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ПОЧЕТАК У  10,15 ЧАСОВА 

САДРЖАЈ: 

lipe днсииога реда: 1 — Читање и усиајан.с запис- 
ника  XIII редоиног састаика; 

2 — Саопштеи.е o iioiupljemiM закопнма: o општо.ј 
конвенцнЈи .ча систеиатизацију ниовинских нптерсса бивше 
покра'јине Истре и Сивше трговачке и обртне коморе из- 
мс-ђу Kpa.i.cDinie Југославије н Крал.еинпс Италн.је; и 
Закома o допунском споразуму уз споразум o клнрингу од 
27 априла 1932 годиие између Краљевине Југославије и 
ШваЈцарске КонфедерацнЈе; 

15 — СаопштеИ)С извештаја Сената o усиајању за- 
конских мредлога: o изменама и допуиама Закопа o непо- 
средвии порезнма, Закопа o скупиом порезу na послонии 
иромст и Закоиа o порсзу na нежењена лица И порсском 
осло0о1јсњу лнца са деиеторо н иише деце; o измснама и 
допунама Закона o држанпој трошарини; o нзмсиама и 
допунама Закоиа o таксама; o накнВДНИИ И ванредНИИ 
кредитима уз буџет државних расхода и арихода за 
1933/34 годипу; o измснама н допуиама чл. 29, 34, 40, 43, 
56   и   166   Царииског   закопа;   o   нзиенаиа   И   допуиама   у 

Закону o Ксплати ратне штете, у Уредби o 7% инвсстИ- 
цноном зајму, у Прашшшку o финапснјској лнкиидацији 
агрармих односа у Босии н Херцеговини м Закону o Ф"- 
naiiciijcKoj ликвидациЈи оштста за беглучке зенље у Bo- 
čnu и Херцеговини; 

4 — Саопштеше одбороких Извсштаја o ааксмскии 
предлознма: o споразуиу o прнступашу прсгоиорима за 
ревизиЈу угоиора o трготшп н пловидбн изме1)У Краљс- 
miiie Југослаинјс И Краљсннис Италнјс; o иеђународној 
конпенцији o телекомуникацијаиа са додатком; o прото- 
колу уз тргоиннски сиоразум naiieb.v Крал.сниие Југосла- 
иијс и Релублик« Неианке; o конвенциЈи која се односи 
на искоришћавање пруга редовиог ваздушног саобраћаЈа 
изиеђу Крал.сниис Југославије н Републике Грчкс; 

5 — Саопштсње изистта.ја Имупитетиог одоора ОД 
19 фепруара 1934 годнпс; 

6 — Саопшхење o поновном констнтуксању одбора 
за проучавање законског мродлога o заштити земљорад- 
пика; 

7 — Свопштење иитерпелациЈа пародпих послаиика: 
Стјепаиа Вал.анеца  м  другоиа  na Мниистра    унутраши.нх 
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послова o насиљу над сељацима срезова: Крапина, Пре- 
града и Клањец; лр. Милаиа Мстикоша na Мипистра СО- 
цијалне политике и народног здравља o смрзавању рад- 
пика који je остао без преноћишта; др. Ивапа Лоичарс- 
вића и другова на Министра унутрашњих послова o те- 
рору државне управе ;!а вр^ие општинских избора у 

^Дравској бановини; др. Ивана Лончаревића и другова n.i 
Министра унутрашњих послова o прсправлЈаљу изборних 
резултата приликом општинских избора у Дравској бано- 
винн; др. Милана Метикоша на Министра финансија o 
упропашћавању иародпе ииовине због егзекутивие паплатс 
порезе; др. Милана Метикоша на Министра трговине и 
ИНДустриЈе o злоупотрсол.апаи.у Уредбе o заштнти зем- 
л.орадпика од стране разних новчаних завода; Владимира 
Крстића на Мпинстра просвете o неправилном размештају 
учитеља основних школа; Јосипа Стажића ka Министра 
пољопривреде o извршењу прописа o аграрној рсмјтрмм 
на земљишту града Сремских Карловаца; др. Милана Me- 
тикоша na Министра унутрашњих иослова o тучп linije 
Секића из Крчевика; лр. Милана Метикоша na Министра 
шума и рудпнка o продаји дрва нспод руке у ПрвобансКОј 
ииовној општини; Ристе Ђокића на Претседника Мини- 
старског савета o куповини луксузног аутомобила од 
стране бившег министра шума n рудпика Павла Матнце; 
др. Николе Никића и другова na Министре унутрашњих 
послоиа, прамдс, проспстс n физичког васпитања народа 
o насиљу градског начелника др. Паје Шумановца, ста- 
решине Сокола, над Топком Марас и одбијање траженог 
првенства; 

8 — Саопштење извештаја Министра унутрашњих 
послова o одговорима na посланичке интерпелације; 

9 — Отсуства пародннх послапика. 
Говориицн: Рнста Ђокп!,. др. Иван Лончаревић, Ми- 

нистар унутрашњих послова Живојин Лазић. 
Дисвми ред: Протрес и усвајање у начелу, поједино- 

стнма и коначно извештаја одбора за проучавање закоп- 
ских предлога: 1 — o предлогу закона Q споразуму o upu- 
ступаљу прсговорима за ревизију уговора o трговмпп n 
пловидби између Краљевине Југославије и Краљевине И- 
талиЈе; 2 — o продлогу закона o иеђ^ународној конвеи- 
цији o телекомуникацијама са додатком; 3 — o прсдлогу 
закона o прбтоколу уз трговински споразум изиеђу Кра- 
л.евипе Југославије и Републике Немачке; 4 — o предлогу 
закона o конвенцији која се односи na искоришћавање 
пруга редовиог наздушног саобраћаја изиеђу Крал>евине 
ЈугославиЈе и Републике Грчке. 

Говорпици: Известилац Стеван Ћирић (два пута), 
Фердо Шега, Мнта Димитријевић, Милутин Станојевић 
(два пута). 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбеговић: Отва- 
рам XIV рсдовпи састанак Народие скупштиие. Из- 
волите чути записник прошлог састаика. 

Сскрстар Милан Мравље прочита записник 
XIII редовног састаика. 

Потпретссдиик др. Авдо Хасаибеговић: Има 
ли каква примедба na записиик? (Нема). Примеда- 
ба нсма, записник je примљеи. Изволнте чути пот- 
врђене законе. 

Сскретар Мнлап Мравље (саопштава): Г. Ми- 
нистар иностраних послова доставл.а Скупштнни 
за њену архиву no један потвр1)епп примерак За- 
кона o oimiToj конвенцији sa систематизацију имо- 
винских интереса бивше покрајине Истре и бпвше 
трговачке и обртне коморе између Краљевппе Ју- 
гославије н Крал.евипс Италпје и Закона o допун- 

ском споразуму уз споразум o клирнпгу од 27 
априла 1932 године између КралЈевнпе Југославије 
и Швајцарске Крнфедерације. 

Потирстседиик др. Авдо Хасанбеговић: Ова 
саопштења примају се na зпапзе. Изволите чути 
извештаје Сената. 

Сскретар Л^илап Мравље (саопштава): Сепат 
Крал>евппс Југославије изветтава Народпу скуп- 
штину ла je усвојио у целости и без икаквнх изме- 
na ynyhene му од страпе Народне скупштине за- 
копске предлоге и то: Ha свом VIII редовпом са- 
стапку, одржаном 12 фебруара 1934 годипе. пред- 
лог закона o измепама и допунама Закопа o neno- 
средним порезима, Закопа o скуппом порезу na по- 
словпи промет и Закопа 6 порезу na пежењепа ли- 
ца и пореском ослобо1)ењу лица са деветоро и ви- 
ine деце; предлог закопа o изменама и допупама 
Закоиа o државној трошарини н предлог закопа o 
изменама и допунама Закопа o таксама; 

Ha свом IX редовпом састапку, одржапом 13 
фебруара 1934 год.: предлог закопа 6 наквадним 
и вапредппм кредитима уз буџет државних расхо- 
да и прихода за 1933 и 1934 год.; предлог закопа o 
изменама и допунама чл. 29, 34, 40, 43, 56 и 166 Ца- 
рппског закопа и предлог закопа o измепама н до- 
пунама у Закону o исплати ратпе штете, у Уредбп 
o 7% ипвестициопом задму, у Правилпику o фммап- 
сијској ликвидацији аграрпих односа у Боспи и 
Херцеговипи n у Закопу o финансијској ликвида- 
цији оштете за беглучкс земЛ)е у Боспн и Херцего- 
вини. 

Потпрстседипк др. Авдо Хасанбеговић: Onu 
се извештаји примају na знање. 

Изволите чути одборске изпештаје. 
Сскрстар Милан Мравље (саопштава): Одбор 

за проучавање законских предлога o међународ- 
пнм утоворп.ма и споразумима подпосп Скупштипи 
na решење cnoje извештаје: o предлогу закопа o 
споразуму и приступању преговорима за ревизију 
v гопооа o трговими n пловидби између Крал^евипе 
Југославије и Краљевине Италије; o предлогу за- 
копа o међународној конвенцији o телекомуника- 
цијама са додатком; o предлогу закопа o прото- 
колу уз трговппски .споразум пзме1)у Краљевине 
Југославије и Републике Немачке; o предлогу за- 
копа o конвенцији која се одпоси na искоришНава- 
n.c пруга редовпог ваздушпог саобраћаја између 
Крал.евипе Југославије и Републикс Грчке. (Видн 
извештаје у прилогу. Предлозп закона одштам- 
nanh у „Службеним повипама" за 1934 г.) 

Потирстссдиик др. Авдо Xacaii6eroBHh: Ови 
су извештаји штампапи, раздати г. г. пародпим по- 
сланицима и стављепи na дпевпп ред данашње сед- 
пицс. 

Изволите чути извештај Имупитетпог одбора. 
Сскретар Милам Мравље (саопштава): Имупн- 

тетни одбор подпоси Скупштппи na решење свој 
извештај допет na седници од 19 фебруара 1934 
годнпе o издавању суду пародпнх послапика. 

