогу закона o изменама » допунама 
l;ai<oiia  o  таксама.  Има  реч  известнлац  г.  Гаври- 
-lOBllli. 

Известилац Ото Гавриловић: Прочита извештај 
Финаноијског одбора. (Извештај штампаи у прило- 
ry XI састапка). 

У npi'ooirnio.M извештају Финапспјског одлора 
i машком су изостале још следеће учињене измене: 

»Ha крају § 2 предлога закона додају се речп. 
»у споразуму са надлежним министрима«; 

§ 3 предлога закона допуњује се следећоЈМ ре- 
ченицом: »у местима испод 30.000 становника такса 
из одељка под 3 наплаћиваће се само у 50%, Исто 
TO важи н за све 11едел>11е листове«. 

Финансијском одбору част je предложити На- 

родиоЈ скупштини, да пзволн примити n ову из- 
мепу поред извештаја који je већ дао Финаноијски 
одбор. 

Претседник др. Коста Куманудн: 1 l.\ia 1)еч у на- 
челном претресу г. Милутпн Станојевић. 

Л111лутин Станојеви!!: Код овога закоиског 
предлога o таксама узпма.м реч у пачелпој дебатп, 
да покушам, ако могу, да ишравимо једпу велику 
непранду, која je у брзппи у овај закоиски пред- 
лог уаета. Ми смо велику пажњу обраћали na за- 
коп o порези a код закопа o таксама, могу да при- 
знам и своју грешку, бпли смо изгледа, мало рав- 
нодушпи у решавању тих питап.а. 

Крал>евска влада несумњиво ужива name no- 
верење, она може да спроводи закоие како хоће, 
али у толико je ве1ш наша брнга да пазимо да се 
ne провуче нешто штетно, што би могло убитп n 
углед државе и сметати целокупном привредном 
животу. Пошто je парола соцпјалиа правда, ми смо 
дужии да водимо рачуна o тој соцпјалној правди 
н да niiKo ne страда у овој земљи a да за то нико 
не одговара. Ледпо од пајважпијпх nniaiha, које 
je уието у овај закоа o таксама, јесте питаше ауто- 
буса, што je само са неколико слова додирнуто, 
таасо да и онн иотпадају под неку одредбу, према 
којој греба да буду оптерећени још са 15% дажбн- 
на ма да су већ сада опорезоваши са 10%,што значи 
да се опорезују са 25"'" свога припоса. 

У Италији има преко 25.000 жељезничких ки- 
лометара n 30.000 аутобуских килОметара. Тамо не 
само што се ne спречава саобраћај аутобуса, иего 
се томе поклаља и велнка пажња, јер аутобуским 
саобраћајем везана еу сва места кроз која ne про- 
лазе друга возна сретства. Код нас у свима овим пн- 
тањима гледају се само фискалки пнтереси зем.ае 
a мало се o6palia пажња na привредне интересе и 
друге потребе народа и ие испитује се да ли еу 
оне у сагласности са овима. Ако ми узмемо да je 
аутобуе једно потребно сретство, чак и неопходно 
no моме схватању, што пмамо пуио крајева којн су 
no неколико стотина километара удаљени од npe- 
стонице и жељезнице питам вас ja, господо, ако би 
Скупштина била иа Цетињу, na да у јануару неко- 
лико пута долазпте ne на аутобусу него на самару, 
како сс тамо долази, да ли бисте онда повели pa- 
чупа o том да се аутобусн порезују са 25%. Ауто- 
бус не само да не треба да плаћа таксу, него треба 
да добије и привилегије, нарочито у крајевима који 
су удаљени од жељезничких пруга. (Пљескаље. — 
Др. Никојш Никић: Пешачите!) Лако je вама, г. 
Никићу, јер сте ви у Београду, али у оним краје- 
вима, који су no неколико стотина кплометара уда- 
љени од пруге треба даннма да пешаче до најбли- 
жсг града, њима није лако. 

Ja мислим да he се nalm jom amo, који lie ме у 
овој прилици noMoliii, да би се ona неправда ис- 
правила. Јер сав тај сзе! плаћа све потребе много 
више само зато што се тешко довозе, mro нема сао- 
браћајних сретстава. Ако човек мора да живи у 
Улцин>у n другим удал.еиим местима, зашто му у- 
кинути онда једно културно сретство којим под- 
r npVje своје животне потребе и свршава своје no- 
слове. Аугобускп саобраћај какав je да je, ои врши 
данас једну необично иажпу улогу, " онда, roono- 
до, ако посматрамо та привредна предузећа као 
кориона за општу ствар, ne може да буде да се 
ona толико оптерећују. По коме то праву, господо, 
стојп, да неко из Улциња, Подгорице н других у- 
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даљеннх места мора да дође преко Чакора na коњу 
до Митровице? Наша je дужност да то поправкмо. 
Ja то чииим нс као посланик тога краја, него што 
нмам oceliaja соцнјалне иравде, па се буним иро- 
тиву тога и желим да се та одредба укине. Mu смо 
се, господо, споразумели, и ми ћемо тако да уради- 
мо, да се ови закоии, o којима смо решавали и го- 
ворили, реше брзо, алн у тој брзини може да буде 
и погрешака и наша je дужност да такве погрешке 
исправимр у толико да се за поједина питања даде 
нре.мена како би се o њима бил1е размпслнло. (Ј тој 
тако важној ствари почео сам синоћ да мислим, 
a да сам почео раније да мислим o њој као и o гоме 
да he ово доћи на дневни ред кроз неколико даиа, 
вероватно да бих изишао пред вас са niiuie доку- 
ментација. Ja нећу да реметим принцип да треба 
брзо стиарп да решавамо, али чииим апел на Кра- 
љевску владу и на вас, господу послапике, да уз.ме- 
мо у заштнту оне људе, који немају жељезнице 
те да им ne одузимамо ово културно сретство. Дај- 
ie in.M људима могућиост, да могу да дођу за 24 ca- 
ra из Котора у Београд, a не да морају да пугују 
заобилазпим путем по иеколико дана. Ако ми же- 
лимо да се народ зближи, да се ои упозна, онда ne- 
мојте спречавати овоме полету да се развије, него 
дајте могућности, да тај свет тамо, удаљен од же- 
лезнице, до1)е што пре до престоиице, да иосврша- 
ва своје послове и подмири своје norpebe. 

Ca ово неколико речи, ja се надам да сам уопео 
да вас убедим o тој неправди. Лако je оиоме ко 
je поред пруге, али замислнте како je онима који 
су далеко од пруге no 400 км., a који морају да 
дођу у Београд или у друге центре, и онда, кад нм 
je ueli cy;i6miii дсдспма да морају да жпве тако 
далеко није ираво да их још и ми мрдваримо. Ja 
чиним апел да ову одредбу, да се аутобуски сао- 
браћај опорезује са 15% поред онога што BCII пла- 
lia 10%, да ову одредбу нзбадимо и ие иримпмо, 
и то вас молим у име крајева, који немају желез- 
нице и молим Крал>евску владу да обрати пажњу 
na то, да се ова одредба, која lie унети нслику ne- 
правду и пезадовољство у крајевима којп пемају 
железпицс, ne допоси. 

Претседник др. Коста Кумануди: Мма реч г. 
известилац. 

Изиссгилац Ото ГавриловиИ: Господо народни 
послапицп, no дужпости пзвестиоца сматрам за no- 
требпо да кажем пеколпко речи поводом питања 
које je покренуо г. уважени предговорник. (Др. 
Iliihiili: Доклс liein да браниш све стварн!). Докле 
год mi г. Никићу, будете педоследпо нападали. 1 la- 
шем уваженом другу г. Милутину Станојевићу мо- 
рам одговорити. Ова ствар, b к(;јој je говорио г. 
Стамојевић, била je предмет дискусије у Фипаи- 
сијском одбору. Ona није прошла пеопажепо, пего 
се o њој разговарало n разлози који су руководили 
Фппапспјскп одбор у roj ствари били су у главном 
овп: да аутобуска предузећа чипе конкуренцију 
државним предузећима, да нису na равмој нози и 
Да треба да cnoce терете ополпке како би се вожња 
аутобусима и цепе изједначи [fi ca тарифским цена- 
ма na железницама. C друге стране сама политика 
Крал>евске владе je да гледа да посредне порезе 
прсвали na непосредне, и пошто je цело ово зако- 
нодавство израз један нужде, да се извеспе ствари 
корегирају, то je n ова такса na аутобускп саобра- 
haj примљена у Финансијском одбору. O њој се 
решавало, o П)Ој  се говорило и na крају крајева 

она je ueliiinoM гласова у Фипапспјском одбору 
npiiiMJbena, и ja мролим да n Народна скупштппа 
прими ову законску одредбу онако камо ју je Фн- 
лансијоки одоој) предлбжио, 

Претседник др. Коста Куманудн: 11.\ia реч г. 
Министар финансија. 

Министнр финаисија др. Мнлорад ЂорђевнК: 
Господо народни посланици, и ja бих имао да ка- 
жем неколико речи поводом пледоајеа г. Станоје- 
вића у корист аугобускпх предузећа, Г. Станојевић 
je, ca ј)азлога којп na прв« поглед, морају изгле- 
даш оправдани свакоме, yseo нарочито у заштиту 
аутобуски саобраћај у крајевима у којима другог 
саобраћаја уопште и нема. Он je несумњиво ми- 
слио у првом реду na аутобуска предузећа у Зет- 
екој баповппп. И заиста, и економ'_кп n ооцијални 
разлози пзпскују да се o то.ме крају n o његовим 
саобраћајним пОтребама води особита брига и исо- 
бито старање. Само, гоатодо, законски предлог, KU- 
JU je пред Народном сжупштином, као и свп други 
закопски предлозп, мора. имати у виду целину др- 
жавну и водитп рачупа o потребама и o околности- 
ма које важе у свима Kpaj'eeHMa паше земл.е без 
разлике, Основна тежња, која je спроведена кроз 
овај законски предл|ог, садржана je у потреби да 
се и код ове врсте посредних дажбина, код гакса, 
обезбеде држави пзвеспа вапрсдпа сресша. Оиа je 
домипирала радом na о«ом законском предлогу n, 
морала je домппираш опецијално код тарифног 
броја 101. ГТоред овпх општпх разлога, још и ради 
тога што се морају извршивати обавезе које je Мн- 
нистарство саобраћаја створило у шшу изграддБе 
пових железппчки.ч ируга. A срества, која се na 
оиај начин добију, грсоа у првом реду да послуже 
roj иотребп. Немогуће je, дакле, господо, правити 
у самом закопу дифвренцирање између појединих 
крајева. Ситуацпја Je запста парочпто рсетљива, 
нарочито деликатна у томе крају који je имао у 
виду г. Станојевић. Али ona je n у другп.м краје- 
вима деликатна n интересантна за државу у дру- 
гом погледу; што тамо аутобуска предузећа чппе 
конкуренцију државноме саобраћају, железницама, 
и шго je потребпо било n mro n cua пастојања 
Министарства саобраћаја иду na то Да се терети 
између приватног аутобуског саобраћаја и желез- 
ппчког саобраћаја изједначе, 

lilio се тиче спецпјалпо caoopahaja у Зетској 
бапоипнп, ако се n on овпм закопским предлргом 
аодвргава мстим законским одредбама као и ауто- 
буски саобраћај у другим крајевима, та je ствар 
била предмет нарочите бриге Краљевске владе u 
сада je баш у испитивању пред Банским управама 
n надлежним Министарсгаима молба претставника 
аутобуског саобраћаја, да им се помогне na другп 
начин, независно од ослобођења од такса, како би 
се аутобуски саобраћај одржао n како се парод 
тпх крајева ne бп лишио овог јединог саобраЉајног 
сретства. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Нема више 
прпјаил.еппх говорника. Приступамо гласању у 
начелу o законоком предлогу o измешама n допу- 
нама у Закоиу o такоама. Гласаће .се „за" n „npo- 
rifii". Изволпте чути прозивку. 

Секретар Милан Л1равље прозива народне no- 
сланике да гласају n они су гласали овако: 
Гласали су „за": Ађић Aure, Алексић Коста, 

Алиловп!. Ulaliiip, Анђелиновић Гргур Будиславдр,. 
Антонијевић Душан, Антуновић Јосип, АранћелО" 
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вић Јован, Ауер Људевит др., Бабамовић Јордан, 
Баљић Салих, Бараћ Брапко др., Бенко Јосип, bie- 
шировић Димитрије Р., Bo>i<nli Милан, Борисапл.е- 
inili Страхиња, Бркић Степан, Будиши« Стева«, 
Буноии!) Милаи, Величковић Миладин, Вељковић 
Вељко, Видакови1| Витомир, Вошњак Богумил др., 
Вујић Лпмитрије В., Вукилевић Богић др., Гаври- 
.'iouitli Брамислав, Гавриловић Ото, Гајшек Карло, 
Главички Божидар, Граји!) Перо, rpy6a[ioBnii Ми- 
лан, Давидовић Вигомир, Даниловић Жнвко, Дс- 
метровић Јурај, Де[)В11111и11 Ђулага, Доброволзац 
Милан Ј,, Довсзепскн Јовап С, Дошеп Мнрко др,, 
Дрл.ача Бранко, Дрмел^ Алојзиј, Ђокић Риста, 
Ђорђевић Владимир, Живковић Исндор, Живоји- 
новић Душаи М., Захарић Чедомир, SCLKOBUII Бо- 
IIJKO, Земљић Јакоб, Исаковић Миливоје Ђ., Јевре- 
мовић Драгољуб др., Јевтић Животије, Јевтић Ми- 
лутнн Ал., JeBTiili Михаило Р., Јеличић Божа Ц., 
.loBanoBiih Ђока, Јовановић Лова, Јовичић Добро- 
сав, Катић Мнлош, Каћански Стеван, Клннц Антон, 
Ковач Аите Jh., Ковачевић Драгутии - Карло, Којић 
Драгутин др., Комаи Албии, KOCTUII Драгутин др., 
Краљевић Драган др., Крамер Алберт др., Крсјчн 
Лптон, Крстановић Ристо, Куманудн Коста др. 
(претседава), KVPTOBHII Војко, Куртовић Шукрија, 
Лазаревић Тодор др., Лазаревић Теодоснје К., Ла- 
заревић Фнлип С. др., Лисавац Младен др., Лои- 
чар Иваи, Лончар Станко, Макар Дако, Макснмо- 
вић Божидар, Максимовић Стјепан, Маркић Фра- 
ibo, Марковић Велимнр, Марковнћ Милорад П., 
Матица Павао, A\amiili Марко, МиЛетић Вјекослав 
др., Милетић Владнслав, Милошеви!! Гавро, Мнло- 
lucaiili Младен П., Милутиновић Милнпко Р., Ми- 
лутиновић Милорад Ђ., Михајлрвић Свстислав др., 
Мравље Мнлан, Мулалић Мустафа A., НедељкО' 
Biiti Урош П., Никић Федор др., Нинковић Трип- 
ко, Пахерник Opaibo, Патрногић Лзуба, Перић 
Нинко др., Петовар Ловро, Петричп!) Живко др., 
IlerpoBiih Марко, Flcuinli Милутнн, Пнвко ЈБуде- 
вит др., Погачник Виктор, IIOIIOBUII Димитрије Он., 
noiiOBiili Душап, Поповић Милап В., Поповић Ми- 
лан др., Поповић Светнслав др., Прекоршек Мвап, 
Прша Шиме др., Пуце.г> Иван Ј., Радивојевић Ла- 
зар Љ., РадоњиК Мнлаи, Радоњнћ Мнљан, Pane 
Стане др., Савић Дранђел П., Савковић Илија, Саи- 
то Гавро др., Секулић Милаи др., Селић Јоца М., 
Селмановић Алија, Симић Милорад, Смил1анић 
Тома др., Соколовић Иикола, Сииндлер Вјскослав, 
СрШКИћ Мнлаи др.( Станић Андра, CTaimuinii Вла- 
димир др., Станојевић Драгомнр М., Стеваиови!! 
Милан, Степановић Милан Р., Стијић Милан др., 
Стојадинови!! Милослав др., CTOIUIIII Стамсико, Те- 
шић Макснм, Тонић Тодор Р., Tituli Василн.је, Ћи- 
puh Стеван, Ћуковић Мнлан, Узуновић Никола Т., 
Ургк Иван, VpoiiicBHii Мнрко И., Хајдин.ак Антои, 
Ханжек Лавослав др., Хасанбеговић Авдо др., Хри- 
бар Никола, UcMOBiiti Филип, Ценкић Јурај др., 
Церер Антои, Чохаџић Хазим, Шега Фердо, Ши- 
л3еговић Владимир, Шнфтар Стевап, Шнајдар Фра- 
ii>o, Шуменковић Илија др. 

Гласалн су „против": Бачић Стјепан др., Ке- 
шел>евић Ннкола др., Кожул Марко др., Kpcrnli 
Владимнр, Лазаревић Миловап М., ЛончЈаревић И- 
ваи др., Мисирлић Јован Т., Никић Никола др., 
Перко Драгутин В., Петрак Никола, Стажић Јосип. 

Одсутпи су: Аврамовић Бранко, Аксентијевић 
Алексапдар, Бањац Љубомир, Баггимић Јозо, Бог- 
дановнћ Meo, Брушија Радослав, Бугарскн Драгу- 

тнн, Букви11 Александар, Ваљавец Стјепан, Варда 
Север, ВасиљевиК Стеван др., Видић Јеша др., Вн- 
довиК Богдан др., Гавранчић Отон др., Господне- 
тић Фра11>о, Грба Милован др., Грбић Емилијан, 
l'pl)iili Васиљ, Грубер Фрањо др., Димитријевић 
Мита, Димитријевић Хаџи-Тодор, Добровн11 Ми- 
.uiii C, /J,o;uiii Алексаидар - Така, Драговић Мнлош 
П., Дубоковић Јурај, Ђурић Михаило, Елеговн!! 
Иво др., Живановић Милан, Живанчевић Мпхаило, 
Живковић Нсгосим др., Ивандекић-Ивковић Мнр- 
ко др., Иванишевић Петар, Иванчевић Душан, И- 
лић Срђа-Милан др., Исаковић Мнто, Јанковић Ве- 
лизар др., .leBTnh Радован, Јелић Милутип, Јере- 
мић Живрјин, Јован Андрија, Јовановић Алексан- 
дар, Кадић Хусеии, Кајмаковић Омер, Каламатије- 
вић Михаило Р., Кмежевић Ловро, Кнежевић Стје- 
по др., Костић Милорад Ј. др., Крафт Стеван др., 
Крстић Зарнје, Крстић Милутип, Крстић Михаило 
В., Kpcinli Симо, Кујунџић Андрија К., Кујунџић 
Богољуб К., Кунтарић Анте др., Куњашић Јоакнм, 
Леушић Ђуро др., Лукић Живан др., Лулић Петар, 
Маланчец Владо др., Маринковић Војислав др., 
Марјаи Ђуро, Марјапац Симо, Марковић Ми- 
ленко др., MapKOBiiii Ннкола, Мастровић Анте Ф. 
Матић Тзока Н. Мацековић Матија, 1Метикош 
Милаи др., Mnjiili Милан Ђ., Митровић Јован 
Р., МнтровиИ Љубомир М., Мнхаиловнћ Илија 
П., Мозер Хапс др., Мохорич Мвап, Никодијевић 
Аранђел Д., Нимзлић Бранко др., Новакови)! Тоде 
др., Hyn!i Петар др., Њамцул Ранко др., Остојић 
Ђуро др., Павлич Алијзиј, Палечек Иван др., 
Парабућски Ђорђе, Паранос Шпнро Ф., Перић 
Маггеј др., Перић Миливоје Ђ., Петкови}! Милан, 
Пиштелић СлавК10 A. др., Поповнћ Добр11вз-је Гер., 
др., rioiHjBiih Јефтимије, Поповић Коста др., Пра- 
лл« Недељко, Прека Ннкола, Принцип Јово, Пу- 
стослемшек Расто, Радић Иван др., РадовиК Саво 
др. Рајић Тоша др., Рако Јанко др., Pane Стаие 
др., Po|i6axep Јулијаи др., Ружн!) Внктор др., Са- 
вић Сава В., Сарачевић Раденко-, Сокнћ Милоје М., 
Спаоовић Вукашин, Спахнћ Владо, Стајковић Ни- 
кола, Станојевић Милутин, Стевановић Живојин 
Ар., Степапов Миливој, Стефановић Игн»ат, Стој- 
KOBuh Милаи Ћ. др., Стрезовић Крста, Тадић Гли- 
горије др., Теодоровић Војислав, TCMHII Иги.ат М. 
др., ToMnh Јакоб, Топалови)! Милан, Торомапо- 
вић Хасан, Трбојевић Урош др., Трифуновић Љу- 
биша, Тркуља Стаико, Трпковић Ставра К., Tnipnii 
Ђорђе, Урукало Сергије, Фиданчевић Тома др., 
Фнзир Виктор, Фотирнћ Арса, Хођера Светислав 
В., Христић Бора, Ципушевић Методије, Чорбић 
Брамко, Тарковић Тихомир, Шелмић Драги11 Н., 
lilcliepoB Славко др., Шурмин Ђуро др. 

(После гласаи.а) 
Претседник др. Koci a Кумапуди: Изволнте чу- 

ти резултат гласања. Гласало je у свему 167 иарод- 
ннх посланика н то 156 »за« a 11 »против«. (Др. Ке- 
шељевић: Молим за реч no Пословиику). O чему? 
(Др. Кешеллвчк: Поводом гласања)..Има1 реч г. др. 
КешслзевиН. 

Др. Никола Кешељевић: Господо, резултат гла- 
сања апсолутио je нетачан. Од самог почетка гласа- 
ња бројао сам све послаиике који су у оалу ушли. 
Ушло je свега 143, a после гласања ушла су још два 
послаинка у салу, међутнм, овде je објављен други 
резултат. Kao што су и до сада резултатн гласап.а 
били флсификоваии и нетачни... (Bapab: Huje исти- 
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Hal) —. Шта протестује Бараћ, шта се њему не до- 
чада! Ово je, господине, нстина, na зато ћутите и 
покрите се ушима. — Али овако ординарно, сваки 
пут, доноснти лажне резултате пред скупшпшу, то 
je срамота и ja ту срамоту констатујем, a одавде lie 
се, разуме се, опет рећи да je г (асање тачно. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Господо, ja 
категорички одбијам да je гласање ма у којој при- 
лчци до сада бнло фалоификовано. Има реч секре- 
тар г. Мравље. 

Секретар Мплап Мравље: Господо народни no- 
сланици, ja сам прочитао n прозвао сваког посла- 
иика посеопо и свакн пут кад сам добио одговор, 
ja сам то и прибележио. Ако сам добио одговор 
»за«, ja сам прибележио »за«, a кад сам добио од- 
1'овор »протпв«, ja сам га тако и прибележпо. Та- 
ко да сам ja сасвнм савесио извршио своју дужност 
и нсправпо извршио гласање, na иолим Народну 
скупштину да не прими примедбу народпог посла- 
ника г. Кешел>ев1ића. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Прелазимо 
Ha претрес у поједииостима. За реч се јавио г. Ста- 
нојевић код § 12. Мма реч г. Станојевић. (Један 
глас: Да ли o аутобусима?) 

Милутип СтапојевиЈ!: Да, o аутобусима. Ja сам 
хтео и спремао се ла се вратим и на то, али видим 
Да сам пропао. Ипак сам увереи да браним социјал- 
ну правду, да ишуњавам своју дужност, када го- 
чсрим o л>удима који су опорезоваии извесним да- 
жбннама тако да не могу да жнве. Код нас се, ro- 
сподо, извесне ствари врло галантно решавају, a 
лруге опет врло штедљнво, na се траже извори 
прихода и оиде где нема места. Узмите na пример 
»Време« од 12 децембра, na ћете впдети да се за 
4 коња тражп 12 мнлиона, a овамо се тражи пове-- 
haibc аутобуског подвоза за Л)уде који пмају муке 
У оним крајевпма. Прсма томе ja налазим да ово 
треба сасвп.м да се укине. 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Мма реч г. 
Mapjan, да говорп o § 12. 

Ђуро Марјан: Господо посланици, ja сам у 
овој ствари такође протпв такса na аутобуску no- 
жњу n прпдружујем се мишљењу r. Станојевића 
ради тога што сам и сам из крајева у којпма су ау- 
тобуси и те како потребпп опоме живљу, јер тамо 
нема железпичког саобраћаја. 

Ja nehy да напомпњем случајеве где ми, иародпи 
послапици, морамо, долазећи овамо, да плаћамо че- 
сто пута за долазак n одлазак из својпх властитих 
срестава, него hy вам напоменути да сам ja сам n- 
мао прилике да плаћам вожњу спротињи, која не 
може да плати ни опу таксу која сс до сада морала 
Плаћати за аутобусе. Молим вас, треба да знате да 
често пута наша сиротиња и поред аутобуса идепе- 
Шке. Аутобуси су код иас већ опорезовани банским 
таксама тако да наша оиротпња плаћа 1 динар no 
километру, mro значи да један оељак, амо се вози 
15 километара, мора за вожњу да плати са баповпп- 
ском таксом око 18 динара, a сељачка .Le надница 
10 динара, зпачи да on за 15 км. вожње мора два 
Дана да ради. To даље значи да сел>а1<, односпо 
сељачпса сиротиња, апсолутно данас nnje у стању 
Да се корпстп аутобускпм саобраћајем. 

AKO се узме у рачун j om и то повећање таксе 
од страпс државе, ro зпачп да hc доћп време да 
ни ja нећу моћи да путујем аутобусом, a то апет 
значп да he сав тај аутобускн саобраћај    морати 

престати на свнма опнм линијама где нема желез- 
ничког саобраћаја. 

Ja молпм баш ради соцпјалпе правде, коју je 
г. Станојевић истакао, in ради те сиротиње, која 
због тнх тешких такса већ сада иде nemke поред 
аутобуса, ja мрлим да се ова такса потпуно брише. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Иошто нема 
впше пријављених гооорника прелазимо na пре- 
трес у појединостима, Гласаће се седењем и устаја- 
ibeM na уобичајени начин. Молим господина пзве- 
стиоца да прочнта § 1. 

Известилац Ото Гавриловић прочита § 1 пред- 
лога закона o изменама и допунама Закона o так- 
сама no предлогу Одбора. 

Прстседник др, Коста Кумапудп: Прима лп 
Иародпа окупштина прочитани § 1? (Прима — He 
прп.ма). Ona господа која примају пека пзволе се- 
дети, a која су против нека изволе усгаги. (Већина 
седи). Већина седи, објављујем да je § 1 прииљен. 
Изволите чути дал>е. 

Изпсстилац Ото Гавриловић прочпта § 2 no 
предлогу Одбора. Овде, гоиподо, код OBOI a § 2 п.ма 
једна накнадна допупа која гласи: »Ha крају § 2 
додају се речи: у споразуму са падлежпим мппп- 
стром«. 

Претседник др. Коста Кумапуди: Прима ли 
1 Јародпа скупштппа прочитапп § 2 са предложепом 
накнадном допуном од стране г. известиоца? (llpn- 
ма!) Објављујем да je § 2 ca предложеном допуном 
примљен. Изволите чути даље. 

Извсстилац Ото Гаврнловнћ про.чита § 3 no 
предлогу Одбора. Код овога § 'i има једпа накнад- 
iia допупа која гласп: »У местпма испод 30.000 ста- 
повника таква такса пз одељка под 3) наплаћиваће 
се само у 50%. Исто то важи за све педел.пе ли- 
стове.« 

Прстседпик др. Коста Кумапудп: Прима ли 
Народна скупштииа прочјитани § 3 са предложе- 
IIOM накнадном допуном од стране г. известиоца? 
(Нрима!) Објављујем да je § 3 са предложеном до- 
пупом примљен. Изволпте чути дал^е. 

За oBii.M je Народна скупшгипа, гласајући се- 
деп.см и устајањем, усвојила већином гласова у 
појединостима §§ 4, 5, (\ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 n 19 no преддогу Одбора. 

Прстссдипк др. Коста Кумапуди: Сада, ročno- 
до, прелазимо na коначно гласање o овоме закон- 
ск-Јм предлогу. Гласаће се поименично. Ko je за то 
да се овај закопски предлог коиачно и у целини 
усвојп гласаће »за« a ко je протпвап гласаће »про- 
TiiB«. Изволпте чути прозивку, 

Секретар Милан Мравље прозпва нцродне no- 
сланике да гласају и onu су'гласали бвако: 

Гласали су „"за": Ађић Анте, Алексић Коста, 
Алиловп!. llJaluip, Анђелиновић Гргур Будислав 
др., Антуновић Jociin, Аранђеловић Јован, Ауер 
Људевптдр., Бабамовић Јордан, Баљић Салих, Ба- 
pah Бранко др., Бешировић Димитрије Р., Божић 
Милан, Борисављевић Страхиња, Будишин Стевап, 
Буновић Милан, Величковић Миладин, Вукићевић 
Богић др., Гавриловић Бранислав, Гавриловић Ото, 
Гајшек Карло, Главички Божидар, Грајић Неро, 
Грђић Васиљ, Грубановић Милан, Давндовић Ви- 
томпр, Деметровић Јурај, Дервишип Ђулага, До- 
бровољац Милан Ј., Довезенски Јовап С, Додпћ 
Александар- Така, Дошеп Мпрко др., Дрмељ Алој- 
зиј, Ђокпћ Риста, Живковић Исидор, ЖпвојпповиК 
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Душап М., Захарић Чедомир, Зел.ковн1ј Бошки, 
Земљић Лакоб, Ивандекић-Ивковић Мирко др., 
Иванчевић Душап, Исаковић Mino, Исаковић Ми- 
ливоје Ђ., Јевремовић Драгољуб др., Јевтић Живо- 
тије, Јевтић Милутин Ал., Јевтић Михаило Р., Je- 
.'iH4iili &ожа Ц., Јеремић Живојин, Jouanounh Алек- 
сандар, Јовановић Ђока, Јовичић Добросав, Катић 
Милош, KaiiaiiCKii Стенаи, K'.imiu Amon, Копач Au- 
re Љ., KnovKeiiiili Cijeno др., Коначсвић Драгугич- 
Карло, Kojnli Драгутин др., Комап Албин, Костић 
Драгутин др., Костић Мплорад Ј, др., Краљевић 
Драган др., Крамер Алберт др., Крејчи Аитои, Кр- 
стић Милутнн, Крстић Симо, Кумануди Коста др. 
(11()етседава), KvproBiili Шукрнја, Лазаревић То- 
дор др., Лазаревић Теодоенје К., Лазаревић Фи- 
лип С. др., Лнеавац Младен др., Лончар Ивап, Лои- 
чар Стапко, Макар Дако, MaKciiMOBiih Божидар, 
Максимовић Стјеиац, Маркић Фрањо, Марковић 
Велимир, Марковић Милорад П., Ма^ица Павао, 
Mamnli Марко, МацековнН Матнја, Милстп!! Вје- 
кослав дј)., Милетић Владислав, Милошевић Гавро, 
Милутиновић Милинко Р., Милугановић Милорад 
Ђ., MnTi)oBiih Јовап Р., Михајловић Светислав др., 
МравЛ)е Милан, Мулалић Мустафа A., Недељковић 
Урош 11, IIiiKiili Федор др., Ocrojnh Ђуро др., Па- 
херник Фрањо, narpnornh Jby6a, Петовар Ловро, 
Петричи!! Живко др., Петровић Марко, Пивко Љу- 
девит др., Погачник Виктор, Поповић Димитрије 
OIH., Попсвмћ Душан, Поповић Јефтимије, ПраЛ)ак 
Недел>ко, Поповић Милан др., Прекоршек Иван, 
I Ipma Сима др., 11уцел> Иван Ј., Радивојевић Ла- 
зар Jb., Радоњн11 Милан, Радоњић Мил.аи, Pajnii 
Тоша др., Рапе Стане др., Савић Аранђел II., Сав- 
KOBiiii Илмја, Санто Гавро др., Сарачевић Раденко, 
Секулић Милан др., Селмановић Алија, Симић Ми- 
лорад, Соколови11 Никола, Спахић Владо, Спиид- 
лер Вјскослав, Сршкић Милал др., Станишић Вла- 
димир др., Станојевић Драгомир М., Стевановић 
Милан, Степановић Милан Р., Стефановић Игњат, 
СтИЈић Милаш др., Стојадшшвић Милослав др., Сто- 
mnli Стамеико, Тадић Глигорије др., Тонић Тодор 
Р., To.Miili Јакоб, ToiuL'ioBiili Милаи, Трбић Васп- 
.inje, Трифуновић Љубиша, Ћирић Стеван, Ћуко- 
вић Милап, Узуновић Пикола Т., Урек Иван, Уроше- 
Bnh Л11фко И., Хајдињак Антон, Ханжек Лавослав 
др., Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Никола, Цемо- 
Biiii Филип, Ценкић Јурај др., Церер Антон, Чоха- 
i.mii Хазпм, Шдрковић Тихомир, Шелмић Драгић 
II., Шиљеговић Владимир, Шифтар Стеван, LHiiaj- 
дар Фрањо, Шуменкбвић Илија др. 

Гласалн су „против": Бачић Стјеиап др., Ке- 
шел>еви11 Никола др., Крстић Владимир; Лазаревић 
Миловап М., JIyKiili Живаи др., Стажић Јосип. 

Отсутни су: Аврамовић Брацко, Аксентијевић 
Алексаидар, Антонијевић Душан, Бањац Љубомир, 
Батинић Лозо, Бепко Јосип, Богдановић Исо, Бру- 
unija Радослав, Бркић Степап, Бугарски Драгутин, 
Буквић Александар, Ваљавец Стјепап, Варда Се- 
вер, Васил>евић Стсван др., Вељковић Велжо, Ви- 
даковић Витомир; Видић .lema др., Видови!! Бог- 
дан др., Вошњак Богумил др., Byjiil> Димитрије 
В., Гавранчић Отон др., Господнетић Фрањо, Грба 
Миловаи др., Грбић Емилмјан, Грубер Фран>0 др., 
Даниловић Живко, Димитријевић Мита, Димитри- 
jeBnii Хаџи-Тодор, Jlo6\iomiU Милап С, Драговић 
Милош П., Дрл.ача Бранко, Дубоковић Јурај, Ђор- 
l)eBiiii Влади&(ир, ЂуриК Михаило, E-ieromiii Иво 
др., Живановић   Мплам,    Живанчевић   Мнханло, 

Живковић Негосим др., Иванишевић Петар, Илић 
Срђа-Милан др., Јанковић Велизар др., Јевтић Р.а- 
доваи, Јелић Милутин, Јован Андрија, Јовановић 
Јова, Кадић Хусеин, Кајмакови!! Омер, Каламатије- 
Biili Михаило Р., Кнежевић Ловро, Крафт Стеван 
др., Крстановић Ристо, Крстић Зарије, Крстић Ми- 
хаило В., Кожул Марко др., Кујунџић Андрија К., 
Кујунџић Богол.уб К., Кућтарић Анте др., Куи.а- 
miili Јоамим, Куртовић Војко, Леушић 'Буро др., 
Лончаревић Иван др., Лулић Петар, Маланчец 
Владо др., MapiHiKOBiili Војнслав др., Марјан 
Ђуро, Марјанац Симо, Марковић Милеако др., 
Марковић Никола, Мастровић Анте Ф., Manili 
Ђока II., McniKom Милат др., Mnjuli Милаи 
Ђ., Милотевић Младеи II., Мисирлић .Ion I;I 
T., Митровић Љубомир M., Михаиловић Илија I!.. 
Мозер Хапе др., Мохорич Ивап, Никић Мнкола др., 
Никодијевић Аранђел Д, Николић Бранко др., 
1 ImiKoBiili Трипко, Новаковић Трде др., Нуић Г1е- 
тар др., Њамцул Ранко др., Павлич Алојзнј, I la- 
лечек Иваи др., Парабућски Ђорђе, Паранос Шпн- 
ро Ф., Перић Матеј др., Ilepiiii Миливоје Ђ., Пе- 
|)iili Нипко-др., Петковић Милаи, Перко Драгутин 
I!., Петрак Никола, Ileimili Мнлутнн, Пиштелић 
Славко A. др., IIoiioBuh Добривоје Гер. др., Ilono- 
Bnh Коста др., Поповић Ммлап В., Поповић Све- 
тислав др., Прека Никола, Принцип Јово, Пусто- 
слемшек Расто, Радић Иван, Радовић Саво др., Pa- 
ко Јанко др., Рапе Стане др., Рорбахер Јулијан др., 
Ружић Виктор Р., Čamili Сава В., Селић Јоца М., 
Смиљанић Тома др., Сокић Милоје A^-, Спасовић 
Вукашин, Стајковић Ннкола, Станић Андра, Ста- 
нојевић Милутин, Стевановић Живојин Ар., Степа- 
нов МилЂвој, Стојковић Милан Ђ. др., Стрезовић 
Крста, Теодоровић Војислав, Тешић Максим, To- 
лић Игњат М. др., Торомановић Хасан, Трбојевић 

■Урош др., Тркуља Станко, Трпковнћ Ставра К., 
Ћирић Ђорђе, Урукало СерТгије, Фиданчевић Тома 
др., Физир Виктор, Фотирић Арса, Хођера Свети- 
ruii! В,, Христић Бора, ЦипушевиН Методије, Чор- 
oiih Бранко, Шега Фердо, Шећеров Славко др,, 
Шурмин Ђуро др. 

(После гласања). 

Претседник др. Коста Кумануди: 11зволите чу- 
ти резултат гласања. Гласало je укупно 168 народ- 
ннх посланика, од којих су гласали 162 „за" a б 
„против". Према томе je усвојен у целини и коиа- 
чио предлог закона o изменама н допупама Закона 
o таксама и na оснрву члана 64 Устава onhe упућен 
Сенату na даљи рад. (Пљескање). 

Сад прелазимо na другу тачку дневног реда; 
претрес извештаја Финансијског одбора o изме- 
нама и допунама Закона o државној трошарини. 
Реч има известилац већине г. Гавриловић. 

Изиестилац већине Ото ГаврилопиИ прочита 
извештај Финансијског одбора. 

Потпрстседти: др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. др. Живан Лукић. 