Потпретссдипк др. Авдо Хасапбеговић: Овај 
ho се извештај штампати, раздатп г. г. народним 
послаппцпма n ставитп na дпсвпи Ј^ед кад то На- 
родпа скупштина одлучи. Изволнто чутп копсти- 
туисање одбора. 

Сскрстар Милап Мравље (саопштава): Одбо]) 
за проучавање закопског предлога o заштитп зем- 
љорадника извештава да се попово копституисао 
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19 фебруара текуће године.и изабрао за претсед- 
пика г. Илнју Михајловића. за потпретседника г. 
Стевана Ћирића и за секретара г. Николу   Соко- 
ловића. 

Потпретседник др. Авдо  KacanGeroBnli:   Ово 
сс саопштење прима на знање. Изволите чути ин- 
терпелације. 

Секретар Милап Мравл.е (саопштава): Стјепаи 
ВалЈавец и другови народни посланици, упућују 
интерпелацију на Министра унутрашњих послова 
o насиљу над сељацима срезова: Крапина, Прегра- 
да и Клањец. (Види прилог); 

Др. Милан Метикош, народни посланик, упу- 
ћује интерпелацију на Министра социјадне поли- 
тике и народног здравља o смрзавању радника KO- 
JU je остао без преноћЛшта. (Види прилог); 

Др. Ииаи Лрнчаревић и другови, народии no- 
сланици, упућују интерпелацију na Минисгра уну- 
трашњих послова o терору државне управе за t!i)e- 
ме општинских избора у Дравској бановини. (Ви- 
ди прилог); 

Д|1. Иван Лончаревић и другови, иародип no- 
сланици, упућују интерпелацију на Мипнстра 
Јшутрашњих послова o преправлаању изборних ре- 
зултата приликом општинских избора у Дравској 
баиовини. (Види прилог); 

Др. Милап Метикош, пародип посл шик, упу- 
hyje цнаерпелацију на Министра финансија o упро 
naiiiiiiin;i:i>\' народне нмопипе због егзекутипие на- 
плак* порезе. (Види прилог). 

Др. Милан Метикош, народни послшшк, уиу- 
hyj;' ишерпелацију na Министра тргсвине и ин- 
лустрте o злоупотребљавању Уредбе o ааштити 
земљорадника од стране разних новчаних аавода. 
(Г.иди прилог); 

Плалими() Ст. Крстић, народни посланик, упу- 
ћује интерпелацију na Мииистра просвете o не- 
правилном  размештају учитеља основних школа. 
(Вили прилоТ); 

Јосип Стажић, народни посланик, упућује ип- 
терпелацију на Мниистра прл>опривреде o изврше- 
и.у прописа п аграрној реформи na земљишту гра- 
да Сремских Карловаца. (Види придог); 

Др. Милан Метикош, народни посланик, упу- 
ћује интерпелацију na Министра унутрашњих по- 
слова o тучп   Илије   Секића из Крчевика.   (Видп 
прилог); 

Др. Мплап Метикош, пародпи послапик, упу- 
}iyje интерпелацију na Министра шума и рудника 
o продаји дрва испод руке у Првобанској имовпој 
општипи. (Видн прилог); 

Ристо Ђокић, наррдни посланик, упућује ин- 
терпелацију na рретседника Мштстарског савета 
с> куповини луксузног аутомобнла од страпе бип- 
шег Министра шума и рудника r. Павла Матпцс n 
тражи да joj се призна првенство. (Видп прилог). 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има народни посланик г. Риста Ђокић, да обра- 
зло/кп свој захтев првенства за ову интерпелацију. 

Ристо Ђокић: Господо народни посланици, ако 
je и no чему потребно да се још види да смо 
ми, бар извесни крајеви овс данашње Југославије, 
бпли робовн Турака и Шваба, то се сигурпо може 
вазда и вечито впдетп no нашем Министарству in\- 
ма и рудника. Ono мппистарство као да ne припа- 
да овој нашој државној заједници, као да ne npn- 
пада конструкцији ове nanie владе која седи иза 

наших леђа, no впше личи na Султан-Хамидову Тур 
ску. Међу многим министрима, који су се у том 
Министарству изменили, мало их je честитих са 
којима ге ми можемо похвалити. (Граја и узвици: 
о, b!) Један од ових Министара, који je најгори, 
a Koju je отишао, то je био г. Павле Матпца. (Дра- 
гутип Перко: Не нападај министре који су отиш- 
ли!) Нападам их да се ne повампире. 

Господо народни послапицп, Миппстар шума 
и руда г. Павле Матица, пзбегавајући и Закоп 0 
државном рачуповодству и.једап закл>учак сед- 
inine Министарског савета, ira рачуп једпога npe- 
дузећа, које je ca стр процената државно, a то je 
лржавпо invMCKo предузеће Шппад, које je дужпо 
Мппнстарству као своме газди за таксу дрвета 
24, 589.091 днпара, које je дужпо пословпог и про- 
метног капптала у суми око 15 милиона динара, 
које je дужпо својим радппцима за извршепе no- 
слове преко 3 мплпопа динара, које ne плаћа ни 
државну nn општинске таксе и порезе na терито- 
рији свога пословања, дакле na рачуп тога преду- 
зећа чије дуговаље прелази преко 50 милиопа ди- 
нара усудио се министар r. Павле Матнца да јед- 
пим декретом, као тутор тога предузећа. купи je- 
дан луксузни аутомобил за 330.000 динара и да 
чак увсде ппсталацпју радпа у њему. {Апте Ковач: 
Да му га жена није донела у мираз?) Ja ne знам 
uifa му je жепа допела у мираз али je ауто o коме 
je говор за државпе nape куппо. Уосталом вн сте 
секретар и члап друштва које nnine n чпта запп- 
опике у овоме Дому na то боЛ)е зпате n молим да 
мп ne упадате у ј)еч. Предузеће je шумско и апсо- 
лутна je својина државе a roj истој држави лугује 
50 милирна динара. Иако je то предузеће биланс 
свога пocлoвa^ba завршило за 12 мплиопа динара 
дефицнта, ипак je г. Мипистар шума и рул- 
пика, као његов -врховнп тутор, дозволио се- 
би луксуз да купи тај модерап ауто. Кад смо 
прнчалн и говррили да се наопако ради н кад 
je na сва црквена звопа звоњено Да се у том 
Министарству шума и рудника паопако ради, 
кад смо говорили да се у рударству радници- 
ма дугују n ne плаћају наднице, главни и вр- 
ховни његов тутор, Министар шума и рудника, ку- 
пио je такав луксузан ауто себи, a na страпу оста- 
ле ствари које je наопако учипио. 

Ja апелујем na г. претседпика Краљевске вла- 
де да o томе поведе рачупа и да држави обезбеди 
губитак због луксуза једпога г. Мипистра, јер ne 
само што се ме1)у нама то критикује, него иза нас 
народ који суди nama дела. И зато предлажем да 
ову иптерпелацију прпмпте као хитну n 0 тој стна- 
ри расправл.ате. Јер кад смо ведро n отворепо, по- 
водрм аграрне афере у Босни, казали: ко je крир 
нека иде na суд, — ja апелујем na нас да и једнога 
MnnncTpa, који je дошао из поповске породице 
na министарски положај, ne брапнте пего пска n 
OH одговара. 

Потпрстседпик др. Авдо Хасанбеговнћ: Ова 
интерпелација упућена je na г. Претседпнка H,i:i- 
де, којп nuje овде. Поппо господин Претседппк 
владе треба да се пзјаспп o хнтпости, то ћемб o 

• овом питању расправљати na другој седппцн. Из- 
волите чутп даље интерпелације. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. др. 
Никола Никић и друговн, упућују интерпелацију 
na г. г, Мнпистре унутрашњих   послова,    правде, 



288 XIV РЕДОВНИ САСТЛНЛК       20 ФЕБРУЛРЛ  1934. 

просвете п физичкб!' вдспитања иарода o иасил.у 
градског начелмика др. Паје Шумаиовца, стареши- 
не Сокола, над Томком Мараст и тражи да joj се 
npiuiiia првенствр, (Внди прилог). 

Потпрстседипк др. Авдо Хасанбеговић: Мма 
рсч г. др. Иван Лоичарспић да образложп тражено 
прненство. 

Др. Ивац Лончаревић: Кад смо, господо, пре 
нзпесног времена дознали да je у Крижевцима сме- 
њен начелник Милан Маргулит, морам искрено да 
кажем, ми смо се обрадовали и то смо се обрадо- 
пали најпре зато MITO смо мислили да у томе смс- 
и.ивању имаде н.мало и name заслуге. Затим смо 
се обрадовалн зато што смо мислили да смо ипак 
једанпут дочекали да се мнннсгарска успавапа са- 
вест г. Министра Жике Лавића пробудила. (Жагор 
и протести код већине). Ha крају, господо, и зато 
uiTO смо помпслили да lie од сад, кад'ce мнпистар- 
ска савест г. Жнке ЛазиКа пробудила, све ствари 
креиути na боље, кад се je могао да отресе свога 
iiajonaciiiijcr и најподмуклијег непријател>а непо- 
тизма. 

Кад се г. Министар унутрашњих послова усу- 
дио споменути шурака активног министра г. др. 
Хапжека, онда смо с правом помислили, да he се 
сада лако отрестн свога кума, среског пачелппка 
у Новој Градитки. (Министар yiiyrpaiiiii,iix по- 
слова Жпвојпп Лазић: To mije тачно)... a тако нсто 
среског начелника у Кутини, Саве Ииколића, и 
градског начелника У Винковцима, др. Паје Шума- 
нбвца, o коме се до дапас пи са које črpane пншта 
лепо ни добро нијс чуло. Од тога времепа прошло 
je доста дуго, a, осим Милана Маргулита, све дру- 
го остало je no старом, Министарска савест r. И<и- 
ке Лазића, као да je опет мала у летаргичаи саи, 
из кога га ни вриска, na мртво име испребијаннх 
грађана у Карловдима, нитл Славонаца у Новој 
Градншки и Броду, a камо лн запомагање випко- 
начких грађана, ие може да пробуди. 