Др. Жнван Лукии: Господо мародни послани- 
ци, сви ови закони, које од јуче имамо na дпевпом 
реду пду na то да се порески обвезници што више 
оптерете. Јуче je nam друг г. Стевап Ћирић, који 
свакако спада у најбоље скупштинске говорнике, 
roBopno у пме скупштинске већине и тражпо да се 
ти закони изгласају. Господин Tuipnli je био одлп- 
чан адвокат већине, али je имао necpelinor кли- 
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јента, a кад адвокат има рђдвог клијента тешко се 
брани. 1". Ћирић je, кажем изванредно лепо гово- 
рио, и тражио од овога како га je јуче назвао, 
cpcAiber сталежа, трговаца, заиатлија, ивдустрија- 
лаца и слобрдних пррфесија жртве, говорећи да 
та, како би се могло pehu, буржоазија, треба да 
поднесе жртве. Господо, кад je држава у пнтаи.у, 
опда сви државл.апн треба да иодпесу жргве. При- 
иам го. Али треба дати пример. Скупштинска ве- 
lniim u влада која je из те скупштинске Bcliime, » 
они пека покажу примерима да штеде a не само 
да се од грађана гражи, a опи који од грађана 
траже, да ие дају ништа. Први осиои за газдова- 
ч.е како у приватном газдинству тако и у држав- 
чим финансијама je штедња. Одакле тј^еба поћи? 
Да се почне одозго. Не говорим ово као опозицио- 
нар, ]ер ja пе говорим никад из пеког ипата, у о- 
сталом ми се овде добро познајемо. Господо, за- 
што fie нама мипистри без портфеља? Ja ммам 
Права да питам са ове говорнице: кад je тешко 
рвако сташе у земл.и, кад се овако мучб земљо- 
радиици, трговци, занатлије, индустријалци, и све 
слободие професије, зашто lie пам министри без 
портфеља, и зашто lie нам у толико ni)e што je 
ово влада која прнпада Југословенској национал- 
ној странци? Mu знамо кад je једпа хомогена вла- 
Аа кад je једиа влада из једие странке, онда на.м 
нису потребни министри без прртфеља. Мннистри 
без портфеља могу да буду кад je коалициопа 
влада, кад има неколико група партијских, na 
ие можете свима да дате портфеље, a сви 
сносе одговориост, онда се да пекој групи мн- 
нистар без портфелЈа. Ако je ЈугословенсКа па- 
Ционална странка хомогена, онда поред ово- 
ликих мииистара, крји нешто раде и који 
имају портфеље, зашто lie вам ови министри без 
ПортфеЉа, који ништа ne раде?! Ja разумем, да 
буду министри без портфеља и код једн.е изборне 
владе, али, опет, то траје кратко време. Иде се na 
изборе са одре^емом политнком н извесиим паро< 
лама. Али ово je једпа радна влада. 11 то mije само 
код ове владе, то се протеже внше од две године, 
и ми имамо стално неке министре без портфеља. IJU 
препоручујете пароду да штеди. Зашто ne почне- 
те са штедњом одозго? Ви, господо, видите, ко- 
лико имате скупу господу у Државној мопопол- 
скрј управи, na у Државној хипотекарној бапци, 
na у Аграрној банци и т. д. Саберите редом, коли- 
кр нзвеспа господа имају месечно прихода, na iiere 
се изненадити, и онда се с праврм пита овај pa- 
Дни народ, прпврсдпп: зашто се то трпи, и зашто 
једпа овако снажна скупштинска в&ћина од 28о 
Посланика то ne сузбпје. Господо, ви ne можете 
Да се пожалите, да вам смета опозиција. Акд су 
раније Скупштине могле да се жале, да ne могу 
спроводити законе, зато што немају апсолутпу ne- 
Кину, ми смо, опознцнја, толико незнатни према 
вама и мн можемо само да региструјемо, шта ви 
Радите, можемо 11|)отествоватн, ПОДНОСИТИ пптер- 
пелаццје, na које се може пекп пут одговорити, a 
"еки пут ne одговорити, алн ви сте свемоћни, и 
можете доноснтн какве хоћете законе. Али, госпо- 
До, шта внди наша земл>а? Вндн с једпе стрвне да 
се ne штеди, a с друге страпе, види крајњи нерад. 
Народна скупштина ne ради ништа. По колико се 
месеци мн не састанемо?! Мн смо заузели овај 
Дом, којн je држави, док je у њему бнло нозорнште 
иМањеж", давао приход. Народно  позориште je 

нмало нрпхода, jep je давало предетаве са нискнм 
ценама. Међутим, ми no три месеца ne раднмо, a 
ова зграда стојп празна. Ja држим, да je могло 
позоршите да ради и даље, a да се објавн, да he 
у њему с времена na време гостоватн Народна 
скупштина, И пошто he ona пмати само no којн 
дан да ради, na да пде кући, нека бар позориштс 
сталпо ради. (Један глас нз већине: To ннје леи 
аргуменат!) 

AKO Иародпа скупштина nelie да радн екопо.м- 
ске законе, ona бн могла раднтн друге ствари. 
Има нуно судских закопа. Мн још пнсмо свршпли 
изједначење^закона у земљи. Имало би да се радп 
пуно судских закопа, na да раднмо свакн дан и 
да заседамо. Народ се с пЈ^авом ннта у овнм теш- 
ким прнликама: зашто посланнцп шппта ne раде?! 
Овако, кад смо на окупу, нека нешто решавамо, 
пека се дискутује, na iie л-удн впдети да пешто 
раднмо. Они na сокаку раде, a ми у Иародној 
скупшгини ништа ne радимо. (Граја и протести 
код већине. Душии ЖипојиноииИ: llnje Скупштн- 
na крива што ne ради. — Др. Глпгоријс Тадић: 
ВалЈда има и другог рада сем законодавпог! He 
морамо бити фабрика закопа!) Алн тек, ne можеш 
бранити то, да no три месеца уопште ne до1)еш у 
Скупштину.  (Граја код већине). 

Госнодо, да би се нодигао морал у земљн, ja 
сасвнм прихватам ono што je јуче казао паш no- 
штовапи друг госнодин Стеван Ћирић, којн je 
иначе дотле говорио у име групе, a како сам ra 
ja схватио ово ннје казао у име групе nero ли- 
чпо. Он каже: и on je за то да се донесе за- 
кон o корупцији. Свакако да mije хтео да ту 
нзјаву да у нме групе, да ne би обавезао своју 
групу, иего je то рекао само у нме своје, лнчпо! 
I la, господо, ако сте н ви за то, да се до- 
несе тај закон, ми heMo сви за љега гласати и 
можемо га донети за пола дана. Ha тај начин брзо 
lie.Mo утврдити како су се толнки л>уди na лак и 
брз начин обогатили. Ми смо и upe para ималн 
људе прнпредпнке, полнтичаре и тако даље, који 
су добро стајалп, алп се onu пнсу тако брзо бо- 
гатили, године и године морале су проћи док су • 
onu стекли своју имовину, a мп вндпмо данас та- 
кве људе, који су до јуче били пука сиротиња, да 
су се, тако pelin, нреко ноћи обогатилн. И ако хо- 
lie.Mo да тражимо један истински мррал ми мора- 
мо да откријемо и пронађемо one, на које народ 
свакодневно гледа н упире прстом, да су na неки 
чудповат н противзаконит начнп дошлн до вели- 
ког имања н богатства. (Глас нз већине: II мн смо 
за то!) AKO сте n вн за то опда тражите од Владе 
да се допесе тај закон, na нека свако иде пред суд 
да докаже своју пмовипу, одакле му je, na ако ne 
може да докаже, да се с њим поступн no закону, a 
ако може да објаспн порекло своје нмовнне, ми he- 
MD свн да му скинемо капу. (Чује се: To je за збор!) 
1 Inje то, господо, само за збор, него je и овде ме- 
сто да се то кажс. 

Тражи се, господо, од привредника једнако да 
дају, алн прво треба ожнветн нрнвреду, нрво joj 
треба дати могућности да има прихода. Погледај- 
те иашу чаршију, погледајте наша села, све je то 
замрзло. Вн сте јуче ударили no тако званој бур- 
жоазији, средн.ем сталежу, a откуда може трго- 
вац да нма, откуда може да има кафеџија, запат- 
лнја н свн рстали, кад главна маса namera народа, 
која претставља 85%  становника,  нема никаквог 
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прихода ни зараде. To су иаши главни потрошачн. 
Села су сна замрла и откуда онда може и чар- 
шнја да има? Свакога дана се нижу стечајеви и 
продаје. Ви то гледате дапас као у биоскопу, да- 
нас се отвори једна радња и за иеколнко дана ueh 
пррпаднеј после долази други, прави нове излоге, 
отвара се нова радња, ha и ои пропада. Тако иде 
из дана у дан, a ви нм непрестано намећете пове 
намете и иове издатке. Тако, господо, више не мо- 
же HIIH. Ми мирамо да оживимо те људе, да имају 
рада н зараде, na he моћи и држави дати, a не, као 
што се данас ради, да само тражимо од њих. Ве- 
лнка господа и баикари са великим капиталнма 
стегли су nape и nehe да их пусте у народ. Против 
њих се пншта ne предузима да се натерају да ii}- 
сте своје капитале да yl)y у парод. Створепа je је- 
дна крилатица: крнза поверења; и тако људима, 
који xohe да раде, ne даје се могућпост да раде, већ 
će и они, који би хтели да оживе, пуштају да у- 
миру. Држава je дужпа да се ту појави и да интер- 
венише, да впди како та ствар стоји и да преду- 
зме потребпе мере. Мн морамо nolin тим путем 
да видпмо како стоји са повцем у нашој земљп. 
Новаца пема пнгде: село га пема, варош га нема, 
a господа која су одговорпи чиниоци за то, непре- 
стано говоре: има повца доста у саобраћају, a ме- 
ђутим, то се ne видн. Требало би да се изврши је- 
дна строга коптрола, да се изврши жигосање новца, 
na да једанпут видимо у чпјим je рукама повац, и 
онда се ne може нико изговарати кризом повере- 
ша. Треба законом натерати такве људе да повац 
пусте пз руку и да ra предају једпој државпој 
банци која lie бптп одговорна и гараптовати за 
све те улоге. To може бптп или Народпа банка илп 
Хппотекарна бапка или која друга, главпо je да 
кацитал оживи, да буде заштићен и да има гарап- 
тију државе да nehe пропасти, na нека се тако ка- 
питали даду у руке прпвредпнку n опда lie пам 
привреда MOLU да живи и да напредује. Каже се 
да би се тиме чинио атак na слободу грађана. To 
nuje тачно. Господо, каже се, да у прпвреди ne 
може да пптервеппше држава. Зар држава ne мо- 
же све? Држава nac може патератп да служпмо 
војску, да плаћамо порез, да идемо у рат, na зар 
да ne може патератп да, кад имам nape, да те nape 
дам државпој бапцп, да држава гараптује за улоге 
и да се ja ne брипем, да држава да те nape пекоме 
Koju he да ради са њима ако ja не умем да радпм, 
да ме патера да ja те nape пустим нека иду тамо 
где треба, у привреду. 

Ilape ппсу фотографпја ни неки украси na да 
стоје у кућп, него су намењене да пду кроз парод, 
да пролазе кроз руке привредника. 

Зато, господо, ако ми овако продужпмо да ра- 
дпмо, онда пам ту ни једап закон nehe да помогпе. 
Можете донети какве хоћете одредбе али знајте 
да све те закопске одредбе nelie моћи да се ре- 
алпзују. Погледајте како изгледају свп прпвред- 
ници, поглсдајте na слободне професије, лскаре, 
инжињере, адвокате и остале, na ћете видетп како 
ти људи скапавају, Зашто? Зато што су села за- 
мрла, a кад су ona замрла, опда морају да замру 
трговцп, индустрпјалцп, запатлпје и свн редом, јер 
je село главпи потрошач. 

Зато вам кажем: пемојмо да допосимо закопе 
који ne вреде ништа n који nehe моћн да се оства- 
ре него закопе .такве да држава, када предвпди 

некн прпход, да тај приход у исгипу и убере. 
И зато, господо, ja сматрам да се пошло уоп- 

ште погрешпим путем. Пошло се погрешпим пу- 
тем јер се mije, кажем, ишло прво да се свет ожп- 
вп na да му се тек онда узме, пего се од једпог 
већ малаксалог пореског обвезпнка узима свс ии- 
ше и више и on се потпуно псцрпљује. 

Господо, трошарина у пашпм крајевпма, у 
предратмој Србијн — то зпају посланици који 
прппадају крајеиима предратпе Србије — толпко 
je пепопуларна, да ja ne зпам да лп lie се наћи 
којп посланик да je гласа. Mn je пећемо гласатп. 
AKO се хтело тражити да се уведе та трошарппа, 
ja признајем да пма пзвеспих крајева — н.пр. Сав- 
ска n Дравска бановина —, где je свет навикнут нз 
ту трошарину n према томе та се трошарина могла 
у TiiM крајевима увестн преко банских већа. Алн 
за предратну Србију, која то пије павикла, то he 
бптп једап страшап намет. 

Уопште како се код нас убирају приходи, то 
je тако пепопуларпо као да се пде na то да се 
nopecKii обвезпнк кпњн и мучн. Наши људп у 
предратној Србији, који пнсу навикли на троша- 
рину, n када зпате колико je било силних протеста 
и молбн док се ona укинула, за те људе je, кажем 
вам, тешка ne само та трошарипа него пм je те- 
жак и овај иачпп како се код nac уопште npn- 
купл.ају порези. Ono шта раде егзекутори no на- 
uniM селима, ja мислим да то нису радилп nn Тур- 
ци док су владали, нити су радили Аустријапци 
док смо ми били пеки na фропту a пеки у ропству. 
Господо, вн сте n партијскн људи и ja ne зпам ка- 
ко heTe ви да одете у своје срезове када видпте 
како се са пародом посгупа. Ja разумем да пореза 
мора да се плати али егзекутор за ту порсзу nehe 
да узме пшеппцу, nehe да узме кукуруз, nehe да 
узме стоку и остало од чега у истипи ona може 
да се наплати, пего on узима жепи сукњу, узима 
ћилимове, узима покриваче, девојачку спрему. 
Једпој бабп су узелп чак и onaj покров који je 
баба бнла спремнла, дуг три метара, да je покрмју 
када je положе мртву у сандук. Немају више ни- 
какве светиње ти младп л>уди. До1)у неки дечаци 
us пепозпатих крајева у Шумаднју и onu тако 
оснопо пду ii3 куће у кућу и малтретирају паше 
грађане, који су економски исцрпл>ени и малакса- 
ли a од којих пико боље и ппко лепше mije пла- 
hao порезу и дугове док су имали. Ham je сељак 
luialiao 120% пптереса, јер pannje Скупттппе, од 
рата na паовамо, нису mi помтпљале да максими- 
рају камате n да кажу не може тај сељак да i^aha 
100 n 120% камате, пего су га оставили да nx гласа 
за посланике a од послаппка постајалп су мини- 
стри и враћали се у парод да траже поверење, a 
зелепашп су га сталпо давили и дотералп дотле 
да данас ne може да платп mi порезу mi остале 
дугове. Уз то су сад дошлн егзекутори да ra попизе 
и увреде. 

Mn, међутим, ne смемо да вре1)амо name гра- 
ђане, ne смемо да му ударамо na nonoc. A зампслп- 
те како je опом род11тел>у коме егзекуторп npe- 
врћу девојачку спрему no сапдуку само да ra no- 
низе n увреде. 

Ja вам скрећем пажњу na све ово и како сте 
већина, дао вам je Бог да сте већина. (Узвицп: 
Дао пам je парод!) Бог вам je дао, a парод he вам 
дати na идућим пзборпма! (Смех!) 
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Ja вас потсећам да сте и ви послаиицн југо- 
слопенског иарода као и мн опозиција, зато ме- 
Њајте закоие и изведите народ пз ове Hecpeiie и 
"сДе, јер je народ пао у нечувену беду a немојтс 
Дз га, узимајући му, понижавате како га ни туИип 
"^кад ннје попижавао. Гласаћу против. (Пл.сскаи.е 
Ha левици.) 

Потпретседичк др. Коста Поповић: Потто се 
Нико више није јавно за реч, прелазимо na гласа- 
l'.>e у начелу o предлогу закоиа o нзмеиама и до- 
пУнама Закона o државној трошарнпи. Гласаће се 
на уобичајени начин ,,за" и „против". Изволите 
"'Ути прознвку. 

Секрстар Милаи Мравље прозива иаролие по- 
сланике да гласају и они су гласалн овако: 

Гласали „за": Al)Hh Аите, Алекснћ Коста, Али- 
Ловић Шаћир, Аран^еловиИ Ловаи, Ауер Људевит 
лч., Бабамовић Јррдан, Бенко Јосип, Бешировић 
Димитри.је Р., Божић Милан, Будишии Стсвап, 
РУНовић Милан, Васил.евнћ Стеван др., Вел>ковић 
"сл.ко. Вошњак Богумил др., Гавриловић Брани- 
^Лав, Гавриловић Ото, Гајшек Карло. Главички 
рожидар, Грајић Перо, Грбић Емилијан, Грђић 
^'Тспл., Грубаиови1ј Милаи, Давндови)! Внтомпр, 
Деметрбвић Лурај, Дервишић Ђулага. Добровољац 
Милан Ј., Довезепски Јован С, Додић Алексаидар- 
д^ка, Дошен Мнрко др., Дрмељ Алојзиј, Ђокић 

■Риста. Живанчевић Михаило, Живојинрвић Ду- 
"'aii M., Захарић Чедомир, ЗслјКови!! Бошко. Зем- 
^ић Лакоб, Исаковић Миливоје Ђ., Исаковић Ми- 
Tf', .Јепремовић ДрагоЛ)уб др., Јевтић Милутин 
^л., Јевтић Михаило Р., Јелић Милутии, Јеличић 
рожа П., Јеремић Живојин, Јован Андрија, Јова- 
Новић Александар, Јовановић Ђока. Јовичић До- 
^посав, Катић Милош, Каћански Стеван, Клинц 
Антон, Кнежевић Стјепо др., Ковач Аите Љ., 
ковачевић Драгутин-Карло, KOJHII Дрлгутин лр., 
Коман Албин. Краљевић Драган др., Крамер Ал- 
^сПт др., Крејчи Аптои. Крстић Симо, Kvivin,inli 
Богољуб К., KvpTOBnii Шукоија, Лазаревић Теоло- 
СиЈе К., Лазаревић Филип С. лр., Лисавац Младеи 
ДО., Лоичар Иван, Лончар Станко, Лулић Петап. 
Макар Дако, Максимовић Божидар, Максимовић 
Стјепан, Марјаи Ђуро, Маркнћ Фран.о. Маркопић 
Велимир, MapKOBiih Милеико др., Маркопић Ми- 
Јорад Н., Maiimli Марко, Милетић Вјекослап др., 
^члопгевпћ Гавро, Милутиновић Мнлиико Р., Мс- 
ЛУтиновић Мнлорад Ђ., Мнтровић Ловаи Р., Ми- 
^{ловић Светислав лр., Мохорич Иван, Мравље 
Милан, Мулалић МустаФа A., Недељковић Урош 
'1-. HiiKiiIi Федор др., Николић Бранко лр.. Остојић 
Ђуро др.. Пахеоник Фоањр, Патоногић Љуба, 
Петовар Ловро, Пешић Милутии, Пивко Људевит 
*P.i Погачник Виктор, nonoBiiii Димитрије On., 
Попрвић Душан, FIonoBuli Јефтимије, Погтовић Ko- 
CT<i лр., (претссдава), Попови!) Милаи В., Попо- 
вип Мнлаи др., Прекоршек Иван, Прша Шиме 
Др. Пуцел. Иван Ј., Радивојевић Лазар Л->., Радо- 
•Mih Мил>аи, Pajuh Toma др., Рапе Стаие лр , 
Санто Гавро до., Секулић Милан др., Селић Јоца 
",'-. Селмановић Алија, Симић Милорад. Соколо- 
r!,,li Никола, Спахић Владо, Спипллер ВЈекослап, 
Станишић Владимир лр., СтаиојевнН Мнлутин, 
Степановић Мнлап Р., Стефановић Игњат, Стијић 
^илаи др., Стојадиновић Милослав лр.. CTOIMIIII 
Стаменко, Тадић Глигорије др., Tomih Тодор Р., 
Топаловић Милаи, Трбић Васнлије,    Трифунбвић 

Љубиша. ТркулЈа Станко, Ћирић Стеваи. Ћуковић 
Милап. Узуновић Никола Т., Урек Иваи, Урошеви!! 
Ммрко И., Фотири^ Арса, Хајдињак Аптои. Ханжек 
Лавослав др., Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Ни- 
кола, Ценкић Јурај лр., Церер Антон, Чохаџић 
Хазим, IIIapKomih Тихомир, Шега Ферло, Шелмчћ 
Драгић Н., IlliLijeroBiih Влалимир, Шифтар Стеван, 
Шнајдар Фраљо, Шуменковић Илија др. 

Гласали ..против": Батинић Лозо, Бпчић Стје- 
пан др., Ђорђевић Владимир. Кожул Марко др., 
Крстић Влалимнр, ЛеЈЧПИћ Ђуро др, Лончарсви!) 
Иваи др., Лукић Живап др., Никић Никола лр., 
Перко Драгутнн В., Петрак Никпла, Прека Ни- 
кола, Рун<мћ Внктор др., Стажић Joctin. 

ОтсутнИ! AKceiiTiijeBiili Алскгамдар. Апћслиио- 
вић Гргур Будислав лр., Антонмјеви!! Душан, Ан- 
TN'iioBiiii Јосип, Ба!љић Салих, Бањац ЛЈубомир, Ба- 
pah Бранко др., Боглаиовић Исо. БорнсавлЈевић 
Страхшћп. Бркић Степпн, Брушија Радослав, Бу- 
гарски Драгутин, Буквић Алексаилар, Ваљавец 
Стјепан. Варда Север. Величковн!'! Миладин. Вида- 
KOBiili Витпмир, ВиДић .lema др.. Вмлови!! Боглан 
лр., Byiiili Димитрије В., Вукићевић Ббгић лр., 
Гавранчић Отон др., Господисти!! Фрањо, Гоба 
Милован др., Грубер Фраи^о др., Даниловмћ Жив- 
ко, Димитријевић Мнта, Димитријевић Хапи-То- 
дор, Добровн1\ Милан С. Доаговић Мнлот П., Др- 
л.пча Брапко, Дубоковић Јурај, Ђурић Михаило, 
ЕлегРвић Иво лр., Жипапови!! Милан. Живковић 
Исидор, Живковић Иогосим IP., Ивандекић-Ивко- 
iiiih Миркп лр.. Иванишевић Петар. Иваичевић Ду- 
шан, Илић Coha — Мнлаи лр.. Јанковић Велизар 
лр., Јевтић Животије. Јевтић Рапован, Јовановић 
Јгрл. Kanili Хусенн, Ка.јмаковић Омер, Каламати- 
iciiiili Михаило Р.. Кетел.евић Никола лр . Кнеже- 
рнћ Ловро, Костић Мнлорад Ј. лр.. Крафт Стеиан 
лр., Крстановић Ристо. Крстић 3apiiic, Крстчћ Ми- 
лутин, Костић Михачло В.. KviVHunh Аптрч1л K, 
Кумаиули Коста лр . Кунтаоић Анте др., Куњашпћ 
Јоаким, К\'птовчћ Појко. ЛазаревИ^ Милов.чч М., 
Лазаоевић Толор др. Маланчец Плало др., Марин- 
^овић ВоЈислав лр.. Manianan Счмо. AlaoKonnli Нч- 
кола, Магтповчћ Апте Ф., Матица Павао, Матић 
Ђока Н.. Мацековић Матија. Метчкотч Милпи лр., 
Mniiifi Милан Ђ.. Милетић Владислав, Милошевчћ 
Млалеч П.. Мисирлић .Тован Т.. Михаиловић Илпја 
П.. MuKOTiiiennli Аранћел Л.. Нинковић Трчпко, 
Новакрвић Толе др., Нуић Петар ло., Њаицул 
Рпчко лр.. Павлич Ал01зиј. Палачек Ипач лр.. Па- 
рабућски Tiophe. Парачос ITImipn Ф., Перић Матеј 
др., Попић Миливо1е Ђ., Flepnli Нит<о лр.. Петк')- 
вчћ Милан. Петрччч!! Живко лр.. Петппвчћ Мапко, 
Пиштрлић Славко A. лр., ГТопови!! Допрчппје Гер. 
tro.. nonoBiiii Светислав др., Прал>ак Неаељкб, 
Прччцчп Јово, Пустослемшек Рпсто, P;nii'i Иван, 
Радовић Саво лр., Радоњић Милан, Рако Јаико 
лр., Рорбахер Јулијан лр.. Савић АоанНел П., Са- 
вчћ Савл В. Савковић Или1а. Сарачевић Раденко, 
Смиљанић Тома лр . Сокић Милоје М.. CnacoBiiii 
Вукашин. Сршкић Мчлли лр., Стајковић Никола, 
Станић Аилра, Стано1евић Дпаго\п1р М., СтеванО' 
вић >KiiBoimi Ар., СтеваповиИ Милап, Степпнов 
Миливој, Сто!ковић Мчлан Ђ. лр.. Стрезовић Кр- 
ста, Теодоровић Војислав, Тешић Максим. Толмћ 
Игњат М. лр.. Томић Јакоб. Тооомановиђ Хасан, 
Трбојевић Урош др., Трпковић Ставпа К.. Ћирић 
Ђорће, Урукало Сергије, Фиданчевић Томп гр., 
Физчр Вчктор, Xol)epa Светнслав В., Хрнсти1) Бо- 
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na, UeMoniili Филип, Ципушевић Метрдије, Чсрбић 
5i)aiii<o) Шећеров Славко др.,  Шурмин Ђуро др. 

(После гласања) 
Потпретседипк лр. Коста Поповић: Изволитс 

чути резултат гласања. Гласало je свега IBR народ- 
mix посланика. За законски иродлог гласало je 
152 a npoTiiii 14 народних посланика. Тимс je овај 
законски предлог примљен v начелу. Прелазимо на 
иретрес у поједнностима. Гласаће се седеи>ем и 
устајањем на уобичајени начин. Молим г. извести- 
оца ла изејоли прочитати § 1. 

Изпсстилпц Ото Гаврнловнћ прочита § I пред- 
лога закома o измепама и ДОПунама Закоиа o др- 
жавној трошарини no предлогу Одбора. 

Потпретседиик др. Коста Попови!*: Прима ли 
Пародиа скуппгпша прочитапп § 1? (Прима — Ие 
прима). Ko je зато да се овако прочитани § I 
irpiiMii изволеће седети, a ко je протпв нека изволи 
устати. (Belmna седи). Објавл.ујем да je прочитанп 
§ 1 примљен. Изволите чутп даље. 

— За овпм je Народна скупппипа гласајући 
седеп^ем n устајањем, усвојила већином гласова 
у поједипостима § 2 до § 5 предлога закона o пз- 
менама и допунама Закона o државној трошарини 
no ппедлогу Одбора. 

Потпрстседиик др. Коста Поповић: Пошто je 
Народна скупштина примила и у појединостима 
овај предлог закопа прелазимо ма попмеипчпо гла- 
caibe у целини. Молим г. секретара да извршн про- 
3HBKV. 

Секретар Милап МравлЈе прозива народне no- 
сланике да гласају и onu су гласали овако: 

Гласали „за": Alinh Aure. Алексић Коста, Али- 
лови}) Illalnip. Аранђеловић Јован, Ауер ЛЈудевпт 
лп., Бабамовић Лорлли, Бенко Лосип, BenmnoBnii 
Цимитпије Р., Божић Милан. Будиппт Стеван, 
Bviioiiiili Милап. Васиљевић Стеван др., Вељковић 
Вел>ко Вошњак Богумил др., Гавриловић Брани- 
слав, Гавриловић Ото, Гајшек Карло, Главички 
Вожпдар. Грајић Перо, Грбић Емилијан. Г])!)!!!! 
Васил>, Грубановић Милан. Давидовић Вптомир, 
/leMerpoBiili Лурај, Дервишић Ђулага, Добровољац 
Милан ж., Довезенски Јован С, Долић Александар- 
Така, Дошен Мппко др., Дрмељ Алојзиј, Ђомић 
Рпста. Живанчевић Михаила Живојиновић Ду- 
шан М.. Захарић Чедомир, Зел>ковић Бошко, З.ем- 
љић Лакоб, Исаковић Миливоје Ђ., Исаковић Mu- 
ro, Лрнпемови!! Драгољуб др., Јевтић Милхтип 
/.'л., Јевтић Михаило Р., Јелић Мплутнн, Јеличић 
Вожа 1!.. Јеремић Живојин. Јован Андрија, Јова- 
новић Алекслидар, Јовановић Ђока. Јовичић До- 
бросав, Karnli Милош, Каћански Стевап, Клинц 
Anron, Кнежевић Стјепо др., Ковач Анте Лз., 
Ковачевић Драгутин-Каоло. Ko juli Доагутин до., 
Коман Албин. К^аљевић Лраган лп., Крпмер Ал- 
fiepr др.. Крејчи Amon. Kpcrnii Симо, Кујунџић 
Вогол>уб К., Куртовић Шукрија, Лазаревић Тердо- 
nije K., Лазаоевић Филип С. др., Лисавац Младен 
лп., Лончар Иван, Лончар Станко, Лулић Петар, 
Макар Дако, Максимовић Божидар, Максимовић 
Стјепап, Mapjan Ђуро; Маркић Фрап.о. Марк linh 
Ве. нмио, Маоковић Мпленко др.. Маркопић Aln- 
лорад i I., Машић Марко, Милетић Вјекослав др, 
Милошевић Гавро, Милутиновић Милинко Р., Ми- 
лутиновић Милорад Ђ., Мптровпћ Јован P , M (• 
хајловић Светпслав др.. Мохорп i Иваи, Vpii!.':,e 
Милан, Мулалић Мустафа A., Недел>ковић Ур '.ш 

Г IliiKiil' Федор др., Николић Бранко др., 0'Тбјић 
Ђуро др., Пахерник Фрањо, Патрпогић Љуба, 
Петовар Ловро, Пешић Милутин, Пивко Људевт 
др., Погачник Виктор, Поповп!) Димитрије On, 
Поповић Душан, Поповп!) Јефтимије, П шовић Ко- 
ста др., (претседава), Поповић Милан В., Пппо- 
mili Милан др., Прекоршек Иван, Прша Шиме 
др., ПуцеЛ) Иван Ј., Радивојевић Лазар Jb., Радо- 
H.ith Миљан, Pajuli Тоша др., Рапе Стапе др., 
Čamo Гавро др., СекулиН Милан др., Селић Јоца 
М., Селмановић Алија, Сииић Милорад. Соколо- 
Biili Никола, Спахић Владо, Спиндлер Вјекослав, 
Станишић Владимир др., Стано.јевић Мплутпп, 
Степановић Милан Р., Стефановић Игњат, Стијић 
Милан др., Стојадиновић Милослав др., Стошић 
Стаменко. Тадић Глигорије др., Тонић Тодор Р., 
Топаловић Милан, Трбић Василије, Трнфуновић 
Лзубиша. Тркул»а Станко, Ћиоић Стеван, Ћуковић 
Милан, Узуновић Никода Т., Урек Иван, Урошевић 
Мирко II., Фотирић Арса, Хајдшпак Антоп, Хапжек 
Лавослав др., Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Нп- 
кола, UeiiKiili Јурај др., Церер Amon, Чохаџић 
Хазим, Шарковић Тихомир, IJIera Ферло, Шелмић 
Драгић Н.. Шиљеговић Владимир, Шпфтар Стевап, 
Шнајдар Фрањо, Шуменковић Илпја др. 

. Гласали „против": Батинић Лозо, Бачић Стје- 
nan др. Ђорђевић Владимио, Кожул Марко др., 
Kpcrnii Владимир, Леушић Ђуро др. Лопчаревк!^ 
Иван дп.. Лукић Живан др., Никић Никола лр., 
Перко Драгутин В., Петрак Никола, Прека Iln- 
кола. Ружић Впктор др., Стажић Лоспп. 

Отсутни: Аксептпјсвп!) Алексапдар, АнНелино- 
BIIII Гргур Будислав др., Антонијевић Душан, An- 
Tvnoiuili Јосип, Баљић Салих, Бањац Л^убомпр, Ба- 
pali Bp:'iiK(i лр.. Вогдаповић Исо, Ворисавл>ев11ћ 
Страхиња, Бркић Степан, Брушлија Радослав, Бу- 
гарски Доагутин, Буквић Алексапдар, ВаЛ)авеп 
Стјепап. Варда Север, Ве.шчковић Миладин, Вида- 
KOBnh Витомир, Видић .lema др., Видовић ВогДап 
др., Bvjiili Димитрије В., Вукићевић БогиК лп 
Гавранчи)] Отон др., Господнетић Фрањо, Грба 
Мнловап др„ Грубер Фрап.о др., Данпловић Жии- 
ко, /liiMHTpnjeBnli Мита, Димитријевић Хаџи-То- 
дор, Добровић Ммлап С, Доаговић Милот П., Др- 
л>ача Впаико. Дубоковић Јурај, Ђурић Михаилс, 
Елеговп!] Иво др., Живановић Мнлап, Живковић 
Исидор, Живковић Негосим др., Ивандекић-Ивко- 
вић Мирко лп., Иванишевић Петар, Иванчевић Ду- 
шан, Или!) Срђа — Милан др., Јанковић Велпзао 
др., ЛевтиЈ! Животије. Јевтић Радован, Јпвановић 
Јова, Кадић Хусеин. Кајмаковић Омер, Каламати- 
јевић Михаило Р., Кешељевић Никола др., Кнеже- 
n'li Ловро, KocTiiii Милорад .1. др., Крафт Стеван 
лр., Крстановић Ристо, KpcTiili Зарије, Крстић Ми- 
лутин, Крстић Михаило В., Kvjym.mii Андрнја К., 
Кумануди Коста др., Кунтарић Апте др., Kvn.aiin'li 
Јоаким, Куотовић Војко, Лазаревнћ Миливан М., 
Лазаревић Тодор др., Малапчец Владо др., Марин- 
icHinli Војислав др., Марјанац Симо, Марковић HU- 
KU м, Мастровић Aure <!>., Матица Павао, Marnii 
Ђока II.. Мацековић Матија. Метикош Милап др., 
Mnjiiii Милан Ђ., Милетић Владислав, Милошевић 
M [ален II., Мисирлић Јован Т., Михаиловић Илија 
11., IIiiKD/mit'mili Аранђел Д., Нинковић Тпипко, 
Новаковић ТсЈде др., Нуић Петар др., Њамцул 
Раико лр., Павлич Алојзиј, Палачек Ивап др., Па- 
рабућски Ђорђе, Паранос Шпиро Ф., Перић Матеј 
др,, Перић Миливоје Ђ., Перић Нипко др., Петко- 
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"j1" Милан, Петричић Живко др., Петропи!) Марко, 
''иштелић Славко A. др., Поповић Длбривоје Гер 
^Р-. Поповић Светислав др., Праљак Недел^кз, 
''Риицип Јово, Пустослемшек Расто, Радпћ Ипаи, 
адовић Саво др., Pa;;oii>Hti Милан, Рако .Танко 

Др.1 Рорбахер Јулијан лр., Савић Арпм1)сл П . Са- 
^ић Сава П,, Савковић Или.ја, Сарачевић Раде.нк6, 
^чиљанић Тома др.", Сокић Милоје М.. Спасов ih 
°Укашин, Сршкић Милан др., Стајковић Никола, 
>-танић Аидра, Станојевић Драгомир М., Стевано- 
"''I' ЖивоЈин Ар., CTennnonuli Ми.чан, Степанов 
"'Иливој, Стојковић Милан Ђ. др., СтрезопиК Kp- 
^Jai Теодоровић Војислав, Tcimiii Максим. Толић 
^'гичтт М. др., ToMiiii Јакоб, Торомановић Хасан, 
Грбојевић Урош др., Трпковић Ставра К., Ћирић 
-"Орђе, Урукало Сергије, Фиданчевић  Тома    др., 

I,:''"P Виктор, Xoi)epa Светислан В., Христић Бо- 
{'а' иемовић <1>11лип, Ципушевић Методије, Чорбић 
°Ранко, Шећеров Славко др., Шурмин Ђуро др. 

(После гласања) 

Потпретседиик др. Коста ПопопнИ: Изполитс, 
''Јсподо, чутн резултат гласања. Гласало je спега 
'"'fi народних посланика. Од тога су 152 гласали 

'■За" a 14 „протип". Према томе je закоискп прел- 
fl?r o измеппмп и допунама Закона o државној 
рРошарини усвојен и коначно и на осиопу члана 
^ ^стапа биће упућен Сенату na даљи рад. 

Сад прелазимо na rpeliv тачку дневнога реда: 
г,Рстрес извештаја Финансијског одбора o предло- 
'\' закона o изменама и допунама чл. 29, 34, 40, 43, 
' ' и 166 Царинског закона. Има реч г. известилац. 

Илпсстилац Ото Гаврилоппћ прочита извештај 
Финансијског одбора. 

Потпрстседччк Др. Коста Попови!*: Пошто сс 
"Ико UM je јавио за реч, прелазимо na гласање у 
"•'•челу o предлогу закона o измеиама и допунама 

1л- 29, 34, 40, 43, 56 и 166 Царинског закона. Гла- 
C;ilic се на уобичајени начин „за" и „против", Из- 
аолите чути прозивку. 