Како je дуго времепа прошло од смењивања 
Мнлана Маргулита, природпо je, да су винковачкп 
грађани постали нестрпл>иви. Кад сс, оснм тога, 
иочело претресати, ппа je све урадио Милап Мар- 
гулит, a шта њихов начелннк др. Паја Шумаиовац, 
дошло се до уверсња, да je Милан Маргулит спрам 
Шумановца, био прави политички и адмппистра- 
тивни alineo, na je ипак смељен, док je др. Паја 
Шуиановац остао на своме месту. Милан Маргулнт 
mije, господо, као и.ихов пачелиик др. Паја IIIv- 
мановац, градско аемљиште поклонио својој же- 
HHi a она га дал>е одмах препродала. Мсто тако mi- 
je као др. Паја Шумановац, преварио државу за 
порез на своју плату и таптнјему у Градској ште- 
дионици. Кад je требало платити порез, онда je v 
Градској штедионици био исказао чнсту добнт 
4000 днпара, a кад je требало узстн тантнјему од 
чистог добитка, онда je добитак био исказан за 
400.000 динара. Huje својим пријатсл.има удеша- 
вао лиферације, a још мање Градску општину за- 
iiapmiMiio изгубљеном парницом и парничинм тро- 
ШКОвима са Гаицом Д. Д. за 130.000 дипара, као 
MITO je све др, Паја Шумаиовац учппио. Напокон, 
Милап Маргулит није оптужсп кривичном тужбом 
државног тужиоца у Осијеку, као што je др. Мн- 
лан Шумановац, a ипак je Милаи Маргулин сме- 
ii.en, a Паја Шумановац \век je na свпме месту 
(Душпи Живојппопп},: A што га бранит?!) He бра- 
miM га, вндећете зашто ja тако говорим. 

Кад je тако лако, г. Мнмнстар унутрашњих по- 
слова сменио г. Милана Маргулнта, a поред пораз- 
них извештаја својих гепералпих ипспектора н no- 
ред наших свакодневних протеста, ипак na начел- 
ничком положају оставио др. Пају Шумановца, mi- 
je, господо, никакво чудо што je овај na крају та- 
ко гнусна дела починио, да je ca пачелничке сто- 
лнце ових дана одлетео равно у апс. 

ETO, господо, због чега тражим хитност и пр- 
вепство name интерпелације! У интимном друштву 
вппковачког градског начелника избила je иаимс 
пре неколико дана дворска урота и завера. 

Прстседник националне омладине винковачке 
и окружни соколски начелпик, гнмпазијскн иа- 
ставпик Барбарић Анте известио je Средишњи од- 
бор Народне одбраис у Београду 6 раду др. Haje 
Шумаиовца са иишљењеМ да je on иародном је- 
динству и консолидацији политичких прилика у 
Винковцииа на очиту штету. 

Да се освети Барбарићу Амтн дозвао je др. 
Паја Шумановац к себи предњака соколског на- 
раштаја 18-годишњу девојчицу Тоику Марас и по- 
Kvmao'je наговорити, да му потпише нзјаву, да ју 
je др. Апте Барбарић обешчастио. Када, господо, 
природно, пије успео у томе, овај штићеник Го- 
сподина Жике Лазића, mije малаксао. Попудио je 
овоме предњаку Сокола Тонки Марас да потпише 
изјаву да je Барбарпћ Апте члан Хрватске сел>ач- 
ке страпке пок. Стјепаиа Радића и да je више пута 
говорио да lio Хрвати добити и мимо Београда н 
npoTiiB Београда сва enoja иародма и политичка 
права која им припадају. to je учииио, господо, за- 
то, што je знао, да се депунцијатскнм путем кроз 
Министарство г. Жике Лазића најлакше премешта- 
ју, уклањају професори и уопште чиновинци Хр- 
вати... 

Потпрстссдиик др. Авдо Хасаибеговић: Молим 
Пас, господиие послапиче, да бирате изразе и да 
скратите nam говор, задрЖавајући се само иа об- 
јаши.авап.у хптпости. 

Др. Ивац Лончаревић (маставл.а): Ja објашња- 
вам хнтност. Када im овако, господо, mije успео, 
онда je овај штићеник г. Жике Лазића открио пра- 
вс намере својих гнусних поступања: затражно je 
тело ове девојчице уз напомеиу да he у томе слу- 
чају одустати од свих својих иахинација против 
Барбарића Апте. Када im овако mije vciico опда je, 
господо, пустно у дејство своју никвнзицију. Из 
суседие собе упао je преобучеп униформисани по- 
лицајац кога je on претставио овој девојцн као 
шефа полиције. Omi су заједно, господо, затра- 
жили од те девојке да потпшпе све one нзјаве које 
сам мало пре споменуо. Када ннсу успели онда су, 
господо, ту девојку ухватили, скппулн je до паса 
голу и боли je иглама. (Гласовн: To mije истиип! 
Протести и 'rpaja). To су доказали сведоци, то су 
лекарски налази и мпшљења која се налазе у суд- 
ским списима. Под нокте су je болн тражећи да 
потпише изјаве, које сам мало пре Beli споменуо. 
(Гласови: To je лаж, то je немогуће. Бурии про- 
тести). 

Ha крају je винковачки    градски   начелник и 
« старешина Сокола, господо, извадно pacnehe и ту 
девојку заклео да nehe иикоме ништа говорити p 
ономе што je код њега у каицеларнјн доживела mi 
у полицији, mi у суду, ни у Мииистарству. 

Ma да, господо, има neh десет дана, како je 
Министар умутрашљих послова сазиао за oso гиу- 
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сио дело др. lliije Шумановца on сс иије mi мак- 
нуо, a камо ли да ra je сменио. Сменно je Милана 
Маргулита којн mije im из далека овака дела no- 
чинио. Випковачкн грађани... 

Потпрстсслиик др. Авдо XacanGeroBiili: Молим 
вас да завршите. 

Др. Иваи Лончаревић (наставља): Завршавам. 
Због оваквнх махинација дошли су na крају кра- 
јева до следе11сг уверења: лакше c'e југословеи- 
ском режиму господина Жике Лазића решити на- 
челпика Хрвата у Крижевцима него начелника Cj)- 
бипа у Винковцнма. (Граја и протести. — Гласо- 
ви: A г. Беланчић?) Ma да овај последњи mije шу- 
ож активног министра као што je први шурак др. 
Ханжека, ма да се због Maje Шумановца mije као 
што се због Милапа Маргулита одупирао актнвни 
мипистар и претио оставком. 

Да се не би, господо, којом несрећом нз Вии- 
коваца даље шнрнло за југословепство овакво по- 
губно увереље, да југословепском режнму Жике 
Лазића нису Хрвати једнаки Србииа, ja тражп.м, 
господо, да Народна скупштппа као политички 
суд пресуди, да ли у onoj землт na пачелпнчком 
положају може и једнога часа остати човек који 
се na крају дугачкога ланца својих злодјела усу- 
дио да диже руку на душу и тело једпе иезашти- 
hene девојчице која нема ни оца ни брата да му 
они и без' Народне скупштине и без министара и 
без суда MViiiKH пресуде. (Граја и протести). A 
исто тако, господо, да Народпа скупштипа upe- 
суди да ли na мииистарском положају треба да 
остане човек, који je небројено пута и са скуп- 
штинске говорнице и иа министарској клупи, и у 
министарској собн na и na сокаку био упозоравап 
и ono.Miin.aii na рад овакиога пачелпнка. (Граја и 
протести код већине), Збрг тога, господо, ja тра- 
жим првенство за ову интерпелацију. 

Потпрстссдипк др. Авдо Хасанбеговић: Рсч 
има господпп Мштстар упутраши.пх послова.. 
(Пљескаље). 

Мпппстар уиутрашњих послова Живојик Ла- 
siih: Господо народни посланици, дозволите ии да 
са овога места одбијем one тенденције које je г. 
послапик др. Jlon4aj)eBiili мепи придао као да ja ca 
мипнстарског положаја водпм пеку племепску по- 
литику и да штитим претставпнке поједнпих пле- 
мепа на ттету других. (Одобравање и узвицн: Вр- 
ло добро!) To, господо, код мепе пикада mije био 
случај, na пи у овој прнлици- (Узвици: Такр je!) У 
иииковачкој општини и npe садањега претседника 
био je Србин као бирани претседник, na према то- 
ме niije било пнкаквога разлога да се у томе прав- 
цу пешто мења са пеком нарочитом памером. 

Истипа je да су ми господа скрећала пажп.у 
na неке незаконите поступке др. Шумановца, али 
no свима тим претставкама n пптерпелацпјама Ko- 
je су они упућивали, во1)епа je истрага како од 
страпе изаслшшка самога Миппсгарства тако и од 
страпе Краљевске бапске управе у Загребу, n im у 
једпоме од тих случајева mije се утврдило да je 
др. Шумаповац учинио пешто противно закону. 
(Узвпцп из већине: To je скандал такво измишља- 
ње и клевегап.е! Др. Лоичаревић: To mije истина. 
Граја). Због тога, господо, ja до сада нисам имао 
објективппх разлога да господипа др. Шумапом- 
ца смеи.ујем са његовог пачелппчког положаја. 
(Гласови из већине: Тако je!) Сада, поводом овога 

дога1)аја не стојн павод господииа посланика др. 
Лончаревића да сам ja за овај дога1;ај одавно са- 
зиао, na да писам иишта предузимао. Ja сам сазнао 
за то тек онда када je др. Никнћ тај случај у Фи- 
нансијСКОМ одбору изнео и одмах онога момепта 
чим сам отишао у капцеларнју, паредно сам Кра- 
л>евској банској управн у Загребу шта треба да 
урадн која je одмах изаслала једног свога пачелни- 
ка, дакле једнога највншег свога oprana, да изви- 
ди шта стоји у ствари. Ja ннсам ГОСПОДО, зиао за 
тај дога1)ај зато што се je та rocnoljima тек једа- 
најестога дапа пријавила власти и суду од онога 
дана када се тврди, да су je болн иглаиа итд. Тада 
je и суд добио ту пријаву те je н он узео ствар у 
постуиање. 