Секретар Милан Мрапл>е прозива пародие no- 
■"анике да гласају и они су гласали овако: 

Гласали „за": А1)Ић Апте. Алекси11 Коста. Али- 
'u,I,|'li Шаћир, Антонијевић Душан, Антуновић Јо- 

,Иг', Ауер Људевит др., Бабамовић Јордан, Ваљић 
^алих, Бараћ Бранко др., Божић Милан, Борнсав- 
■h(''!nii Страхиња, Будишин Стеван, Буновић Ми- 
v'h,< Величковић Миладин, Вељковић Вељко,    Га- 
Рилбвић Бранислав, Гавриловић Ото, Гајшек Kap- 

'^0; Господнетић Фрањо, Грајић Перо, Грбић Еми- 
'1.'аи, Грћић Васиљ, Деметровић Јурај, Дервишић 
Улага, Добоовић Милан, Добровољац Милан Ј., 

^Рвезенски Јован С, Додић Александар-Така, До- 
™ен Мирко др., Дрмељ Алојзиј. Ђокић Риста. Жи 
'"''ii'Hiil, Михаило, Живојиновић Душан М., Заха- 

i ni, Чедомир, Зељковић Бошко, Земљић Јакоб, И- 
аковић Миливоје Ђ., Исаковић Мито, Јевремовић 

• Pnro.'i.vo лр., Јевтић Мнхлило Р., JeiiTiiii Радовлп, 
- Ван Андрија, Јовановић Александар, Јовичић До- 
Росав, Катић Милош, Каћански Стеван, Клинц Ан- 
"Н, Кнежевић Стјепо др., Ковач Анте Л>., КоваЧе- 
Ић Драгутин-Карло, Коман Албин, Коал>евић Дра- 

^1" Др., Коамер Алберт лр., Крејчи Антон. Крстић 
Милутин, Крстнћ Симо, Кујуиџић Богољуб К.. К" 
ronnl, Шукрија. Лазаревић Тодор др., Лазаревић 
'еодосије К., Лазаревић Филигј   С. др.,   Лисавац 
^ладен лр., Лончар Иван, Лопчар Станко, Лулић 

Пстар, Максимовић Божидар, Малапчец Владо др , 
Марјан Ђуро, Маркић Фрањо, Марковић Велимио, 
Марковић Милеико др., Марковић ЛАилорад П., 
Матић Ђока Н., Maiinih Марко, Мијић Милан Ђ., 
Милеткћ Вјекослав др., Милошепи!) Гапро. Милу- 
тинмвнћ Милинко Р., Митровић Л^убомир М., Мо- 
зер Хапс до., Мохорич 1 Inan, Мравље Милан, Не- 
" M.i.omili Урош П., HHKUII Фсдор др., Никодијевић 
Аранћел Д., Николић Боанко др.. Остојић Ђуро 
др., Пахсрник Фрањо, Петовар Ловро! Пешић Ми- 
лутнн, Пнвко Л^удевнт др., Погачник Виктор, По- 
nonitli Димитрије Ом., Поповик Јефтимије, Попп- 
mili Коста др., (претседава), Поповић Сватислав 
др, Прекоршек Иван, Прша Шиме др., Пуцељ l'- 
в m J.. Радивојевић Лазар Л>., Рапоњић Милаи, Pa- 
lili Тоша лр-. Раме Стаме лп., Сацић АранНел П., 
Саито Гавро до., Секулић Милан др., С^лић Jona 
М., Селмановић Алмја, Симић Милорад, СоколопјгН 
Никола, Спасовић Вукашин, Спмнллер Вјскослав, 
Станишић Владимир до., Станојевић Диагоммп M , 
Станојевић Милутин, Степанов Ммливој, Стефапо- 
вић.Иги.ат. Стојадиновић Мирослав лр.. Стпшић 
Стаменко, Тадић Глигорије др., Толић Игњат М. 
др , Топмћ Тодор Р., Топаловић Милан, Тпбмћ Па- 
силије, Ћирић Стевам, Ћукопи!) Ммлан, Узуновић 
Нмкола Т.. Урошевић Мирко И., Фотмрп! Дрса, 
Хајдгњак Антон, Хасанбеговић Апло др . Хрибар 
Никола, Ценкић Jvpaj лп.. Церер AUTOM, ЧорГж!] 
Брамко, Чохаиић Хазмм, Шзрковић Тихомир, Шел- 
MMII Драгић II., Шиљеговић Владимир, Шнајдар 
Фрањо, Шуменковић Илија др. 

Глагали су ..против": Бачић Стјепан др. Крс- 
Tnii Владимир, Лукић Жмван лр., Перко Драгутин, 
Пстрак Нмкола, Xoi)epa Спстмслав. 

Отсутин: Апрамовић Бпаико, Акссмтијевић А- 
лексамлап. Анђелиновић Fprvp Будмслав др., Аоаи- 
ћеловнћ Јован. Бањац Љубомир. Батинић Јозо, 
Бемко Јосип, БешИровић Димитоије Р., Богдановић 
Исп. BpKiih Стјепан, Брушија Радослав, Бугарски 
Прагутин, Буквић Александар, Ваљавец Ст1епан, 
Варда Север. Васиљевић Стеван лр., Вмлаковић Вн- 
томир, RiiMnii .Ipiiia лп.. Видовић Богдан цр., Вош- 
и.ак Богумил лп.. Pviiili Димитрије, Bviailiennli 
honiii мп . Гавранчић Отои до.. Главички Божидар, 
Грба Ммлопам др.. Гоубановић Милан. Грубер 
Фрањо лп . Давиловмћ Витомир. Даниловић Живко, 
Димитријевић Ммта, ДимитоиЈевић Хаии-Тодор, 
Дгаговић Милош П., Дрљача Бранкп. Дубоковић 
Jvpai. Ђорћевић Владимир, Ђурић Михаило, Еле- 
говић Ипо лр.. MdinauoBiiIi Ммлам, Живковић Иси- 
лор, Живкрвић Негосмм др., Ивандекић-Ивковић 
Мирко лп, Иванишевић Петар, Иванчевић Душан, 
Илијћ Cpha-Милан до., Јанковић Велизар лр.. Јев- 
:,'l. Животије. Јевтић Милутин Ал.. Јелић Мнлу- 
тин, Јеличић Божп, Јеремић Живојин, Лованпвић 
Ћока, Јовановић Јова. Кадић Хусеин, Кајмак^вић 
Омер, Каламатијевић Михаило Р., Кешељевић Ни- 
кола no . Кнежевић Ловпо. Кожул Мапко дп.. Ko- 
inli Драгутин до.. Костић Драгутин др., Костпћ 
ЈЦилопад •'. др., KnadiT Стевпм до., Кпс.тановић Pu- 
no. Кпстић Зарије; Костић Михаило. Кујунџић Ан- 
поија K   Куманули Коста лп . Кунтаиић Анте лр., 
КУЊашић  Лоаким   KvpTOBHh  RbiKO, Лазаррвић Мн- 
лпван М.. Леупшћ Ђуоо пр.. Лончапевић Иван sp., 
Макар Дпко Максимрвић СтЈепан, Маринковић Во- 
јислав "п., Мапјанац Симо. Маокппић Никола, Ма- 
стровић Анте Ф.. Матица Павао. Мацековић Mnc- 
ja, Метикош Мнлам др,, Милетић Владислав, Мм- 
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лошевнК Младен П., Милутннопић Мнлорад Ђ., 
Мисирлић Јован Т., MurpoBiiii Јован Р., Михаило- 
иић Илија П., Михаиловић Светислав др., Мулалић 
Мустафа A., Никић Никола др., Нинкопи!) Трипко, 
Новакрвић Тоде др., Нуић Петар др., Њамцул ''an- 
ko др., Павлнч Алојз, Палечек Иваи др., Парабућ- 
ски Ђорђе, Паранос Шпиро Ф., Патрногић Љуба, 
nepiili, Матеј др., Перић Миливоје Ђ., nepnii 1-I»IH- 
KO др., neiKOBiiii Милан, Петричнћ Жнвко др., Пет- 
poBiili Марко, Пиштелић Славко A. др., Поповић 
Добрпвоје Гер. др., Поповић Душан, Поповић Ми- 
лан, Поповић Милан др., Прал>ак Недељко, Прека 
Никола, Прпнцип Јово, Пустослсмогок Расто, Ра- 
ди^ Иван, Радови11 Саво др., Рааоњик Миљдн, Pa- 
ко JaiiKo др., Рорбахер Јулијан др., Ружић Виктор 
др., CaBiih Сава, Савковић Илија, Сарачевић Ра- 
денко, Смиљанић Тома др., Сокић Милоје М., Спа- 
хић Владо, Сршкић Милан др., Стажић .Тосип; Стај- 
ковнИ Никола, Станић Андра, Ст^вановић Живо- 
јин Ар., Стеваиовић Мплан, Стегшшнић Милан P , 
Стијић Милаи др., Стојковић Милан Ђ. др., Стре- 
.snriiili Крста, Теодоровић Во.јислав, Тешић Макоимј 
ToMiiii Јакоб, TopoMaiiOBiili Хасап, Трбојевић Урош 
др. Трифуновић Љубиша, Тркуља Станко, Трпко- 
внћ Ставра К., Ћирић Ђорђе, Урек Ивап, Урукало 
Сергије, Фиданчевнћ Тома др., Физир Виктор, Хан- 
жек Лавослав др., Христић Бора, Цемовић Фил[)п, 
[Јипушевић Методије, Шега Фердо, Шоћсров Слав- 
ко др., Шифтар Стсваи, Шурмин Ђуро др. 

(После гласања) 

Потпретседиик др, Коста Поповнћ: Изволите 
чутн резултат гласања. Гласало je свега 156 иарод- 
них посланика и то 150 „за" a 6 „протпв". Тиме je 
у начелу примл.сп предлог закона o изменама и 
допунама чл, 29, 34, 40, 43, 56, и 166 Царинског 
закона. Прелазимо сада на претрес у појединости- 
ма. Глаоаће се седењем и устајањем на уобичајен' 
начин. Молим г. известиоца да изволи читатн члпп 
no члан. 

Изпестилац Ото Гавриловкћ прочнта § 1 пред- 
лога закопа o измепама и допупама чл. 29, 34, 40, 
43, 5(i и 166 Царинског закона no предлогу Одбора. 

Потпретседипк др. Коста Поповић: Прима ли 
Народна скупштина прочптапп § 1 ? (Прџма — ne 
прима). Ona господа која примају овако прочитапи 
§ 1 нека изволе ссдетн, a која су против пека нз- 
воле устати. (Већипа седи.) Већина седи. Објапл.у- 
јем ла1 je § 1 примљен. Изволите чути дал^е. 

Изпестилац Ото Гаврнловић прочита § 2 no 
предлогу Одбора. 

Потпретселипк др. Коста Попопнћ: Прима лн 
Иародпа скупштина овако прочитани § 2? (Прима!) 
Објављујем да je § 2 примљен. Тиме je v поједипо- 
стима примл.еп onaj предлог закона. Прелазимо на 
поимепичпо гласаи.е у целини. Молим г. секретара 
да изврши прозивку. 

Секретор Милан Мравље прозива посланикс 
да гЛасају, и опи cv гласали овако: 

Глагали „за": Ађић Анте. Алексић Коста, Али- 
ловић Шаћир, Антонијевић Душан, Антуновић Јо- 
сип, Av'en ЈБулевит др., Бабамовн!] Јордап. Бал>ић 
Салпх, Б.араћ Бранко др., Божић Милан, Борпсап- 
л.евпћ Страхиња, Вудпшпп Стеван, Буновић Mn- 
лап, В^лпчковп!! Мплалпп. Вељковп11 ВеЛ)КО,    Га- 

вриловић Бранислав, Гавриловић Ото, Гајшек Кар- 
ло, Господнетић Фpa^bo, Грајић Перо, Грбић Еми- 
лијан, Грђић Васиљ, Деметровпћ Јурај, Дсрвпшпћ 
Ђулага, Добровнћ Милан, Добровол.ац Милап .1., 
Довезепски Јрван С, Додић Алексапдар-Така, До- 
inen Мирко др., Дрмељ Алојзиј, Ђокић Риста, Жи- 
ванчевић Михаило, Жинојиповић Дутан М., Заха- 
pnh Чедомпр, Зељковић Бошко, Земљић Јакоб, И- 
caKOBuli Мнливоје Ђ., Исаковић Мпто, Јевремовпћ 
Драгол.уб др., Јевтић Михаило Р., Јевтић Радоваи, 
Јован Андрија, Јовановић Александар, Јовичић До- 
бросав, Катић Милош, Каћански Стевап, Клнпц Ан- 
топ, Кпежевић Стјепо др., Ковач Анте Љ., Коваче- 
Hiili Драгутин-Карло, Коман Албип, Краљевић Дра- 
ган др., Крамер Алберт др., Крејчи Антон, Крстић 
Милутин, KpcTiih Спмо, Кујунџић Боголзуб К., Кур- 
товић Шукрија, Лазаревић Тодор др., Лазаревпћ 
Теодоспје К., ЛазарсвпЈ! Филип С. др., Лисавац 
Младен др., Лопчар Иваи, Лопчар Стапко, Лулић 
Петар, Максимовић Божидар, Маланчец Вл*адо др., 
Марјан Ђуро, Маркић Фраљо, MapKonnii Велимир, 
Марковић Миленко др., Mapi<oniiii Мплорад П., 
Матић Ђокд Н., Машић Марко, Мијић Мплан Ђ., 
Милетић Вјекослав др.. Милошевић Гавро. Мплу- 
тииовић Милинко P.j MnT|ionnii Љубомир M., Мо- 
зер Ханс др., Мохорич Иван, Мравље Милап, Не- 
дељкогић Урош П, Никић Федор др , Никодијевић 
Арапђел 71., Н^колић Бранко др., Остојић Ђуро 
др , Пахерник Фрап.о, Петовар Ловро, neuinli ЈИа- 
лугин, Пивко Л^удевит др., Погачник Впктор, По- 
псвић Димитрије On., Поповић Јефтимије, Попо- 
вић Коста др., Спретселапа), Поповић Светислав 
др , Прокоршек Ивпп, Прша Шпме др., Пуиелз И- 
вап Ј., Ргдпвојевпћ Лазар Љ., Радоњић Милан, Ра- 
јић Тгша др., Pane Стане др., Савић Аран1)Сл П, 
Čamo Гавро др., Секулнћ Милан др., Селић Лоца 
М., Селмаповић Алија, Симић Милорад, Соколовић 
Кикола, Спасовић Вукашпп, Спппдлер Вјекослав, 
Станишић Владимир др., Станојевић Драгомпр М, 
СтаноЈевић Милутин, Степанов Мплпвој, Стефлпо- 
вић Ип^ат; Стојадиновић Милослав др., Стошић 
Стамонко, Тадпћ Глпгорпје др.', To.mii Игп.ат М, 
др, 'lonuh Тодор Р., Топаловнћ Милан, Трбић Ва- 
силпје, Ћирић Стеван, Ћуковић Мплап, Узуновић 
HHI ола Т., Урошевић Мпрко И., Фотпрп'"! Арса, 
Х; јдињак Антон, Хасапбеговпћ Авдо др.. Хрпбао 
Никола, Ценкић Јурај др,, Церер Аптон, Чорбић 
Бранко, Чохаџић Хазим, Шарковић Тихомир, Шел- 
мић ДрагпЈ! Н., Шиљеговић Владимир, Шнајдар 
Фрањо, Шуменковић Илија др. 

Гласали су „против": Бачић Стјепаи др. Крс- 
nili Владимир, Лукић Жпван др., Перко Драгутип, 
Петрак Никола, Хо})ера Светислав. 

Отсутни: Аврамовић Бранко, Аксептијевић А- 
лександар, Апђелпновић Гргур Будислав др., Аран- 
1)еловнћ Јовап, Бањац Лзубомпр, Батинић Лозо, 
Бенко Jocnn, Беширрвић Димитрије Р., Богдаповнћ 
Исо, Бркић Стјепаи, Брушија Радослав, Бугарски 
Драгутип, Буквић Александар, Вал>авец Стјепап, 
Варда Север, Васиљевић Стевап др., Видаковп11 Ви- 
томпр, Видић Јеша др., Видовић Богдан др., Вош- 
њак Богумнл др., Byjnii /^пммтрпје, Вукићсвпћ 
Богић лр., Гавранчић Отон др., Главички Божидар, 
Грба Миловап др., Грубановић Милан, Грубер 
Фран>о др., Давпдовпћ Витомир, Дапмловпћ Живко, 
Димитријевић   Мпта,   Димитријевић   Хаџи-Тодор, 
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Драговић Милош П., Дрл.лчп Бранко, Дубокопић 
Јурај, Tr!op!)eniili Владимир, Ђурић Михаило, Еле- 
говић Иво др., Живановић Милан, Живковић Иси- 
л^р, Жпвковић Негосим др„ Ивандекић-Ивковић 
Мирк(> др., Иванишевић Петар, Иванчевић Душан, 
Илиј11 Срђа-Милан др., Јанковић Велизар др., Лев- 
Ti'li Животије, Јевтић Милутин Ал., Јелпћ Милу- 
THir, јсличић Божа, Јеремић Живојин Говаиовић 
Ђпка. Јоваиовмћ Јова, Каднћ Хусеин, Кајмак »пић 
Омер, Каламогијевић Миханло Р., Кешељевић Ни- 
кола лр., Кнежевић Ловро. Кожул Марко до., Ко- 
inh Драгутин лр.. Костић Драгутин др., Kocrnii 
Милопал ,1. др., Кра(1)т Стевпи др., Крстановић Ри- 
сто, Крстић Зарије, Кпстић Михаило, Kvivimitli Аи- 
лоија К.. Кумануди Коста др., Кунтарић Анте лп., 
Куњашић Јоаким. Куртовић Војко, Лазаоевић Ми- 
лован М., Леушић Ђупо др.. Лончаревић Ивач лр.. 
Мпкар Дако. Максимовић СНепан, Маринковић Bn- 
јислав др., Марјанлц Симо, Марковић Никола, Ма- 
CTpnmiii Лите Ф., Матица Павао, Мацековић Мате- 
ја, Метикош Милап лр., Милетић Владислав, Ми 
лошевић Младен П., Милутиновић Милорад Ђ. 
Мисирлић Ловаи Т., Митровић Јован Р., Михаило 
пић Илија П.. Михаиловић Светислав др.. Мул.пи! 
Мустафа A.. Нпкић Никола лр.. Нинковић Трипко 
Новаковић Тоде лр., Hvnh Петзр лр.. Њамцул Pati- 
'«i лп,, Павлич Алојз. Палечек Ивап др., Парабућ- 
ски Ђорће, ГТаранос Шпиро Ф., Патрногић'Љуба, 
Пс-piih, Матеј др.. riepidi Миливоје Ђ., ncp;i'i tlnn- 
ко др., Петковић Милан, Петричић Живко лр., Пет- 
noRHii Млрко, Пиштелић Славко A. ао., Поповић 
Добривојс Гср. лр., Поповић Душан, Поповнћ Mv:- 
лан, Поповић Милан лр.. Прал.ак Иедел.ко, Прека 
Никола, Припцип Јово, Пустослемшек Pacrj, Ра- 
Дић Иваи, Радовић Сано др., Радоп.ић Миљан, Pa- 
ко JtnKf, др., Рорбахер Јулијан лр., Рукић Вкктпр 
лр., Cr.Biili Сава, Савковнћ Илија, Сарачевић Pa- 
Денко, Смиљанић Тома др., CoKiili Minnje M.. Спа- 
хнћ Бладо, Сршкић Милаи лр., Стажућ Јосип, Стај- 
Kc-Biih Никола, Станић Андра. Ст^вановић Ж IBO- 
j' п Ар., Степапопић Мнлап, Степановић Милаи P , 
Стијић Милаи др., Стојковић Милан Ђ. др., Стре- 
згвић Крста, Теодоровић Војислав, Teunili Максич, 
Томић Јакоб, Тороманрвић Хасан, Трбојевић Урош 
лр. Трифуновић Љубиша, Тркуља Станко. Трпко- 
i'nl. Ставра К., Ћирић Ђорђе, Урек Иваи, Урукало 
Серги.је, Филапчевић Тома др., Физир Виктор, Хан- 
'Кск Лавослав др., Христић Бора, Цсмовић ^^лип, 
Ципушевић Методије, Шега Фердо, Ulehepou Слав- 
ко лр., Шифтар Стеван, Шурмин Ђуро лр- 

(После гласаи.а). 
Потпрстседппк др. Коста Поповнћ: Изволите 

чути резултат гласања. Гласало je свега inn народ- 
них посланика и то 150 „sa" a 6 „против". Овим je 
" коначно примл>ен законски прсллог o изменама 
и допунама члана 29, 34, 40, 43. 56 и Ififi Царинског 
закона и на осиову члана 64 Устава биће упућен 
Сенату na даљи рад. (Пљескање), 

Прслазимо сада на 4 тачку дневнога реда: пре- 
т|н'с извеипаја Финансиј.ског одбора o предлогу 
закона o измеиама и допунама Закона o исплати 
ратне штете, у Уредби o 7% инвестиционом зајму 
од 500 милиона динарп, у Правилнику o финансиј- 
CKf>j ликвидацијн аграрних одиоса у Восни и Хср- 
Цеговини u v Закону o финансијској ликвидацији 
За беглучке земље у Воснн и Хсрцсгопини. 

Има реч г. известилац да прочита изнсштај. 

Известилац Ото Гавриловнћ прочита извештај 
Финансијског одбора. 

Потпрстседиик др. Коста rioiiOBuh: Ммаречг. 
Ммнистар фпиансија. 

MimncTnp финансија др. Милорад Ђорђевић: 
Законски предлог o изменама и допунама v Закону 
o исплати ратие штете и другиМ законпма и уред- 
бама o емитовању обвезница државног унутраш- 
и>сг дуга дошао je као нзраз тежње Крал^свске 
владе, да се данашњи курссви државпих харти.ја 
од вредности поправе и подигпу иа ннво који he 
IHTO BHiiie одговаратн и државном крсдиту у зем- 
љи и интересима самих сопствепчка обвезница. 

Равлози којима ч:мо постојс1\е ниске курсеве 
државних хартија од вредности моглн до сада да 
објашњавамб били су двојаки. C једие стране, не- 
маи.е довољних ликвидних сретстава од стране ба- 
нака н других великих ималаца обвезница, који cv 
с тога били принЈ^ђени да приступају јачој продаји 
односно понуди папира, без обзира на поремећено 
расположеи.е тржишта и смањеп број купаца; с 
друге страис одредбе самих закона o емнтован.у 
обиезпнца, a специјално Закона o исчлатп ратне 
штете, које су искључивале сваку ефикасну акцију 
државе у циљу подржавањц курса обвезница у 
периоду ослабелог ннтересоваипа публике за исте, 
као IHTO je то кроз прошлу н претпрошлу ГОДИНЈј 
бмо случа.ј. 

AKO оставимо no страни моменалг ојачапе про- 
даје одиосно попудс обвезница, који je дотао као 
логична последица ошпте новчане и економске 
кризе, и узмсмо у расматрап.е само досадашљс од- 
рсдбс Закопа o исплати ратнс штете, које говоре 
o интересној и амортизационој служби дуга, мора- 
ли бисмо иемпповио доћц до закључка да су се 
ове показалс у пракси и испогодинм и од слабог 
утицаја no одржавањс курса папира, и дп су као 
такве морале бити замењене одредбама јачег и 
nocToianiijcr дејствл. 

Купрн no parnoj niTCTii плаћао je сс, према 
лосадапш.ем закопу једаппут ro,4imiii>e — сваког 1 
фебруара. Амортизација која je вршена путем из- 
влачеп.п, пздала je прпосрелпо пред псплату ку- 
пона средином месеца janvapa. Вучење згодптака 
обављано je такође једанпут годишње и то сре- 
дином месеца фебруара. Једном речју, свп они мо- 
менти којп cv били у стању да побуде интерес 
портера за овај државни nannp олигравалп су се у 
року од свега два месеца у години док je за оста- 
лих десет месеци nannp уоптте прсстајао да npn- 
блачи пажи.у публике. 

Подржавлтп под оваквпм околтгостпма пово- 
љан курс обвезппца ратне штете, a пр.еко њега ин- 
директно и курсеве обвезница осталих унутраш- 
њих зајмрва, биДо je могуће само тако, ла je др- 
жава имала на расположењу специјална матери- 
јална сретства из којих би могла да за свој рачун 
врши куповину обвезппца na берзи. Како, пак, овл 
могућност није постојала, нити би са законског 
гледишта могла ла буле лппуттеил, огтл.К) je да 
t4' onaj задатлк постпгпе сходпим изменама самих 
законских одредаба, a у оквиру сретстава која cv 
и до сада прелшМјспа зл интересну n амортизацио- 
ny службу дуга. 

Поднети законски прсдлог у ову сврху садр- 
жи, дакле, v погледу Закона o исплати ратне ште- 
те, измену одредаба које говоре o начину аморти- 
зације дуга и o роковима псплате купопа и врше- 
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ii,a извлачеи.а на згоднтке. 
У место амортизације путем извлачења, која 

je, иако релативно знатног износа била посве не- 
довол>на да na курс папирп upimi позитиван утицај 
иоле трајнијег карактера, имајући у виду укупан 
Spoj обпсзпица у циркулацији, — заводи се амор- 
тизација путем откупа на берзи, све док курсевн 
буду испод номиналне вредности no с тим, да се у 
ову сврху искоришћују у потпуностн одобрени 
буџетски кредити према амортнзационом плапу лу- 
га. Ha овај пачип OMoryiiyje се далеко јача и с(|)и- 
каснија иитервеиција државе на ефектпом тржи- 
шту, интервенција која he и материјално и психо- 
лошки деловати увек повол>по на курсеве паппра. 
Материјално ,јер he сваке годние читава стотипа 
милиона у обвезнмцама Moiiii бнти повучена са тр- 
жишта, IHTO he сваку теиденцију шпекулативног 
и иаглог обарања курсева учииити немогућом. Пси- 
холошки, јер he и сама појава државе на берзи 
бити доволјЗн доказ њеног активног интересоваи,;! 
за судбину државиих папира и ihene решеиости да 
овима последи>11м обезбеди у очима публнке онај 
углед и достојаиство којн им стварно морају и 
припадатн. 

Друга одредба, која се подиетпм предлогом 
мен>а у Закону o исплати ратне штете, јесте оиа 
која говори o плаћању иптереса путем једного- 
дптпњег купона. Разлог који je у своје проме ру- 
ководио закоиодапца да у овом погледу отступи 
од ошпте устаљене праксе, да се истеклн интереси 
исплаћују сваких птест месеци, лсжао je с јелпс 
стпане у релативпој иезнатиој вредипсти купоиа 
(25 динара), a с другс страпе у бојазпи да he услед 
всликог броја обвезница у циркулацији, од којих 
je спака гласила na 1.000.— динара, техпички no- 
сао око исплате два купона преко годипе бити ne- 
савладљив. 

Оба ова разлога дапас, међутим, ннсу ninue у 
важности. Закопом o буџетским дванаестинама за 

1П:,5 одобпепо je штампање крупних комада од 
5.000 и 10.000 дппара n путем ових извршепо до 
сада повлачење велике крличине комада чд I0u0 
динара. Финансијским законом за текућу буџетску 
голипу олобпопо je штампаље повпх обвезпица n 
купонских табака, што he псто тако шати :i.; ре- 
зултат повећање броја крупних комада na гету 
ситних. Број обвезница v циркулацији биће na тај 
начин за пеколпко nvra смањен у одпосу на колп- 
чину првобптно емитованих обвезница, што hc о- 
сстпо умањити n олакшати мапппулатпппе послоде 
око исплате, a једповремпо увећати n прсд тост 
сваког поједнпог купопа. Изпос купона може сс, 
прп таквом стању ствари, дслити без тешкоћа на 
два дела n исплаћивати сваких шест месеци, чпме 
he досалашњи лесетомесечпи прекид v вршепд'сва- 
ке службе, који je пепосредпо phano утпцао na 
стабилност курса nannpa, бптп CKpahen и сведен у 
пормалпе грапице. 

Hon начин псплате пптереса имаће jom и ту 
добру страпу IHTO hc државпу благајпу равномер- 
nnje оптепетпти, омогућујући joj да потребап из- 
noc за плаћање купона полаже исплатпим местимл 
у два маха, уместо одједпом, као што je то до 
сада бпо случај. 

Tpeiia и послсдп,а одредба v Закону o исплати 
ратпе штете ,која се подиетпм предлогом мења, јс- 
сте одредба o пзвлачењу на згодитке. У местс до- 
садашп^ег једног извлачетћа у годшш, установљуЈу 

се четнрп, чнме се тако1)С доприносп BcheM пптере- 
совању публпке за nannp. Датум ових пзвлачсњи 
мен>а се n предвпђа у месецпма. марту, јупу, сеч- 
тембру и децембру. Разлпковање згодитака, према 
томе да ли су пали у napne илп nenapne године, 
укида се као пепотребпо, и уместо тога уволе зго- 
дтци једпаке велпчппе. Укуппа вредиист подита- 
ка за перпод од две године износила '; до сада 
10,500.000 динара. У будуће he нзпосптп G.OOO.OOO 
динара сваке године, одпосно 1,500.000 за свако 
вучење с тим да се висппа појединих згодитака 
саображава овако пово одређепим сумама 

UITO сс тиче осталпх упутрашп.пх зајмова, KO- 
JU су мпого мањих нзпоса n чији су курсеви, како 
je то пз праксе позпато, у завпспостп од курса 
обвезница ратне штете, код n>nx се врши једипо 
пзмена у. погледу амортнзацпје путем пзвлачења и 
уместо ове заводп амортизација путем OTKVITI, с 
тпм да се у ту сврху, као и код ратне штете, имају 
употребити у потпупости кредити који се уносе у 
буџет према амортизационим плановима, Овакав 
случај постојп код 4% зајма од 1921 за фппапсиј- 
ску ликвидацију аграрних одпоса у Босни n Хер- 
цеговипп и Г)г>' обвезница за" фипапспјску ликвида- 
цију оштета за беглучкс земл)е у Боспи n Херце- 
говини. 

Код 7% инвестиционог зајма од 1921, где je 
амортпзацпја и до сада вршепа путсм откупа. 
предвиђени кредит у текућем буџету у редукова- 
ноМ пзпосу од 60^ имаће прво бптп noBehan и ло- 
веден na изпос којп амортизациони план предни- 
ha, na потом у потпупостп употребл>ен за откуп 
обвезница na берзп. 

Оволпко o главним одредбама самог заг.оч- 
ског предлога, којп je одмах no своме публикова- 
њу наитао na пајлепшп прпјем у заинтересованпм 
домаћим круговима и чијв lie усвајање, у то сам 
дубоко уверен, датн пов замах n импулс трговппп 
са државпнм хартпјама од вредпостп. 

A сад мп дозволпте да се дотакпсм n пзвеснпх 
момената који са поднетпм предлогом чемају ди- 
ректне везе, a којп he исто тако бити од утпцаја 
na дал.е развиће курсева државних хартија од 
вредности. 

Крал>евска влада предузела je већ преко noje- 
диних државних устапова мсре, да државип папи- 
pn допру до mro Beher броја малнх штедиша, који 
и сачињавају праву финансијску спагу једпе зем- 
л.с. Te he мере бити у будуће копсеквептпо спро- 
noiiene све док ne доведу до жел.епог циља и фор- 
мирања једног јаког n развијеног повчапог тр- 
жишта у земљи. 

Са своје страпе xohy да пстакпем својс naj- 
потпуппје noBepeihe у акцију Крал.евске владе. Ko- 
ja неминовно мора да уролп позитивним резулта- 
тима. Улагање у државне хартије од вредности 
представл.а n код nac, као и у другим земллма, 
колико рептабилпу толико n сигурну операцпју. 
Cim nanin домаћи nannpii гарантују сопствеппку 
уредпо вршење пптереспе n амортизацпопе службе 
и сви уживају парочите закоиске бепефпције: осло- 
6ohen>e од пореза, способпост за примање у кау- 
цију, ломбардовање код јавпнх финансијских уста- 
нова n т. д. Сви, дакле, као таквп, претставл>ају и 
претстављаће увек првокласап пласмап и Mohno 
средство за стварање нових капитала у землЈИ. 

Потребпо je, међутнм, при овоме да се, у ini- 
тересу песметапог pasenha тржншта државиих "ар- 
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тија од вредиостм, ооазрем са неколико оечи na 
гласове којн сс пуштају свакако из спекулативиих 
разлога и према којима поједини државнн иаппри 
не би моглн да претендују на псти степен ticnepe- 
ii>a од стране улагачке публике као папир-и лоугих 
емисија. 

За ратну штету тврди се да ће ona, с обзиром 
на ппску каматну стопу од 2 н no од сто, бпти увек 
nouiTei)ena псугодпе евсптуалпости конвертовиБа 
и спуштања камате иа jom нижи проценат. За 
остале зајмове напротив, такво уверење не би rpo- 
бало да постоји, нли бар ие у толикој мери као 
код штете. Сматра се да je држава, обавезуЈући сс 
код ових зајмова на исплату камате од fi% n 7%, 
примила на себе један терет који неће мрћи дуго 
да подноси и који he je убрзо приморати да 'ipn- 
ступн конверсији горњих каматњака 6% обвезни- 
цима, a преко њих и 4% аграрцима, ставл.а се за- 
тпм на терет још и једна, исто тако неповол>11а 
околност дефинитивна колпчииа 11)Ихове емнсије 
доводи се у везу са извођењем arpappie ре([)орме у 
земљи. Верује се да he ова реформа захтевлти 
огромие количине нових обвезиица, које he, с јед- 
не стране, повећати у знатној мери буџетски терет 
за службу no државном унутрашњем дугу, a које 
he, с друге страпе, својом паглом и маспвпом пп- 
јавом na тржишту, дејствоватп депрпмпрајуће га 
курсеве pannje емптовапих обвезница. 

Обе ове претпоставке лпшене су, међутнм, сва- 
кога оспова. Нити je дапас дозвољепо очекпвати 
бпло какву измепу у вршењу иптереспе службе no 
Државним унутрашњим зајмовима, нити je опрлв- 
Лапа бојазап од велнког пове1\ања државног луга 
no оспову ликвидацпје arpapne реформе. Ta тврђе- 
ња треба што јаче и што епергнчпнје подвујш, да 
би сви заинтересовани кругови у землл! билн об- 
јектпвпо обавештепи n зпали према чему да te 
опредељују. 

Факат je да je код беглука n инвестиционог 
зајма каматпа стопа, у ynopel)en>y са стопом код 
ратне штете, прнлпчно висока, алн се при томе 
мора узети у обзпр и укупна висина њихове еми- 
сије, као и терет који отуда пропстичс no буџет 
Државних дугова. Оба ова зајма емитована су у 
нзносу од no 500,000.000.— дппара, тако да инте- 
Pecna служба no шпма захтева, и то: код беглука 
30,000.000.— a код инвестиционог зајма 35,000.000 
Динара годишње. Прп оволикпм цпфрама бесми- 
слепо je веровати у пеопходиост пекакве конвер- 
счје. Конверспја, и то припудног карактсра, nn 
Какву би се овде цпљало, дала би се можда разу- 
метп када бн претставЛ)ала операцпју великог сти- 
ла и oMoryhi^a државп годишњу уштсду од сто- 
тину и више мнлпона динара. Овде то ne би бпо 
случај. Корист која би се могла очекиватп од евен- 
туалног сман>(ен>а каматне стопе no пом. зајмовп- 
ма, била би свакако скромних размера и ne би ни 
издалека могла да компензира уштрб који бп тиме 
^ио нанет и државном креднту и сигурнрсти лр- 
Жавних хартија од вр.едности. Taj, пак, уштрб др- 
Жава нити смс нити xohe да дозволп. Ona je прп- 
морана, u у интересу свога угледа и у пптеЈ^ссу 
niTo бржег n интензивнијег развића националне 
"■теди^е, да сачува својим папирима стално и nc- 
Прљуљано nonepeibe од črpane улагачке публпкс, и 
она he се ту показати до крајпостп одлучна. Ње- 
но досадашп>е држање довол.ан je Beh доказ томе. 

Док je у свима буџетпма из периода кризе, сваки 
na и најважнији издаггак бпо систематски смањи- 
ван и свођен na најнижу Moryhy меру, дотле су 
кредитн за службу no државном дугу билп сталко 
и без изузетака предвиђени и одобраванп у њихо- 
вом пптегралпом пзпосу. Држава je, дакле, n у 
тим најтежпм времеппма остала npn решепости да 
примљеним обавезама no овоме оспову уредпо n у 
свему одговори. Зашто бп се сумњало да таква 
политика nehe и у будуће, при побол)шапим при- 
ликама, бптп паставл.ена? 

Нимало друкчије ие стоји ствар ни са изда- 
вањем обвезпица у везп са изво1)ењем arpapne ре- 
фррме. И ту je свака плашња од прекомерпс вп- 
cnne пове емисије папнра и пеповол^пе рсперкуснјо 
од тога no буџет државних дуговл., више nero ие- 
оправдана. Прс свега, o аграрпој реформп ne може 

. се говорити као o проблему чији би финансијски 
ефекат био пепозпат. Позитивним законским npo- 
писима тај je ефекат одре1)еп, и то na оспону си- 
гурних n проверених података. Законом од 19 
октобра 10,40, KojiiM je рсгулпсапао пптаље аграр- 
пих одноба на подручју pannje покрајине Далма- 
цпје, предвиђено je издавање нових 6% обвез- 
ница, којима he се вртпти исплата оштете, до 
макспмалпог износа од 400,000.000.— дипара. За- 
копом од 19 јуна 1931 годнпе, o ликвидацији arpap- 
ne реформе na великим поседима, прсдвп1)епо je, 
у псту сврху, издавање 47< обвезппца до максп- 
малног износа од 800,000.000.— динара. Законом од 
5 децембра 1931 o јфеђењу аграрних одпоса у Јуж- 
noj Србији и Црној Гори, предвиђена je оштета у 
корпст бивших земљовласника до укупног износа 
од 100,000.000.— динара, Најзад, Законом од 12 
августа 1933 o пзмепама и допунама у закоппма o 
аграрној реформи у Боспп и Херцеговппп, предвп- 
ђена je MorvhnocT издавања пове количине 6% об- 
везница, до макшмалног износа од 50,000.000.— 
дипара, намен>ених псплатп оштета за експропрп- 
cane земл>ишне објекте na којима pannje nuje по- 
стојала земљарина, na према томе nn право na тра- 
жење пакнаде. 

Овпм законима, као.што се впдп, обухваћен^ 
су сва подручја na којима Cm аграрпа реформа 
имала бити пзведепа одпоспо дефипптпвпо завр- 
inena. Њима je, с друге страпе, фиксирана и укуппа 
колпчппа nannpa која би се накнадно имала пу- 
стити у оптпцај, a једновремено створена и могућ- 
пост тачпог израчунавања терета који би отуда ре- 
зултирао no државпу касу, под претпоставком, ра- 
зуме се, да овога стварпб буде. 

Таквог терета, међутим, nehe бити, или ако бу- 
де, on he претставл.атн крајње безначајац пзпос. 
Закоп o уређењу аграрних односа у Јужној Србији 
n Црпој Горп уопште ne говорп o издавању обвез- 
иица, јср he се дужна оштета no њему исплаћивати 
у готовом новцу, a пзпос ове потом делимпчпо на- 
и i ггптп од аграрних пптересепата и унети у др- 
жавну касу. Закони o далматинском аграру и o 
аграрној рсформи na велпкпм поседпма предвн1)ају 
пзлапаи.е обвезница до укуппог пзноса од дппара 
1,200.000.—, али при томе ие стварају лржави ни- 
какав ефективан издатак. Држава, одпоспо Аграр- 
на банка, имаће само да изда обвезнице и да, na 
име супергарантије, јамчи за уредну интересну и 
амортизациону службу. Иначе, сама ова служба 
nainhe искл.учнво на терет интересената у чију се 



252 XII РЕДОВНИ СЛСТАНЛК — 7 ФЕБРУЛРЛ 1934. 

корист асспропријеција зсм.^ишта и вриш, и који 
he je, путем полагаи>а одре1)еиих годишљих ануи- 
тета осигуравати увек у пуиом износу. Напослетку, 
издавање обвезница у писинн од 50,000.000.—■ ди- 
иара за босаиско-херцеговачки аграр, факултатив- 
ног je карактера.-Да лн he до њега и v којој мери 
до1111, зависи од тога, xoiie ли постојећа емисија 
беглучкнх обвезиица бити у потпуности употребл^- 
иа sa оштете no ранијим законима, или he моћи да 
покрије и издатке no новом Закопу. 

Никако, дакле, пово и осетпо noBehaibe буџета 
државпих дугова не даје се предвиђатн no овоме 
основу A Mero тако, с друге стране, не даје се 
правдати ни бојазап од паглог затрпавања тржи- 
шта велнким коли.чинама нових обпезпипа, јер 
he пуштапзе у циркулацију ових бити Morvhe само 
na ocnoBV извршних судскпх пресуда, a то je по- 
сао који he до дефипптпвног окончап>а захтеватп 
свакако време од лве или трн годпне. 

Са nvno оспова може се, међутпм, очекнватп 
да iie, до истека овога рока, name дoмahc тржиште 
битн потпупо оспособл.ено да апсорбује сву КОЛИ- 
чину пово емптованпх обвезппца, н то без икаквпх 
штетних последица no курссве осталпх државппх 
папчра. He рачунајући mi на какво побољшаие 
новчане и економске ситуације v земљи, које се 
дотле мрра na гпаки ппчип мапифестоватн, ловољ- 
i!(i je узети у обзир цпфре пз ппже паведепог ком- 
пзративног прегледа o унутрашњем задужењу no- 
једпппх земаља, na закл.учити и nvnv nepoBarnohv 
опакиог прелвиНан>а. И према onrepcheihv no rviami 
становника, и према висини спога бупета, наша 
држава долази, у погледу свога ynyTpanin>er за- 
дужења, na једно од последпл1х места, тако да 
joj je обезбеНена могућност емитовања зпатнпх 
количппа ппвих обвезппца, a да се ппи томе ne 
npei)e чак nn степеп задужења суседпих земал.а 
исте повчапе n финансијске структуре — Грчке и 
Бугарске. 

Дозволчте na крају, да вам прпкажем и npe- 
глед унутрашњег задужења разних држава. Taj 
преглед пзгледа овако: 

15 Аустрија 80.— 15. Бугарска 5% 
16 Бразплија 58.— 16. Грчка 4,58% 
17 Грчка 45.— 17. Русија 3,72% 
18 Бугарска 42.— 18. Аустрија 3,35% 
19 Лугославнја 30.— 19. Југославија 3% 
20 Румунија 29.— 20. Румуппја 2,68% 
21 Мађарска 28.— 21. Мађарска 1,25% 
22 Пол.ска 10.— 22. Пол^ска i,20r;. 
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1   Фрапцуска 1.381.— 1 C.  A.  Д. 36,75% 
2   Швајцарска 691.— 2 Швајцарска 36.67% 
3   Италпја 617.— 3 Епглеска 35,30% 
4   С. A. Д. 560.— 4 Италија 23,82'/,' 
5   Белгија 420.— 5 Јапан 20%; 
6   Чехословачка 287.— (i Шланцја 18,88% 
7   Шпапија 313.— 7 Норвешка 17,10',,; 
8   Шведска 279.— 8 Бразплија 15,70% 
9  Епглеска 233.— & Француска 13,46'/. 

10   Норвешка 229.— 10 Белгпја 11,56% 
11   Немачка 205.— 11 Шведска 11,10% 
12 Данска 140.— 12 Данска 10% 
13   Русија 98.— 13 Немачка 9,75'/ 
14   Јапан 81,— 14 Чехословачкг ,   5,75% 

(Одобравање n аљескање). 
Потпрстседипк др. Коста Поповић: Реч пма 

пародни посланик г. Милутин Ствнојевић. 
Мплутин CraHOjeenh: У овоме закопском пред- 

логу су у стварп четпрп законска предлога. Ja ne 
зпам зашто je требало да се ставе сва ова четпри 
законска предлога уједно, тако да ми решавамо 
једповремепо o предлогу Закопа o parnoj штетп, 
o Уредбп o 7% ппнсстициопом зајму од 500 мили- 
ona динара, o Правилнику o фппапспјској ликви- 
дацпји аграрпих односа v Боспп и Херцеговини, и 
o Закопу o фипапсијској ликвидацији отштета за 
беглучке земл>е у Боспи n Херцеговипн. Имамо, да- 
кле, 4 пројекта и ja палазпм да je то малко потежс 
довести све једпо с другим у везу, јер би смо мо- 
рали да пмамо у рукама сва четири закопска пред- 
лога, ако бисмо хтели да видимо у чему je права 
садржппа. 

Ja сам хтео да пскористим ову прилику да 
пред вама пзложим стање са боповпма. Mn смо до- 
бпли боповс n за псплату parne штете na рачуп 
реларација. Извеспп људи, који су били у мплостт1 
код хвдашше фииансијске управе и тадашњег мп- 
нпстра, могли су знатп на месец дапа ранпје да he 
cc Tii боповп прпмптп за државпу заосталу no- 
резу. И опда су omi створпли неке компанпје no 
Осеку и лрупш местима, тако ла су отишли чак до 
Прилепа и покупплп бопове. Чпм су свршплп raj 
nocao, изашло je napeheme да се могу прпмптп са- 
мо од оппх na чпје пме гласе. 

Ja, пак, сматрам овако: држпвпп дуг je дуг, 
a xohe лп се дуг платптп дпрсктпо или индиректио, 
то je сасвим споредпа ствар. Попос државни захте- 
ва да ona пзмирп све своје дугове. Таквих бопова 
пмамо у пароду не баш у зпатпој мерп, јер су omi 
код оппх којп micv зпалн да то користп, и то cv omi 
Koju нису знали целокуппу машшулацију, која nac 
доста кошта. Било je чак n афсра, можемо то жа- 
лити, али оне су немпповпп пратпоцп свих фипап- 
спских послова. Има их, међутим, једап зпатап део 
у Србији, којп cc Biniic ne прпмају n ja i:e могу 
да се помирпм ca тпме да држава ne пла11а своје 
дугове, те сам молио прошлог пута г. Мпппстра фп- 
nancnja n хтео.сам и сад то исто да изчегсм, да се 
оеп старп бопови, којп се палазе у нарочу, рачу- 
пају бар за one порезе које су nponncane ла се 
исплате за 10 годипа, na најпосле ne мора пи за 10 
годипа, пека то буде за порез до 1930 годппе. Било 
би право да г. Мтшстар прпстане на овакав један 
предлог, да размпсли o њему, те да cc n ca тим 
боновима једанпут ликвидира. Бопове су прпмали 
л.удп n na рачуп репарацпја. Рспарацпје су npe- 
стпле, a omi су осталп са боповима. Tu боповп су 
n сада у љпховом прптсжавап>у n ja палазим да бп 
било право n молпм г. Мпнистра фппапспјп, када 
je на дневпом реду ово питате, да поведс пачупа 
o тим боповпма. na ако тппта нека их прпмп за 
стари порез до 1930 годппе. To je све. 

Пптпрстседиик др. Коста Попопић: Пошто ne- 
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ма внше пријављенпх гоБорника, иачелаи претрес 
je завршеи. 11релазнмо na гласање. Гласаће се на 
уиинчајеин иачип ,,за" n „против". Изволнте чути 
прозивку. 

Секрсгар Милаи Мравље ирозива народне по- 
сланнке да гласају и онн су ГЈТасалн овако: 

Гласали су „за": Aijnli Апте, Аксентијевић 
Алексапдар, Алексић Коста, Алиловнћ LLIaliiip, Ан- 
TOMHJeBnIi Душап, Антуиовнћ Јосип, Ауер Људе- 
внт др., Бабамбвић Јордан, Баљић Салих, Беши- 
poBiili Димитрије Р., Божнћ Мнлап, Будтшш Сте- 
ван, Букви11 Александар, Величковић Миладпм, 
Вељковић Вељко, Гаариловић Брапислав, Гаври- 
ловић Ото, Гајшек Карло, Главнчкп Божидар, Го- 
спаднетић Фрањо, Грајић I lepo, Грба Мнлован др., 
Грбић Емилијап, Грђић Васиљ, Деметровић Јурај, 
Дервишић Тоулага, ДобровиК Милаи С., Доброво- 
л>ац Милаи Ј., Довезенскн Јоваи С, Доднћ Але- 
ксандар-Така, Дошеи Мирко др., ДрмелЈ Алојзиј, 
Ђокић Риста, Живанчевић Михаило, Живојиновиђ 
Душан М., ЗахариК Чедомир, Зељковић Бошко, 
Земљић Јакоб, ИвандекићгИвковић Мирко др., Ива- 
нишевић 1 lerap, ИсаковИћ Л\нл11воје Ђ., McaKomili 
Мита, Јевремовић Драгољуб др., Јефтић Милутни 
Ал., Јевтић Михаило Р., Јелић Милупш, Јован 
Андрија, JoiuiiioBiili Александар, Јовичић Добро- 
cai?. Катић Милош, Каћански Стеван, Клннц Антии, 
Кнежевић Стјепо др., Ковач Аите Љ., Ковачевић 
Драгутин-Карло, Коман Албин, Костић Драгутии 
flp., Костнћ Милорад J. др., Краљевић Драган др., 
Крамер Алберт др., Крејчн Антон, Крстић Симо, 
Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богол.уб К., Куња- 
uinli Јоаким, Куртовић Шукрија, Лазаревић Мило- 
иап М., Лазаревић Тодор др., Лазаревић Филип С. 
др., Лисавац Младеи др., Ј1ончар Иван, Лоичар 
СтанкО] Лз'лић I lerap, Макар Даки, Максимовић 

(Вожидар, Максимовић Стјепан, Маланчец Владо 
др., Марјан Ђуро, Маркић Фрањо, Марковић Вели- 
мир, Марковић Мнлорад II., МатиК Ђока Н., Ma- 
Цековић Матија, Машић Марко, Mnjnh Милан Ђ., 
Мнлетић Вјекослав др., MiuiomeBiili Гавро, Мнтро- 
itiih Јоваи Р., МихаиловнК Илија II., Михаиловић 
Светислав др., Мравл>е Милаи, МулалпН Мустафа 
A., Недељковић Урош 11., Никодијевић Аранђел Д., 
Нинковић Трипко, llyiili I lerap др., Остојић Ђуро 
ДР-, Палечек Иван др., Иаранос lIJiuipo Ф., Патрно- 
гић Љуба, Пахерник Фрањо, Перић Матеј др., lle- 
говар Ловро, Петричић Живко др., Иешић Мнлу- 
тнп, Погачник Виктор, Поповић Димитрије On., 
IIoiioBiili Душап, IloiioBHli Јефтимије, Поповић Ко- 
ста др,, (цретседава), Прал>ак Иедељко, Прекоршек 
Ивап, Прша Шиме др., Пуцељ Иван Ј., Радоњнћ 
Милан, РадоњиК Миљан, Pajuh Тоша др., Рапе 
^-таие др., Савић Сава В., Санто Гавро др., Секулић 
Мнлаи др., Селић Јоца М., Селмановнћ Алија, Со- 
ксјлови!! Никола, Спахнћ Владо, Спиндлер Вјеко- 
слав, Станић Аидра, Станишић Владимир др., Ста- 
иојевић Д1)агомпр М., Станојевић Милутин, Cre- 
вановић Мплап, Степаиов Миливој, Стефановић 
Игн>ат, СтојадиновИћ Милослав др., Стошик Ста- 
меико, Тадић Глигорнје др., Томић Јакоб, Tonnli 
Тодор Р., ТопаловнК Милаи, Трбић Василнје, Трку- 
ља Станко, Ћирић Ђо1)1)е, Ћирић Стеван, Узуно- 
"HII Ннкола Т., Урек Иван, Урошевић Мирко Ил., 
Фотирић Арса, Хајдињак Антон, Хаижек Лавослав 
ДР., Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Ннкола, Хри- 
етић Бора, Цеикић Јурај др., Церср Аитон, Ципу- 
Шевић Методије, Чорбић Брапко, Чохаџмћ Хазим, 

Шарковић Тнхомнј), lilera Фердо, Шелмић Драги11 
11., Шиљеговић Владимир, Шнајдар Фрањо. 

Отсутни: Аврамовић Бранко, Анђелиновић Гр- 
гур Будислав др., Аранђеаовић Јован, Бањац ЈБу- 
бомнр, Бараћ Бранко др., Батинић Јозо, Бачић 
Стјепан др., Бенко Јосип, Богдаиовић Исо, Бори- 
сављевић Страхиња, Бркић Стенап, Брушија Pa- 
дослав, Бугарскн Драгутин, Буновић Мнлаи, Ваља- 
вец Стјепаи, Варда Север, ВасиљевиН Стеван др., 
Видаковић Витоиир, Видић Jeina др., Видовић 
Богдаи др., Вошњак Богумил др., Byjnli Димитри- 
je В., Вукићевић Богић др., Гавранчић Отон др., 
Грубаиовић Мнлап, Грубер Фрањо др., Давидови1) 
Витомир, Даниловић Живко, Дтлитријевић Мнта, 
Димитријевић Хаџи Тодор, Драгови!! Милош П., 
Дрљача Браико, Дубоковић Јурај, Ђорђевић Вла- 
димир, ТзуриК Мнханло, Влеговић Иво др., Жива- 
пивнћ Милап, Живковнћ Исидо}), ЖнвковиК Hero- 
ciiM др., Иванчевић Душаи, Илић Срђа-Мидав др.: 
Јанковић Велизар др., Јевтић Животије, Јевгн!-, 
Радовап, Јеличић Божа Ц., Јеремић Жнвојни, Јо- 
иапивић Ђока, Јовановић Јова, Кади11 Хусеин, Kaj- 
маковић Омер, Каламатијевић Михаило Р., Кеше- 
љевић Мнкола др., Киежеви!! Ловро, Кожул Map 
ко др., Којнћ Драгутин др., Крафт Стеван др., Kp 
становић Ристо, Крстић Владимир, Крстић Зари 
je, Крстић Милутип, Крстић Михаило В., Куману- 
ди Коста др., Кунтарић Анте др., КуртовиК Војко, 
Лазаревић Теодосије К., Леушић Ђуро Д1)., Лои- 
чаревић Иваи др., Лукић Живан др., Маринковић 
Војнслав др., Марјанац Симо, Марковић Миленко 
др., Марковић Мнкола, Мастроваћ Аите Ф., Mani- 
ца Павао, Метикош Милап др., Милетић Владн- 
слав, Мидошевић Младен 11., Милутиновић Милин- 
ко Р., Милутиновић Мнлорад Ђ., Мисир>и1) Јовап 
Т., Митрови!/Лзубомнр М., Мозер Ханс др., Мо- 
хорич Иван, HHKIIII Никола др., Никић Федор др., 
Николић Бранко др., Новаковић Тоде др., Њам- 
цул Ранко др., 11авлич Алојзнј, Парабућски Ђорђе, 
llepuh Мнливоје Ђ., llcpnli Нинко др., Перко Дра- 
гутин В., Петковић Мнлаи, Петрак Пикола, Петро- 
Biiii Марко, Пивко Људевит др., Пиштелић Славко 
A. др., Поповић Добривоје Гер. др., IIOIIOBHII Ми- 
лан В., rionoBuli Милан др., IIOIIOBUII Светислав 
др., Прека Никола, Приицип Јово, Пустослемшск 
Расто, Радивојевић Лазар Љ., Радић Иван, Радо- 
вић Саво др., Рако Јанко др., Рорбахер Јулијап 
др., Ружић Внктор др., CaBHii Аранђел П., CafiKo* 
внћ Илија, Сарачевић Раденко, Симић Милорад, 
Смил>анић Тома др., Сокић МилојеМ., Спасовић 
l^,катии, Сршкић Милаи д,), Стажић Јосип, Стај- 
коеић Никола, Стеванбвић Живојин Ар., Стеиано- 
вић Мнлан Р., Стијић Мнлан др., CTOJKOBHII Мн- 
лан Ђ. др., СтрезОвић Крста, Теодоровић Војислав, 
Тешић Максим, Толић Игњат М. др., Торомановић 
Хасаи, Трбојевић Урош др., ТрИфуновић Љубиша, 
Трпковић Ставра К., Ћуковић Милан, Урукало 
Сергије, Фиданчевић Тома др.; Фнзнр Внктор, Хо- 
ђера Светислав В., Цемовић Филнп, Шсћеров Слав- 
ко др., Шифтар Стеван, Шуменковић Илија др., 
Шурмин Ђуро др. 

Потпретседипк др. Коста Поповић: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je у свему 162 на- 
родних посланика и сви су гласали „за". Тиме je, 
господо, примљен у начелу законски предлог o 
изменама и допунама у Закону o исплати ратне 
штете, у Уредби o 7% инвестиционом зајму од 
500 милнона дипара, у Правилнику o финапсијској 
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ликвидацијн аграрних одиоса у Боспи и Херцего- 
випи и у Закону o фнпапсијско.ј ликвидацији за 
беглучке земље у Босми и Херцеговипи. 

Прелазимо na nperpec у појединостима. Гла- 
cahe се седе1ве.\1 и устајањем na уобичајсип na- 
nuli. Молим г. известиоца да изволн читати члан 
no члан. 

Известилац Ото Гавриловић прочита члан 1 
no предлогу Одбора. 

Потпретседичк др. Коста Поповић: Прима ли 
Народпа скупштппа овако прочптапи члап 1? (IIJMI- 
ма) Објављујем да je члап први примлзен. Изво- 
лите чути даље. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
ce/ieibCM n устајањем, усвојила у појединостима 
од члана 2 до члана 10 закључно предлог закона o 
изменама и допунама у Закону o исплати ратне 
штете, у Уредби o 7% ипвестнциопом зајму од50() 
милиона динара, у Правилнику o фппапспјској ли- 
квидацији аграрних односа у Босни и Херцегови- 
пи н у Закопу o фппапсијској ликвидацији за бег- 
лучке земље у ISocnn н Херцеговини no предлогу 
Одбора. 

Потпретссдипк др. Коста Поповпћ: Пошто je 
Народпа скупштппа прпмила и у поједипостима 
овај предлог закона прелазимо на поименично 
гласање у целости. Молпм г. секретара да извршп 
прозивку. 

Сскретпр Милан Мравље прозива послаппке да 
гласају n они су гласали овако: 

Гласали су „за": Aljiih Апте, Аксентијевић 
Александар, Алексић Коста, Алпловп11 LLIalini), An- 
TOHHJeBuli Душан, АптуповнК Јосип, Ауер Људе- 
вит др., Бабамовић Јордан, Баљић СалиХ, Беши- 
poBiili Димитрије Р., Божић Мнлан, Будишин Сте- 
ван, Буквић Александар, Величковић Миладин, 
Вељковић Вел.ко, Гаврпловпћ Браппслав, Гаври- 
ловић Ото, Гајшек Карло, Главички Божпдар, Го- 
сподпетп!! Фрањо, Грајић Ilepo, Грба Мпловап др., 
Грбић Емилијан, Грђић ВасилЈ, Деметровп!! Jyi)aj, 
Дервишић Ђулага, Добровић Милан С., Доброво- 
љац Милап Ј., Довезепскн Јован С, Додић Але- 
ксандар-Така, Дошен Мпрко др., Дрмељ Алојзиј, 
Ђокић Риста, Живанчевић Михаило, >Kni!ojiiiioiiiiii 
Душан М, Захарић Чедомир, Зел.ковпћ Бошко, 
Зсмл.пћ Лакоб, 1 lnaii/ieKiiii-l IBKOBIIII Мпјжо др., Ива- 
ппшевпћ Петар, Исаковић Мплпвоје Ђ., Исаковић 
Мита, JeBiicMOBiili Драгол.уб др., Јефтић ЛАплутпп 
Ал., JeBTnii Михаило Р., Јелић Милутин, Јовап 
Апдрпја, .loiianoBnti Александар, Јовпчић Добро- 
сав. Kanili Мплош, Каћански Стеван, Клинц Антон, 
Ккежевић Стјепо др., Ковач Анте ^b., Ковачевић 
Драгутин-Карло, Коман Албин, Костић Драгутип 
др., Костић Милорад Ј. др., Крал)евић Драган др., 
Крамер Алберт др., Крејчи Anron, Крстић Спмо, 
Кујунџић Андрија К., Кујунџић БоголЈуб К., Куња- 
ninii Лоакпм, Куртовић Шукрија, Лазаревић Мпло- 
ван М., Лазаревић Тодор др., Лазаревић Филип С. 
др., Лисавац Младен др., Лончар Ивап, Лопчар 
Станко, Лулић Петар, Макар Дако, Максимовић 
Божидар, Максимовић Стјепан, Маланчец Владо 
др., Марјан Ђуро, Mapiaih Фрањо, Мар^овић Белп- 
мпр, Марковић Милорад 11., Матић Ђока И., Ма- 
цековпћ Матија, Mainnli Марко, Мијић Мплап Ђ., 
Милетић Вјекослав др., Милошевић Гавро, Мптро- 
вић Јовап Р., Михаиловић Илија П., Михаиловић 
Светпслав др., МравлЈе Мплап, МулалпЈ! ^устафа 

A., Иедељковнћ Урош II., Никодијевић Арап^ел Д., 
HunKOBnli Трипко, Нуић Петар др., Остојић Ђуро 
др., Палечек Ивап др., Ilapanoc Шпиро Ф., Иатрпо- 
niii Љуба, Пахерник Фрапзо, Перић Матеј др., Пе- 
товар Ловро, 11етричић Жнвко др., 1 leuinh Мплу- 
nin, Погачппк Виктрр, Поповић Димитрије On., 
nonoiiiili Душап, lIonoBnh Јефтимије, Поповпћ Ко- 
ста др., (претседава), 1 li)ajbai< Недељко, Прекоршек 
Ивап, Прша Шпме др., Пуцељ Ивап Ј., Радоњпћ 
Мплап, Радоњић Мпљап, Pajnli Тоша др., Pane 
Стане др., CaBnh Сава В., Санто Гавро др., Секулић 
Милан др., Селић Јоца М., Селмаповпћ Алпја, Со- / 
коловиК Никола, Спахпћ Владо, Спиндлер Вјеко- 
слав, Станић Апдра, Станишић Владпмпр др., Ста- 
ноЈсвпћ Драгомпр М., Станојевић Милутин, Cre- 
вановић Мплап, Степанов Мпливој, Стефановић 
Игљат, Стојадинбвић Мнлослав др., Croiuiih Ста- 
менко, Тадић Глигорије др., TOMUII Јакоб, Тонић 
Тодор Р., Топаловић Мплан, Трбић Василнје, Трку- 
.'ba Стапко; Ћирнћ Ђор1)е, Ћирић Стеван, Узуно- 
вић Микола Т., Урек Ивап, Урошевнћ Мпрко Ил., 
Фотпрпћ Арса, Хајдпњак Антоп, Хапжек Лавослав 
др., Хасанбеговић Авдо др., Хрибар Нпкола, Хрп- 
стић Бора, UeiiKiili Јурај др., Церер Аптоп, Ципу- 
шевић Методпје, Чорбић Бранко, Чохаџић Хазим, 
Шарковић Тихомир, Шега Фердо, Шелмић Драгић 
11., Шиљеговић Владпмпр, Шпајдар Фрањо. 

Отсутии: Аирамовић Брапко, Анђелиновић Гр- 
гур Будислав др,, Аранђеловић Јовап, Бањац Л^у- 
бомпр, Бараћ Бранко др., Батинић Јозо, Бачић 
Стјепан др., Бенко Јосип, Богдаповп!! Исо, Бори- 
сављевић Страхиња, Бркић Степан, Брушија Ра- 
дослав, Бугарски Драгутин, БуповиЈ! Милан, Ваља- 
вец Стјепан, Варда Север, Васпљевић Стеван др., 
Видаковић Витомпр, Видић Јеша др., Видовић 
Богдан др., Вошњак Богумил др., Вујић Димптри 
je В., Вукићевић Boruh др., Гаврапчнћ Отон др., 
Грубановић Милап, Грубер Фрањо др., Давндовп!! 
Вптомпр, ДаНиловић Живко, Димнтријеви11 Мита, 
Димитријевић Хаџи Тодор, ДраговпЈ! Милош II., 
Дрл.ача Брапко, ДубоковпЈ! Јурај, Ђорђевић Вла- 
днмир, Ђурић Михаило, Елеговић Иво др., Жива- 
noiiiiti Мнлап, Живковић Испдор, Живковић Него- 
сим др., Иванчевић Душап, НлиЈ! Ср1)а-Мплан др., 
Јанковић Велиза!) др., Јевтић Животије, Јевтић 
Радовап, Јеличић Божа Ц., Јеремић Живојин, Јо- 
вановић Ђока, Jouanoimfi Јова, КаднН Хусеин, Kaj- 
маковић Омер, Каламатијевић Михаило Р., Кеше- 
љевић Никола др., Кнежевић Ловро, Кожул Мар- 
ко др., Којић Драгутин др., Крафт Стевап др., Кр- 
становић Ристо, Крстић Владимир, Крстић Зари- 
је, KpcTHJi Мплутип, Крстић Михаило В., Куману- 
ди Коста др., Куптарнћ Апте др., Куртовић Војко, 
Лазаревић Теодоспје К., Леушић Ђуро др., Лоп- 
чаревић Ивап др., Лукић Живан др„ Маринковић 
Војпслав др., Марјапац Спмо, Марковић Миленко 
др., Марковић Никола, Мастровић Анте Ф., Мати- 
ца Павао, Метикош Мплаи др., Милетић Влади- 
слав, Милошевпи Младен П., Милутиновић Мнлин- 
ко Р., Милутиновић Милорад Ђ., Мпсирли!) Јовап 
Т., MiiT!)OBiih Љубомир М., Мозер Хапс др., Мо- 
хорич Ивап, Никић Никола др., Никић Федор др., 
Николић Брапко др., МоваковиЈј Тоде др., Њам- 
цул Рапко др., Павлич Алојзиј, Парабућски Ђор})е, 
I k'piiti Миливоје Ђ., nei)iiii Нинко др., Перко Дра- 
гутнп В., neTKOBiili Милап, Петрак Никола, Петро- 
liiiii Марко, Пивко Лзудевнт др., Пиштелић Славко 
A. др., Поповнћ Добривоје Гер. др., Поповић Ми- 
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лаи в., Поповић Милан др., nonomili Светислав 
Др., Прека Никола, Припцип JOHO, Пустослемшек 
Расто, Радивојеви11 Лазар Jh., Радић Иван, Радо- 
BHli Саво др., Рако Јанко др., Рорбахер Јулијан 
Др., Ружић Виктор др., Савић Аран1)ел П., Савко- 
BHii Илија, Сарачевић Раденко, Симић Милорад, 
Смиљанић Тома др., Спкић Ј^илојеМ., Спасовић 
Еукатин, Сршкић Милан др., Сзажић Јосип, Стај- 
коиић Пнкола, Стеваиовић Живгјин Лр., Степано- 
вић Милаи P.j Стијић Милан др;, Стојковнћ Ми- 
Лан Ђ. др., Стрезовић Крста, Тсодоровп!! Војислав, 
Teiiinh Макснм, Толић Игњат М. др., Торомановић 
Хасаи, Трбојевић Урош др., Трифуновић Љубиша, 
Трпковић Ставра !(., Ћуковић Милан, Урукало 
Сергије, Фиданчевић Тома др,, Физнр Виктор, Хо- 
bepa Светислав В., Цемовић Филип, LUeliepoB Слав- 
«0 др., Шифтар Стеван, Шуменкрвић Илија др., 
Шурмин Ђуро др. 

(После гласања) 

Потпретседник др, Коста llonoBiih: Изволнте 
1'ути резултат гласања. Гласало je у свему 162 na- 
родцих посланика и свн су гласали ,,за". Овим јо 
и копачно у целини примљен закоиски предлог o 
изменама и допунама у Закону o исплати ратне 
Штете, у Уредби o 7% имвсстиционом зајму од 500 
Милиона динара, у Правилнику o фипаисијској ли- 
квидацији аграрних односа у Босни и Херцеговини 
и у Закоиу o финансијској ликвидацији оштета за 
беглучке земл>е у Босни и Херцеговини и у смислу 
§ 64 Устава 6iilie упућен Сенату na даљи рад. 
(Пл»ескање). 

П|)слазимо сада на пету тачку дневнога рсда: 
Претрес извештаја Финансијског одбора o пред- 
логу закона o накнадним н ванредшш кредитима 
Уз буџет државних расхода и прихода за буџег- 
С|<у 1933/34 годину. Реч има г. Министар финан- 
сија. 

Мппистар финЗнСија др. Милорад Ђор1)епи11: 
' осподо, овај законски предлог садржи неколико 
неизбежних корекција у буџету за 1933/34 годину 
који je сада иа снази н ради се углавиом na ис- 
Правци неколнких рачунских грешака, које су бн- 
ле учпњене приликом састава буџета за 1933/34 
годи11у односно приликом прорачунавања додатка 
Ha скупоћу код неких ресора као што су Министар- 
стно просвете, Министарство социјалне полнтпке 
и народног здравл^а n Министарство трговнне и 
индустрцје. Уз то су дошла још два три мања по- 
Већања, која су потребама службе била немпновио 
"зазваиа, као што je случај са кредитом од 580.000 
Дипара код Мипистарства саобраћаја за ноћну 
службу изазвану особитим државним потребама. 
Укупна сума свих ових корекција износи 21 мили- 
он динара. По ранијој пракси овакве издатке одо- 
оравала je сама Влада, na je накнадно тражено да 
Се onu кроз Финансијски закон у Скупштини при- 
Ме- И ако je та пракса била опортуна, ja сам пред- 
ложио Крал.евској влади да се прво изиђе пред 
пародну скупштину и тражи o;i,o6peibe за те из- 
Датке пре него што се тп издатци ефективио ан- 
ј"ажују. Зато вас молим да ове корекције у теку- 
пем буџету изволите одобрнти да ne би државно 
0собл>е> које има права на спојс принадлежностн 
И без обзира na буџетске кредпте, остало без npn- 
"адлсжностп за последња два месеца ове буџет- 
ске годппе. (Узвпцп: Прима се). 

Потпретседник др. Авдо Хасапбеговн!!: Иошто 
се шгко впше mije јавио за реч прелазпмо na гла- 
саље у начелу. (Узвици: Прима се). Гласаће се na 
уобнчајепп начин „за" и „протнв". Молим r. се- 
кретара да извршп прозивку. 

Секретар Милап Мравље прозива послапике да 
гласају n они су гласали овако: 

Гласали су „за": Ађић Анте, Аксентијевић 
Александар, Алексић Коста, Алнловић lilahnp, Ан- 
тонијевић Душан, Антуновић Јосип, Ауер Људе- 
вит др., Бабамовић Јордан, Баљић Салих, Бешп- 
ровић Димитрије Р., Божп!! Милан, Будишин Сте- 
ван, Буквић Алексапдар, Величковић Миладпн, 
Велжовпћ Вељко, Гавриловић Бранислав, Гаври- 
ловић Ото, Гајшек Карло, Главичкн Божидар, Го- 
сподпетпћ Фрањо, Грајић 1 lepo, Грба Мпловаи др., 
Грбић Емилијан, Грђић Васиљ, Деметровић Јурај, 
Дервишић Ђулага, Добровић Мплап С., Доброво- 
л>ац Милан .)., Довезенски Јован С, Додић Але- 
ксандар-Така, Дошеп Мнрко др., Дрмељ Алојзпј, 
Ђокић Риста, Живанчевић Мпхаило, Живојиновић 
Душан М., Захарић Чедомир) Зел.ковпћ Бошко, 
Земљић Јакоб, Ивандекић-Ивковић Мпрко др., Ива- 
нишевић Петар, Исаковић Миливоје Ђ., HcaKouiiii 
Мпта, Јевремовић Драгољуб др., .IC(1)TII1I Л^плутпп 
Ал,, JeBTnli Михаило Р., Јелић Милутин, Јован 
Андрија, Јовановић Александар, Јбвичић Добро- 
сав, Kanili Мплош, Каћански Стевап, Клинц Антоп, 
Кнежевић Стјепо др., Ковач Анте Љ., Копачевп1> 
Драгутин-Карло, Комап Албин, Костић Драгутии 
др , Костић Милорад Ј. др., Краљевпћ Драгап др., 
Кра.мер Алберт др., Крејчп Аптоп, Крстнћ Спмо, 
Кујунџић Андрија К., Кујунџић БоголЈуб К., Куња- 
шић Јоаким, Куртовић Шукрија, Ла^аревић Мпло- 
вап М., ЛазаревиЈ! Тодор др., Лазаревпћ Филип С. 
др., Лисавац Младеп др., Лончар Иван, Лончар 
Станко, Лулић Петар, Макар Дако, Максимовић 
БоЖидар, Максимовић Стјепап, Малапчец Владо 
др, Марјан Ђуро, Маркић Фрањо, Марковић Вели- 
мир, Марковић Мплорад 11., Матић Ђока Н., Ma- 
цековић Матија, Машић Марко, Mnjiih Мплап Ђ., 
Милетић Вјекослав др., Мплошеви!! Гавро, Мптро- 
Biili Јован Р., Михаиловић Илија П., Михаиловић 
Светислав др., Мравље Милаи, Мулалић Мустафа 
A., Недељковић Урош 11, Никрдијевић Лрап1)ел Д., 
1 [инковић Трипко, Нупћ Петар др., Остојић Ћури 
/ip., Палечек Ивап др., llapanoc Шппро Ф., Иатрпо- 
inii Љуба, Пахерник Фрафо, Перић Матеј дрч Пе- 
товар Ловро, Петричић Живко др., Пешић Милу- 
тпп, Погачник Виктор, Поповић Димитрије On., 
Поповић Душан, Поповић Јефтимије, Поповић Ko- 
ста др., (претседава), ПралмЖ Недељко, Прекоршек 
Иван, lipiiia Шиме др., Пуцељ Иван .1., Радоњић 
Милан, Радошпћ Мил>ан, Pajiih Тоша др., Рапе 
Стане др., Савић Сава В., Санто Гавро др., Секулић 
Милан др., Селић Јоца М., Селмаповпћ Алија, Со- 
Ko.'iomili Никола, Спахић Владо, Спппдлер Вјеко- 
слав, CTaimli Андра, CTamiimili Владимпр др,, Ста- 
nojeBiiii Драгомир М., Станојевић Милутин, Сте- 
вановић Милан, Степанов Мплпвој, Стефановић 
Игњат, Стојадиновић Милослав др., Стошић Ста- 
менко, Тадић Глигорије др., Томић Јакоб, Тонић 
Тодор Р., Топаловић Мплап, Трбпћ Васплпје, Трку- 
.i.a Станко, Ћирић Ђорђе, Ћирић Стеван, Узупо- 
Biili Никола Т., Урек Иван, Урошевпћ Мирко Ил., 
Фотпрнћ Арса, Хајдињак Антоп, Ханжек Лавослав 
др., Хасапбеговпћ Авдо др., Хрпбар Никода, Хри- 
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cnili Бора, Ценкић Јурај др., Церер Аитои, Ципу- 
uieiiiili Методије, Чорбић Бранко, Чохаџић Хазим, 
Шарковић Тихомир, Шега Фердо, Шелмић Драгии 
II., Шиљеговић Владимир, Шнајдар Фрањо. 

Отсутни: AupaMOBHli Брапко, Анђелиновић Гр- 
гур Будислаи др., Аран1)елови11 Јован, Бањац Љу- 
бомир, Бараћ Бранко др., Батинић Јозо, Бачић 
Стјепаи др., Бенко Јосип, Богданопић Исо, Бори- 
сављевић Страхиња, Бркић Степан, Брушија Ра- 
дослав, Бугарски Драгутин, Буновић Милаи, Ваља- 
вец Стјсиап, Варда Север, Васиљевић Стеваи др., 
Вндаковнћ Витомир, Види!] Јеша др., Видовић 
Богдап др., Вошњак Богумил др., ByJHli Димнтри- 
је В., Вукићевић Богић др., Гавранчић Отон др., 
1'рубановић Милан, Грубер Фрањо др., Давидовни 
Витомир, Даниловић Живко, Димитријевић Мита, 
Димитријевић Хаџи Тодор, Драговић Мнлош П., 
Дрљача Брапко, Дубоковић Јурај, Ђор^евић Вла- 
димир, Ђурић Михаило, Елеговић 11во др., Жива- 
iioBiih Милаи, Живковић Исидор, Ж^вковић Него- 
сим др., Иванчевнћ Душаи, Или!! Срђа-Милаи др., 
Јанковић Велизар др., Јевтић Животнје, Јевтић 
Радован, Јеличић Божа Ц., Јеремић Живојим, Јо- 
вановић Тзока, Јовановић Јова, Кадић Хусеин, Кај- 
маковић Омер, Каламатијевић Михаило Р., Кеше- 
љевић Никола др., Кнежевић Ловро, Кожул Мар- 
ко др., Којић Драгутин др., Крафт Стеван др., Kp- 
становић Ристо, Крстић Владимир, Крстић Зарн- 
је, Крстић Мнлутин, Крстић Мнхаило В., Кумаиу- 
ди Коста др., Куитарић Анте др., Куртови!) Војко, 
Лазаревић Теодосијс К., Леушић Ђуро др., Лои- 
чаревић Иваи др., Лукић Живан др., Марииковнћ 
Војислав др., Марјанац Симо, Марковић Миленко 
др., Марковић Никола, Мастровић Анте Ф.. Мати- 
ца Павао, Метнкош Мнлан др., Милетић Влади- 
слав, MIL'IOUICBHII Младен П., Милутиновић Милии- 
ко P., Милутиновић Милорад Ђ., Мнснрлић Јоваи 
Т., MirrpoBHli Љубомир М., Мозер Хапс др., Мо- 
хорич Иваи, Никић Никола др., Никић Федор др., 
Николић Бранко др., Новаковић Тоде др., Њам- 
цул Рапко др., Павлич Алојзиј, Парабућски Ђорђе, 
Перић Милнвоје Ђ., Перии Нинко др., Перко Дра- 
гутии В., Петковић Мнлап, Петрак Микола, Петро- 
Biili Марко, Пивко Лзудевит др., Пиштелић Славко 
A. др., Поповић Добривоје Гер. др., Поповић Ми- 
лан В., Поповић Милап др., Поповић Светислав 
др., Прека Микола, Принцип Јово, Пустослемшек 
Расто, Радивојевић Лаза() Љ,, Радић Иваи, Радо- 
вић Саво др., Рако Јапко др., Poi)6axep Јулнјап 
др., Ружић Виктор др., CaBuli Аранђел II., Савко- 
вић Илнја, Сарачевић Раденко, Симић Милорад, 
Смиљанић Тома др., Со.чип МилојеМ., Спасовић 
Вукашин, Сршкић Милаи др., Стажић Јосип, Стај- 
КОВИћ Никола, Стеванови!! Жнвојин Ар., Степано- 
вић Милап Р., Стијић Милан др., Стојковић Ми- 
лап Ђ. др., Стрезови!! Крста, Теодорови!! Во.јнслав, 
Тешић Максим, Толић Игњат М. др., Тороиановић 
Хасан, Tp6ojeBiili Урош др., Трифуновић Лзубиша, 
Трпковић Ставра К., Ћуковић Милан, Урукало 
Сергије, Фиданчевић Тома др., Физир Виктор, Хо- 
i)ei)a Светислав В., UCMOBHII Филип, ШеКеров Слав- 
ко др., [11и({)тар Стеван, Шуменковић Илија др., 
Шурмин Ђуро др. 