И кад je гисподо, и суд ту ствар узео у no- 
ступање, ja жалим што не могу да прнмим хит- 
UOCT ове интерпслацнје. Јер и кад би била ствар 
готова, чим je ona иод судом, ja ne бпх могао 
одговорнтн upe судске одлуке, те да се иста ne 
прејудпцпра. Зато ne могу да примнм хитпост ове 
интерпелације. 

Дозволпте ми овом приликом да исправим на- 
воде г. послапика као да je срески пачелник Ко- 
crnli мој кум. On mini мп je род пптп кум. (Узви- 
ци: Охо, лаже!) До сада писам имао пикакве звапи- 
чпе тужбе и податке протпв тога среског начел- 
nmcd, mi да je учинио какве некоректности a камо 
ли другс крпвпце. Наредићу ипак да се провери 
његово држање n рад. 1 Ipe извеспог времена, ме- 
ђутим, na глас да се радн да псти срескп начел- 
инк буде премештеп, дошла je једна депутација 
од стране парода, која je тражпла да се он ника- 
ко ne премешга, јер je врло добар и na своме 
месту, и да je народ са њим задовол.ап. (Аплауз). 

Иотпрегссдипк др. Авдо Хасамбеговић: Прима 
ли Скупштппа хитиист иве пптерпелацпје? (Me 
ii|)iiMa. — Др. Jloii'iupcBiih: Молпм за реч. Узвпцп: 
Пема реч! — Граја. Др. Лончаревић: To je скан- 
дал, Мппистар може да rouopn свашта, a ja ne мо- 
гу да исправим његове nencrnne.) 

Господине Лончаревићу onoMinbeM вас на ред. 
1 lomio Скупштина ne ирима хнтпост, (Јве iie сс 
пптерпелацнје доставптп иадлежпим г. г. минн- 
стрима. 

Изволпте чути пзвешгаје г. г. Министара: 
Секретар Милан Мравље (чита): Министар у- 

нутрашших послова извештава да Iie одговорити 
кад прпкупп потребне податке na питерпелацију 
пародиих посланика: Jocima Стажића o раду град- 
ског начелника из Петриње, г. Marainha; Стјепапа 
Вал.авеца н другова o раду полицијских власти у 
Срезу крапинском; др. Мплапа Метикоша o зло- 
ставл>ању адвоката др. Брујића; др. Фрање Гру- 
бера и другова o раду управних'И жапдармерпј- 
скпх oprana у Купипи; Ивана Лончаревћћа n дру- 
гова o раду бирачких власти за време оппгптских 
пзбора у Дравској баповтт; др. Николе HnKiilia 
n другова o убпству Мирка Најдорфера; др. Ива- 
na Лрнчаревића o поступк-у државних властн за 
време избора у Дравској баповипи; др. Пиколе Нн- 
Kiii.a и другова o раду др. Паје Шумановца н др. 
Милана Метикоша o пападу иавршеном иад Секиз 
i [лијом ii3 Крчедина. 

Потпрстседиии др. Авдо Хасанбеговић: Ови 
се извештаји примају к знању. Изволите чутн отсу- 
ства пародппх послаппка. 
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Секретар Милан Мравље (чита):  Г.  Јозо  lia- 
гинић, народни посланик, моли за  10 даиа отсу 
ства због временских непогода и г. Стјепаи Бр- 
KHII, наррднп  послаНик моли  за 8 дана отсусгва 
због болести у иороднци. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Одо- 
Зрава ли Скупштина тражена отсуства? (Одобра- 
ia.) Отсуство je одобрспо. Прелазимо господо на 
прву тачку дневнога 1)еда: Претрес извештаја од- 
бора за проучавање конвенције u трговини н пло- 
пидби са Краљевином Италијом. 11ма реч изоссти- 
лац одбора г, Ћирић. 

Известидац Стеван Ћирић: Грсподо народни 
посланици, одбор за проучаван>е меНу^ародних 
уговора подиео вам je четири »педлога, према че- 
му видите да у иашој трговинсксј политици опет 
има мовпх измеиа. Господо посланици, претпо- 
ртављам да ere извештаје прочи-гали и да mije по- 
гребно да их ja ca овога месгп маноно читам. II 
nounu je већ обнчај с једне ci pune да с: ти пред 
лози пост фестум подносе Мародиој скупштини 
сви заједно и да се прикажу такорећи у једпој 
јединственој вези н као штз je обичај да со та- 
кве ствари у Народној скупи^иии подносс nocie 
иитериелацмја, које Народпу скупитшу доводе у 
laKBo узбу1)ење,.да их овакве прозаичне ствари ne 
занимају ни најмање као да mije важии, док ла- 
nponiB оштри напади на појединце у адмииистра- 
iiiBiioj служби кадри су да Мародиу скупштииу 
занимају, што ие би служило на част пародпим 
посланицима, — Ja бпх нас молио, без обзира >ia 
то да ли вас ouo прп том заии.ма или ne, да дозво- 
лнте да довршим ono mio ми le дужност и да 
прикажем бар онима које озбИл>а1н рал ипак за- 
нима. 

Господо, пре свега имате конвенцију са Кра- 
љевином Италијом. Би знате да нас са Краљевиг 
ио.м Италијом везује уговор o трговпни м пловид- 
бп из 1924 г. a за тим допунски споразум уз тај 
уговор o трговиии и пловидби од 25 априла 1932 
г. До овога допунског споразума дошло се je na 
raj иачии uno Краљевина Италија није била за- 
довол.11а са дотадашњим резултатима трговинског 
уговора, којн смо пмалп с њом. Ona mije бпла 
задовољна из два разлога. Прво, што изгледа да 
je у Италији политичка тепдспцмја да се у увозу 
животних намирница, житарица и стоке пбтпуно 
ослободп, или бар до крајњпх могућности осло- 
бодн зависности од страних држава, a другп je 
разлог бпо што 1 [талија није била задовољна p'e- 
зултатима трговинског уговора тај, mro je у то 
доба Beh паступила приврсдпа крпза у велико, na 
су мпоге државе покушале, као што зпате, a међу 
њииа n Италпја, да се брапе од те кризе n да je 
преброде на тај ' начин што би ппше обезбедпле 
enoje рођене пропзводе. Иако смо ми, господо na- 
1)одт1 посланици, као што видитеј upe две године 
с Италнјом склопилп допупскп споразум, Италпја 
mije ни овога пута задрвољна са резултатима и 
тражила je нове преговоре да би неке ставове пз- 
менила. () томе ne мпслпм сада да говорим, јер 
ne лежи пред гјама тај новп споразум, већ o onoj 
конвенцији, коју смо склопили разменом писама 
између namer послаппка у Рпму и државног под- 
секретара Крал.евппе Италије у Министарству н- 
нострапих послова. У овој конвенцији има свега 
једна једина промена. Ona je такорећи незнатна, 
јер се тиче само онога рока, у коме нма дејство 

отказ. lio досадат11>()ј конвенцији ми смо имали 
iil>ano да откажемо сгшразум 1 јуна протле ro- 
дине са дејством после шест месеци т. ј. 1 децем- 
бра бп у ro.Mc случају пастуипло безуговирно ста- 
ine. Крал>евина Италија je инсистирала na гоме, 
да ne отказујемо nn ми ни ona 1 јуна, него 1 ок- 
тобра, али с тим да тај отказ има дејство после 
два месеца дакле опет 1 децембра, као да je тај 
отказ био пре'6 месеци. Тиме се хтело да се до- 
бпје у времену да се поде преговори, којн су већ 
завршени и који Uc доћи пред Иародпу скупшти- 
ny да nx ona накнадно одобри. Ha тај начин je 
дошло до отказа, a ona конвенција садржИ и то 
да, ако отказ ne до1)е, споразум траје и даље, 
али може да се откаже са дејством од два месе- 
ца. Изгледа, у колпко сам обавештеп, овај повп' 
уговор ступиће na снагу 1 марта 1934 r. Сва je 
ствар била у томе, да се до1;е до повог споразума 
a да ne наступи пеуговорпо стање и с тога мислим, 
да ону конвенцију с Италијом можемо примити. 