(После гласања) 

Потпретседитс др. Авдо Хасанбеговић: Изво- 
лите чути резултат гласања.   Гласало je у свему 

1G2 народних посланнка и сви су гласали „за". Ире- 
ма томс je овај законски иредлог примљен у на- 
челу. Прелазимо на претрес у појединостима. Мо- 
лим г. известиоца да изволи читати параграф no 
параграф. 

Известплац Ото ГавриловиГ! прочита § 1 пред- 
лога закоиа o накнадним и ванредним кредитима 
уз буџет државних расхода и ирихода за 1933/34 
годипу no предлогу Одбора. 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: При- 
ма ли Народна скупштипа прочитани § 1 ? (Прнма) 
Објављујем да je § 1 примљеп. Изволите чути 
даље. 

— За овим je 1 [ародна скупштина, гласајући 
седењем и устајањем, усвојила у појединостима 
од § 2 до § 6 закључпо предлог закопа o накнад- 
ним ii ванредним кредитима уз буџет државпих рас- 
хода и прнхода за 1933/34 годииу no предлогу 
Одбора. 

Иотпрстседиик др. Авдо Хасанбеговић: По- 
што je Народпа скупштнпа примила и у поједи- 
ностима овај предлог закона, прелазимо na пои- 
менично гласање у целиии. Молим г. секретара да 
изврши прозивку. 

Секретзр Милан Мравље прозива посланике да 
гласају и onu су гласали овако: 

Гласали су „за": Aljnh Апте, Аксентијевић 
Алексапдар, Алексић Коста, АлиловпК lilahnp, Ан- 
тонијевић Душап, Антуновић Jocnn, Ауер ЈБуде- 
вит др., БабамовпЈ! Јордап, Балш!! Салих, Беши- 
poBiih Димитрије Р., Божић Милап, Будпшип Сте- 
ван, Буквп!! Александар, Велпчковић Мпладпп, 
Вељковић Вељко, Гаврпловић Браппслав, Гаври- 
ловпћ Ото, Гајшек Карло, Главички Божпдар, Го- 
споднетић Фрањо, Грајић Перо, Грба Мпловап др., 
Грбић Емилијан, Грђић Васпљ, Деметровић Јурај, 
Дервпшп!! Ђулага, ДобровпК Мплап С, Доброво- 
љац Милан Ј., Довезенски Јован С, Додић Але- 
ксо.ндар-Така, Дошеп Мирко др., Дрмељ Алојзнј, 
ЂокиЈ! Риста, Живанчевић Михаило, ЖивојпповиЈ! 
Душан М., Захарић Чедомир, Зељковић Бошко, 
Земл>ић Јакоб, Ивандекић-Ивковић Мпрко др., Ива- 
niiineBiili Петар, ИсаковпЈ! Миливоје Ђ., Исаковић 
Mina, Јевремовић Драгољуб др., Јефтић Мнлутнп 
Ал.. Јевтић Михаило Р., Јелић Милутин, Јовап 
Лидрпја, Јовановић Ллексапдар, Јовичић Добро- 
сав, Катић Мплош, Каћански Стеван, Клинц Антон, 
Киежевић Стјепо др., Ковач Анте Jb., Ковачевић 
Драгутин-Карло, Коман Албпп, Kocinii Драгутин 
др , KocTiili Мплорад Ј. др., Краљевић Драган др., 
Крамер Алберт др., Крејчи Аптоп, Крстић Симо, 
Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К., Куња- 
uinli Јоаким, Куртовић Шукрија, Лазаревић Мпло- 
ван М., Лазаревић Тодор др., Лазаревић Филип С. 
др., Лпсавац Младеп др., Лопчар Иван, Лопчар 
Стапко, Лулпћ Петар, Макар Дако, Максимовић 
Божпдар, Максимовић Стјепап, Малапчец Владо 
др., Марјан Ђуро, Маркић Фрањо, Марковић Вели- 
мир, Марковић Милорад 11-, Матић Ђока Н., Ма- 
цековић Manija, Машпћ Марко, Мијић Милап Ђ., 
Милетић Вјекослав др., Мплошевпћ Гавро, Митро- 
nnh Јовап Р., Михаиловић Илија II., Михаиловић 
Светпслав др., Мравље Мплан, Мулалић Мустафа 
A., Недељковић Урош П., Никодијевић Арап1)ел Д., 
Нинковић Трппко, Нуић Петар др., Остојпћ Ђуро 
др., Палечек Ивап др., Парапос Шпиро Ф., Патрно- 
гић Љуба, Пахерппк Фрањо, Перпћ Матеј др., Пе- 
товар Ловро, Петричић Живко др., Пешић Милу- 
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тнн, 1 (огачник Виктор, Поповић Димнтрнје Он., 
Поповиђ Душаи, Поповић Јефтимије, llouoBiih Ко- 
ста др., (11[)етседаиа), Праљак Недељко, Прекоршек 
Ииаи, llpuia Шнме др., Пуцељ Иваи Ј., Радољић 
Милан, Радоњић Миљап, Pajuli Тоша др., Раие 
Станс др., Caunli Сава В., Санто Гавро др., Секулић 
Милан др., Селић Јоца М., Селмановић Алнја, Со- 
холовиН Никола, Ciiaxnli Владо, Спиндлер Вјско- 
слав, Станић Аидра, Стапишић Владимир др., Ста- 
"ojeBiili Драгомнр М., Станојевић Мплутии, Сте- 
Ban()Biiii Мнлан, Степанов Миливој, Стефановић 
Игњат, Стојадиновић Мнлослав др., Cromuli Ста- 
Менко, Тадић Глигорије др., TOMUII Јакоб, Тонић 
Тодор Р., Топаловић Милан, Трбић Василије, Трку- 
л>а Станко, Ћирић Ђорђе, Ћирић Стеваи, Узуно- 
ВИћ Никола Т., Урек Иван, Урошевић Мирко Ил., 
Фотирић Арса, Хајдињак Антон, Ханжек Лавослав 
ДР-, Хасанбеговић Авдо др. (претседава),- Хрибар 
Ннкола, ХристиН Бора, Ценкић Јурај др., Церср 
Аптон, Ципушеви!! Методнје, Mopuuli Бранко, Чо- 
Хаџић Хазим, Шарковић Тихомир, Шсга Фердо, 
Шелмић Драгић Ц., Шнл>егови11 Иладимир, Шнај- 
Дар Фра^о. 

Отсутни: Аврамови!) Bi)aiiKo, Анђелиновић Гр- 
гУр Буднслав др., Арап^слови)! Јовап, Бањац Љу- 
бомир, Bapali Бранко др., Батинић Јозо, Бачић 
Стјепан др., Бенко Јосип, БогдаповиИ Исо, Бори- 
сављевић Страхи1оа, Бркић Степаи, Брушија Ра- 
Дослав, Бугарски Драгутии, ByiioBiili Милап, Ваља- 
всц Стјепан, Варда Ссвср, Васиљевић Стеван др., 
^идаковић Витомир, Видић Јеша др., Видови!! 
рогдан др., Вошњак Богумпл др., Вујић Димитри- 
Јс В., Вукићебић Boniii др., Гавранчић Отон др., 
'РубановиЈ! Милан, Грубер Фрањо др., Давндовн11 
Вито.мир, ДаниловИћ Живко, Димитријевић Мита, 
Димитријевић Хаџи Тодор, Драгови!! Милош U, 
Дрљача Бранко, Дубокови!! Јурај, Ђорђевић Вла- 
Дчмир, Ђурић Михаило, Елеговић Иво др., Жи 
"OBHII Милан, Живковић Исидор, Живковић Него- 
сим др., Иванчевић Душан, Или!! Срђа-Мнлап др., 
•'aiiKOBnli Велнзар др., Јевтић Животије, JCBTIIII 
Радован, Ј^личић Божа Ц., Јеремић Живојин, Ло- 
вановић Ђока, JoBanoBnli Јова, Кадић Хусеин, Kaj- 
маковић Омер, Каламаиијевић Михаило Р., Keuie- 
Љевић Микола др., Kiie>KeBiiii Ловро, Кожул Мар- 
Ко Др., Kojnli Драгутин др., Крафт Стеван др., Кр- 
становић Рнсто, Крстић Владимир, Крстић Зари- 
Је. ICpcTiili Мнлутнн, KpcTnh Михаило В., Кумапу- 
Ди Коста др., Кунтарић Аите др., Куртови!! Војко, 

Лазаревнћ Теодосије К., Леушнћ Тоуро др., Лон- 
чаревић Иван др., Лукић Живан др., Мцринковић 
Војислав др., Марјаиац Симо, Марковни Миленко 
др., Маркивић Микола, Мастровић Анте Ф., Мати- 
ца Иавао, Метикош Милан др., Милетић Влади- 
слав, Милошеви!] Младен 11., Мплутнновн11 Мнлин- 
ко Р., Милутиновић Милорад Ђ., Мисирлић Јовап 
Т., Митровић Јђубомир М., Мозер Ханс др., Мо- 
хорич Ивап, Никић Никола др., Никић Федор др., 
Николић Брапко др., Новаковић Тоде др., Њам- 
цул Ранко др., Павлич Алојзнј, Парабућски Тоорђе, 
Перић Миливоје Ђ., ПериК Нинко др., Перко Дра- 
гутин В., Петковић Милан, Петрак Ннкола, Петро- 
вић Марко, Пивко Лзудевит др., Пиштслић Славко 
A. др., HoiioBHli Добривојс Гер. др., Поповић Ми- 
лан В., Поповић Милан др., Поповић Свстислав 
др., Прека Никола, Прнпцип Јово, Пустослемш.ек 
Расто, Радивојевић Лазар Љ., Радић Иван, Радо- 
Buli Саво др., Рако Јанко др., Рорбахер Јулијаи 
др., Ружић Внктор др., Сапић Аран1)ел П., Савко- 
mili Илнја, Сарачевић Радомко, Симић Милорад, 
Смил>анић Тома др, Сокић МилојеМ., Спасовић 
Букашин, CpuiKnh Милан др., Стажнћ Јосип, Стај- 
Komili Никола, Стевановић Живојин Ар., Стспаио- 
iiiih Мплан Р., Стијић Милан др., Стојковић Мн- 
лап Ђ. др., Стрезовић Крста, Теодоровић Во.јнслав, 
Teumli Максим, Толић Игжат М. др., Торомановић 
Хасан, Трбојевић Урош др., Трифуновић ЛЈубиша, 
Трпковић Ставра К., Ћуковић Мнлан, Урукало 
Сергије, ФиданчевиИ Тома др., Физир Виктор, Хо- 
ђера Светнслав В., Цемпви!! Филип, LUehcpoB Слав- 
ко др., Шифтар Стеван, Шумеиковић Илија др., 
ПЈурмип Ђуро др. 

(После гласаља) 
Потпрстссдиик др. Авдо Хасанбеговић: Госпо- 

до нзволите чути резултат гласања. Гласало je у 
свему 162 посланика и сви су гласали „за". Према 
томе je закопскн предлог o пакнадним и вапред- 
пим креднтима уз буџет државних расхода и при- 
хода за 1933/34 годиму усвојеи и копачно у цели- 
ни и на основу члапа 64 Устава биће упућен Се- 
нату на даљн рад. (ПлЈескање). 

Овим смо, господо иародпи послапмци, дапа- 
шњи дневнн ред исцрплн и ja ћу даиашњу седиицу 
да закључим. Идућа седница биће заказаиа писме- 
ним путем, са дневни.м редом: утврђиваље дисв- 
иог реда. 

Данашња седница je закл.уче11а. 
Седница je закл>учена у 12,40 часова. 

П P И Л O 3 и 
ЧАРОДНА СКУПШТИМА 
Кралзевине Лугославије 
Финансијски одбор 

Бр. 1188 
(j фебруара 1934 годиие 

• у Београду. 

ГоСПОДИ11у 
ПРЕТСЕДИИКУ НАРОДМЕ СКУПШТИИЕ 

Господине Претседниче, 
Финансијски одбор Народие скупштине про- 

учио je предлог закона o накиадннм и ваиредпим 
Кредитима уз Буџет државних расхода и прихода 
sa 1933/34 годину, na ми je част у прнлогу доста- 
витн Вам нзвештај са молбом na даљп законски 
поступак. 

Изволнте, Господнне Претседнпче, прпмптп n 
овом прилпком yBepcibe o мом особптом пошто- 
вању. 

П.Претседпнк 
Фцпапспјског одбора, 
Др Сл. lilehepoB с. р. 



258 ХП РЕДОВНИ САСТЛНЛК — 7 ФЕБРУАРА 1934. 

НАРОДМОЈ СКУПШТИНИ 
Финансијски одбор Народне скупштинс све- 

страно je проучио предлог закопа o накнадним и 
ванредним кредитима уз Буџет државних расхода 
и прихода за 1933/34 годину и mije учипио ни- 
какие промене у овоме предлогу. 

Финансијском  одбору  част je  замолити  На- 
родиу скупштину, да изволи примнти овај закои- 
ски предлог у иачелу и у поједнностима без измене. 

За известноца одређен je г. Ото Гаврнловић. 
П.Претседник 

Др Сл. IlIehepoB с. р. 
За секретара, 

Салих Баљић с. р. 

Чланови: 

Др. Вјекослав Милетић с. р., др. Ауер Људевит с. 
р., Добра Ловичић с. р., др. Филип Лазаревић с. р., 
Ото Гавриловић с. р., Л1илан Ћуковић с. р., др. Ђу- 
ро Остојић е. р., Урош П. Недељковић с. р., Душа! 
Иванчевић с. р., БогољуО КуЈунџић с. р., Влада Ми- 
летнћ с. р., др. Кожуљ с. р., др. Светнслав ПоповиИ 
с. р., Виктор Погачник с. р., Антон Крејчи с. р., 
Л^илутин Станојевић с. р., Ловро Петовар с. р.. 

Бижа Јелнчић с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Николе Никића и другова, народних послаии ка, на Министра унутрашњнх послова o поступку 
жандармеријских oprana у срезу Нова Градишка. 

Господнне Миннстре, 
Ми смо Вас већ иеколико пута путем интер- 

пелација у Народиој скуиштнин упозоравали iia 
дивл>ачки поступак жапдармеријских и среских 
органа у Срезовима загребачком, бродском н т. д. 
a нарочпто у срезовима далматинским. 

Мјесто да сте штогод против тога подузелн 
и кривце казнилп, Ви сте допустили да се овакав 
дивљачки поступак и даље шири. 

Такав систсм батншапЈа и злоставл.ања увео 
je у Ново-Градишком срезу no злу гласу позиати 
срески начелник Милан Kocniii, којн je овамо до- 
шао из Биограда на мору. 

По његовој су иарсдби недавио затворепи се- 
љаци Јосип Главаш, Стјепан и Аитун Јурић, те 
Драган Луцпћ, од којих су Главаш и Луцић толико 
испребијани и тучени, да je први од озледа био 
сав натечеи, док je други и крв пл:>увао. Кадл се 
супруга Јоснпа Главаша против таквог поступка 
притужила и за свога мужа тражила ЛЈечничку 
noMoh, срески начелиик г. Милан Костић пресудно 
je на 8 дана затвора. Озледе и доставе ne могу re 
сакрнтн, јер су их вишс од 60 сељака видјели, који 
су no ncTOM овом среском  начелнику ухапшени. 

Како се више ne може трпјстп, да Bn оваквога 
"скандалрзнога „уредовап.а" жандармерије и срс- 
ских начелника допуштате, тражпмо 'да нам у На- 
родпој скупштини na ову иптерпелацију одмах 
одговорите: 

1 —■ Да ли Вам je позпато, да Ваше среске и 
жапдармерпјске власти у хрватским крајевима сс- 
л.аке толнко злостављају да неки од њих и крв 
ПЛ)УЈу? 

2 — Да ли стс вољни већ једанпут o свему 
овоме примити скупштипску анкету, која би све 
ове злоставе истражпла n да лн сте волти кривце 
заслуженој казни прпвести? 

За ову иптерпелацију тражимо хнтпост и np- 
венство. 

23 повембра 1933 године 
у Београду. 

Иародпи  послаппцп: 
Др.  Никола  Никић  с.  р. 
Др. Иван ЛончаревиК с. р. 
Др. Фрањо Грубер с. р. 
Стјепан Ваљавец с.  р. 
Ловро Кнежевић с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана Метикоша, народног посланика, на Ми нистра шума и рудннка o осигурању потребног о- 
гревног  и  грађевног дрвета  добровољ цима и колонистима Среза вировитичког. 

Господпие Мипистре, 
Peiiicii>cM Мппистарства шума И рудпика од 4 

маја 1928 г. бо. 15490, упућенпм шумској управп 
Иваново Село"бр.428/28 од 17 маја 1928 г.,'осигу- 
рано je добровол>цнма и колонпстима Среза виро- 
витичког за петпаест година огревпо дрво, у шуми 
државпој, која je под управом кр. шумске управс 
у Иваповом Селу у Сј. К. 1 окр. 3. 

Ове јесепн јапЛ)ено je добровол.цима са внше 
страна да више огревно дрво, према наведеном ре- 
шењу, добиватн nehe, јер да je шумско предузеће 
Вирбо д. д. дрбило право експлоатације исте шу- 
ме, те да већ градп и шумску железпицу прама и- 
стој шуми, јер да je добпло исто предузеће од Ми- 
ппстарства шума одобрепу сјечу у истој шуми до 
1937 године. Пошто je у тој шуми било оснгурано 
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тРајно добивање огревног дрва за добровољце и 
К(>ло1Шсте; у року од 15 година, те пошто добро- 
вОљци немају приступа куповинн огревног дрва ии 
У којој ближој државној шумн, то je настало међу 
Доброцољццм;) п колонистнма, који живе на сјевер- 
ll0j граиицп, тешко иерасиоложење. Пошто je ио- 
тРеино да се добровољцима и колонистима изиђе 
У сусрет, то Вас молим, да ми изволите у Народној 
С1<у||шгини одговорити: 

1 — Je ли и данас на снази napei^eibe Министар- 
ства шума и рудннка бр. 15400 од 4 маја 1928 гле- 
Ае оснгурања огревног дрвета добровољцима и ко- 
■"оннстима Среза вировнтнчког за 15 годнна? 

2 — Je ли Вам познато да Внрбо д. д. у Вн- 
Ровнтицц прнређује железннчку пругу прама истој 
Ц1У|М|И LM. K. I ООф, 3 у којој je добровољцима било 

осигурано огревио дрво на 15 година, те je ли 
истина да je одобрена сјеча томе предузећу до кон- 
ца 1937 године у нстој шуми, те шта мнслнте пре- 
дузети да се добровољци и колоннсти не прикрате 
у свом праву на осигурано огревпо дрво, пошто у 
блнзинн иигде иема внше државне шуме у којој би 
се могло добровољцима и колонистима осигуратп 
потребно огревао дрво? 

Изволите, Господине Мипистре, примити уве- 
рење o мом особитом поштовању. 

30 иопембра 1933 године. 
Београд. 

1 
Др. Милан Метикош с. р. 

народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

^ладимнра Ст. Крстића, народпог посланика, на  Министра шума и рудника o заштитн рудара у ру- 
дарском   предузећу   Фраицуско-српског друштва „Снсавац" a. д. 

По сазнању да сс у извесним рудиицима де- 
'^авају честе излишнс несреће, рударским радни- 
ЧИма a које су резултат иеке измишљене штедње, 
КоЈУ епроводе сопстввницн рудника, a на рачуи 
'КИвота рударскнх радника. Због тога, ја сам лич- 
Но па дан 26 и 27 пр. м. обишао рудннк (|)ранцу- 
CKo-cpnciKor друштва а. д. „Сиоавац" н на лицу ме- 
CT;i утврдно следеће : 

1) Управа тога рудника ine придржава се ру- 
^рских прописа за заштиту рударских живота т. 
*• "е поклања ни најмање пажњу за обезбеђеље 
Радиика у поткопима, тако да je због тога пре ие- 
^ОЛико даиа било 4 несретна случаја, у којима су 
ГеШко иевиио страдали рударски радници. Међу 
'спима je пострадао и сам радаички повереиик ру- 
^зрски радпик Милутин Вујић, отац 4 деце. 

'Баш његов случај очито показуе шехат н не- 
Марцост данашње управе када се тиче рударских 
*Ивота. Још пре почетка рада када je исти ByjHli 
У-чазио у погкоп, na њепа се срушила гомила угља 
'0Ја ничим mije била обезбс1)еиа те je својим na- 
ДОм ианела Вујићу тешке повреде. Осталн иак уне- 
Р^аеии радници остали су леко без руке a иеко 

0ез ноге. 
Истрага поводом ових несретних случајева 

3вРШена je од стране иадлежних у каицеларнји 
^1- РУдника, где je и запиапик сачињен a no у- 
Равниковим и надзорниковом упуту без да су TU 
адлежни нзашли na место inecpeiie где су ралјници 

^Радали. 
н     2 — Беднн живот којн ироводе рударски рад- 

Цн у коланији рудника „Сисавац" испод сваке 
0   кРитнке, поред злохудих зарада које се KpeJiy 
.^ ^—12 a највише од 26 — 28 дннара за руда- 
о   Лрве класе, од чега исти имају да плате управи 
С1'етљење за своје стаиове, a тако нсто за рад у 
0n<oniiMa   Kao  најинтересаитније je да радницн 

j м^1Дачу угља плаћају угаљ, који они воде управи 
-^40.— од једне тоие за свој огрев. 
3 .— Радинчке станове самаца обишао сам и 

иДео да су апсолутно нехигијенски, јер у једној 

ообнци у којој ие може стаиоваги umue од трп 
човјека, стапују од 7—10 људи. Собе непатосане и 
иеокречене, годинама, личе upe на иушинце пего 
ли на стапове где ЛЈуди греба да станују, a плафо- 
ни ко зна кад су попадали! 

4 — Поред изнешеног, управа je радницима 
забранила да око својпх стапова могу нмати и јед- 
не кокошке, ма да су прнлнке у том рудиику такве, 
да радници врло тешко долазе и до најнужнијнх 
намирница, те су изложенн иедозвољеннм уцепа- 
ма извеспих продаваца беиифицпраних од стране 
управе. 

5 — Лекара у руднику немају, те их лекар из 
Сењског рудиика два пута недељво обилазн, ма 
да рудник „Снсавац" броји око 700 радника, na 
према томе у случају кикве радничке погибије у 
поткопима, радннци ne могу рачупатн ma хитну 
noMoli, јер je лекар са ссдиштем у Сеи.ском рудии- 
ку удал^еи од „Сисавца" око 8 км. 

6 — До прс извесног времена у „Сисавцу" рад- 
пици су имали оаговиу школу и учитеља, дапас 
школе нема a ни учител>а. По рудпнку се говори 
да и то затвараље школе je де;ло садашње управе 
због иокакве штедње. Да би иропија била што ne- 
ha, управа се постарала да доведе учитеља музике 
за радпике. И тако данашња управа рудника Има 
музику и учител>а музике, до« радннчка деца не- 
мају школе im учитеља да наставе Beli започету 
школу те lie им због viipaniine штедње ова школска 
годииа iiponacrii. 

Из изнешеног, ja Вас молим Господине Mn- 
ипстре, за хитно ислеђење и наређење, да се не- 
cnocnn живот рударскнх радника, којима je суд- 
бина доделпла да живе и раде у руднику „Сиса- 
нац" што npe ублажи, т. ј. омогући л>удскп живот, 
јер iii то су ciiuoBii ове земл>е кој« су за исту пшу- 
ли и стварали je, те je право да бар данас и они 
осете да држава n o и.има вбди рачупа. 

Налазим, да су живот и здравље пашнх ру- 
дара важиији од штедње na рачуп радника a за бо- 
гаћење поједипаца, na Вас молим за хитно nape- 
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heibc да се ти сиритн рударски радинци заштнте 
сд страховите експлоатације појединаца за које 
животи наших рударскпх радпнка ne престављају 
иикакву врсдност, када je у питању њихово бо- 
rahetbe, 

O мерама које мислите предузети за заштнту 
и псшољшање живога рударскнх радннка у руднн- 

ку „Сисавац" молим Господина Министра, да ме 
писмено извести. 

Београд, 3 децембра 1933 г. 
C поштовањем, 

Владимир  Ст. KpcTiih с.  р. 
народии иослапнк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милана В. Поповића, народног послапнка, на Министра пољопривреде, o студирању свршених уче- 
ника средњих пољопривредних школа na пољопривредиом факултету. 

ГОСПОДИНУ 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

БЕОГРАД 

KopHcreliH се чл. 72 Закона o Пословном реду 
у Народној скупшгини, част ми Je поднети ову пн- 
терпелацију с молбом, да нсту спроведете r. Мипи- 
стру пољопривреде као надлежном; као и да ми 
се да одговор на исту на једној од иаредннх сед- 
ница Народне скуиштине. 

Господиис Мпнистре, 
У 1932 години када je донешен Закои o сред- 

ibiiM школама, у њему je иредвиђено, да апсолвеи- 
ти средњс-техничких школа могу се уписивати на 
тсхиичкн фажултет. Апсолвепти Трговачке акаде- 
мнјс могу се уиисаги на внше комерцијалие школе. 
Шта више апсолвенти учитељске школе могу се 
уписати na филозофски факултет — педагошку 
групу и богослови na теолошкп факултет. 

Приликом допошепЈа тпх закона, Господппе 
Миппстре, нису се имале у виду средље-пољопрн- 
вредпе школе na зато мп je част упитати Вас, ми- 
слпте ли допетп закоп нли уредбу да апсолвепти 
cpe;nbiix нољопривредиих школа могу стушгги na 
пољопрнвредне факултете. 

У целом свету постоји закон o Универзитети- 
ма, да свн апсолвептп средп.их школа могу ступа- 
тп na внсоке школе. 

Оваквом уредбом друштво квалитативно доби- 
ja што јачи и стручиији свој кадар, што чини јачи 
успех у културпом n техппчком папретку свог на- 
рода. 

Жсља мн je, да се no примеру другпх 'европ- 
скпх држава и у nanioj држави допесе једап on- 
шти закоп, да сви апсолвептп средших пољопри- 
вредпих школа могу ступити na високе школе, na 
ма и постојала пзвеспа диференција при ступању 
na високу школу, као што je дата та могућност и 
baniiMa других средп>11х школа. 

Поред овога, када je допешен Закон o средње- 
техпичким школама, трговачкнм акадсмнјама, учи- 
тел.ским и богословскнм школама, зашто се опда 
апалого ne би допео и закон o пољопривредпим 
школама; имајућн у виду да су пашој држави naj- 
потребнији пољопрпвредни стручњаци, којих врло 
мало за дапас имамо. 

У Чешкој доказано je, да 1;аци пз средњих по- 
љопривредпих школа, увек су na факултету дали 
бољн успех, него ђаци са пупом гимназијом и ма* 
туром, — каквих примера има и у пашој државИ- 

Поред изложепог, мени je позпато, да имамо 
масу 1;ака који нмају сре/џве школе, na су na стра- 
nn уписати na високе школе или Универзитете. A 
има nx који су na страни свршили средње школе 
n у истим земљама уппсатп на внсоке школе или 
Универзитете са потребппм пријемним испитрм. 

Примера ради наводим: 
Да у Чсшкој и.мамо 24 студепта na иољопри- 

вредном факултету. Исти нмају свршених 4 разре- 
да гимпазије у Југославнји, 4 разреда средње внше 
пољопрпвредпе шкиле и неки од њнх свршили су 
факултет a пекп довршују. 

Према исказатом, молим Господнпа Мипистра, 
да ми одговорн ма и писмепим путем: 

1 — Хоће ли се допетп закоп или уредба, да 
^аци из средњих пољопрпвредиих школа могу 
ступити na пол>опривредш1 факултет, — апалого 
како je то дозвољепо апсолвсптима средње-теХ* 
ничких школа, na ма тај пријем бно од ijaiia само 
са одлпчшш и врло добрнм успехом или пријем- 
ним испитом? 

2 — Хоће ли озакопитп пострификацијУ Аи' 
плома апсолвептима који су свршили средње-по- 
љопрпвредпе школс било у Југославији или na 
страни a потом свршили и факултет na страпи, као 
и онима који се и дапас палазе na страпом факул- 
тсту? 

Господппе Мнинстре, 
Ja Вас молим, да ову иптерпслацију примите 

к срцу и да судбшсу паших сипова, који се палазе 
na школовању na страпи и којп су свршплп факул- 
тете од 1924 годнпе до данас, решите повол.по, 
пмајући у внду да су више годипа провели na стра- 
пи ради школоваи.а и велпки свој труд и капитал 
утрошили доклесу факултете свршнли. 

Примите, Господнпе Претссдиичс и Господппе 
Мипистре, и овом прнликом нзраз мог одлнчпог 
поштовања. 

Иародпн посланик за Срез 
трпавски и Чачак, 

Милан В. Поповић с. р. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЛА 

Светислава Xol)epe и др. Мидана Метикоша, иарод иих послаиика, на Министра унутрашњих послова 
o незаконитом раду среског иачслника у Двору. 

Господине Мипистре, 
Лугословеискн народнп клуб у Народиој скуп- 

■Цтииц примио je ову образложену жалбу на рад 
полнцијс1<11х oprana   у срезу Двор,   Врбаске бапо- 
чине: 

»У срезу Двор прнлике су у народу врло тс- 
jiiKc, упрапо очајне. Народпи посланнк др. Бараћ 
'■ини све веће зулуме. Његов пријатељ, срески иа- 
'елник Бошко Пајић из стаиа и не нзлази, нити у 
Качцеларију долазн. У срезу седн Бараћ и коман- 
ДУЈе, кога треба затпорити и кога треба из затвора 
пУстити. У срезу сва, na чисто и акта грађанск i, 
Pe4iaua сам архнвски чииоитгк Драгап Бодлови)!, 
^зкако под контролом др. Бараћа. Често се дога- 
Jai да у срезу no цели дан нема ни једпог чппои- 
ИИка, na се то догађа n петком, када je одре1)еп 
УРедовии дан за примање странака, тако, да сто- 
1,1ие сел>а1<а узалуд долазе и чекају a не могу no- 
r;ia обавитп. Срески пачелник седп у стану и »бо- 
јЦУЈе« и ако се није јавио болеспим, a спомепути 
)0Дловн11 прати као полнцијски opran др. Бараћа, 
{0Јч од велике пародпе иажп.е \ic сме никуда сам 

•"а Макне. Увече се у стапу »болеспог« среског на- 
Челника приређују пијапке и забаве. 

Пред последње пакнадпе општаиске пзборе no- 
^вао је срески поглавар и затворпо све оне особе, 
<0је имају какову год кривицу (монополску, шум- 
КУ итд.). Тада je дошао у срез др, Бараћ и морали 
У му свн обећати, ла he гласати за његову листу 

I после тога су пуштени кући из затвора. Позва- 
|и су били и сви трговци,   бирташи    н запатлије 
као и сви они који имају родбине у државној или 
чћинској службп, те je свпма залрећено ако не 
^лу гласали за листу др. Бараћа т. ј. за листу коју 
II протежира. One, који ипак пису гласали за др. 
aPaha листу, среско начелство и општина прогања 

'а све могуће пачипе. Радпици из »Шилада« фа • 
•'Рике у Добрл.ину, којп пису гласали за др. Цара- 
ревУ листу, сви су отпуштепи. Ha дап пзбора др. 
аРаћ je добио два аута од фобриканта Шпицера 
3 оешлинца, те je ca истима возпо са својпм кор- 
ei;iiiMa л.уде на биралпште.    Предвече    кад већ 
"le било гласача патоварили су у ауто више ле- 
0.iai<a ca села и довели их у Двор, na су момци у 

• итру кад Су то ВИдели зауставили ауто, гуме од 
"чкова биле проболепе a пеко je у гужви батп- 

-0М дохватио и др. Бараћа. После тога следила су 
ВДШења ц затварања, без прекида. Исто тако je 
Рсд иакпадпе ошптппске пзборе др. Bapali позвао 
е државне и отитиноке службенике и запретпо 
м Да ће пзгубити службу ако ne буду ОНИ И ЊИ- 
Па родбина гласали за његову лнсту.    Уз такав 
POD добила je љегова листа незпатпу већину и 

'vaiGa je упућепа Управпом суду, ради тих насиља 
Д гласачима a у селу Струзп    где je др. Бараћ 

j- ео#Једног селЈака да возн аутом na гласање до- 
0 je доличан одговор, који се ne може репро- 

дУЦирати. 
Др. Бараћу и среском начелнику није био no 

Л»И срескп пристав ЈБубивоје Ата1гасијевић, na су 
ходили љегов премештај из Двора у Јајце. На- 

l од је r Дтапасијевића волео јер je у уреду вред- 
0 Радио и народ саветовао као правник, na кад су 

људи дозпали за п>егово npeMeuncibc папнсали су 
молбу г. Мипистру упутрашших послова да се г. 
АтапасијевпК оставп у Двору. Чим су др. Бараћ и 
Пајић зз то дозпалн, похапсе потпнснваче молбе 
и некоје од- њих казпе са 10 лапа затвора no ne- 
ком патепту Opaibe Јосипа из годипе 1873, пако 
nain државпн Устав тачпо вслп, да je право молбе 
и жалбе зајамчепо сважоме грађанину. Лепо јам- 
ство! 

A сад чујте како Бараћ своје присташе пагра- 
i)yjc, na туђи рачун: Срез дворски нма школски ра- 
садпик уз сам срез једпо јутро зеиље. Taj расад- 
ппк сада je подељен na две половипе. Ледпу поло- 
вину добпва за градњу своје куће општипскп na- 
челник, a другу половппу добнва за градп.у куће 
општински благајник Томо Клада. Претседпик оп- 
!птппе се зове Јово Гаћеша. Да се пзпгра право 
народа na школскп расадппк и да се задовол>п 
форма, исти Клада благајпик уступа onhnnn, као 
протувредпост своју једпу посве подводпу малу 
парцелу землЈтпта, која je врло удаљена од Дво- 
ра, Расадпика, који je потребап пароду и школ- 

■ској деци, сада више нема a кортсшп Бараћеви на- 
грађени су na рачуп општппе o;urocno na рачуп 
земллшше заједппце, која je бпла груптсвпи влас- 
пик расадника. Исто тако нма срески архпвски чп- 
повпнк Драгап Бодловић да добије без лицптаци- 
је државну кућу са шталом и баштом, na најлеп- 
шем месту у Двору, за пет хиљада дипара, a та 
кућа n остале пекретпппе вреде најмање 40.000.— 
днпара. Према г. Стојишп Крбавцу, пачелппку Mn- 
пистарства пошта у пепзнји, угледпом члапу Југо- 
словепске пародпе страпке у Двору поступа се од 
страпе среза тако пеобазриво да je поновно npe- 
cyl)en на осам дана затвора, a његова тужба којом 
je тужио среског поглавара радп лишења слободе 
и nporepiiBaiha у друго месго, суд непрестапо од- 
ral^a расправу, само радн тога, што срескп начел- 
ппк nehe да дође na расправу. Како срескп погла- 
вар ништа друго n ne ради, ппти у капцеларпју 
долази, једппо акта потписуЈе код своје куће и 
наређује што др. Бараћ тражи. 

Народ je у Срезу дворском ради свсга овога 
узрујап n узпемнрен n узпемпрење захвата све ве- 
he размере радн оваквог поступка среског пачел- 
ника И n>eroBiix сарадппка. Радп тога слободап 
сам, Господппе Мнппстре, умолитп Вас, да мп из- 
волите у Народној скупштипи усмепо одговорнти: 

1 — Je ли Вам позпато како се чине мпоге не- 
закопитости са пародом у Срезу дворском no та- 
мошњем среском пачелнику Пајићу, a за вољу na- 
родпог послапика др. Бараћа? 

2 — Што каните чинити да се поврати у Двор 
срески прпстав Љубивоје Атанасијевић, a да се 
позове na одговорпост срески пачелппк Пајић 
радн перада у уреду и ради незаконитих чнпа пре 
и после општинских избора? 

Изволпте, господппе Министре, прпмити уве- 
рење o naincM 110штовап>у. 

Београд, 4 децембра 1933 год. 
Народни посланици: 

Светнслав Хођера с. р. 
Др. Мнлан Метикош с. р. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Владимира Ст. Крстића, народног посланика, на    Министра унутрашњих послова o раду командира 
жандармеријске  станице  у Доњој Шаторњи. 

Господине Министре, 
У неделЈу 3 децембра т. г. обишао сам са г. Све- 

тнславом Хођером, народним послаишком, др. Ла- 
зом Стефановићем лекаром и Милутином Најда- 
иовићем, свршеним ђаиом Трговачкс шко.ле, село 
Блазнаву, поред других места. Tor дана у Блазнави 
су се вршили изоори општннскнх часннка. Одмах 
no доласку свратили смо у кафану и тек што сам 
ceo за сто, дошао je командир жандармеријске ста- 
нице наредник из Доље Шатор11)С, пришао ми je н 
замолпо ме да изи1)ем из кафаие, да би нешто важ- 
но саопштио. Кад сам изишао он ми je рекао, дз 
има писмено наређење да ме удаљи из села. Ja сам 
се протниио оваквом поступку и пошто je on то са- 
општио пред окупљеним сељацима, његов посту- 
пак изазпао je револт и дошло je до туче између 
сел>ака. Ову тучу изазвао je сам наредник и захва- 
љујућп MOJOJ хладнокрнио.сти успео сам да народ 
стишам. После тога наредннк je и дал>е инсисти- 
рао да се удалЈИм из села једино у жељн, да овај и 
овакап поступак командира жандарм. станице ие 
изазове понова не само неред BCII и крвопролмће, 
ja сам се после кратког времена удал.ио из Блазна- 
ве заједно оа мојим пријател5нма. 

Из овога примера видн се да су жаидарми врло 
често својим неумесннм држањем, iienosnaBaibeM 
своје дужности проузроковачи нереда у место да 

оши буду ти, који треба да осигурају мир и реД 
тамо где су гтостављени. Командир жандармеријскс 
станице mije хтео да ми покаже то писмено mape- 
1)сн>е н према томе морам да верујем дага он нијс 
ни има-о, већ je сматрао за потребно, да народу 
ггокаже како за њега ни игародии посланпци не 
зпаче ништа, и да са њима може поступати no 
сопстве.иом he(I)v исто оипко као што ради са не- 
заштићеним народом. Оваквн поступци cv за сва- 
Kv осуду и стога Вас молим, Господине Министре, 
да ми мзволите одговорита у Народној скупштиви 
на следеће : 

1 — Да ли сте обавештвни o овом поступк'У 
момандира жандармеријске ста1нице из Доње Ша- 
TOpihC ? 

2 —■ Мнслите ли да овог жандармеријског на- 
редника због самбврље према иародним послаин- 
цима узмете на одговор и казните и 

3 —■ Мислите ли да je време, да се упути једна 
оптта наредба да жавдармерија iie сме да стаје на 
пут законитом раду наролпих посланика? 

Ппимите Госполиие Министре н овом приликом 
увепење мог особитог поштовања. 

Београд, 5 децембра 1933 год. 
Владимир Ст. Крстић с. р. 

народни  посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др.  Милана Метикоша, народног посланика, на   Министра унутрашњих послова и Министра правде 
o  злостављању др.  Богдана  Брујића,  адвоката у  Госпићу. 

Господине Митнстре, 
Адвокатска комора у Загрсбу примила je од 

гдвоката Др. Богдана Брујића из Госпића писмо 
од 21 јануара 1934 у коме он опширио извештава 
исту комору o свом злостављању од стране oprana 
жандармеријске чете у Госпићу, 

Како се нз.описа тога догађаја види, онакве 
методе у данашње доба могу само тешко шкодити 
престижу иаше земл>е, јер извеснн органн прелазе 
самоволЈПо оквнр овлаштења своје службе, па Вас 
на темел>у свега тога, r. Мниистре, молим, да ми 
у Народној скупштини нзволнте усмеио одго- 
ворнти: 

1 — Je ли Вам познато да je адвокат др. Бог- 
дан Брујић у Госпи11у   у канцеларији    командира 

жандармеријске чете у Госпићу бно злоставлЈан на 
12 јануара  1934. 

2 — Што каните предузети да се кривци прн- 
веду што строжијој казни? 

3 — Што каните предузети да се адвокати у 
вршењу свога звања заштпте проти оваковим и 
слнчннм методама органа јавне безбедности и да 
се o наређеним мерама обавјестн Адвокатска ко- 
мора у Загребу. 

Изволите, г. Мннистре, прнмитн уверење o 
мом особитом поштовању. 

Глина 30 I 1934 год. 
Др. Милан Метикош с. р. 

народнн послаиик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнлована  Лазаревнћа,  мародног  послапнка,  на   Претседника   Министарског   савета   o   цензурн 
.јавне речи. 

Господине Претседниче, 
Схватају11И правилно своју дужност народног 

ЧОсланика према интересима наше земље и нашега 
,11аРода, ja сам принуђеи с обзиром na извесне не- 
Миле и штетне догађаје у нашој земљи, да учнним 
Ј'1!отребу чл. 68 Устава земаљског и да на Вас упу- 
тим 0Еу цптерпелацију : 

За последњи период времсна у нашој земљи, 
"оштена и за општу ствар корисиа писана јаина 
Реч дошла je у безизлазан положај. Oma je стра- 
Дала и њу прогоне људи којнма je иовереио да 
Uene пгга je то јавни интерес. Ha жалост, ти Л)уди 
ннсу дораслн за такву једну улогу и као такви, 
или су нсспособии да оцене значај и улогу разумне 
и корнсне слободие речн, или <од положаја и лич- 
Чц\ интереса me виде општн ингерес. 

Данас постоји цензура, која je постала опаспа 
ИгРачка у рукама људи који не умеју да се са њом 
Разумно служе. 

Забрањују .će патриотски спнсн: документованн 
Ч лојални члашци којима се расправл>ају актуелна 
"Рипредиа. монетарна n фннаисијска питања, o ко- 
ЈИма се данас у целоме ■свету расправл>а и mune; 
-абрацЈују се објективне и корисне студије, сабз- 
гирају сс научни радови, нзбацују се чак и тексто- 
Би из издаља академија иаука; забрањује се писа- 
">е o крупним аферама, које ремете спокојство ва- 
Р0Да у земљи, као што су шумске н афера послед- 
"ja o аграру у Бостш, no којпма je ухапшено неко- 
лико начелника среских и вшпс држанппх чппов- 
иика. 

Ово раде већшном људи који су са својп.м 
111коЛопа,1)СМ стали у цижој гимпазијп. Са оваквим 
Радом ми данас у manioj земл)П немамо праву др- 
'Кавну цепзуру, која би ценила n штитнла пнересе 
дР>каве и постојећег поретка у iboj, већ имамо цеп- 
3УРУ лпчну за проташање поједпппх пнсаца n за 
заштиту често пута личних интереса. Овакав начин 
РЗДа убија углед државе у очима културнога света. 

^ад се изгуби сваки критеријум, кад се посум- 
,1>а у истинсже патрпоте, када лошији почпу бра- 
"ити јавнн интерес од бољих и савссппјпх, онда je 
Ta.l иптсрес у naJBciioj опасностп. 

Из ниаа случајева отворепог гажеп.а закома и 
3лоупотреба власги изнећу поред овола што сам 
Навео и један конкретан случај као типпчап и тте- 
Га,[ из кога he се најјасније оцртати како грубе 
PciiiKe и незакоппте раДње ррши спрега државпог 
УЖиоштва и са цептралппм Пресбпроом. 

Господии Никола ЂоповпЈ! публициста и ад- 
'-окат, паписао je озбил.пу и докумептовану сту- 
"" 1У „Иокуство n потребе Црпс Горе". Кп>ига je 
ПоД11ешена 22 јула прошле гбдине na цензуру др- 

жавном тужпоштву при Беаградском окружпом 
суду. У тужиоштву je прочптана и одобрена, по- 
што у њој ничега није било што би трсбало пзба- 
цита и забрашггп, чак im једног једчпог реда. По- 
сле неколико месеци књита je израђена n пуштена 
у продају. Сутрадап пошто je пуштеиа у прздају, 
паредио je цептралнп Пресбпро државпом тужпо- 
штву да донесе друго решеље и да помсшуту књи- 
гу забрапп, са мотпвацпјом да je кљпга узабрање- 
на због изругивања једпог дела државе према дру- 
гом. И извршпа власт je no решењу државног ту- 
жноштва подузела од писца цео тираж поменуте 
књпге. 

Ова забрапа n њета ипкрпмпиацпја претставља 
један такав тежак случај n папад na приватну имо- 
внпу и лојалпу н поштепу сарадп>у на тешким еко- 
номским питањима наше земл>с. Зар, ако се јсдаи 
самосталан н објективан публпциста мађе да само- 
стално и струшо проучава економска питања јед- 
пога краја земље, na у место да му се за то ода 
заслужспо признан>е, nacphe се иа шепопу матерп- 
јалну егзисгенцнју и опемогућава корисгаи умни 
рад грубим гажсњем вакона и преправлЈап.ем већ 
раније допетпх правилннх одлука 

Колпко je nnKptnMnnaunja државног тужиоца 
петачна и шеоаповапа, свакако зато што није ње- 
гова већ централпог Бпроа, впди се no томе што 
се у решењу o забрани иигде не каже којпм речи- 
ма, којпм тскстом n којпм мислпма се пзлаже no- 
рузи једап крај према другоме. He каже се шаравпо, 
јер тога нигде у помепутој књизи шема. 

Из свега (паведспог, a у жел>11 да сс у будуће 
опемогуће злоупотребе, које се са слободпо nnca- 
ном речп чпне, меии je част упутиш Вам ово mi- 
тање : 

1 — Мислпте ли злоупотребе са јавпом nn- 
саном речи очемогућитп у будуће у нашој зсмл.п 
и тиме дате могућмост да се лојална и разумна јав- 
na рсч чујс ? 

2 — Мислите ли, да one, којимп je до сада став- 
л>ено у дужност да цше општи пнтерес јавне речп, 
na су од те дужЈгостп паправилп злоупотребу, да 
их у општем -пптересу замеппте са опима, који he 

>својом спрсмом и савесношћу даватп јаче гараи- 
ције за слободу јавпе nncane речи? 

Прпмпте, Господппе Прстседпчче, увереп.е мо- 
га поштовања 

30 јануара 1934 год. у Београду. 

Интерпелант, 
Мнлопан Лазаревнћ с. р. 

народни  послапик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др.  Милана  Метнкоша,  народног посланнка,  на   Миннстра уиутрашњих послова o незаконитом по- 
ступку властн са народом у Лици. 

Господине Министре, 
Пригодом последњмх опћцнских нзбора који 

су на ciioj познати начин провађани у Савској ба- 
ппиики, десиле су се тешке ствари у самом срезу 
Гостгћу. 

У Госпићу je досадањи начелник Лосип Кола- 
ковић био олре1-)ен за јединог кандидата носиоца 
листс, премда народ позна и,егов рад из ранијих 
времсна и при>е и после    уједињења.    У    народу 
исте  опћиие покреиута je  била   мисао ла  се  по- 
стави листа    са    коснпцем    Иваиом Гојтаном, кр. 
јавним бележником, али je та листа, без нкаковл 
законитог разлога no суду одоита. Она лица кпја 
су за ту листу радила била су прогоп.ена no жан- 
дармеријскзј станици.  потпоручшпку  Томовићу w 
среском поглавару    Ветовићу,  само зато    j ep  су 
хтелп  да  се  постави  друга   канлидатска  лпста  у 
општини Госћић.  Треба ла  се  олредп саслушање 
фађана пз Гогпмћт ,1опе Мппмћа, капетана у пеп- 
зији, Дану Пејковића, Раду Узелиа, налгруптовни- 
чара у пензији, те из Дивосела попа Илију Вуја- 
нића, од којпх cv noTon.a двојица и камсњени са 
15 дана з-атвора, без одгодне моћи. Осим тога каж- 
ње« je га 30 дапа затвора Илијл Орадзвић, прет- 
седник 3. 3.. члан je Сокола n Стрељачке дружи- 
ие, Никола Станић са 10 дапа затвора. Петап Пот- 
коњак,  бивши  опћински  одбориик,  члан  Сокола 
са 14 лана затвора, Дмитар Пјеговић, члпн Соко- 
ла са 5 дана   затвсра,  Никола   Мати}! сл 10 дана 
затвора и т. д. Изволите   затражити   препис* из 
Пов. рогистра   срсског  начрлствп у Госпићу   који 
изпоси   преко   1.500   бро!ева. да  се Вамп прслоче 
сва   лица   која  су   поесуђена   npiiji\   за   време  и 
после опћиискпх избора, na  Ive   се  имати  ггоглсд 
у тепгко   стпње у паролу.    Морам   истамнути,   да 
je   cpiTCKO -православни    парох    Илпја    Bvjanuh 
угледан у своме наролу a ла je рале Узелац рани- 
је за аустро-угарског режима био прогои.еи ради 
велеизлаје и ла ie игправап државл.атт Југосла- 
Bnie, ла ie у часу извршељп прссуле и саСлушања 
код cpecKior иачелника био члан владине Југослп- 
венске националне странке.    да  ie болестан човек 
m- плућима n иначе, извучен    из кпевета и став- 
љен v зптвор. a после затвора опет ie легао у кре- 
вет. гле сам га нашао кала сам га лошао посетитп. 
Тешке  iaлe iranoine приказао    ми  ie.    a када се 
знале да  ie  поошлога лета био усташки  покрет 
у коме су узели учешћа Хрвпги  из Лике, a сала 
се гањају и затворима муче Ср5и из Лике, онла се 
тоеба замнслити v тешкр стање    Koie ie v орезу 
Рпгпић, ii тргба метоле рала угтрариих пргаиа кп- 
рнгирати. ако се ие жели <IBO nnaino стпц.е у нл- 
onriv погоршати. Треба знати ha ie г. Коламовић 
био начелник и лане кала се  io  усташки покрет 
"тводио. a тада cv on и.егпвог биљежника v оп- 
iiiTinru два сина по^егла v Италиј\' те ie и Tni бе- 
ле.жник био гпмо гтпемепттеи. к&о што су таља би- 
ли ппеметтени ц многи доуги чиновнтги и наме- 
ттеиици упоавне стпуке кло и из жандармеоије, 
1едиии ie остао иа свом појгожвју Колаковић   оп- 
штинкжи начелник   v Гостгићу,    те Ммлковић nn- 
niTimcKii начелник у Смил.лпу гсоез rorniili") a na 
н.еговом полручју je ona касарна у Брушанима, 

те onhnncKii пачелпик у Пазарпшту. Народ je код 
пзбора хтео да изабере друге личности, али je то 
народу спречепо. 

Лика нма пучапство no половпцп српско a no 
половици хрватско. Нарол je у 01*ромпој већини 
олап Крпл>у и отаџбини, али има мчгого јала n ne- 
воља које треба исправл>ати. Кала смо нелавпо 
путовалп кроз Лпку пародпп послаиици Светн- 
слав Xoljepa, Лосип Стажић и ja, чули смо и овај 
прпговор: »од niecT послапика у Лици слмо ie ie- 
дап Хрвлт. a пет Срба, те лва сепатора оба Срби«. 

У Госпићу с\то чули да пзвеспп полппијскн 
агентп прпводе људе у жатлпмеријску касарну 
гле се са л.улима, без обзира било разлога за по- 
ступак или ne било, наступа rpv6o и тлко тешко, 
да je свет сталпо застрашен. Ради Узелцу, над- 
грунтовппчпру у пензи.ји и старом националном 
ралппку пз ракијих впс.мепа под тућрм управрм, 
порвала се мати српска псто од потпооучппка То- 
мовпћа у тоi каслрпп као н од среског плчелппкл 
у урелу среског пачелства, a то није потребно ла 
се на такав начин лира у прнос папиопллпи и ЛјУД- 
ски, na тоебп те метоле прекппути у иптересу на- 
рола и државе. Ko je крив пска се кажч.ава no 
закопу, алп полишпске власти треба да су у сво- 
јпм метолама рада обзпрпе и да се држе закона. 

Пошто су нам те и такове жалбе пз разппч 
општина и срезова у Лици достлвл.ене, то Вас мо- 
лнм, Господине Минпстре, да ми пзволите у На- 
родној  скупттинп одговорптп: 

1 — Je ли Вам позпато који су разлози cnpe- 
чавали поставл>ање друге качгдплатске листе за оп- 
штппске изооре у Госппћу оа ношоцем лпсте Ивл- 
noM Гојтаном, кр. јавним бележнпком? 

2 — Зашто су nporoihenn n кажп.авапп они 
људи Koin су спремлли лругу кандидатшу лпсту 
за апштинске пзборс у Госпићу, na којој капли- 
лата<ој лксти je бпо носплац Хрват a осталн чла- 
нови кандилати Срби и Хрватп? 

3 — Зашто се nporonn Раде Узелац, падгруп- 
товничар у пепзпјп, отац втпе леце, болестап чо- 
век од туберкулозе, реуме и осталих болести, дох 
je лежао болестап у кревету, na неистиниту до- 
ставу несавесних л.удп, када се зна да je он ис- 
правлп грађанин ове земл>е и ла je до 191R годп- 
ne бир  ron.en  ради велепздаје? 

4 —■ Зашто се nporonn парох Илија Вујапић 
из Дугосслл, Лова Марић у пепзнјп капетап, те 
Mnom лругп правпи грађани ове зсмл>е, кала пема 
за то пчкакве опрапллне потребс? 

5 — Злшто je пакон размештаја свпх чипоп- 
ппка к службеника из Госппћа у години 1032 na- 
коп откривене устлшке заверс. требао ла остапе 
пачелпиком у Госпићу само г. Колаковић, када се 
знаде право расположеп.е учнтсл>ства псте onhnne? 
Исто тако којп су разлозн да су морали остатп 
као начелппцп псте особе из г. 1932 ne само у Сми- 
л^ану него n у Пазаршпту? 

6 — Јесте лп воллги предузети потребпе мере 
да се наролу у Лици омогућп миран n сношл.нв 
живот те да се оправдапнм жалбама и прпгово- 
рима изиђе у сусрет промепом методе рада и по- 
ступања    управних    власти    и    жаплпрмерпјских 
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органа? 
Изволите, Господине Минпстре, иримити и 

овом приликом уверење o мом особитом пошто- 
вању. 

Београд, 14-Х11-1933 год. 

Др. Мнлан Метикош с. р. 
нароДНИ  посламмк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милана Л. Живаиовића, народпог посланмка, na   Министра   фнпанснја o раду   М^ивојнпа   PHCTnlia, 
шефа пореске управс у Рачн Крагујсвачкој. 

Прс ссдам месеци молио сам Господина Ми- 
нистра финансија nnoieno na и усмено внше пута, 
да шефа пореске управе у Рачи Крпгујевачкој, Ду- 
тавске бачшвинс r.. Жјшојинз Ристића преместн пп 
са.м навео разлоге због којих сам тражио тај пре- 
мештај. Kao разлоге навео саи да je тес]) ппреске 
управс иеисправаи, да се са трроицима — послов- 
иим светом завадио и ие општи, да их нссразмср- 
но оптврећује порезом a своје пријатсл.с штпти, 
да не излази на сусрет пословлом свету, јер им no 
чстлрп мсссца не издаје тражеиа уверења o испла- 
ћеизј порезп, да би се могли жалити na разрсз по- 
реза, да Алсксаплру Томићу адв. који KafMepuo ne 
nraha дрхоави порсзу, ne ставл.а забране na брамм- 
лачка примап.а код суда и паплати порсзу, јер су 
лобрп  nniiiarc.'i.if  ir друговп, да je  од Божидара 
Цветановића, прстседника општппе из Црпог Ка- 
ла, при.мио једпа кола кукуруза и једног nenpulia 
као мито, да га ne rniin и ne теретп за иеупсдепе 
пореске прпзпапппе; да je због ine(|)ono насртљи- 
востп порескп одбор од rpai)aiia морао ла бежп и 
поднесе остовку ma положај јер није могао са њи- 
ме да рали. 

Попед напред пзпетог, г. Илпјп Стефановићу, 
кафемији пз Раче Крагујеначкс, којп je у Лапову 
обављао кафанску радљу и олјамио због откава 
локала 12 јуна 1933 год. под бр. 4190, na гцжјавио 
другу радњу Kojv ie узео ппл закуп, наплвтио мх- 

ie порезу за целу годину 1933 дин. 3.706,10 ре- 
кавши MV: „Ja hv да ти паплатим, a ти се жали". 
Тако псто и таксу за били'ар који je npniaimn за 
лва месепа, паплатио му je за целу РОдину лпи. 
325. Тако, вели, мппа да буде, 

Породпци поч. Јеротија Mmoicmthn, резспвппг 
капетапа пз Моашевца Среза лепемнчког, KOJA чма 
"п прима пепсплаћему инвалиду у лип. 9.650 из 
,C123 године. осам месеци, из 1924 12 месецм и нз 
1925. год., 3 месеца, no 410 дипара ra додатком, a 
Knia ie стекла Право и има peinen.e na више иптср- 
пепција, г. iiie<I) iropecKe управе 'imje хтео ла пгпла- 
ти, такр да je гтородииа пмог погИнулог ратника 
мооала да опуножАи Косту Неделлсовића свога 
ппКака, землмрадника нз Мирашевца, да овај ва- 
ста«? код властн да им се заостала инввлида игп.-га- 
ти Поред жалбс vnvhene na Мииистарство cmni- 
галне полптико и народног злпавл.а и Мтгмстар- 
CTBV фкнансија, пи до данас није ова инвалида пп- 

родпцп исплаћена из простог ппата. 
Мплева поч. Акссптија Станојевића из Мира- 

шевца која се прсудала за Мпловапа Милеиовића 
из Вишевца још И'31 год., поднела je молбу која 
je заведспа под бр. 42(13 да joj се na оспову при- 
ложспих података псплатн дип. 1200.— старе ne- 
псплаће/пе ипвалпде Ha више тражеља и молбе 
усмеие пије хтео све до данас да псплатп. 

Поред моје прсставке г. Министру фишаисија 
лично и пис.мено постоје тужбе Трговачког удру- 
>К.ења Среза лепеппчког, пгиелшшх трповаца и Ko- 
сте Недељковића, зем. пз Мирашевца. Све до да- 
mac није помогло да се опакап чиноввик премести. 
Можда he за оиакав свој рад добптп још и пагра- 
ду или бити предложеп за одликошш.с. 

Држање it поиашаше овог чнковника према 
фађанима среза, 7<ога заступам, пспрпстојпо je и 
изазива^чки и ако се што скорнје не уклош и не 
премести не треба да ништа изиенаши Господпна 
Л^ипистра фннаиоија, амо који грађанин учини ono 
што je урадио Јеремија Марковић иа ратара Среза 
јасеничког, У овом случају nainhe сва одгчдаориост 
na г. Мппистра. 

Молпм Господппа Мнппстра фииашспја да MH 
пзволп одговорпти усмспо у Народпој скупштинп: 

1 — Да ли je г. Минпстру фннансијја позпат 
рад и nonaman.e шефа Плреске управе г. Живојн- 
на Pncmlia пз Раче - Крагуј^иачке. 

2 — Да лп г. Мпнистар фишиснја иисли да 
нареди nerparv поводом појсдиних тужби a наро« 
чито Косте Недел-коццГ.а зем. нз Mnpanicnni за 
прнмап.с мнта. Сведоке тражпм да со закуну na 
своје исказе, јер се na другп (гачпп кс може да до- 
he д.) правс исгппе, пошто пх г Pncnili зивка и 
моли да га спасу. 

3 Да ли г. Министар финввкија иисли што 
предузети да овог чиновника пршестн и казми 
када то захтевају ррађани и доказују, да своје ЛИЧ- 
не iiDitiaic.i.e иггити при разрезу порезе, док осга« 
ле преоптерећује, sa које сматрв да су му непри- 
јл гел>и. 

.16 децембра 1933 ррд. у Београду. 

Иптерпелант, 
Милан A. Живаповић с. р. 

пародпп  послапик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милана  Метикоша, народног послаиика, на  Министра финансија и Мтгистра трговине и инду- 
стрије o упропашћавању обућарских обртниЕ;а помоћу органнзације фабричких   продавница обуНе 

фирме „Бата". 

Господине Министре, 
Ради тешких прпвредних прилика смањили су 

се приходи држапе, ослабила je снага свих при- 
предннх кругова у земљи осим картелирапс im- 
дустрнје. Мп имамо у иашој земљи данас око 
30.000 занатлија обућарске струке који у својим 
радњама пемају посла a њихове породице немају 
срестава за живот. Истовремсио фабрика »Бата« 
дневно пронзводи близу 30.000 парц обуће и пре- 
ко својих око 300 продаваона распродају ту своју 
робу, уз велику рекламу, на штету тако огромиог 
броја обућара, постолара у ..Тугославији, који су 
уредпо плаКали порезу u пршилн све 'Своје гра- 
ђанаке и држављанске обавезе, na je требало тај 
сиромашпи a способни и народу потрсбии ста- 
леж занатлија-обућара заштитити од пропасти. Да 
заштитнмо страие икдустријалце, који су у нашој 
земл>и подигли своје фабрике, дозвол>ене су зако- 
ио.м заштитне царинс, за п.ихову корист, a на ште- 
ту потрошача, наших грађана. Када би се само 
рачунски узео омер плаћаља пореза држапн, у- 
стаповнло би се, да су наши вреднн ззнатлије 
СТруке обућарске уредно плаћалн држави доста 
велику порезу од свога посла, давали су рада и 
зараде за око 100.000 o6v}"apcKiix помоћника н на- 
учника. Данас je обућарски посао готопо сасвнм 
уиттсп, јср фабрика »Бата« днетно производи 
30.000 парн обуће, са малим бројем радиика, којп 
су слабо хонорирани за свој рад, те пролаје те 
своје производе кроз 300 продаваона, које не пла- 
iinjy пореза заједпо са чнтавом фабриком втие 
од којих 100.000 дипара годишн.е. Када стојс 
ствпри тако, оила треба примити и пуну олговор- 
кост за оннх 30.000 породица постолара-обућара, 
којп иемају витпе услова за живот у нашој земљи, 
јср су извргнутн очитој nponacTir. Потребио ie ре- 
вндиратп све до сада издане концесије разним фп- 
брикама, a осим тога noTpe6iro je да те фабрикс 
плате олговпрајући порез од свога пословаН)а 
a не no билансама које се na разпе начнпе састав- 
л>ају. Ло садп je индустрија иМала право само да 
пропзволп робу, na бп потребпо бпло ла се ne ло- 
звол.ава отварање продаваоиица, разним ппду- 
стријама, јср noćno parnpo.nic вршиЛи су тпгов- 
ци, којих у нашој земљи имале много, na je no- 
требнр ла се ne дозволи индустрији да отима 
полпучје пословања легалним трготцима, iep опи 
плаћају CBoioj држави велике попезс као и зп- 
игатлијс. кошма гс мопа осигурати услопи n.n- 
хова опстапка. Потребпо je да се води брпга o 
томе, да ге миппмум егзистепппјс осигура сваком 
нашем rpalinnnnv, no свим струклма рала, nnnie 
пего се ггогодују разна пттдустријска прсдузећа, 
ко|а v orpoNmoj већинп nncv у народним рукама. 
Познато je да у нашој земљи пмале приватних 
палпештеппка n ралника из ипострапства ппеко 
^5.000 особа, већином запослених у индустриГским 
предузећима, док истовремено имамо око 150.000 
иамјештвника и радника домаћих без упослења, 
јср ипрелена предузећа имаду средстава n начина 
да увјере паше надлежне факторе, да су дотични 
страпцп пеопходно потребпи- за дотичнп nocao, na 

пмаде тако импортираних, без икакве квалифика- 
цпје, те поставл>еппх na највиша места у управа- 
ма ипдустрпјскпх предузећа. Трсба уважптп да 
ипдустријска предузећа у пашој земљи годипт.е 
исплаћују у име разних принадлежагости авојим 
чиновницима, намјештеницима и радницима око 5 
милијардн динара, na треба створитп статистнку 
o томе, колпко та предузећа плаћају пореза у овој 
земљи. Да буде слпка још тел<а no народну при- 
вреду и no дрл<авне интересе, треба дати сачиннти 
стагистпку плата и припадлежпости разших дирек- 
тора, водећих ниновника, ка'о и статистику прим- 
љених дивиденда до сада те no свотама, које су 
изпесепе као чиста добит у ппострапство, a nanoce 
he се ncTaliii тешка жртва нашега парода за ди- 
зање и развпјање пндустрпјскнх предузећа, када 
се сачини статпстички преглед укуппс висипе за- 
штатне царине за сва пндустрнјска предузећа у 
земл>и. 

Наше запатлпје оптерећепе су да плаћају no- 
рез, a послова пемају, na хиљаде и хиљаде радпп- 
ка постоларских без посла лутају no селима тра- 
жећи ма гдје крова и круха, a како то дјелује на 
onhe психолбшко расположење у народу, o томе 
имаде евиденцију Министарство унутрашњих no- 
слова. Да није дата концесија фабрици »Бата«, сви 
обућарп-запатлнје имали бп посла и упослења, 
сви радници обућарски, јер су то стручни радни- 
ци, a држава би имала ne само већс приходе од 
стотипе хплЈада вредних руку домаћих радника, 
пего би и потрошачи имали дббру обућу. Сада се 
опажа "да су фабрике кожа ставнле фабрицп »Ba- 
ra« уз повол^пије цепе one лошије делове коже, 
која je. јсфтшппа, na се na тај пачин уносп na тр- 
жиште слаба обућарска роба, na штету солидпог 
рада наших занатлија постолара, којп су за солп- 
дан рад n пзраду обуће одговорпп no Закону o рад- 
њама. Мале запатлпје обућари nncv оргаиизирапи 
na картел фабрика кожа њима диктира вишу цену 
за све врсте коже. него што пма уговорену цепу за 
фабрпку »Бата«. Примпо сам од обућара запатлпја 
доказе, да за потребип материјпл за јелне цппелс 
плаћају обућари око 70 динара a фабрика »Бата« 
добија сав потреба?г мателпјал за цнпеле за своту 
од око 50.— дин. и пиже. To све оппавдава већ дав- 
no поставЛ)епн захтев свих приврелпих граиа, да се 
допесе тто хптппје замон протнв картелима, јер су 
onu ме})Усобпо na помоћп да уттште ne само сву 
радну снагу пашег парода, сталпо примајући и ла- 
ље импортирајући страпе намјештенике п раднике, 
пего да унпште и свс гране namera обрта и домаће 
трговиие. Потребио je ради тога да се ревилппају 
све концесије, које су излапе pannje разпим група- 
ма страпаца за отварање ипдустрпја унашој земљи, 
те да се обезбеди живот и егзпстепппја паших вред- 
пих заиатлија свих струка и namer домаћег ралпп- 
штва. Имам доказе да iranm обућари ne зараде na 
ггару шшела, којс раде за сељака, ни 10.-— дипара 
a треба да се храпп са поролпцом, треба да плати 
порезе и све реиспје. no ne може да прода ништа 
јер je фабрпчка роба све и свуда преплавпла. Ово 
садап^ стање ако се не ревидпра води к томе, да ће 
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постолари занатлије пропадати, лостати lic те врсте 
пореских обвезника, a од овако организираних пре- 
Дузећа, која домаћу радиност уништавају, држава 
Нема инкакве користи јер рних пар сто хиљада ди- 
"'Tpa 1цто се плати на рачун пореза ne могу надокна- 
ДИти оие drpoMne штете које наиосс занатлијама 
^бућарске струкс и читавој народној привреди. 
Треба ла сс контролира намин искоришћавања рад- 
чика no фабрикама, где раде no групама; једна ве- 
ha сума плаће од сваког радника одузима се у по- 
сРбтт фонд, као задругара, a сваки онај који води 
филијалу као продаваону мора да полоиси v фабри- 
Чи 50.000 лииара v име јамчевине, a од 300 прода- 
ваона ствара сс обртни капптал na тај пачип. Оспм 
Тг)га врло мали бро| Есвалификованнх радника до- 
^ива посла, све су остало неквалификовани радпи- 
ЧИ, na има много радппка неосигураних. 
Против отварап.а продавжпшца фабрпкс »Бата« 

било je na разшгм странама протеста из тргоплчкпх 
И запатлпјскнх рсдова, алн пптко неће да уважи 
болне разлоге својих држављана који пропадају, a 
пијс пчтрсппо да пропадшу. Нсдавио су пригодом 
0тпарап>а такове продаваоницс од фабрике „Бата" 
У Глини, шегрти полазећи пз шегртске школе дали 
Израза свом огорчењу, јер виде да њихова струка 
V коју су пошли ла уче занат пема изглсда na жи- 
Вот у nanio j земљи, na су ради пеколпко каменица, 
Koje су бацпла пока непозната лица, били ухапше- 
Ни 14 шегрта обућашске струке и no жапдармерпјп 
"рсслушапи и спроведени среском начелстзу. Ta 
ЗДика хапшења тих сиромашних младића. којп су 
,J

ITO преко »Прпвредппка« a што преко »Хрпатског 
P'Uunne« дошли v паук као шегрти код 20 постоп 
Pa занатлија у Глини, изазвала je мучан дојам у 
ЈЈраћанству, a поготово када cv четворппа од њих; 
Трајко Зафировић родом из Кумапова, Балтпћ Ла- 
3о. Воркаппћ Мплап n Јузбашић Станко пресуђени 
"л казну затвора, na треба и o тешком пспхоло- 
'"ком расположењу у пароду водити рачупа. 
Ради свега тога слободан сам умолити г, г. Ми- 

Ипстра финансија и Мпппстра трговппс и ппдустрп 

je да ми изволе у Народној скупштппп усмспо од- 
говорптп: 

1 — Ле ли Вам позпато, да фабрика.„Бата" својим 
посебппм погодоваппм положајем прско својпх 300 
продаваоппца уппппава постоларскм обрт у nainoj 
зрмљи са прско 30.000 занатлија обућара са nopo- 
дицама, a да осим псзпатиог пореза ne допрппосп 
ништа у umnoj држави, na што каните учинити да 
то предузеће као фабрика добије свој одређеп де- 
локруг рада, уз потребпп падзор o организацији 
рада, те да имаде продаваоппце обуће напустити у 
корист домаћпх трговаца обућом, који су звани за 
тај nocao, јер плаћају порезу од ради.а у својој 
земљи. 

2 — Кадасекани донети законокартелпма.дасе 
спрече све штетпе последпце за домаће запатлпје 
и трговппе, те каните ли збрппутн npe/i.'iore зако- 
na за опорезпваље велпке иидустрије, потребппм 
порезима у вишој пореској cronn прогреспвпо, да 
се бар држави прибави накнада за штету, која се 
уништавањем занатлија и тргпвппе опажа. 

3 — Illro капитс предузети да се створе услови за 
жпиот n опсТапак папгпх дсшаћих запатлпја обућа- 
ра, њихових помоћника и будућност њиховог под- 
млатка у обућарској струци, као важног фактора 
name народне прпвреде, јер сваки члан namer на- 
рода пма право да тражи да со најприје ч.ему оси- 
г\'ра минимум егзистенције a тек што преостапс 
рала и зарадс да се тек опда упосле ппострапп na- 
сељеници и радници. 

4 — Капите ли са Мипистром социјалне полптике 
и наролпог здравља пзрадити правилник o реви- 
зији свпх намјештеника и радника код свпх инду- 
стријских и привредних предузећа v земл.и, да ти- 
ме створпте услове живота домаћим нашим памје- 
штепицима и радницама. 
Изволпте г. Министре примити и овом прилпком 

yBepeii)e o мом особптом попгтовапзу. 
Београд, 21 децембра 1033 г. 

Др. Милан Метикош с. р. 
пародпп  послаппк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Анте Кунтапића. наподног посланика. на Минигтпа саобпаћаја и Министра сотИалие политике и 
народног здравл.а  o доиошењу законског предлога o заштити помораца. 

Господииу   Претсслппку   Наролпе   cKvnmriinc 
Слобода« сам у питању спцпјалне и економске 

заштиФе наших помораца подпетп следећу: 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈУ 
Југославпја je no свом положају n no својој 

Разведеној обали изразито поморска држава. Н->с- 
зина снага и њезин папредак лежи na пашем Јад- 
Рану, Унаточ тога, питањима onhe и специјалне no- 
Морске политике ne придаје се никаква важност. 
Чаши управо виталнн поморски проблеми: опгапп- 
8а,Ција поморске службе, трговачка морнарица, со- 
11и1ална и економска заштита поморапа, рпбарство 
и Т- Д. траже узалуд годипама решење што Јаспл 
Доказује да код nac нема довол.по схватања за no- 
ђен»е једне планске поморске пблитике. Ta треба 

да буде само дпо name onhe националне прпвред- 
не полптике и да служи јелппо опћим ппл.евпма 
државе и народа. CGIeiclisclialtnnt!;). 

Тешке прилике у којима сс налази nama трго- 
вачка морнарица, показују да треба водптп рачуиа 
с једне страпе o оправданим приватним захтјеви- 
ма бродовласника, али тим вите с друге стране o 
социјалним и економским интересима наших впед- 
них помораца, јер само координација ових обају 
интереса опћтш пптересима према начелу друшт- 
вепе солидарности, Гпослодаваца и намјештеника) 
дају једину гаранцију за стварање здраве трговач- 
ке моппарице. 

Иапочито je тешко соцпјалпо и материјалпо 
стап.е наших помораца. Хтно бих само констатира- 
тп слнједећс: 
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Соцнјалпа заштита, коју данас ужива сваки 
намјештеник и радиик у нашоЈ земљи иа коппу, не 
примењује се на поморца. Не примењује се нн ста- 
ри наслеђени Закони o поморству. Поморац не no- 
sna ни једие благодати социјалне заштите: регули- 
сањс радног врсмепа, исдсљиог почипка, оштете 
за прековремспи рад, отказни рок, редовии допуст, 
отправпнпу и т. д. Оснгурања за случа; незапосле- 
иости on нема и ако су то скоро све државе спро- 
веле no пачипу друштвене солидарпости, a ни ие 
подузнма се било што за смашење броја пезапо- 
слепих. Нпсу уређени његови матерпјалпп радип 
одпоси, питање његове плате, заслужбппе. Копач- 
no ппсу уређени пи љегови специјални раднп од- 
носи својствепи само поморској служби, парочито 
nnraibe реда и дисциплипе иа бродовнма. Напро- 
тив укинут je специјалаи реферат за социјална пи- 
тања помораца у Министарству социјалие полити- 
ке; докинуте су специјалне ннспекције рада за по- 
морску пловидбу. И ако je Закон o радљама дао 
подлогу да се пормирају радни односи помораца 
нпак до данас није ништа учињено. 

Ta сва напред наведепа питања треба да буду 

решеиа у духу социјалис правде и друштвеме .со- 
лидариости, имајући при том у виду прилике na- 
me трговачке морнарице и nauier поморства уоп- 
he, затнм законодавство у осталнм поморским др- 
жавама и коначпо посебне маритимис конвспцнје. 

C тога сам слободап, Господиме Претседпиче, 
да ставим иа надлежне рссорне министре: саобра- 
liaja и министра социјалне политике и иародног 
здравлЈа следеће питање: 

Зашто сс до данас не донесоше иикакве за- 
крнске норме у цил^у социјалпе и екоиомске (ма- 
термјалпе) заштите наших помораца као ни оне 
којима се регулишу специјалнн радни односи свој- 
ствеин само поморској служби. 

Моле1ш Вас, Господине Претседниче, да ову 
ннтерпелацнју изволите доставитн надлежним ре- 
сорпим Министрима, биљежим се 

Сушак, 30 децембра 1933 г. 

са одличним поштовањем 
Др. Анте Кунтарић с. р. 

наррдни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Николе Никића и другова, народних посланнка, на Министра унутрашњих послова o убијству 
Мирка Најдорфера и раду општинског   белсжиика  у  Виници,  Мишка  Црнка. 

Господиие Миннстре, 
Све су управие власти no закоиу o унутраш- 

њој управи зване, да се јавни мир и безбедност 
грађана старају, a onlie добро и јавне интересе зе- 
мље да што боље чувају. Стремећи овом свом по- 
следњем циљу морају управне власти своју бригу 
и дјелатиост подизању н развијању духовне и ма- 
теријалие културе народа и земље управити. 