Друга конвенција, господо народни послани- 
ци, то je nam споразум ca Републпком Немачком. 
Тим споразумом ии добијамо извесне контингенте 
сувпх шљива n шарана да извеземо у Немачку. 
Ствар дакле, овако просто приказана, na први no- 
глед пзгледа да пма специјалан карактер. Mel)y- 
гнм, ако се боље загледа, и ова копвепцпја значи 
пзвеспо померање, значи то, да се у нашим трго- 
винским всзама са Републиком Немачком, помало 
осећада скрећемо са онога принципа највећега no- 
нлашћсња, прс.ма прппципу коптппгептпрап.а, npe- 
ма реципроцитету. Да вам ono мало јасније ка- 
жсм, шта мислим o томе. Bn знате да je за време 
класичног либерализма важило у трговачким \ie- 
^упародппм везама принцип највећег повлашћења, 
тј. принцип слободне трговине, ■—■ трговине отво- 
рених врата. Међутим, овај прппцпп mije могао 
да одоли привредној кризи. У ономе тренутку, ка- 
да су наступиле тешкоће, које су многе државе 
покутавале да савладају na хај начин, mro су upe 
свега хтеле да заштите своју домаћу пропзводњу 
— мало час сам вам казао једап прииер, сетнте 
се само, када сам говбрио o Италији ■— у томе 
тренутку, дакле, када су поједине државе IIOKV- 
шале да савладају те тешкоће, које наступају из 
привредне кризе путем отпора према страпој 
конкуренцији, опда je ono начело највећег повлв- 
шћења било гако уздрмано, да се са њега све nn- 
nie n више скретало, и покушавало да се склопе 
трговински уговори na оспоку нових начела. Je- 
дап гакав нови принцип, од кога се много очеки- 
вало, био je принцип преференцијала. Али тај пре- 
ференцијал није се могао да развије у један тр- 
говински систем, као што сс очекпвало, јер одмах 
na своме почетку примењиван, био je оптерећен 
разним стварима које mije могао да издржи. Пре 
свега тај преференцијал се mije одпоспо na у- 
купну робу него само na једап део, na пзвеспе 
контингенте. ()сим тога, у самом почетку приме- 
њивања тога принципа префер.енцијала, искрсава- 
лс су разпе иа.чу гарпе тешко^е, у вези са тим, ne- 
згоде девизних прописа, na напослетку појавила 
се чак н сабласт мораториума. Te све тешкоће 
преференцијал није могао да издржи и префереи- 
цијал mije Morao да буде оргапскп регулатор т|)- 
говинских веза међу појединим народима. И онда, 
у опоме часу »господо, када je паступпла још је- 
диа певероватпа тешкоћа, коју нико mije очеки- 
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вао, a која се састоји у томе што je поремећена 
оиаприродпа равнотежа изме1)у главних тргонни- 
ских земалЈа, a поремеКона Je зато, што je Енгле- 
ска бнла скреиула са пута златпе валуте, онда јо 
преференцијал изгубио и ону важнбст, коју je u) 
тада имао. Вама je свпма доб1)() позпата она у- 
такмица између фунте стерлнига и долара, утак- 
мица na ннже и смпсао те утакмпце, mije пишта 
друго иего покушај освајања пијаце, т. ј. Амерп- 
ка и Енглеска упустиле су се у једну битку, да 
IIITO јевтпиије 1111одају своје ароизводс и зато су 
своје новчане јединице морале да поОију и na raj 
иачин осигурају својим производима што већу 
прођу. Трговина je добила донекле карактер дам- 
пинга. У том расулу трговинских веза у целомг 
светудошло се иајзад до уверења да je једиип 
Morv'lin експедијенс прпликом склапања тргован- 
ских уговора raj, да се склапају двострапн, бпла- 
терални, уговори са означеним контингентима ко- 
ји се могу увозитн н извознтн. Само с једпом вели- 
ком разликом: док je пре контингеНтирање прили- 
ком склапања гфеференцијала значнло једно оп- 
TepetieEbe за тај снстем, јер je то контингентирање 
у главном имало смисао пужпе одбране према ма- 
сртајима стране конкуренције, овога пута то кои- 
тингентираље значи један природан регулатор na 
оспову рецппроцитета. Значи: ja ти допуштам то- 
лико н толико да увезеш под условом да и ти мени 
допустиш да и ja толико и толико извезем у твоју 
државу. Дакле принцип: До ут дес — дајем али 
да ми н ти даш. Дакле чак и коптишентирање опих 
производа данас je једап инструменат који je нај- 
опаснији no нашу производњу, али се ипак контин- 
гентирање тих пронзвода употребл>ава као пп- 
струмемат да се донекле осигура пијаца другнм 
нашим производнма. C овога гледишта ако посма- 
трамо уговор са Немачком, којн још увек базнра 
na прппцппу највишег повлашћењ^, on помало 
добнја боју контенгентирања n велпко je питање, 
господо послаппци, KOIICMO ли MII остати на томе 
или ћемо и ми моратп са своје črpane дати томе 
уговору боју контингентирања na допустити увоз 
немачких производа само под тим условом ако и 
ОНИ нама даду o;i,ioBapajyliy компепзацпју. Кажем 
велико je питање, јер мн нисмо нуждом примс- 
рани да то чинимб, пошто je хвала богу наш трго- 
вппскн биланс према Немачкој ове године акгп- 
ван. Сад да пре1)ем на поједппосш овог трговип- 
ског споразума. On допушта нашој држави да у 
Немачку увезе 8000 топа сувпх шљива, сушених 
на ма којп пачнп. Главпо je да се то увозп у коли- 
чини од пајмање 80 килограма. A услов под којим 
можемо увозптп, јесте царина од 10 златних i»i- 
рака на сто килограма. Шта значи то, mro ми мо- 
жемо увести 8000 топа сувих шлиша у Немачку? 
Статистичкп подацп показују нам да смо ми у то- 
ку 1932 г. извезли уопште сувих шљива од при- 
лике 22.000 топа n добплп смо за ту количппу 
приближно 65 милиона динара. У 1933 г. ми смо 
нзвезли впше, пзвезлп смо око 20 n no хшвада vo- 
na u добиЛИ зато пекнх 93 мплиопа дппара. Ту n- 
мате један редак случај — ако су тачпп ови no- 
даци које сам малочас добпо из Мппнстарства тр- 
говипе a ja мпслпм да су тачпи — имате редак 
случај да смо нзвезли впше, n поред тога што смо 
извезлп да смо то још скупље продалп. A ви na- 
жалост знате да je главпа карактеристика nauiei 
трговнпског биланса sa 1933 г. тада смо више пз- 

везли no количини, алп ono што смо извезли ми 
смо морали јевтиније да ародамо. У овом случају 
као што видите ми смо продали око 4.500 тона 
сувих шљива више. И док смо ni'e килограм сувих 
шљива продавали за три динара, сад смо га гфо- 
дали no три и ио динара килограм. Дакле, то je 
један успех са којим можемо бити задовољни. 

Колпко je овај успех у зависности од овога 
аранжмана којн смо склопили, мислим да пије no- 
требпо испитивати, али да je свакако и овај apan- 
жман знатно олакшао овај успех, нема сулпве. Го- 
сподо, има још јбдна добра ствар у овоме аран- 
жману, a то je да one паше суве шљиве, које про- 
дајемо у Немачкој немачким увозпицима који хо- 
he да их прераде у пекмез, да су те суве шљиве 
ослобођене сваке царине. Mn имамо права да од 
укупних потреба немачких произвођача пекмезау- 
веземо 65'/. Другпм речима зависи само од name 
вештппе, од наше способности за конкуренцију, 
од цене и од квалитета наших сувих шљива, na да 
освојимо две трећине немачких пијаца за прераду 
иекмеза n да лиферујемо две трећине сировина 
Немачкој у ту сврху. (Мити Димптријсоић доба- 
цује). Господин Димитријевић je нешто добацио 
као да je то њихова корист. Нема сумње да су 
они нама дали за то веће контингенте у сувој шљи- 
ви, што пису хтелп да пам дају да им пекмез као 
такав увозимо. Али ne заборавпте господо, ово. 
Када če преговара са једпом државо.м, сасвпм je 
прпродпо да и nam партпер том прплпком ттити 
своје nnrepece. Дакле, ако су onu донекле и за- 
uiTiihemi, то je сасвпм прирОдно. Mn мбжемо бпти 
задовол.пп с тим да пмамо права да освојпмо са 
65% читаву индустрију немачког пекмеза. Напо- 
кон у нашу корпст говори и nam овогодпшњп 
грговински активни биланс са Немачком. 

i (оред овога имамо и аранжмана o увозу ma- 
рана. To mije од толико великог зпачаја, јер уку- 
пан извоз name рибе у прошлој годппп, у дппа- 
рима изражен, износи око 14 милиона динара, a у 
Немачку око 4 милнјопа дппара. Дакле, као што 
видите, радисе o знатно мањој сврти него што je 
свота када je реч o увозу суве шљиве. 

Овај аранжман има донекле n извесних сво- 
јих тамних страна, јер je очигледно да je Немачка 
хтела да обезбедп увоз ne само ca name страпе 
него и са друге crpanc. Иемачка je склоппла слп- 
чан уговор n са Мјађарском, и no принципу најви- 
mer повлашћења, ono mro je дато Мађарскрј дато 
je n нама. Али свакако то je мање него што je до 
сада у томе погледу бпло. Ми смемо у месецу 
новембру увести 60^ онога увоза који смо имали 
годпну дапа upe тога. Статистички подаци још 
нису сређени да бих вам могао i'elin колико je 
износио nam увоз у месецу новембру. A у току 
једпе читаве године, која се у овом случају ра- 
чуна од 1 августа до 31 јула, пмамо права да 
увеземо 50'/, оног увоза у Немачку са каквом 
смо квотом учествовали у 1932 год, 

C обзиром na то да се ту ne радп 0 велЛКСЈ 
niKJipn н да стојимо n ту пред нОвим преговорпма 
и напокон пошто je и овај уговор crv.ino већ na 
снагу у практичан живот, и треба само накн i.uio 
да прође кроз Народну скупштину, ja мнслим, го- 
сподо, да нам je дужност да и овај аранжман са 
Иемачком примимо. 

Трећа конвенција која пред пама лежи то je 
међународна конвенција   o   телекомуникацијама. 
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Kao што видите, јавља се једна нова реч „ILMCKO- 
муникација". До сад ere позиавали тслеграф и те- 

' лефоп. До сад су иостојале: конвенција од 1875 
године o телеграфу и међународна радно-теле- 
графска конненција нз 1927 год. a данас се јавља 
јсдна нова конвеиција o тел^комуникацијама. О- 
иа je била потребна зоог тога, што je техннка та- 
ко наиредовала н толико се разгранала, дЗ ове 
досадашше конвеиције нису мигле да обухвате 
свс случајеве који се према даиашњем стању н 
развоју технике могу појавитн. Због тога je меЈ^у- 
народнн телеграфски савез разрешеи, и на место 
њега дошау je ме^ународпм савез o телекомуии- 
кацнјаиа. Под тнм појмом телекомуиикација под- 
разумевају се снп иамини са којнма се људи слу- 
же да би дошли у додир na најве^им даљинама са 
другим народима. Ова коивенцнја iipe;;Biil)a трн 
правилника. Један je u телеграфској ме1)у11арод- 
пиј службп, други o телефопској ме1)у1!ародној 
служби и Tpciiii o радио-телеграфској ме1)упарод- 
noj служби. 

Господо, ви виднте да се овде нешто ради и 
ствара шти je врло симпатично, т.ј. овом коивеи- 
цијом још једаииут внше долазн до изражаја да 
укупан свет посгаје једиа једина органска целп 
na. Ja велпм, господо, да je то симпатичио зато, 
што кад то доведете у везу са оннм што сте ма- 
лочас чулн o оним трговинским уговорима, који 
показују сасвнм обратан иравац, којп показују 
аутомизирање поједипих прпвредних делова у све- 
ту, и кад упоредпте те две теидеицпје једну са 
другом, оида вндите, да ова теидеиција која го- 
вори o телекомуиикацнјама, да je ona паранција 
за напрсдак човечанства. И кад се кроз ту прнзму 
посматрају оии уговорн o којима смо малочас го- 
ворили, оида морате до11И до уверења господо, 
да све оно, што се дога1)а данас у спољиој трго- 
внни базира на једној иснхозм a иа прир 1дшш 
законима светске трговнпе. Или другим речима, 
ако ми морамо да прђемо тим иравцем и тм пу- 
тем, a морамо да 11о!)емо, јер се ме1)у курјацима 
мора урликати, онда ипак не смемо изгубмтп чз 
вида, да raj принцип није здрав, и да су такви 
иутеви даиас потребни због самоодбране, али да 
би лек привредпој кризи на сваки пачнн бпо у 
цриродном регулнсању светске трговине. Другим 
речима, цео свет у трговинском погледу налазн се 
данас у таквом душевиом стању које се да карак- 
терисатн речнма: »meliora intelligo proboque dete- 
riora sequor«, оно што je бол^е увиђамо и одо- 
брмамо, али радимо ono што je rope. To je једиа 
психоза и због тога велим да je ова копвенцнја o 
тглекомуинкацмји симиатичпа, na се ио себн разу- 
ме да je конвенцнја узсла из ранијих конвепција 
од год. 1875 н 1927 све оно што се могло преузети 
и у iby унети. Најважнија ствар у томе погледу 
јесте монетарна јединнца. Ono што je сада проме- 
ibeno, то je изазваио иапретком техппке и живпм 
саобраћајем између појединих земаља, алн je 
иринцип у главиом остао нстн; уираво ту су два 
иринципа, од којих je први да се гарантује јавна 
служба свима и свакоме н други принцнп да се, 
ако ne м сасвим, гарамтује тајност ме^ународие 
коресиопдеиције. 

Сасвим je природио да се то ne може сасвим 
загараитовати, јер у оиомс пеповерењу које се 
појављује и у (грговинсксш и у политичком погле- 
ду, морала je свака држава да задржн себи право 

да, ако парочпта потреба затражи, може отказа- 
Tii ту службу и ову тајност ме^ународпе корес- 
понденције, коју у том случају не сматра за себе 
обавезиом. Промеие су учињепе још и у толико у 
колико je peuieiio да 'ce сва акта састављају na 
француском језику и на конференцији моћиће се 
говорнти екс оффо (јјраицуски и еиглескн тако да 
he ту бити званичних преводилаца за те језике. 
AKO буде говора na другом ком језику, оида he 
сваки претставник моратп иматн своје ро1)ене пре- 
водиоце. Према томе ова ствар ne само да je до- 
бра и да значи прилагођавање правних прописа 
према папредовању техиике, иего je она и симпа- 
тична баш због тога што нам и у овоме времеиу, 
кад се читав свет у друпш питањима хоће да рае- 
комада, нпак ставља до свести и до знања да смо 
једно и да читав свет треба да се сматра једном 
великом  целином  и  оргаиизацијом. 

llauoKoii, господо народни иослапнци, да ири- 
кажем и четврту конвенцнју са Реиублнком Грч- 
ком. Ta конвенција одиоси се иа ваздушни npo- 
мет и ми смо са Републпком Грчком склопили у- 
говор no коме ћемо ми моћн искорнстити вазду- 
шну лииију Београд - Скопље - Солуи - Атииа и 
обриуто ио коме he исто тако a Грчка MOIUI иско- 
ристити линију Атина - Солун - Схопље - Београд 
и вице-верза. Услов je да ми це.ту лниију можемо 
искорпстити у томе случају рецимо, ако Грчка нс- 
користн линију Скоцље - Београд и обрнуто Грчка 
he Mohn да искористи целу линију ако ми иско- 
ристимо линију Солун - Атииа. 

У конвенцији he се потанко усгановита one 
тачке na граиици где he се прелазитн, затим пру- 
га н царпнски аеродром. Ту je важна ствар да he 
обе установе, које he одредити наша Краљевииа 
одиосио Грчка Република и које he се служнти 
том ваздушном линнјом, бити обавезне да носе и 
пошту, т. ј. да служе и поштанском промету. Коп- 
венццја за сада траје 2 годиие. Ja не желим из 
ове конвенције да извучем богзна какав велики 
закл>учак, али у везн са Балканским пактом, који 
je, како знате, скоро иотписан, и овакво изграђи- 
вање промета зиачи једпу тешњу узајамну везу 
и као такву ми ову копвеицнју радо поздравл.а- 
мо. Вн знате да иаша спољпа политнка нде за 
тим да усиостави ne само коректне нсго и npii- 
јатељске везе са пашим суседпма. Наша трговин- 
ска политика у томе мора да помаже и зато ову 
конвенцију трсба схватити као гштпору тој нашој 
cno.'biioj ПОЛИТИЦИ, na стога ja иредлажем да u 
ову конвенцију примите и предлажем да се дис- 
кусија води од једаппут o свпма овим коивенци- 
јама да ие бисмо иорали четири пута гласатн. 

Потпратссдпик др. Коста Поповић: Има реч 
народни посланик инж. Фердо Шега. 

Ипж. Фердо Шега: Господо народнн послапп- 
ци, ja 1>у се само укратко осврнутн иа копвепцију 
са Крал.евипом Италијом и изнетн једаи кратак 
преглед радн yiiaiipel)eiba наших трговинскнх од- 
иоса. 

Господо, поразне билансе и потпуно iier-aTnumi 
исиади свих светских и привредннх одиоса и кои- 
фцренција na широкој осиови само je погоршање 
светског П1)11вред110г иоложаја и још катастрофал- 
iuije иазадовање мс^уиародпе трговине. Све су то 
и прсдоиро познате чињеннце, да би било потреб- 
но грошити 0 њима много рнјечн. Живот захтјева 
да се iial)e иекакав нзлаз из овнх прилнка у ко- 
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лико je то уопште могуће обзнром na cueonlie 
стање привредс у свпјету. Модигпути куповпу 
снагу пашег ратарства п тимс ојачати тржиште, ј« 
задатак, којн иашој привредној политици naMelie 
тешко стање опће народне привреде. Ma колико 
тежак био тај задатак, морамо дјелом прикрочити 
његовом ријешењу, да ne до1,смо у још теже при- 
лике. Обзиром na прппцпп равнотеже, који и у 
вањској трговини долази сваким даном сие више 
до нзражаја, открпвају пам статпстпчкп подати 
јсдлу појаву, која пам додуше објашњује либе- 
рвлне тенденце наше трговинске политике, али у- 
једно упозорава na опаспост да са овим либера- 
лизмом нзгубимо досадапзе тржиппс без пакнаде 
na другој страпп . 

Ham вањски извоз углавном иде у Италију. 
Аустрпју, Иемачку n Чехословачку, алп наше naj- 
важније тржиште je кпак Краљевина Италија, Ko- 
ja од 1926 na овамо апсорбира око једпу четврти- 
иу целокуппог пашег извоза. Господарскп nac nn- 
тереси приррдно упућују да том нашем непосред- 
noM  сусједу посветп.мо цајввћу пажњу. 

Господарскп nnrepecn упућују nac да морамо 
пастојатп, да ono што можемо n морамо куповатп 
у иносгрансгву, пабавл>амо у земл.ама које су тр- 
жиште за паше пронзводе. И нема двојбе да бн 
гаковом пашем раду у велико допринело и пови- 
шење код извоза nanoce у Италији, која je за nac 
најприродпије n пајблпже тржиште. 

Уза све жпвахпе nauie ме1)усобпе трговачке 
везе, jom пема једне југословепско-италпјанске 
трговачке коморе, ма да такове мјепшвите коморе 
постоје и за земље које далеко изостају за Кра- 
л.евипом Италијом у важпости за пашу привреду. 

Уза све од вијскова nocrojehe културпе везе, 
пема ни приватпих друштава која бп узела за за- 
даћу rajcii>e тпх веза, ма да нначе код нас имамо 
читав низ друштва пријатеља свих, a n пеприја- 
тељских пекада парода. 

Код nac у Загребу врше ту мпспју ме1)усоб- 
цих.добрих тргоиачких одпоса некнх двадесетак 
сталпих пталпјапскпх спмпатпчппх трговаца којп 
долазе тједпо na паше, загребачке сајмове, купу- 
iyiin робу у вредпостн од 15—20 мплпјопа го- 
дишње, изравно од паше пољопрпврсде. 

Из тога трговачког сусрета пастало je n ме- 
1)усобпо прпјателЈСТво. Што je сада пека СЛИКа 
будућих ширих добрпх и бол)Пх господарских, 
трговачкпх n културнпх веза изме1)у nac н пашег 
ближег суседа велпког нталијапског парода. 

Господо моја, прошле године су првп пут до- 
шли Италпјапп na загребачкп збор, што je било 
врло спмпатпчпо примљеао n то je пзазвало поче- 
так побоЛ)Шања нашпх трговппских одпоса, и ja, 
господо, молпм да се пастојп код nac, особпто 
код наше Крал>евске владе да се југословенско- 
пталпјапска  трговачка  комора чпм  пре устапови. 

Потпрстсслчик др. Коста Поповић: Има реч 
пародпи посланик г. Мнта Лпмитрпјевпћ. 