Док je тако дакле ова главна брнга управних 
власти као основ опће управне дјелатности поста- 
вљена, да ли Вам je, г. Мнпистре, познато, како се 
управне власти у Хрватском Загорју, у Златару и 
Вииици за јавни мир, безбедност rpaljana, за onhe 
добро и јавне интересе старају? 

Да ли Вам je нарочито позиато, како су се у- 
правне власти нпр. дана 24 коловоза 1933 — за 
безбедност гра1)ана у Златару побринули? 

Дан пре тога — 23 коловоза 1933 — била je 
важна Мнпистарска коиференција у Загребу. При- 
суствовали су joj Претседннк Краљевске владе, 
Мнннстар шума и рудпика, Мнннстар за физнчко 
васпнташе, и r. Јурај Деметровић, министар на рас- 
положењу. 

Ha сам дан 24 коловоза 1933 — изузетне и 
нарочите прилике. 

Крал.евска Влада je сва тог дапа na одмору. 
Ha одмору je с њом и чнтава управна власт. Зла- 
тарски срески начелник на одмору. LLIecl) златар- 
ске жандармеријске станнце na одмору. Старн сре- 
ски пристав премештен, a нови непознати тек пре- 
узео дужност. 

Tor дана no подне убијен je у Златару мипи- 
стар na расположењу и народни послаинк Мнрко 
Најдорфер. 

Убица je ударио уз гору Иванчицу, и no вла- 
сти није ухваћен. 

За потеру се среском прнставу пеки грађани 
попудилн, алн je овај сарадњу грађана одбно с 
мотнвацнјом, да не сме пишта подузнматн док ne 
добнје бановинско наређење. 

За убојнцом ннсу у потеру послани жаидармн. 
Они су морали чувати покојниково мртво тело. 

Тек након три дана организована je потера, 
алн се више пажње обраКало тобожњем смеру у- 
бичиног бега, него правом. 

Златарски срески начелпик долази с одмора и 
изјавл.ује златарском посједнику Маријану Семе- 
рају, да због тог дога1)аја неће бити смењен, јер 
je посебном мнсијом послан у Златар. 

У месецу лнстопаду 1933 — пријављује иека 
жена из Бакра, да je неки млади1'1 дана 15 колово- 
за 1933 — отншао од ње из Бакра с револвером 
у Хрватско Загорје. Рекао joj je, да у Хрватском 
Загорју има no иаређењу једног мииистра да у- 
бије, и да због тога носи револвср. Наводи име тог 
младића, шегово боравиште. Младић признаје, да 
je све ово тој женн рекао, да joj je чак и писмо o 
нзвршењу злочина после писао, али не бива ухап- 
шеп, ни због убијства осумњичен. 

Док тако управие власти убицу не апсе, ceha- 
те се ваљда, г. Министре, да су дана 11 листопада 
1933 — у Горњем Ладању, опћина Виница, експло- 
дирале паклене машиие, и сељака Јосипа Кробота 
из Горњег Ладања разнеле. 

Макар да сведоци очевидци Најдорферовог у- 
бијства тврде, да Јосип Кробот и Фрањо Зрипскн 
ни мало нису слични убицама, ипак управа поли- 
ције у Загребу дана 4 студенога 1933 — агенци- 
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Јом Авала јавља, да су баш то убние покојиог 
Мирка Најдорфера, и да су у свом крају као сумњн- 
ие прошлости, и сваком пороку одани и склони љу- 
Ди познати. 

AKO je Јосип Кробот у свом крају као сумљнв 
и сваком злу склоп и одан човек познат, како je 
онда, Господиие Мииистре, тај сумњиви и сваком 
пороку одан и склои човек био најннтимнији при- 
јатељ и друг опћинског биљежиика у Виници, Мн- 
шка Црнка, — као налогодавци Випичке Месне У- 
Праве и полнцијске власти? 

AKO je Јоснп Кробот убица КраЛ)евског Мнпи- 
стра, како онда, да je био стално у друштву мес- 
них жандарма, no опћинСКОМ бнљежнику Мишку 
Црпку свим могућим легитимацпјама снабдевен, 
како да му je сама Црнкова полицнја фотографи- 
je за путне исправе спремала, и како je без казне 
меспе управне власти редовито ноћу иа све стране 
пуцао, вагоном екразита снабдевен био, ништа ne 
радио, a новац без рачуна трошио и разбацнвао? 

AKO су мирни и угледни Виничкн грађани, 
^лаж Калмачип, Стјепан Миличети11, Стјепан Га- 
ловић, Маријан Долански, Јосип Зрињски, Стјепан 
Домбај, и сви остали no управи полиције у Загре- 
бу знали, да je Јосип Кробот човек сумњиве и по- 
рочне прошлости њега као и његовог пријатеља и 
Друга onliiincKor бил.ежннка Мншка Црпка избега- 
Вали, a ипак после Ладањске експлозије били по- 
ЛИцијски бсзразложпо хапшенн и прогањани, како 
то, да у целој Виничкој општиии само oniiiiiicKU 
биљежник Мишко Црпко као претставпнк месие 
"олпцијске власти mije зпао, ко je тај сумњиви и 
Пун порока, тајанствени човек Лосип Кробот, уби- 
Ца КраЛ)евског Мипистра. 

Да ли, Господине Министре, и као полицајац 
и као човек осећате, да саопћељем загребачке по- 
ЛИције од 4 студенога 1933 — није ии нз далека 
раздерано ни са тајамствепе смртн Мирка Најдор- 
фера свучено крваво вело мрачпнх убичинпх пу- 
тева? 

Док и Виници и Хрватском Загорју разни црн- 
Ци овако безбедност грађана, и јавни интерес чу- 
вају, да ли Вам je, Господние Министре, познато, 
како се управпе властн у Хрватском Загорју за оп- 
he добро    no    закоиу    no    упутрашњој    управп 
старају? 

ДолазеКи у Хрватско Загорје као златарски 
срески начелник „посебпо.м мисијом" и имајући 
Мрачне везе са полнцијским копфндептима и про- 
чокаторима као винички опћински бил.ежпик Ми- 

шко Црнко, — претставннцима je управннх власти 
у Хрватском Загорју све онда допуштено. 

Кад се на прнмер нз шуме властелннства До- 
ланских иудн Внничкој biihiinn огревпо дрво la 
букова цепаница за динара 320— франко опћин- 
ско двориште, онда се купује II a храсгово за ди- 
napa 450 — Из шуме општнпског биљежника Ми- 
шка Црнка, премда се овако храстово no Долаи- 
ском нудило за динара 230.—. 

Немилице арчећи за своју корнст поверено им 
oiihe добро пј^етставпнци су управпих власти у 
Хрватском Загорју парочнто „мпого no закону o 
упуграшњој управи" за подиз ni.e духовне култу- 
ре по1)адили. 

Тако je n. np. впппчкп oniuincKU биљежник 
Мишко Црпко забЈишут за духовпи папредак Ви- 
нице na опћински трошак дао Виппчку општипску 
зграду ne можда за школу, пего за биртију адап- 
тиратп. У самој опћипској згради без меспог лпч- 
пог права точп onhnncKn папдур Мајцеп випо on- 
linncKor бил.ежника Мишка Црпка, којн за то пи- 
ком пишта ne плаКа. 

Кад се, дакле, претстаБ::;1цн управпе власти у 
Хј)иатском Загорју попут Златарског среског на- 
челника Мпшка Црпка за лпчпу безбедпост н onhe 
добро грађана овако старају, тражимо, да пам na 
ову иптерпелацију у Народпој скупштппи одгово- 
рите: 

1 —-Кад he Bama полицпја у Загребу огласптп 
истипити извештај убиства покојпог Мирка Haj- 
дор(|)ера, иптелектуалпе зачетппке, потстрекаче, те 
праву личпост тајапствепог убице n iberoBnx no- 
магача? 

2 — Докле he се узбуђена јавпост варати при- 
чама o агеиту провокатору Јоснпу Кроботу, KOri- 
(|)пдепту жапдармерпје n OfrtimtCKOr бил>еж1тка 
Мишка Цппка, којп до сада све v Вттцп n око- 
лпцп подавио? 

3 — Кад here напокон с Банском управом у За- 
гребу Мишка Црика и све остале Црнке повући на 
законску одговорност, н кад he веп једанпут н>и- 
хова „посебна мнсија" у Хрватском Загорју пре- 
стати? 

У Београду, 30 просинца 1933 г. 

Народии послапици: 
Др. Ннкола Никић с. р., Стјепап Ваљавсц с. р., Ло- 
ispo Кнежеви!! с. р., др. Иван Лончаревнћ с. р., др. 

Фрањо Грубер с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Николе Иикића и другова, народних посланика, на Претседиика AlmincTapcKor савета o пети- 
цији грађана Сремске Камепнце, 

Рбоподине Претседниче, 
•'oin у мјесецу просиицу прошле годиие примили 

рМО од камеиичкнх сељака писмо, чији очајни са- 
Држај овако гласи: 

»Госп. Миколи Никићу народпом послаинку. 
Гооггодиие послапиче! 
IIOIUTO иемамо noiicpeiha у нашег послаиика    г. 

Бранка АврамовИћа, молимо Вас да ово протестио 
пнсмо прсчнтате у Народиој скутитиии. 
Господо народпи послапнцн! 
Читајућн у иовинама скуиштинеку дебату, o пре- 

длогу закоиа o физичком васпитању народа, ми се 
згражавамо и пнтамо се: O чему све nehe Народна 
скупшттга иодити 6|)iiry u тротити    време у ово 
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данашње тешко доба. 
Г. Мннистар Ханжек н поједиии народаи посла- 

ници, истакли су у својнм говорима, да he предло- 
жеин закон бити од велнкс користи народу, a осо- 
бито сељаку. Ако Краљевска влада и Народна скуп- 
штина жели да помогие сељаку, кому je помрћ зби-- 
љ^а иужна, иека се маие овакових закопа, јер сеља- 
ку бн бно потребан једаи закон који би га зашти- 
mo од сувишних физпчких   напора, и свакоднев- 
ног сувншиог рада. Народна сжупштина губи време 
дебатирајући o OBOU сувишпом закону, a ne обраћа 
пажњу, на какав иачин оргаии Г. Мииисгра финан- 
сија побиру порез од оголелог сељачког   народа. 
1 [ореске власти безобзнрно отимају од сељака и по- 
следњу пару, дижу wy јастуке нспод главе, односе 
му господарске справе и алате, одводе му јединрга 
ком.а м кравицу, и снс што се у кућн нађе,   Поли- 
цијске власти врше зулум »ад народом, глрбе га за 
најмање ситнице, изазивају га, прете му батинама, 
хапсе без пкаквог разлога. Ако Иародна скупштп- 
на жели добро сељаку, нека што пре укине прсто- 
jelm закон o употреби народне снаге, јер дотичнп 
закон какав je, требао би да се зове закон o упро- 
пашћив.ању   народне   сиаге.   Сељак се од ранога 
прољећа до црие зиме савија под теретом свако- 
врсиог тјелесног рада, и дави се no пољским путевп- 
ма у блату н глнбу, a иико ип ирстом не мрдке да 
му помогне. Али je 6н за то дужаи no спомеиутом 
закону да оправља друмове за луксузне аутомоби- 
ле и тешке аутобусе, без обзира да ли се ои тим 
друмовпма служи илн ne. Истипа je да су n сеља- 
ку потребни друмрви, али треба допети закоп no 
коме би терете за њнхово   нздржавање   сносили 
они који се тим друмовима највише служе.   Кра- 
љевска Банска управа плаћа путаре који целу годи- 
ну ништа ne раде neli чекају да до1)е напаћени на- 
род да му заповедају шта lie и колико lie радити, 
што je случај у Сремској Камеппци, a свакако да 
mije једппи. 
Помепутп закон, и колпко je добар у [тојединим 

тачкама, iheroBe одредбе су изигране, и неприме- 
n>yjy се, како on прописује. 
Напрпмер, помепутп закои предиидео je укпдање 

свих малтарина и калдрмнвда na државппм n само- 
управним путевима. Међутим и неки градови уки- 
пулп су каддрмарине, док општипа града Иовог 
Сада упркос закону н околном сел>ачком народу 
наплаћује и дапас. Поменути закои иредвпдео je 
одобравање путних одбора, међутим употребом 
иародне спаге поверепа je управмим и полицнј- 
Ским властнма. Овим закопом сељачки иарод je 
тешко iioi()l)eii и тражи од Нзоодне скупштине да 

га што прије укине. 
Краљевска влада спрема закон o раздужењу се- 

л.ака. 11итамо се, да ли има смнсла доноситн овај за 
кон, који he тобоже раздужити еељака, који je npe- 
задужен, док ГоспоДин Мниистар фииансија заду- 
жује и оне који нису дужнн. Значи гаси се кућа ко- 
ја je у пламену, a не oopaha се паж]ва на ону којој 
ирети опасност да се запали. He мислимо тиме pelui 
да овај закон није пртребан, али бн била прва Вла- 
дииа дужиост да она раздужи сељаке од оних ду- 
гова, са којнма га je она проти његове воље заду- 
жнла, јер то je Kp. влада и обећала иароду у оном 
прогласу, које га je пред пзборе упутила народу, 
a то je обећала и Његовом Величанству Краљу у 
onoj познатбј Адресн, коју je упутнла Његовом 
Величанству као одговор на Престолну беседу, a го 
исто je IberoBO Величаиство Крал. н иаредно и Kp. 
влади ii Иародиој скуиштиии приликом отварања 
1 [арламента. Прије извесног времена донешен je за- 
кон o нзједиачењу иореза. Међутим нити у једној 
oiuuTHHH ннсу изједначени порези, a камо ли да мо- 
жс бити говора o изједначењу у целој држави. 
Ми свн доле потиисани молимо Иародну скуи- 

штину и тражнмо од ње, да се што прнје позабави 
овим проблемнма, јер су они свакако иужинјн И 
потребаији сељачком народу него закон o физич- 
ком васпитању и други сличнн закоии. 

Сремска Каменица, дана 19-Х1-1933. 
Мнлош Слобода, Марко Слобода, Аидрија Сло- 

бода, Славко Салај, Карло Авн, Даннло Ковачић| 
Фраља Унтермајер, Петар Висковнћ, Лосип Преве- 
ден, Ђуро Дитрић, Лука Хлађнк, Мнхајло Хлађик, 
Мочај Мата, Јача Ђуро, Наја Преведен, Гаја Хор- 
ватиновићј ISopom Миле, Никола Хорватиновић, 
Мирко Кузмановић, Хлађик Паја, Пикола Шалај, 
Антуп Хлађик, Гашпар Хлађик, Винко Хлађик, Ста- 
нислав Хла1)ик, Фрања Висковић, Никола Преве- 
деи, Трура Висковић, Павле Шалај, Камило Баторн, 
Ђура Ченак, Марко Чермак, Игњат Мочај, Винко 
Нидрленић, Марко Мочај, Тлојз Висковић, Ђура 
Згомба, Лазара Рац, Томислав Вискрвић, Внико 
Керкер, Фрања Рат, Фрања Франц. 

Усвајајући у свему ове нада све кррисне се- 
љачке предлоге молимо Вас, да нам на ову ин- 
терпелацију у Мародној скупштннн одговорите: 
Да лн сте и Ви с Kp. Владп.м вољни одмах без 

нкаквог нзговора, с нама примити ове хитпе п нуж- 
ne сељачке реформе? 

Народни посланици: 
Др. Никола HHKHII с. р., Стјепаи Ваљавец с. р., Ло- 
вро Киежевић с. р., др. Фрањо Грубер с. р., др. Иван 

Лончаревн1> с. р. 

ННТЕРПЕЛАЦША 

Др. Људевита Ауера, народног посланика, na Мииистра фннапсија и Мипистра шума и рудиика 0 
тешком CTaiby земљишних заједпица. 

ГоспоДипе Мниистре, 
Harne земЛ)Ишие заједиице,    Koje  претставлЈају 

иаша највећа колективиа народна господарства, in- 
лазе се у тешком стац.у. Пореске iciacni провеле су 

ссквестрацнју прИХОда код многих землЈтпних за- 
једница радн прреских заостатака. Тачпнм испитн- 
иап.ем угарђенб je, да за пореске заостатке mije 
крнва немариост управа иоједппих земљишмих за- 
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једнгица, него да je томе узрок фактична немогућ- 
ност плаћања. 
Да наведемо само неке примере: 
Земљишн-а заједиица Лекеник нмаде 481 ха шу- 

ма, na које плаћа 10563— динара државне порезе. 
Државнн иоЈ^ези, баиовннски прирез и опћииски 
намет износи 36— динара 8(Гпара по 1 ха, што MU- 
HU на споменуту површипу 17.702— дии. Свеукуп- 
на вредпост свих годишњих прихода из тих шума 
Износи 19.200— дин. Према томе 92% свих при- 
хода шума ове земљишне заједнице отпада на јав- 
не даће. 
Земљишна заједница Кратечко имаде 123 ха шу- 

Ma, на које плаћа 4.016— дин. државне порезе. 
Државни порези, бановински прирез и опћински на- 
Мет изиоси 65.70 дин. no 1 ха, што. чини на сиоме- 
нуту површину 8098— дин. Свеукупна вредност 
Свих годишњих прихода нз тих тума износи 7.390 
.'Uni. Према томе 109% свих прихода шума ове 
земл.ншие заједпице отпада na јавне даће. 
Земллпина заједница ryiiilie имаде 168 ха шума, 

на које плаћа 5.934— дин. државне порезе. Држав- 
ин порези, бановипскп прирез и опћмнски иа.мег из- 
носи 58.30 дннара по 1 ха, што чини na споменуту 
површипу 9.799— дин. Сиеукуппа вредност свих 
i (Јдипт.их прнхода пз тпх шума изнсси 10.080.— 
Дии. Прсма томе 97/'' CB;IX прихода шума ове зем- 
л>ишне заједиицс отпада na јавне даће. 
Земл.ииит заједиица Палањек имаде 2.936 ха 

Шума, ма које плаћа 125.106— дим. Државне поре- 
зе. Државни порез, бановински прирез и оп- 
iiHircKii намет износи 60.20 днн. rio 1 ха, што чипи на 
споменуту површипу 176.643—дин. Свеукуина вре- 
диост свих годишњих прихода шума one земљишне 
заједнрце отпада na јавпе даће. 
Земл.ишиа заједница Мартипска Вес имаде 927 

ха шума, na које плаћа 40.621—■ дин. државме no- 
резе. Државни порез, бановински прирез и опћин- 
ски намет износи 66— дин, no 1 ха, што чини на 
споменуту површину 61.501— дин. Свеукуппа вред- 
Ност свих годишњих прнхода тнх шума пзпоси 
55.620 динара. Пре.ма томе 110% свнх прихода шу- 
ма ове земљишне заједнице отпада на јавне даће. 

Huje то случај само у Снсачком срезу. Таково je 
стање и у многим другам срезовима. Примера ради 
Да иаведем неке земљишне заједнице из суседног 
Среза кутинског. 
Земл.ишна зајединца Лудина имаде 795 ха шума, 

"a које Maha 38.381— дин. Д1)жавне порезе. Др- 
Жавни порез, бановински прирез n OIIIUIHCKU i!a.\ioi 
Износи 70.— днп. no 1 ха, што чини na пОменуту 
поврШИНу 56.443— дип. Свеукупна вредност годп- 
Шњих прихода из тих шума износи 45.000.— дип. 
Према томе 125%свих прихода шума ове земљишне 
заједнице отпада na јавне даће. 

ЗемлЈииша заједпица Кутипа ммаде 269 ха шума 
на које плаћа 4.898— дин. државпе порезе. Држав- 
пи порез, бановински прирез и општински намет 
пзпоси 40.20.— дин. no 1 ха, mro чиии na споменуту 
површппу 10.814— дин. Свеукуппа вредност свих 
годишњих прнхода из тпх шума износи 12.105.— 
дин. Према томе 89% свнх прнхода шума ове зем- 
љишне заједнице отпада иа јавпе да11С. 
Од год. 1929 износе годишње државне Дажбине 

за шуме земљишних заЈедница равно три пута ви- 
Ше иего у год. 1928. Продукти, одпоспо дрво, које 
шума даје, вредили су год. 1933 5—6 пута маље 
пего у год. 1928, из чега следи да je оптере^ење на 
јавним даКама фактично у год. 1933 до 20 пута ne- 
ће него у год. 1928. 
Осим јавпих даћа постоје и Други издатци, који 

падају на терет земљишних заједпица. Овамо спа- 
дају трошкови чувања шума, управе шума, поди- 
зање шума, који издатциј сведеки na минимум, an- 
сорбпрају 60% од бруто прихода у год. 1933. Ако 
то додамо издатцима за јавпе дажбине, добпјемо. 
да земљишне заједнице плаКају до 150% од својих 
бруто прихода. Huje чудо, да су дапас земљишне 
заједнице презадужене и да су у ог1)омпом заос- 
татку са порезима. 
Овакво тешко с^ање траје већ четири годипе, па 

mije чудо, да су ова огро.мпа nama колектпвпа na- 
родна господарства na рубу пропасти, те да je no- 
требна хитпа помоћ. 

HoMoh би требала да се састоји у следеКем: 
1 — Да се отплата пореских дуговања до копца 

године 1933 разделп барем na 10 годнпа безка- 
матпо. 

2 — Да се за све шумске брапЈевипе до 20 година 
старости, као и за све шумске чистине, којс иису 
старије од три годипе, уопће ne наплаћују ппкако- 
ви порезп im дажбин.е. 

3 — Да се na пекретпппе земл.ншпих заједппца 
уопће ne наплаћују допунске таксе, јер наше зе.м- 
љишне зЈаједнице нису никаква властелинства, нго 
су то заправо господарске задруге са посебним име- 
ном и засебпп.м законом. 
Уверен, дл here Господине Министре, увиДети 

оправдапост изнешешх захтеиа, no којима се мо- 
гу сачувати name Земљишне заједпице од пропа- 
сти, молим Вас, да изволите преко својих стручних 
орпана ово питање дати проучитп, и затим у Народ- 
noj скулшпши одговорити; 
Изволите примпти, Господнне Министре, израз 

liomroiiaii.a 

5 фебруара 1934 год. 
Београд. 

Др. Људевнт Ауер с. р. 
народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛЛЦИЈА 

Драгутина Перка и другова, пародпих посланика,   na Мннистра   caoGpaliaja o четвртој   ВалканскоЈ 
кои(])еремцмји у Солуну. 

По вестима    разних    НОВИНа    засједала je IV     повембра у Солупу n заиршила сној nocao пајбо- 
валкапска крпференција у   првој декадп    мјесеца     л.пм успехом. 
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Сви највећи београдски и страни листови до- 
лијслн су кашње детаљније вијести o тим успјесн- 
ма, међу којима сс иалази п поразна нијест o за- 
i м.учку пленарне конференције у Солуну дана ш 
цовембра т. г. 

Ова поразна вијест објављена je под насло-' 
пом „Прнмљсње реаолуције" и гласи дословце о- 
вако: 

Исто тако конферепција je na својој пленар- 
ној сједницн једподушио усвојила као хитио пред- 
лог o непосредиој жел>езничкој вези између Грч- 
ке, Бугарске и Румуиије и то изградњом жељез- 
ничке пруге нормалног јсолосека Сидеро-Кастро- 
Дуппица- н дупавског моста између Вугарске и 
Румуније. 

AKO ове две тачке резолуције заднЈју najiierio- 
вољније у саобраћајну политику наше државе пот- 
пуним мнмоилаженЈем namer територија код ута- 
начења тако важне везе каква je всза из Румунске 
ка ErejcKOM мору и мост иреко Дунава у Доњем 
његовом гоку, — п какч) оваковим решењем пот- 
пуно губи nama Kpa,i>ei)iina пајдЈтгоцеппју еко- 
номску, саобраћајну и стратегиску артерију, — 
можда за вечна времена, то ми je част замолити 
да ми Господин Министар саобраћаја иаволи у пр- 
вој наредиој скупштиип усмепо одговорити na сле- 
/;eliy 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈУ 

1 — Ле ли господин Министар caoCpahaja, — 
кому je прва дужност да водн велику државничку 
саобраћајну политику — дао no својем нзасланн- 
ку у пашој националној ipviui за Балкаиску кон- 
ференцију сагласпост илн пристанак да се игпори- 
ше југословепски' териториј код успоставе нове 
жел^езпичке везе „Румупска-Егеј"?. 

2 — Je ли ГОСПОДИН Миппстар споразумаи био 
тиме, да се велики мост na Дољем Дуиаву гради 
изван наше земље н тиме онемогући за дуге де- 
ценије непосреднн саобраћај између Румунске ии- 
зине и наше Крал.евине као директпо пајкраће ne- 
se Букурешта ca Београдом? 

3 — Када je господни Мииистар из статуса Са- 
обраћајчог Мннистарства одредио у пашу иацио- 
палпу групу као свог опуномоћеног заступннка на 
ову важпу Балканску конференцију И са каквнм ra 
je инструкцијама послао у Солуи, — кад je Moryiie 
било да се на пленарној седпицн 10 мовембра у Со- 
луну једподушпо т. ј. са свим гласовима (пер акла- 

мационем) усвојн предлог тако штетан no иашу 
државпу политику? 

4 — Тко иосн одговорност за овако крупни ие- 
успјех иаше caoopaliajiie политике na Балканском 
Прлуострву? 

5 — Што намјерава господии Мпнистар подузе- 
ти да се поправи грвшка или пропуст паше деле- 
гацнје na споменутој Балкапској конференцији, a 
да се веза Балкапских земал>а изведе повол^ш no 
иашу земљу? 

(> — Што памјераиа гисподнн Мииистар преду- 
зети да мост преко доњег Дунава буде израђен 
ii|)iije између Румунске и Југославије a ne првен- 
ствено између Румумије и Бугарске? 

Taj наш захтјев мора се и за то остваритн, јер 
je сад у питању и велики пројекат жељезинчке Be- 
se „Дунав-Адрија" односио пројекат т. зв. Траис- 
балкамске пруге као и пројекат пруге 45 тог упо- 
редника Бордо*Лион-Милано-Трст-Љу6д>ана-За- 
греб-Београд-1 [ожаревад-Куче&01'Мост na Дунаву- 
Букурешт-Одеса, радн којег пројекта je баш сада- 
њи Мимнстар саобраћаја већ дао у rpai)eibe под 
велико тешким финансијским условима и уз or- 
ромпе трошкове три жељезинчке пруге (Пожаре- 
вац-Кучево и Куршумлија-Приштина н Приштина- 
Ileli) a дао их je израднти у сигурној претпосгав- 
ци да iie нови велики дунавскн мосг спајати Ру- 
мунску са Југославијам н дал^е са Адријом када се 
изгради жељезпнчка пруга Дупав-Адрија, н Дупав- 
Кучево-11ожаревац-Београд. 

Речене три пруге саме су по себи нерентабнл- 
ие u пепотребпе и добивају тек значење као дело- 
вн велике Трапсбалканске липнје Дупав-Адрија и 
Београд-Букурешт, дочим као локалпе пруге не 
вриједе mi 1tt онога, што je за њнх утрошеио, jej) 
постају безначајне без изградње дунавског моста 
у Југославнји. 

Ради велнке важности по државпе иаше ипте- 
рссе и ради тога што je IV Балканска коифереици- 
ја уснојила хнтност no тим пама штетпнм питањн- 
ма и тражим за ову имтерпелацију хнтност и пр- 
веиство испред раније подпесепих иптерпелација. 

Прнмите Господине Мниистре израз нашег no- 
штоваи>а. 

Београд, 2 децембра 1933 г. 

Народни посламнци: 
др. Стјепаи БачиК с. р., др. Милаи Метикош с. р., 
Перко В. Драгутин с. р.,   Светислав Xol)epa с. р, 

Влад. Ст. Крстић с. р., Јосип Стажић с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Стјепапа Бачића, народног иосланика, na Мнинстра правде o огласиим пристојбама „Народннч 
новина" у Загребу. 

Господине Министре, 
Прописима овршног реда хрнатског rpabaucKor 

парбеног поступка у грађанскнм париицама, као и 
кашм.им овршним новелама, који су прописн ioni 
уиек na сиазн у подручју Апелациоиог суда у"3а- 
гребу^ мора се свака овршна   дражба   »екрстнипа 

(присилиа продаја) три месеца унаиред три пута 
огласити у „Службемим повпнама". Неодржавам.е 
тог проппса имаде за последнцу инштину у драж- 
беиом поступку и поитптси.е истога. 
Пропнси ти данас су непрактичпи и меправедни, 

али су до ступаи.а на сиагу новог извршиог поступ- 
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ка, новог r. it. u. позитивни закои. 
Te „Счужбепе новине" — у којима сс ово огла- 

шавање вршнло — бнле су „Народпе повпие" 
као службено гласило бив. Краљенске земаљске 
владе Хрватске и Славоннје, a данас су Краљевске 
Бановинске управе Савске баповине. 
Све до бановања г. др. Иве Петровића, ово je 

оглашивање било и ако скупо — али ипак снот- 
љиво — али откако je садањи Бан г. др. Иво Пвро- 
i'iili овај службени лист претворио у политччки 
дневник, поскупило je оглашаваље скоро до немо- 
i vluiocrn, јер се иовишпим славкама иодмнрују но- 
ви нздатци за политички дио лпста. 

Ha тај иачнн оглас, који у другим прнвапшм ио- 
вииама стоји 30—40 до1)е у „Народним новинама" 
1000—1200 дпи. дакле своте које значе ирисипп) 
onrepelieibe интересената — a услед чега се намер- 
no поскупљује oniJiiimi поступак na терет економ- 
скн мропалих н слабих, тпм впте, што до оваквнх 
дражба дакле и оглашивања услед ригорозиог 
формализма судова долази и no више пута. 
Кад би те ужасне огласие пристојбе погађале 

економски јаке, била би ствар — и ако педопуште- 
на у правној држави — бар разумљиво. 
Али у пракси оне погађају баш one екопомски 

иајслабнје n пајбједпије у толикој мјери, да je 
тнме практично oiie.\i()rylieno исле1)еи>с т. ј. пршс- 
ње њихових овршних права — да су стављени ван 
закоиа. Усљед страшпе екоиомске крнзе било je 
Народно претставништво присиљено, да водећн 
бригу o томе, пружи заштиту екоиомски страда- 
лима задужспнм земл»ррадницима Законом o за- 
штити земљорадника. 
Но, од те заштнте одиосно посл>едица исте са пра 

вом су нзузети старијим као н новим одредба&а: 
сеоске запатлнје, сеоскн трговцн живежпим намир- 
ницама до извјсспе суме, радници u иа.мјештеипци 
за enoje плаће те коначно сви они, који потражују 
алимептацнјс за грли жнвот и уздржавање (зако- 

иита и незаконита дјеца, расгавл.епе супруге, ма- 
rci)e и т. д.). 
Нема сумње, да со тим иајбедиијима мора датн 

законска и ирактичиа могућност да своја права, ма 
н дражиом пекретшша дужпика остваре — a јасно 
je, да тн најбодинји у Савској баиовинн ту закон- 
ску теоретску могућпост нмаду — али пракгнчио 
немају усљед тжвпх иристојби, којо се морају 
пдаћати унапријед и у готовом. 
Од тог пла11ања унапријед и у готовом не ослобо- 

^авају их питн yBjepoiha o сиромашном стању. 
11мадомо, дакле, у држави подручје, у којем за 

цајбедније не постоји могућност, да остваре своја 
законска потраживања, 
Молнм Вас o тога, 1'осподнне Минисгро, да мм 

одговорпте у Народној скупштнни: 
1 — Да ли je Вама као врховном чувару закопа 

и правде познато , да „Народпо повнпо" службенн 
лист Крал.евске баиске управе Савске бановине 
наплаћују за оглашиваље судоких извршпих pouio- 
ња огромне прпстојбе без разлика свих интереса- 
иата, који су no постојећим прописима дужни те 
дражбепе одлуко у тим нонииама оглашанати. 

2 — Да ли сте вољни подузети кораке a у спора- 
зуму са г. Мипиотром унутрашших дела, да се при- 
стојбе сведу на разумпу н могуНу мјеру. 

3 — Да ли сте вољни подузети кораке у спора- 
зуму са r. Мнпнстром унутрашњих дела, да Краљ. 
банска управа Санске бановине за оглашивате у 
„Народним новинама" призна уверење o сиома- 
шном стању, те лицима, којнма су то стање судо- 
ви прнзпали, ове прнстојбн продујмн, тс нх убере 
накнадно накрн утјеравања аотраживања од дуж- 
инка na пачип, како се то практицпра са судским 
трксама. 
Изволите npiiMHTii увсрење мог особитог ii'>- 

штовања. 
Др. Стјепаи Бамии с. р. 

пародпн послапнк. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Николе Кешељевића, народног посланика, na   Мпннстра шума и рудника o поступцнма у руднику 
угља код Мостара. 

Господине Министре, 
11одав11о јо рудник угља код Мостара добно 

велику поруџбнму за испоруку угл.а, то јо врло io- 
шко оталЈавао ту поруџбипу и поред иајиптеазии- 
иијсг рада. Управа рудпнка патерала je радпнке да 
раде no десет-двапаест часова дпоппо и ако je no 
закопу радпо време озпачепо са осам caru. Условп 
рада су били тако тешки да су радппцп, пошто су 
цео дан радпли без прекида, a само се nohv одма- 
рали, да су ти исти радпнци били принуђенИ после 
седмодпевпог тако тешког рада без n секупде од- 
мора папусте nocao, али су претходпо молили да 
се промепн cncreNl рада тим npe, што према уго- 
вору Радппчке коморе n Дпрокције рудпнка радпо 
je време озпачопо са осам сати a за сваки проко- 
времопп рад да се мора доплаМшатп. Дпрокцпја 
се na те шпхове захтеве пије обазнрала, исто тако 

као што се mije обазирала nn na уговор ca Радпич- 
КОМ KOMOpou пптп na догопор ca протставппцпма 
радпика, n nno jo joni rope, Ћазим Упђсп иагрДИО 
jo раднике да су штрајкачи и комуписти. Револти- 
рани са таквим поступцпма и тпме nno пм Дирек- 
nnja рудпика пије lu'ialia.ia прекоиромопп раД; рад- 
imun су хтелп мирно да напусте рудник. Ме1)утпм, 
тај истп ппжнп.ер nnjo им дозволио да нз рудппка 
изађу дпзалнц()м него je паредио да пза1)У кроз 
једно iiaiivimoiio окио, кроз које je пролаз апсо- 
лутно забрак>ен и кажњив глобом, јер je то окпо 
noocmvpano и неограђенб a дугачко je преко два 
километра. 120 л.удп морало je, газо1>и воду до 
колена, no цепу onacnocrn за жпвот да прође тај 
пут. Како je тај инжињер; Ћазпм Угл.еп, и сам у- 
виђао да je вршио пезакопите поступке, ro je че- 
Tiipii-noT радпика, којпма јо био рекао да nx от- 
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пушта, nonoiu) примио. 
Из тачиих обавештења која сам o тој сгва- 

ри добио, све те раднике највише je увредило то, 
што им je тај инжињер рекао да he их прогласи- 
ти штрајкачи.ма и комунистима. Међутим, међу 
тим радницима има много старих и честитих се- 
л>ака из Гацка и Невесиња, који уопште незиају 
шта то зиачи, na су чак заједнички 1)е1иили да се 
жале суду због клевете. Сем тога међу њима има 
и такових који no седам члапова породнце пзгу- 
бпше у ратовима за ослобо1)ење, и других, који су 
се борили као добровољци, па су и одликовапи за 
храброст. Сем тога радници се жале да je поврс- 
l)eii уговор, којп inicv имали право да нарушавају 
mi omi mi Дирекција рудника, a најмање ,|е имала 
праио да пх патерује na прековремени рад a да им 
за то не даје' ппкакне награде. 

Господипе Министре, данас када je пезапос- 
лсност тако велпка, да пмамо око 200.000 пезапо- 

слепих радника у nauio.i земл.п, било би пеопход- 
но потребпо пепродужавати радпо време a још na- 
рочито кад je то уговором потврђено, него пате- 
рати предузећа да радно време снизе и vnocvie што 
већи број радника a према оним предузећима која 
поступају друкчије предузети најстрожије и нај- 
енергичније мере. 

Молим Вас да такве мерс предузметс и у мос- 
тарском руднику и.то без нкаквих штетпих после- 
дица за раднике, који су без и најмање своје кри- 
вице били принуђени да напусте рад. 

Како су овакна питања у данатње време неза- 
посленост најхитније природе, то молпм хитност 
за ову интерпелацију. 

Београд, 13. јануара 1934 године 

Др Иикола Кешељевн11  с. 
народни. послапик. 

Р- 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милоша  Драговн^а,  народног  посланнка,  na  Mu нистра унутрашњих послова o незакоинтом раду 
начелника Среза грачаиичког. 

Господипе Миппстрс, 
Ma општинским изборима обавлЈеним 15 октобра 

1933 године уопштини Девет Југовиђа; Срезагра- 
чаничког победила je листа Буде Орлића, насеље- 
пнка нз Милошева, противу листе једнога Арпау- 
тина. Како се среском начелнику Јовановићу није 
свидео изабрани Орлић on je предузео мере н нз- 
бо|)е помиштио код Управног суда a Орлића imje 
у дужност уводио. 
Накнадни избори у овој општини обављени су 

31 дсцембра 1943 године. — Ha тнм т. зв. избори- 
ма, срески начелник je послао око 45 жандарма i'. 
градских стражара са полнцијски.м писарима Среза 
грачаничког r. г. Новаковнћем, №колићем и Ан- 
дријевићем. — Г. г. полицијски писари са жандар- 
мима посели су прилазе селу Девет Југовнћа, где се 
избор обавл,ао н претходно испитивали грађане, 
који су тили na биралиипе, за кога he да гласају. 
■— Сваки onaj ко je рекао да he да гласа за Буду 
Орлића бно je враћен кући. — Људи су нашли пз- 
лаза из овакво несрећнога рада тим mro су лагали 
да буду пропуштени у бирачку собу. — Ha вратима 
бирачке собе бнла су такође диа жаидарма илн на- 
рочито поставл>еиа лнца, која су истппвала бира- 
че за кога he да гласају. — Ko je i)ei<ao да lie да гла- 
са за Буду Орлића био je враћен] — Onaj добрн a 
iiocpehnn,свег и овде je пролазио са лукавством. 
Вирачки одбор коме je бно претседник'HOBO Ми- 

ipoiinh, учитељ у Милошеву, внде1111 да he и иоред 
свих мера предодтрожности можда npohn Орлић, 
вероватпо no налогу среског иаче.птка, прибегао 
je очитоме исзакон.у и неморалном поступку на тај 
Начин, што je свакога бпрача, који je ушао у би- 
рачку салу претходио imiao за кога he да гласа. — 
Лко je биоач изјавио даће гласатп за Орлн11а, он je 
брзо преартао бирачки списак и саопштавао бира- 
чу да иема права да гласа, јер mije у бирачком спи- 

ску. Када му je ОрЛић као претседник своје листе 
рекао да не враћа људе, јер су omi уписани у спн- 
скове u да су они upe 2 месеца гласали, г. Ново 
MmpoBHh у "својству претседпика бирачког одбо- 
ра позвао жандарме и избацпо из бирачке сале 
Орлића. To je исто учинио и са његовим заме-, 
miKOM. 
Кад су rpahami видсли ово безакоње oprana вла- 

сти и бирачког одбора, њих око 300 na броју иошло 
je корпоратимпо у Приштину да се жали. — Кад je 
срески начелник сазнао ово, одмах je иаредно да 
им заостали део у Приштини жандарма и градских 
страЖара спречи приступ у Приштину. — Ипак су 
људи успели да дођу у Приштину. 
Полицијски писари и жандарми отишли су у се- 

ла општине Девет Југовића 28 децембра " вратили 
се 31-Х11-1933 год. у 22 часа. 
Ово je само бледа слика онога безакоња koje 

cpecKn начелник Среза грачаничког чини. 
Ha основу изложенога част ми je поставити Вам, 

Господине Министре следеКа mnau.a: 
1 — Je ли Вам познат протнвузаконн рад г. Жи- 

Bojmia JoBanoBuha, среског начелника; Среза гра- 
чаинчког, који чиии у својој звапичиој дужностн 
ne само приликом отитииских пзбора, него и у 
редовним послови.ма? 