Мита Димнтријевић: Госполо пародпи посла- 
ппцп, од свих овпх арапжмапа и споразума, ja hy 
се задржати na споразуму са Немачком, n говорп- 
ћу гшводом ваших досадапшЈПХ трговачкпх одпо- 
са са Немачком, којп се карактерпту, пажалост, 
сувнше велпком прпвремепошћу n пссавремепо- 
niliy. 

Hainn тргоЕИНСКИ одпосп регулншу се стално 
аранжманима и споразумима. Трговмпски уговор, 

закључеп 1927 године, npeiiyTno се паставља из го- 
дипе у годипу, и ми пмамо једно стање апсолутне 
привремепости, без пкаквог одређеног сталпог и 
утврНспог трговппског режпма са Немачком. 

Ова допупа, која очекује нашу сапкцију, у 
ствари je протокол придодат трговппском спора- 
зуму од 29 јула 1933 годппе. Ово je једпа чисто 
техппчка ствар, н ona je дошла као нужда пред 
бербу шљива. Њиме се регулише ono, што се, у 
ствари, није дало регулисатп na једној сталној 
основп. Мн жииимо у једпоме иремепу, где наче- 
ла трговинших уговора губе свој иараз, губе свој 
изглед, a међутии, ne палазп се једпа стварпа о- 
снова за закључеп.е трговинских одпоса, који би 
били такви, да правплпије и успешпијс обезбеђу- 
iy naniv трговину ca Немачком. 

Господо, цифре увек најбоље доказују и naj- 
боље убе1,ују. По цифра.ма мп узпмамо учешће у 
увозу пемачком, т. ј. увозимо у Немачку једва 
пешто испод 1%. По пзвозу у Немачку мп стоји- 
мо na 37 месту. Обрпут je случај Немачке. Немач- 
ка увозп у нашу земљу од прнлнке од 17—25%, 
према годинама. Она заувима прво место у нашем 
увозу. Значи, њеп je пзвоз na првом месту према 
осталим државама; na првом, na другом, треНем 
нли четвртом у извеспим годинама. Господо, мп 
смо упустилп name грговппске одпосе са Немач- 
ком дотл^. да je паш извоз у Немачку пао na испод 
1%. (Др. Мплаи Мстпкош: A зашто?) Има пуно раз- 
лога, за то, од којпх су попеки и од нас самих 
посталп. Ja iiy ла наведем једап прпмер пз пред- 
ратне Србије. Кад смо ми ушлн у царинскн par, 
— мала Србпја, са Аустроугарском, са једпнм ја- 
чим папором, naum одпосп ca Немачком добплп 
су други израз. Аустрцја je до царипског рата, 
до деспотског држања према nainoj државп има- 
ла у својпм рукама око 87% наше трговпне. 

Када je наступио царппскп рат, онда со дсспо 
јсдап (|)епомеп да je више од половпне пашег пз- 
воза, неких 4Бг/1, прешло на Иемачку. Била je ca 
пемачке črpane једпа жпва акцпја да се naum 
трговппски односн са Немачком још бол>е култи- 
umijv и до1)у до бољег пзраза. 

Господо, дапас су копјупктуре сасвпм нзме- 
n.ene. Cepnjc крпза екопомских меп>ају лицс да- 
nanin.e трговппе. Mn дапас, господо, тражпмо да 
регулптемо наше трговппске одпосе ne једним ко- 
пачппм, дефппптптт.м уговором, a пего такореИи 
сезопским арапжмаппма. Господо, много би било 
бацати оптужбу зато само na једпу crpanv. При- 
лике су такве. Орпјептацпја je парочито.паступила 
у светској трговппп na другп пут. Господо, vn 
смо пробалп преферсптмалпе споразуме n коптп- 
гептирап.е n долазпмо до закл)уч1<а да би пајви- 
ше одговарло да нашу прпврелпу оријептацију к 
НемачкОј треба извести na бази компепзацпопој, 
пошто впдпмо да то Немачка чини и са другпм 
земл.ама. 

Ja ћу na овоме месту пагласмти да je у послсд- 
n.e време nam 6д учвршћивања режпма који .ta- 
nac влада у Немачкој, Хптлеровског n паипопал- 
социЈалистичког, Немачка врло живо и врло вид- 
л.иво, nehy рећи нарочито, фаворпзира својс тр- 
говинске везе са Румупијом na бази компепзаци- 
ја. Исто тако Немачка под овпм режпмом a no 
успомени na германофилство фаворизира везе и 
ствара све бол>е n јаче трговинске односе са Бу- 
гарском. Господо, мп пмамо цептралпп положај у 
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одиосу ирема Немачкој. Mu имамо једиу срећну 
околност' да можемо да се служнмо водеиим пу- 
тевима т, ј. нисмо зависни од оних иисоки.ч же- 
љезничких тарифа. Према гоме ми би мог.т Ду- 
иавом од Братиславе до Пасаве да искоришћујемо 
iiamy ipiomniv na иол.им, одре^енпјим основама. 
Не може бити, господо, утешна чињеницл, ne у- 
лазећи у питање зашто, да je наша трговипа пала 
na испод \'/о. Ja hy да напоменем нешто што lie 
утврдпти да се има права критиковатп овако ста- 
ње наше трговине. Некада, upe рата, били су вп- 
зови na Новог Сада, који су за 24 часа рдносили 
у Белгију поврће, a данас o томе ни трага, док 
међутим поврће и данас Мемачка увози из Данске 
и Холандије, где су валуте много више. 

Ово досадашпЈС стање даје пуно разлога и 
иаводи једног активног министра, кога мн жели- 
мо да впдимо у господину Деметровићу, да оз- 
бил>но и iimpoKo расмотри нашу оријентацију 
према Немамкој п успостави могућности једпог 
иовог режима за нашу трговину према њој. Без 
великих сугестија само се no себи памеће да у га- 
дашњој ситуацији, .према садашњој оријентацијн 
Немачке, тај режим може да се базира најнећим 
делом na компепзацијама. 

Ja liv напоменути да Немачка врло мпого тро- 
nm дувана. Taj дуван иде у Немачку из Бугарске. 
Ha базИ компепзацпјс можемо га и ми даватп пз 
nauie земље. 

Трсба jom пешто разнитп и казатп. Mn смо и- 
ма.гц Ko niKo голпко успеха са лашом трговпном у 
Немачкој и због персгулпсаппх односа ИЗмеђу Не- 
мачке и Пољске; СаДа су ти односи регулнсаии, че- 
му се Mii радујемо, али са трговинске črpano мора- 
мо скренути пажњу да ћемо изгубити извесне 
Шансе. Ha другој стравга појавл>ују <mi се иове 
inance n у одпоспма Псмачкс према Совјетској 
Русији, Mn палазпмо могућности да у велнком 
делу inaniiiM жииотпим памирпицама, и поред ау- 
тархије Koja je јако развпјепа у Немачкој, може- 
мо подићи nam извоз на тој страни. Што се тнче 
I (емачке ona je дубоко свесна да нма великих ин- 
тереса за свој извоз у oiaiiiy земл.у. Немачка пнду- 
crpnja, a спецпјално елсктрична, суверено влада у 
nainoj земљи. To je једпа основа за утврђивање na 
компепзацпопој базп многих добрих и добрпх из- 
гледа. ' 

Прсма све.му томе, истичући да je овај сиора- 
зум ono једна нужда, да je та вужда решена у на- 
niv корист, јер ббз тога било би горе, али као што 
рекох то je нужда, то mije иишта другз него једао 
прелазпо средство, то je момеиталннз решава(ње илн 
боље да кажем сезгтско poinananje, али TO даје све 
више n више императивних разлога да ми наше 
одпосе са Немачком у трговппском погледу развн- 
јамо nno јаче и што umne na момпешациоиој ба- 
3ii. Не можемо се ми, господо, руководити никаквим 
политичким разлозима какав je данас у пемач- 
кој. Систем национал-социјалистички, то je унутра- 
inn.n пЈНјблем 11,ихове политике. Са гледишта na 
нас on иије шиу^олико упереп противу наше зем- 
n>t', 0'пи водс једну борбу међународну у којој je 
nama земл>а заузела једап здрав положај, a тај 
здрав положај одговара нашој традиционалној no- 
литици коja je у томе: да се ппкако ne одвајамо од 
наших савезппка. Међупим, господо, ствар nnjo 
дошла дотле, a верујемо, благодаре^н папорима за 

оДржавање Mii[)a na свима странама, да до тога 
neiie ни до11Н. Према томе велики нптересн трго- 
imne Немачке, којп су већ до сада развијенн бла- 
годарећн репарацпјама у 'iiamoj землт, дају могућ- 
inocTii за једну развијену н разумл,нву екстомску 
полнтнку, да добијемо много боље шапсе na тој 
страии, a не да са жалошћу констатујемо да je наш 
пзвиз у Немачку једва нешто испод једпог npo- 
цепта. 

Према томе, сАапрајући да je овакав аранжман 
добар, јер га бољег ннсмо моглн добити, сматрам 
да га треба примити заједно са осталнм аранжма« 
пнма и конвенцијама, тим npe, што je on већ ступио 
у живог и no њеиу се већ поступа. Стога ми je 
част препоручитн Народној скушптнни да овај 
предлог изволи усвојитн акламацијом. (Одобрава- 
ље код већине). 

Потпретссдиик др. Коста Поповић: Има реч 
г. Мплутпп Станојевпћ. 