2 — Je ли Вам познато да против Јрк>ановић'а и- 
ма пајвише тужби од свнх срескнх начелника у 
Вардарскоj бановиии ? 

3 — Je ли Вам позпато да народ Среза грачанич- 
ког живи као у којбј окупнраној зони a ne у сво- 
јој слободној држави? 

4 — Јесу лн Вам позиате радње Јовановнћа Жино- 
јипа поводом опттииских избора у општини Де- 
вет Jyronnha? 

5 — Јестеливољнн примити аикету Народиескуп- 
штине која би на лицу места испнтала све политпч- 
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ко no^ouaibe .loaaiioBHha Живојина, којн воли да 
се говорн o томе, како сте Ви, Гошодине Министре, 
његов кз'М и да му се пишта ne можс? 

6 — Јестеливољин наредити истрагу иротиву ра- 
да остале r. г. иолтц^ских inicapa н одговорнога 
командира или водника жандарма, којн су на дан 
31 децембрз 1933 годнне били на територији оп- 
штине Девет Југовића и недопуштено агитоеали за 
једну листу. 
Молнм да ми на ову интерпелацију изволите од- 

: онорити усмено у Мародној скупштини. 
За ону интерпелацију   тражим хитиост н првси- 

ство од осталих. 

24 јануара 1934 
Београд. 

год. 

Интерпелант, 
Мплош П. Драговнћ с. 

народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милоша П. Драгови11а, народиог посламика, na Mu нпстра унутрашњнх иослова o поступку општин- 
ског бележника у Чоки. 

Господине Министре, 
OnnniiiicKii бележник у Чоки, Среза новока- 

њишког, бановине Дунавске, г. AIITOIIOUIIII вршећи 
своју дужност наметнуту постојећим законима и 
расинсима, злоупотребљава дато му noBepeUiC и 
свој положај тиме, што у извештајииа o стању 
ства1)11 и кретању на општпиској територији под- 
iiocn неистините извештаје п употребљава такве 
изразе, да се из њих може закључнтн ono, што у 
ствари mije било нити може бнти. 

Тако je једпим својим нзвешгајем окатегори- 
сао рад источно-православног пароха у Чоки г. 
Лазара Арснкнног, свештепнка, да бунн народ, ра- 
ди иеког његовог рада око додељивања аграрне 
земл.е интересентима православне вере. 

Разумллшо je да једап прапославпи свештеник 
треба и мора да водн рачупа и да буде вођа оправ- 
дапим захтевнма своје пастве, али то mije пикаква 
буиа, нити потстрекавање na буну, јер je, барем, 
православно свештенство до данас високо ценило 
свој свештенички позив и сталио га паралелнсало 
са државним и националним интересииа. 

Најблаже речено r. AIITOIIOUIIII, ОПШТИНСКИ бе- 
лежиик, својим актима и злонамерном садржнпом 
својих нзвештаја ne врши сноју дужпост опако ка- 
ко му закоп прописује и расписи наређују, всћ вр- 
ши просту денунцијацију у колнко сс тиче случаја 
овог свештеника. 

Са изнетога част ми je молитн Вас, ГоспоДине 
Министре, да ми изволите одговорнти иа следећа 

питаља: 
1 —Ле ли Вам овајиовакав рад оиштппског бе- 

лежника у Чоки г. АптоиовпКа познат? 
2 — Јесте ли врл>ни мародит пајсгрожију ис- 

трагу за овакав рад? 
3 — Јесте ли вол>ни онемогућити овакве радње, 

барсм, omiiTimcKiiM бележницима односно општин- 
скнм деловођама, да се једанпут за свагда уразу- 
ме да немају права да денуцирају свештеннке при- 
зиатих вероисповести ? 

4 — Јесге ли вол>ни наредити да се само збрг о- 
вога прступка и начина рада г. Антонрвића on од- 
мах суспепдује од дужпости, a да се право падзо- 
ра иад личним политичким радом свештенства ос- 
тавн одговорним политичко-управним органима, 
јер mije ппкакав пптерес да се углед свештенства 
толико угрожава надзором општинских управа н 
н њених службеннка. 

Молим да мн na ову интерпеЛацију изволите 
усмено одговорити у Народној скупштини; 

C обзпром na деликатност опога питања за о- 
ву интерпелацију тражим хитности ирионство, што 
hv рбразложити у Народној скупштини. 

Изволите, Господнпе Министре, примити уве- 
рење o мом особитом поштовању. 

Берград, 1 фебруара 1934 године! 

Мплош П. /IparoBnli с. р. 
народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Стјепана Бачића, народног посланика на Министра соцнјалне политнке и народног здравља o 
упослењу страних  радпнка у »ашој ннлустрпјп и трговннн. 

Господине Мннчстрс, мануелних и нмтелектуалнихрадника. 
Светска тешка економска крнза одразује се у иа- Позпато Je jaimocrn да су Специјално lumin ма- 

траг иеколико година н у пашој   домовинн je она иуелпи радници, no спршетку светског рата одилИ- 
задобила најгоре ф&рме код неупослености наших зили на зараду у Америку, Фраицуску, Белгнју и 
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Немвдку: 
Прва je Америка односно удружене државе na 

затим и остале америчке државе почеле системат- 
ски спречавати нашу емиграцију и yce.!i)aBaibe иа- 
ших радника a затнм je и Фраицуска као и Вел- 
гија након обављених репарација својпх ратом опу 
стошеинх крајева наше радништво упутала преко 
грапнце, тако да данас имадемо једиио од свих зе- 
мал.а у Белгији остатак нашег радништва код ру- 
дарских иодузећа оннх најниже врсте за обавлЈање 
кајтежих и жнвоту и здравл>у погибељних по- 
слова. 
Практично дакле ne постоји данас ни једна зем- 

ља, прама којој би ми у погледу упосливања ино- 
земног радпнштва требали имати каквих обзира по- 
знатих под стручаим имеиом: »реципроцнтота«. 
Успркос оваквиг стања ствари.какЕо ono даиас 

постоји, наша сс социјалпа политика још увек 
превише и бсз разлога води начелом реципродите- 
та и то баш за one државе, у које name радни- 
штво никада ка зараду ијило није. 
У нашим трговачким подузећима, у нашим т. зв. 

пациоиализираним индустријама упослепо je јоште 
ванредно много не само стручних и интелектуалних 
радпика, већ чак и маиуелннх све под излнком не- 
какве специјалне стручне спреме, под изликом ре- 
ципроцитета нлн прлитичких пријател^ских односа 
са државама, из којих потичу ти радници. 
Меки су спецнјалао познате прилике у Орослав- 

ској Текстилној индустрији Среза стубичког утвор- 
ницама ,,Г1реслица" д. д., творница вунених ткани- 
на д. д., и »Иванчица« д. д. у који.м творнпцама joui 
увек имаде страиих државл>аиа, директдра, мајсто- 
ра и квалифнкованнх радиика, којн су страни др- 
жавлони, пољоки, немачки и аустријски na чак и 
мађарски. 
Ови иамештепици HMa.'i'n су пред десетак годипа 

задаћу, да школују и оспособе домаКе квалифпцп- 
pane силе у текстилној струци. 

To су опи у пуној мери и постигли, те дапас нма- 
демо домаћих квалифицираних раднпка и мајсто- 
ра као и капцеларијскнх сила, који су без посла и 
намештеша, a моглп on у пуном опсегу стране рад- 
нике надоместигп. 
Мора се уважити и чии>еницаЈ да ти страни мај- 

сторн добпвају внсоке месечне гаже, na док један 
наш квалпфицирапи радпик пмаде месечни дохо- 
дак од 600—800 дппара, мајстор од 800—1000, у 
исто време имају страни мајстори месечне плате од 
il) na и Bnuie хпљада днпара, .U'TO све иде на шгету 
HdLic пародие привреде. 
Како je иезапосленост namer раднпштза постало 

једно горуће соцнјр.лно питање n како наша rako- 
чвана пациопалпзована икдустрија и онако ужива 
много привилегија, слободап сам Вас, Господине 
Мпппстре, замолити, да ми na следећој седници 
Народне скупштине усмепо одговорпте na сле- 
деће: 

1—ДалпВамјеГосподппе Мипнстре, позпато, 
даупашојвеликој трговиппинпдустрији јоштеувек 
имаде беспотребпо запослених страпих радника, 
намештеника, којп имаду дозволу упослења н.ад- 
лежних власти, док пстодобао наши домаћи рад- 
minii упослења код гих подузеКа наћи ne могу? 

2 — Да ли Вам je познато, да такво стање вла- 
да посебпце у текстилној ппдустрпјп у месту Оро- 
слввлјУ Срез доњо-стубпчкп? 

З^—Што каните подузети, да се том стању 
учини крај? 
Изволитс, Господипе Миппстре, примнти увере- 

ње мога одлнчпог поштовања. 

9 децембра 1933 год. 
Београд. 

Др. Стјепан Бачић с. р. 
народпи послапик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Стјепана Бачића, народпбг послапика, na Ми пистра фипапсија o издавању уверења o сиромаш- 
пом стању. 

Господине Мнпистре, 

Оспов папретка сваке културпе и правпе др- 
жаве јесте могуИпост, да сваки грађанин долази 
лако и без икаквих запрека до заштите својих npa- 
веднИх и законских интереса и права. 

AKO су ueh стари Римљани казали: јустиција 
фундаментум регпорум", поготово важи ова девп- 
за за Југословепски парод, који je у народпој nec- 
ми дао сентепцу своје душе у девизи: „Пргшда др- 
Жп и земл^у и градове". 

У истину je паш Југословепски парод у свим 
својим деловпма дубоко правдољубнв, na je пптање 
зашгите његових имовппских n јавпих права ne са- 
мо питање економскр, како je то у другнм држа- 
вама и пародима, већ и питање личпе части. 

Стога би наша држава требала усвојити тај 
припцип у свом правосуђу, те то правосу!)е учипн- 
ти сваком rpahannnv прнступачпим, т. ј. потпупо- 
ма бесплатпим за гра1)ане. 

Кад се међутим из фискалиих разлога то na- 

чело у правосу1)У пије могло прихватити, ипак je 
и npnjanin.n закбн 6 таксама, повп rpal)aiici<n nap- 
пички поступак, као и повп таксепп закоп v ГрдђаИ- 
скпм парппцама н судским таксама прихватио na- 
чело опроста свпју државних такса за лица сиро- 
машпа, која су припуждепа да траже судску заш- 
титу својих нптереса и права. 

И сам текст тих закопскнх прописа као n ип- 
тенција закрнбдавца, била je код тога примепа 
правпчпостп n тпрокогрудпостп na се за издава- 
ње увереп.а 0 спромашпом .стаљу nnje увео пнкак- 
ви цензус Beli ипдпвидуалпа оцена сиромашпог ли- 
ца односно шеговог правнбг спора no општин- 
скпм оргаппма, те судскпм властима. 

Mel)yTiiM, од повијег времена код пздавања 
таквих сиромаШних уверења завела се je једпа n 
духу и слову закону противпа пракса. Не зпам no 
чијем паређешу почелп су општипски оргапи код 
пздавања овпх уверења завађати поповпо цепзус 
н то у разпим општипама разпо a подједпако на- 
коп тако издатог уверења захтева се, да то увере- 
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ii.c ne буде no порсској управп одпоспо општипе 
односног територија. Оваква пракса потпупо нзи- 
грава интенцију закоподавца и у пракси сиромаш- 
пим лицима онемогућава вршење заштите њпхо-; 
внх права, дакле noraba OCCTJIIHBO баш one паше 
суграђане, који те заштите највише требају, a то 
изазива револт грађана пр.отив државе, који пије 
пикоме потребап у времеппма данашње екопомске 
и духовпе кризе. 

Услед зпатпог повпшења земљарине повишен 
je и порески цепзус сваког и малог поседпнка, na 
стога практнчпо нико не може ии /inim до увере- 
ња o сиромашном стању, ако се увидн ма и какви 
цеизус, као мсрнло снромаштва. 

Осим тога потврђивање тих уверења по По- 
реским управама скопчапо je ca толикнм путова- 
ihCM, губитком врсмеиа и трошком, да сиромашно 
лице тај трошак n ие може издржати, н уверење 
наравно и не тражи под тим условима. Пореске у- 
ПЈ^аве намме спсцпјалпоукрајсвпма бнв. Хрватскеп 
Славоније ne налазе се често у седишту среза од- 
nocno суда Beli извап у већим градовима у цептри- 
ма, a то je често у великој удал.епости.- 

Мплим Вас стога, Господнпе Миинстре, да ми 

усмено у наредној седници Народие скупштине из- 
волнте одговорити на следе11а питаља: 

1) Да лн Вам je познато, да се код издавања 
уверења o снромашпом стању ради отпуста др- 
жавпих такса у споровима код судова увађа прак- 
са, да се та уверења издају само лицим испод из- 
веспог и то разпог пореског цензуса, те да се no- 
врх тога та уверења морају оверавати потпупо без 
икакве потребе (пошто општине воде своје поре- 
ске кљиге) код Пореских управа односног терито- 
рија? 

2) Ho чијем je наређењу уведена та пракса, Ko- 
ja je противна закопскнм прописима и осетљивс 
убија морал у иароду, a noraha сиромашне гра- 
hane? 

3) ILITO мислите учипити да таква пракса upe- 
стане и да се односни закоиски пропнси строго 
npnie? 

Примите,  Господиие   Мнинстро,   и   ово.м   при 
ликбм израз мога особитог nounoBaiba. 

Др. Стјепан Бачић с. р. 
пароднн посланик. 

Београд, 9 децембра 1933 године 

ИНТЕРПЕЛАЦИЛЛ 

Др. Стјепана Бачића, пародпог иосланнка, иа Мнпистра соцнјалпе полнтике и народног здравља o 
тешким   прилпкама   радппппва Орославских текстнлних фабрика. 

Господине Министре, 
Наш je народ, без разлике племена и класе, са 

разумијевањем и одушевл>ењем прихватио све по- 
кушаје подизања индустрије, надајући се да he та 
иаша национална индустрија датн земљи ne само 
снгурност v погледу пародне одбраЈГе у војном 
смислу, Beli побољшати привредну структуру и ма- 
ционалну привреду државе, a уједно помоћи [)е- 
шавању соцнјалпих проблема v паснвпим и пре- 
напученим крајевима. 

Тако je ii iiam сељачкн народ у Срезу дошо- 
стубичком у месту Орославље, као једиом од пај- 
напученијих крајева ове државе са разумијевањем 
и одушевл>ен>ем дочекао оснивање текстилпих 
творница у мјесту Орославље, јер се надао наћи у 
тим творницама зараде за вишак свог пучапства, 
те диЈш yoniie свој врло ниски стапдарт жнвота. 

Г1римају11И из народа дапас управо поразпе 
притужбе н критике CTaiba у тнм творпицама до- 
шао сам до увјерења да je то стање пеодрживо и 
да je обзнром на више пационалие иптересе та ин- 
дустрија више штетна него корисна. 

1) Te твориице упослују мпого страних мајсто- 
ра са високим платама, док су дома11И мајсторп 
отпуштени н незапослеии, што je предмст моје по- 
себие интерпелације; 

2) Te твориице пдаћају женске раднице тако 
мизерпо, да оне прама предочеинм им исплатним 
списковима сваких 14 даиа примају између 120 до 
156 динара или мјесечпо максимум 312 динара. 
Мушки радници долазе мјесечпо до највише 350 
до 400 динара, a квалифицирани радници до нај- 

више 600 динара. Све je то плата од које тај радпик 
ne може ни живјетн пи умрнјети, a ca којом се тај 
радпик мора задовол^ти и може издржати једино 
пз тог разлога, јер су то све дјеца сељачких фа- 
мнлнја нз мјсста и околпце, који се код Kylie хра- 
ne, a ту плаћу потроше лако па одијевање и мале 
ситне личпс издатке. 

Ha тај начин село издржава у погледу стана 
и храпе ове радпике тако, да околно сел>аштво ne 
само да иије од постојаља тих творница ништа 
профитирало, iseli je било присиљено систематскч 
да се задужн и да се господарства запусте, пошто 
сва млада радна снага одилази у фабрику. 

3) Ово радпиштво je до крајиости израбЛ)И- 
вано и исцрпљивано од управе тих фабрика. II- 
маде Miioro малолетпих лица, запослених, која no 
закону ne би смела бити запослепа. Мпога лнца 
раде преко одређеног радпог времепа од осам ca- 
ru и кроз двије тако звапе шихте, a да за то не 
добивају никакву већу награду; 

4) Управе тих творница нису се побрнмуле за 
хпгијсиске просторије и хтијспске ypehajc, тако 
да радници бораве и раде у загушл.ивим смрадннм 
и псхигијеиским фабричинм про-торијама, a чак 
i: неааштићеним уређајима заштитнима од несре- 
ha код манипулација noi > na стројсиа, тако да до- 
лазн често до несрепа. 

Ове прилнке, с једне страпе слаба исхрана и 
плаћа, с друге страие мал^ЛЈетпост и прековреме- 
мп рад, a с Tpehe стране. игхигијепске просторнје 
проузрокују, да je mije.ia та млада генерација за- 
хваћена управо епндемички туберкулозом, која ге 
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npeiiaiiia оида дал.е у села. 
За неколико година ми iteMo мјесто генераци- 

је здравих, за живот способних људи имати гене- 
рацију закржљалу болесиу и дегеперисану, a да тај 
иарод није постигао као неку протувредност нити 
никаквог скопомског благостап.а. 

Овај крај iiamc домовине, иако сиромашан, да- 
вао je здраве колонисте, стварао je снојом плод- 
нршћу људски матернјал за насељивање дјецом 
мање плодиих крајева и na тај начин допринашао 
зДравој популацији пашег народа. 

Ове индустрије докрајчиће то стање, na ште- 
ту name народне будућности. 

Молим Вас с тога, Господнне Мннистре, да 
ми na следећОЈ седници Народне скупштине изво- 
лите одговорити:' 

1) Да ли су Вам, Господнне Министре, позна- 
Tii радпи и платни увјетн у Орославској текстил- 
мој ипдустрнји у творници „Преслица" д.д. ,,Оро- 
славска индустрија вунених тканина" те „Иванчи- 
ца" д.д. у Орославу? 

2) Да ли су Вам познате хигијенске прилике 
као и сигурносне прилике ових творница? 

3) Што каннте путем Вашнх подручннх opra- 
na учинити, да се те прилике побол.шају н да се 
радништву осигура достојан људски живот? 

Прнмите уверење мога поштовап.а. 

9 XII  1933 
Београд. 

г. 

Др. Стјепан Бачић с. р. 
народнн посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милоша Драговића, народног послаинка. на Мини стра унутрашњНх послова o самовољиом раду на- 
челника Среза грачаничког. 

Госоподнне Министре, 
Huje првн случај да сте o овој личности оба- 

вештавани и писменим доставама и Тужбама, па и 
приватним жалбама усменим. Није први пут да 
овај чрвек, као срески начелник, чини злоупотре- 
бе у својој званичној дужности и тим својим no- 
ступцима иапоси материјалне штете приватним 

грађанима. Није први случај, да малтретира л>уде, 
којс oir хоће. 

Мипистарство просвете било je прсместило г. 
Богића Ђукића са iberoBOM супругом учитељицом 
нз Новог Рујца у село Сливово истога среза, a на 
њихова места довели мужа и жену учителЈС из 
Слнвова. Након испнтаиог случаја и мотива за о- 
вај премештај, a и на предлог Краљевске баиске у- 
праве Вардарскс бановине овај je преметтај по- 
ииппеи и o томе нздато саопштсње у зваинчиој 
(|)opMii среском начелнику у Приштини да пс врши 
преснје за увбђење и разрешавање дужности до 
дал)е иаредбе. 

Алп. no својим старим навикама и методама, 
господип Живојин Јованови!) не бира сретства и 
овом приликом да пзигра паредбе и да претпостав- 
л>е11е стави пред cnpineii чнп. Тако je и у овои слу- 
чају \чтч\1>а из Слнвова упугио да иеизоставпо 
одмах мрими дужност, што je овај у два маха по- 
кушавао ис обазирући се да ли његови поступци 
имају законску подлогу или не. Чак je овај учитељ 
последњи iivT водио v своме друштву чланове оп- 
штинске управе из Липња и наоружане пандуре 
истс oniiiTimc -na прнсили свога колегу у Иовом 
Рујцу да Mv дужност преда. Увереи сам да je ово 
све paheuo no палогу и упуствцма среског начел- 
ника, јер je то и.егов спецнјалитет, пошто у др- 
жапи до даиас полнцнјска власт na пн ОПШТИНСКе 
нису вршиле смену учитеља. 

Поводом овога слободан сам Господипе Ми- 
инстре, поставнти Вам следећа пнтања: 

1) Je ли Вам познат рад пун самовоље и не- 
закоинтостн Живојина Јовановића, среског на- 
челпика у Приштипи; 

2) Јесте ли волиш и поред свнх досадашпЈНХ 
тужбн и достава да и даље толсрирате све ње- 
гове радње; 

3) Иматс ли намеру да једанпут пресечете са 
самовољним поступцима овога човека. 

4) Лесте ли вол.ии  иаредитп  иајстрожнју ис 
трагу   против   ii^eroBora   рада,   пошто   га   претхо- 
дио суспеидујете  од дужности, јср док je on на 
томе положају Ви право стање њсгових махина- 
ција ne можете иикада знати; 

5) Јесте ли вољни примкги анкету Народие 
скупштиие да испнта CB: i сгове радч.е и махина- 
ције, да би се onaj народ na територији Среза rpa- 
чаничког уверио да у овој земљи UMI праиде и за- 
конитоои, a ne да je закоп и његове одредбс пр- 
liiija једпога среског иачелпика. 

Молим Вас, Господипе Министре, да мп ча 
ову интерпелацију изволпте усмено одгспорти у 
Народној скупштини. 

C обзиром na изложепе чињепице и тежипу 
коју има за последицу овај и овакав рад једнога 
државнога функционера за ову иптерпелацију тра- 
жим хитнбст и првепство, што hy усмепо образ- 
ложити у Народпој скупштини. 

Изволнте, Господипе Мпппстре, прнмитп уве- 
рење o моме особитом поштовању. 

Београд, 2 фебруара 1934 годипе 

Милош П. Драговић с. р. 
пародпи посланик. 
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ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Мнлоша Драгопн^а, народног посланпка, na Мнпистра унутратњпх послова  o  поступку начелника 
среза у Вел. Кмкинли. 

Господине Министре, 
За 28 јануар т. г. пријавио сам збор Југосло- 

венске народне странке у Падеју, Општина падеј- 
ска, Срез нел. кикиндскн. 

Кад сам у заказапо време дошао v место где 
' реба збор одржати саопштено ми je од стране 
Vlečne оргакизације да je збор забрањен. Отишао 
сам код бележника г. Славка Мањулова и иитао 
за разлог овој забрани. 

У oiiiimimi сам прочнтао акт којим мп je овај 
наш збор забрањен. У томе акту наводи се као раз- 
лог, да je збор забрашен нз бојазни да не би дошло 
до нереда на јавном месту. Други разлог јесте да 
[е кафаиа у KOJOJ je збор требао бити одржан за- 
творена ј«'"1 Jvi;1 месеца прошле године. 

Ja, као пријављнвач збора, нисам био обаве- 
штсп o овој забраии, mmi сам mi даи дањи примио 
nako саопштење. 

Са изнессиога слободан сам, Господине Мини- 
стре, ставити Вам следећа питања: 

'] Налазите ли у поступку среског начелника 
Среза вел. кикиндског, акт наоиља и иротивзако- 
интн поступак, јер je силом сврга положаја захте- 
вао да му општннска управа подиесс извештај са 
каквим било разлозима само да збор осујети? 

2 — Налазите ли да je се општински бележник 
подносе^и поручен извештај среском начелнику 
огрешио o морал службеника и CBOJV улогу одн- 
грао злоупотребљавајући своје звање? 

3 Неистинитк cv разлози у решен.у среског 
начелиика o забрани збора да би дошло на збору 
до туче. Тучу бн само онн могли провоцирати пај- 

мљујући зависне људе, али иикако парод који се 
оријентисао за идеологнју наше Југословенске на- 
родне странке. 

4 — Кафана »ISnnar« у истини je затворена ју- 
ла месеца али та која je затворена није она, на 
коју се мислило за одржање збора Beh кафана која 
и дан дањи ради и која je раније носила име ооп- 
ственика »Бирага«. 

5 — Јестс ли вол>ни наредитп најстрожију 
истрагу протпву оваквог иезакоиитог рада, који je 
уперен на то да иа.м омета организовање и шире- 
ine странке, која своје постојаи.е има на закои- 
ским одредбама? 

6 — Јесте ли вол>ни удаљити са дужности општ. 
бележника Мањулова, који својим свакодневним 
поступцима иде толнко далеко да провоцира ста- 
иовиике места и поједиие људе? 

Молим Вас, Господине Министреј да ми на ову 
интерпелацију нзволите одговориги усмспо у На- 
родној скупштини. 

C обзиром иа разлоге и тешку злоупотребу пот- 
чињених Вам oprana за ову интерпелацију тражим 
хитност и прненство, mio ћу образложиги у На- 
родној скупштини. 

Изволнте, Господине Министре примити увс- 
рење o моме особитрм поштовању. 

2 фебруара 1934 године 
Бсоград 

Мнлош П. Драговн!* с. p 
пародии посланик. 

ИHfEPПEЛAUИJA 
Милоша Драговића, иародног посланнка, иа Министпа пол>опрнвреде o поступку државног ветери- 

нара у Чоки. 

Госполипе Мипистре, 
Ja знам да су државни чиновници v CBoioi nc- 

ликој ревности. дозволили себи да чине безакоња 
na чак п у onoj струци за коју ни најмање нису 
позватги. 

Ветеринар у Чоки тужио je суду правослапног 
свештепика господнпа Лазара Арсекииа и навео да 
oir буни народ тмме, imo тражи ла се месго вете- 
ринара у Чокн укине пошто je непотребно. 

Село Чока мема Бог зна какву млрвепу пијацу, 
ла само због тога држи тога ветсрикарл у томе 
месту, али на нашу велику жалост у гоме мссту 
постоји, уппаво се оснива фабрика саламе инцу- 
стријалпа Ледерера. Чпк да je и свештеник г. Ар- 
секин уложио оправдаиу критику за ово непофјзсбно 
меСто ипак то miie »6vna«. Откуд толмка смелпст 
јелноме ветеринару да квалификује поступкс и јед- 
пога свештеника. 

Са изнетога част ми je поставити Вам Госпо- 
дине Мипнстре, следећа питања: 

1 — Je ли вам позиато да v Чоки постоји др- 
. жавни ветеринар за приватну фпбпик^? 

2 — Јесте ли вољни ујзазумити nnor потчиње- 
пог органа на коректан поступак и понашаЉе ако 
no ппсма народу, ono барем према једном свеште- 
ипку? 

3 — Јесте ли вол)!!!! узети на одговорност име- 
нованог? 

4 — Јесте ли приправни да ово месго укинетс 
у интересу штедње no дожавнн бупет? 

Молим да ми пп OBV интерпелацију изволите 
усмено олгопопити v Наоодној акдшштини за ко\у 
тражим хитност и повенство, што hy образложити 
у Наролној скуппггани. 

Изиолите, примити уверење o мом особитом 
поштовању. 

2 фебруаоа 1П.?4 године 
Београ ч 

Мнлош П. ДраговнИ с. р. 
народпи посланнк 
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ИНТЕРПЕЛАЦША 

Др. Фрање Грубера и другова, народних посланика, na Мпинстра унутрашљнх послова o раду начел- 
ника среза, пристава и жапдармернј скнх oprana у Кутини и околини. 

Господиие Мнпистре, 
У Кутини и кутинском срезу налазе се v управ- 

noj и полицијској служби срески начелник Сава 
Николић, Петар Бокап те наредник Раденковић и.^ 
Иванића Клоштра. 

Што све ови претставници управне и полициј- 
ске властн с голоруким сел>ачкпм пародом MOC.PI- 
вачког краја раде ne може се описати. 

У свом су садистичком бесу баиили нарочито 
око na бившег народног заступника Стјепана У- 
ројића ст. из Репушнице, његовог cima Стјепана 
Уројића мл. Внпка Јакшића нз Илова, Јоснпа Бу- 
ковџа из Граченице, Ђуру Туђана из Репушнице 
и адвоката Др. Паву Станића из Кутине. 

Кад се читав кутински срез листопадским on- 
IinncKHM изборнма само са 14.5% одазвао, дивља- 
њу ових правих и достојмих претставника режнма 
није бнло краја mi коица. 

Осећајући, што je за своје дивљачке ексцесс 
с правом у Мославини од народа заслужно, срески 
je иачелник измислно припрему атеитата na своју 
неприкрсновену особу. 

Дакако да од атентата mi истражиих судских 
рсзултата o њему ништа, алн су за то сви иапред 
нменовапи полицнјски пресуђени na no 50 дана 
затвора, a већина H>IIX изубијана и нечувено изму- 
чена. 

Бивши мародпи заступник Стјепан Уројић ст. 
три пут je бно no боснм табанима мокпнм ужетом 
дотле тучеи, док mije у несвест пао. Кад се осве- 
стио, изјавио MV je срески пристав Фрањо Ивап- 

чић да je најбоље, да га no жандармима одмах у 
жапдармерпјском дворншту даде убити. 

Једнако je npomao и iheroB cnn Стјепан Уро- 
jnh мл., a бол.е micv прошли mi onu, којп су се 
усудплп пакоп апшења мушких глава Уројпћсвој 
KVIIII помоћп радити. Жандарми су тако Стјепана 
Винчека из Рспуптице због помагап.а Уројиће- 
вој кући једио всче на друму дочекали и испреби- 
јали. 

Због овог иечувеиог дивл.аттва Вашпх управ- 
них и жаидармеријских oprana v хрватској Ку- 
тини тражимо, да нам na ову имтерпелацију хнт- 
но и првенствено у Народној скупштини одгово- 
рите: 

1) Докле he v овој земл.и противио кривич- 
иим прописима бити допуштено и пекажњнво му- 
чење и злостављање хрватског ссл>ачког народа 
no управним и жандармеријским органима? 

2) Зар не зпате и ne осећате, да he послс Ва- 
me сакривљене немарности хрватском сел>ачком 
народу протнв Пашнх дивљачких oprana остати 
још једина нужна одбрана револвер и боиба, ro- 
pa и планина, у коју ra свеспо и злоиамерно те- 
рате? 

У Београду, дне 2 сијечња 1034. 

Народпи послапици: 
Др. Иван Лончаревнћ с. р.. др. Ннкола НиКИћ с. р,. 
Стјепап Ваљавец с. р., Ловро Киежевић с. р., 

др. Фрањо Грубер с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Јосипа  Стажића,  иародног  посланика, на  Миии стпа уиутра1Ј1н,их послова o раду градског начел 
ннка у Петрињи. 

Госполиис Мииистре, 
Впшим ппистаиком гтостављен ie градским иа- 

челинком v Петрињи г. Матагић Лосип, активии у- 
читељ, кош jom и лаиас као учитељ стоји под нс- 
трагом рали свога протулржавиога пала. Ова ne- 
mara заметнута ie лоставом срескога начелства у 
Петрињи, a путем Bnmera Мттстарства на Миин- 
старство просвете. 

HnnoMiiii.cM. да je исти од голиие 1014—101R. 
лакле за време Светскога рата као \'"ител. постав- 
MMI комесаром Сапкотићевим v Завидовићима, 
Босиа. Рали својих иелсп. која je чннио као Сар- 
котићев комссар'ставл.ен je под игтпагу и.како ie 
Југославија свнм зулумћапима великодушио опро- 
стила то je ту широкогрудност користно и име- 
иовани. 

He би ме сметало његова лпвиа прошлост, али 
да видите оадашњост тога човека. 

1 — Kao учител. повео je школску млалеж у 
Загреб на изложбу Црвеиог крста n 0,4 свакога де- 

тета узе.о no 30 дипара у име попуптне, та je no- 
путпипа изнашала ne 30 динаоа него стварно 23 — 
лнпара, тако да je остало 700 динара, што je тре- 
бпло повратитп школској деци. Г. Митагић, за опда 
учитељ ове повце утајпо ie, иако je лепи рекао, ла 
he те новце дати подмлатку Црвсног крста у Пс- 
трињи. 

2 — Докззано му je, лп ie као равнател> шегрт- 
ске школе фалсифиииоао платне сппскове тако, ла 
je. гралску onhimy Koioi je данас пажалост градскп 
качелник оштетпо за већу своту кроз вшпе година. 

3 — Ол ралчо слушача у Петрпп.п побрао je 
своту од преко fiOO— динара v своху, да се позове 
стручпо лпце из Загпеба, Koie he извести блокп- 
pan.e радио anapira. Паре je покупио пре две ro- 
дине. a да стручио лице nnie дошло v Петршву, 
да обат блокираље радио-апарата. Напомињем, 
да je кроз локалну штампу јелан у име рално слу- 
шача позвао садањег начелника. дд се оправда па- 
ди ове утаје no си je одговорио, да je ових 600— 
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динара потрошио na пошту. 
4 По смрти његова оца учитеља Ловре Ма- 

тагића, који je бно учитељокн писац завео je мпо- 
ге учитеље да му даду no 25— динара претплате 
за кљигу, која he изаћ<и његовом иак.шдом, a под 
насловом »Жпвот и рад Ловре Матагаћа, учитеља«. 
Новце je покупио, али кшипа mije изашла и када 
га je један од преварених учитеља упитао шта he 
бити са сакупљеним новцем, on je pekao ппсам 
F<PHB, што je премало нопаца унишло. Дакле тре- 
бало je да буде још мпого вишс његових жртава, 
na да жртва добије бар одговор за судбину својпх 
понаца. 

Овака би дјела могао и дал>е низатн o животу 
градскога пачелпика у Петрињи, али ми то није 
сврха, већ хоћу, да Вам пајдражестпчппјнм приме- 
рима скрепем пажњу тко je градски пачелник у 
Петрињи. Напоменути ми je, да су ова зла дјела 
градскога пачелпика јаино кроз штампу била ny- 
блицирана, a mro више ja сам сва та дјела са до- 
казним материјалом и свједоцима предао окружном 
суду у Петрињи. Како сам обавијештен и господнп 
Ban Савске бановипе др. Иво IlepoBuli извијештен 
ie o свему овомс. Ha дал>о, жалим се и пзпатам, 
да je овај бивши СаркотиИев комесар, ia сада град- 
ски начелник у Петрињи одржао 31 јануара о. г. 
сједнииу градскога заступства na којој су била из- 
nemena пова oniepclien.a грађана путем новога ци- 
јеника a у возптт и градској тротарипи. Како 
сам ja п< гдасани и засхуппик града Петрпп.а, то 
сам na јавној скупштини градскога заступства коп- 
статирао, да je овај г. градски начелник прије Саме 
скупштппе написао скушптппски заппспик и за- 
кључке, који имаду, да падну na сједници. Када 
сам no ftocTOJehoj решидби Краљевске бапске упра- 
ne у Загребу одвојпо своје мишљење o предметпма, 
kom су бпли ira дневноме реду, a no мом мишљењу 
пеправедпп, тражио сам да no TOM истом решењу, 

које ми даје право, да изведем и образложнм сво- 
је одвојепо мишљеше, тражећи да то униђе у за- 
писник, градски начелник ме je одбио са ријечима, 
да on ne може дати чнповпика да од мепе то прпми 
у записник, РазумлиЈВо je, ла сам у градском na- 
челству начинно загшспичку притужбу na ово бе- 
закоње н самовол>у. Господине Министре! Како je 
градски начелник у Петрињи Јосип Matandi особа 
горм.пх квалификација и како je na мени извршио 
ову оамоволЈу и безакоп.е, разумљиво je схватнти. 
да у граду 11етрт1>и влада оправдано узбуђење у 
фађансгву, које може, да јгроди оним последи- 
цама, које нити ja, a нити претпостављена власт 
жели. Како je i". Ban Савске башшипе др. Иво Пе- 
ровић обашјештан o овоме свему, то ja немам дру- 
гога nvra него, да интерпеЛирам !5а: у Народној 
скупштини, да ми одговорите следеће. 

1 — Да ли каппте градоначелника у Петрињи 
i. Јоскпа Матагића уклонити са тога места, да тиме 
омогућите Окружном сулу v Петри№и да га за ње- 
гова кривичиа дјела узмогне гокити, јер no једном 
поверљивом рашнсу лржшти самоуиравни служ- 
беници имају неке зашгиге у погледу кривичног го- 
њењ&; (наиме потребно je обавјештење и дозвола 
њихових прспшставл.сппх власти). 

2 — Да ли каните иаредити Г. Бану др. Иви 
Перовићу, да Mu омогући, да се могу служити сво- 
јим законским правом гтрставити одвојена мишље- 
n.л, na која no постојећој решидби Краљевске Ban- 
ске управе имам право. 

За ову интерпелацију гражим хитност нз у im- 
терлелацији паведеппх разлога, 

2 фебруара 1934 године 
Веоград 

Лоснп Стажић с. р. 
народни послапнк. 