Милутин Стапојевић: Господо, трговински у- 
говорп пзгубилн су за нас скоро сваку вредност, 
они се појавл.ују од данас до сутра, они се пошту- 
ју нли iie пошгују, како чијим интереснма годп. 
Што се тиче навода господипа нзвестиоца да су 
паше везе са Нсмачком постиппуте овим уговором 
врло добре и да бн ra с тога требало да примимо 
акламацијом без икакве дискусије, ja налазим да 
je то једпа нетактичност, 

Ми трговци, кад хоћемо да купимо туђу робу, 
мн je прво покудимо, a међутим МИ хоћемо да no- 
хвалнмо уговор са Немачком као да je врло до- 
бар. Шта нам остаје? Остаје нам да нам се каже: 
— Bani известнлац je рекао да je уговор врло до- 
бар. Међутим ja сматрам да je то нетактпчност, 
iep као трговац зпам како се воде преговори и за- 
кључују ти уговори. Могло би се рећи да су прн- 
лике-такве н да ие зависи од нас. Могло бн се рећи 
да IOBU преговорн којн се сада воде да je то турис- 
тички nocao, који се водн форме радиали се у- 
век прима од онога који je јачн и што он желн. 
Уговор се mune за слабије a за јаче ne треба ни- 
какав уговор, пошто ra oiim поштују докле то ши- 
ховим интересима годи. (Одобравање). Па да у- 
1)емо у анализу тих уговора и да их посматрамо 
кроз трговачку призму и да видимо, јесу ли баш 
корисни за нашу државу? Нису. Из Немачке увезлн 
смо за последњих 7 годипа робе за око 2 мили- 
јар-де дппара, виихе. мего што смо извезлн. 1932 го- 
дине извезли смо робе око 350 милиона динара a 
увезли смо imino од 560 милисина. Ако погледамо 
шта смо увезли, a шта смо извезли, отуда ћемо 
тек видети 'колико je наш трговинскп биланс са Не- 
мачком незгодан. Ми смо извезли за Немачку од 
350 милијона, бакра за 150 мнлпјоиа. Je ли то из- 
роз? Шта смо нзвезли? Извезли смо наполеопе јер 
би тај бакар могли продати целои свету. (Одобра- 
вање). И ако je Немачка велика, и ако je Хнтлер 
велнкн државшик, ми се можемо додуше нечему и 
паучнти, али у трговачком поглсду не бих био о- 
душевл>е111 овим везама са Немачком. Кад се пра- 
nc трговипски уговори, о»1да се каже да ннсмо о- 
душевљени тим уговорима н гледаћемо н тражп- 
heMo да добијемо бол>е. Алн ако Народна скуп- 
minna изјавн да су уговори добрп, онда смо из- 
губили битку. 

Код сувих тллша м шарана, које предви1)а за 
извоз овим уроворои, сптуацнја je оваква. Пред- 
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виђени извоз рнбе од око 4 милиона дшшра зау- 
зима једину позицију у трговинском уговору као 
iino je било ca Аустријом ca киселим краставци- 
ма. Л шта добијамо од извоза сувих ш.Ћива за Нс- 
иачку? Ми имамо право na један континг.ент од 
800 вагона да извеземо у Немачку. Алп Немачка не 
потроши сама цео raj контингент, него те шљиве 
даље продаје Окандкнавнјил Швсдској и другим 
државама. 11рема томе ona задржава за себе мањи 
контингент a главна количина која иде за Хамбург 
V ствари je транзитна роба и идс дал.с. Зато ми ис 
бисмп много могли да изгубимо кад не би имали 
те везе са Исмачком под тсшким другим условима' 
због суве шлјПвс. Сува шл.ива није сезонска роба, 
ona може да се прода и после пет година. Друга 
би ствар била ла je то сирова шљива, пекмез, ja- 
бука и друго што треба за кратко времо извознти, 
аликод сувс шл.нве не би иишта изгубили. 

И прсма томе ми због 800 вагона предвиђе- 
пи.ч сувих шл>ива иорамо да изгубимо jaja, жи- 
вину и лруо aiTo je мпого нажније за нас. 

Што се тиче извоза шљива за индустријску 
потребу, ннјс никакав нарочити успех. Индустриј- 
ску шљиву купује шндустријалац no цеии no коју 
Kvnvje ueo спет и кад дође на границу Немачке он 
оамо покаже дозволу да има право да увезе без 
папине. Али МИ од гога шнсмо ништа добили. Хо- 
he ли on да плати 10 марака впше, или неће да 
плати уопште, ништа, то je ствар Немачке. Па зар 
то трсба забележити као пекакав нарочити 'успех 
као гл ми од тога нмамо нарочптс користи? Њима 
je потребпа сува шл.ива n они je увозе у своју др- 
жаву бсз икаквих дажбина. Ето, тако треба pa- 
зумети те ствари. Било бн пожељно да ми имамр 
бољу организацију у Микистарсгву трговине за 
ове ствари. Ja тпме ne куднм људе који сада раде 
тај посао, али налазим и сматрам, да je једпа нс- 
могућност; да они могу имати све спремно за тр- 
гопшпске уговоре. Ми добпјамо, господо, позиве 
n за немолико дана треба да припремнмо све тто 
се тиче уговора било са Чешком бпло са Не- 
мачком, било са Италнјом и т. д., и једва стиг- 
иемо да спакујемо своје куферс na да илемо 
на преговоре. Што се статистичких података тп- 
че ми се служимо без мало подацима који су 
na страни. Како су уговопп еластичпп и како 
се npmien.viv према слабијима, ево вам приме- 
ра којп дај божс да се сврши добрб и без ште- 
те. Ствар се тиче пдпоса између нас n Чехосло- 
вачке у погледу смањења њене валуте са 16%. 

Ham пословни свет који пије зпао за ово смањење 
продавао je јеоенас кукуруз као и обичио. Ми и- 
мамо продатих 3000 вагона^ који нису могли одмах 
да се нзвезу. Сад je тек дошао ред на п.их, алм 
лошло je снижеше чешке круне за 1в%. Да су na- 
inn трговпи тражплп и то добилн да чешки куп- 
ци гараитују да lie плаћати no курсу који je био 
тада у нпеме, када јо кукуруз продат ОДНОСНО куп- 
љеи, a када je чешка крупп била 2 и 22 према na- 
шем новцу, онда б.и бпла сасвим друга ствар, али 
чешки купци na то тису хт.елн да пристату н on- 
да je сигурна ствар да he naimi тргооци бити na 
IcvBoi штети. Можете сад самп да извсдетс за- 
кључак као да je између трговаца и власти тамо 
поиојала некаква веза na да су тамошњи тргов- 
ци мпого раније звали да ће доћи и настати такво 
сгач.е na су зато нзузетаго и купилп впше куку- 

руза. (Приговори). Mn смо, господо, у дпбрим 
и пријатељским односима, али, господо, братство 
за братство. Mn морамо водити рачуна o нашим 
шитересима. Појавл>ује се једна тешка сптуација 
у томе погледу и мн имамо права да na то ука- 
жемо, попгп) je ово начелна дебата o овим трго- 
винским уговорпма, какве све евентуалности мо- 
гу да наступе. Наш свет he изгубпти врло много 
napa. Извозпички свет je дотерао до краја. Ради 
помало, готово никако са кредитом који како тако 
добије, алн сад lie бити сасвим зарубл>ен. Ако др- 
жана ne потражи пута и пачпна да се пашем свету 
плати no курсу када су трговачки уговорп били 
'■пкл.учиванп, a ne како то данас изгледа да he 
бипи. Било je времсна кад je чешка круиа била 
0,70, a кад je дошло до плаћања она je прешла пре- 
ко 2 дипара. Kao што сам споменуо чешкп куп- 
ци ппсу хтели ни да чују и тражили су крупе, 
н сад je настало питање, какав he став да заузме 
наша Влада у пнтап.у, да лн имају права да траже 
н iiauiii трговцп, icojn су закључпвалн уговоре мпо- 
го раније, да се обрачун no тадањем курсу извр- 
иш. To je, господо, cl)opc мажер, то je сд страие 
државе наметнути курс n зато ту држава има 
прапо да иптсрвепише и да узме у заштпту iiauie 
трговце. 

Дал>е, господо, ми бисмо моглн да пожелимо 
иише аитивиости код иаших дипломатскпх прет- 
стазника на страни, који би се могли угледати ma 
друге како сс штите иптервси грађвна своје др- 
Жаве. 

Ja знам једпо послапстко, нећу да га нмеку- 
јем, које je иптервописало у ■Београду за 1200 фра- 
пака зато што неко дугује пекој фирми у Белгији. 
To чипи једап послапик, a ja вас уверавам да једап 
nam практикант пз Министарства ne би то учинио. 
Један послапик na страпи ако xohe да спроведе ка- 
кав тргови«СЖИ посао, о« позове на ручак и при 
чаши вина направп nocao. Код нас се праве жу- 
ревн, алп са другпм задатком, a omi праве жу- 
реве са једиим специјалпим задатком: да користе 
својој трговинн и својој држави. 

Сад xohy да прикажем нашс односе са Ита- 
лијом. Наши су трговачкн одвосн са Италнјом 
врло добри. Ona je према нама врло коректна. Би- 
ло je истипа n политпчких сукоба нзмеђу нас, 
али се свршавало само na томе, и није се тај су- 
коб преносио и na трговииу. Omi нам пису забра- 
п.пнали извоз живине и стоке, дакле, у главном 
можемо копстатовати да су наши односи са Ита- 
лијом корсктпи. И када je Beh таква ситуацпја 
онда je дужност наше Владе да појача наш трго- 
вински однос са Италпјом. A како ћемо га noja- 
чати? AKO хоћемо оно што се данас свуда прак- 
тикује — аутархију — да сами живимо за себе 
— нама то можда и није потребно, али ако xolie- 
мо да закључимо тргавииски уговор ca Италијом 
онда мо()амо да се послужимо опом римском ре- 
чп: „Дајсм, да ми даш". Mn ne можемо изпозпти 
у Италију 'ако ne допустпмо Италпји да ona уво- 
3ii у пашу земл.у. Ми морамо дати Италијп И3- 
весне копцесије. Наш je трговипски уговор према 
Италији Доста оскудап, он треба да се npounrpa. 
Дакле, да можемо добпти коицесију за извоз na- 
me стоке и нате живипс, ми морамо италијанској 
индустрији да дамо што веће кшцесије (Гласовп: 
Зато треба укинути заштитие царппе). Нећсмо да 
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укинсмо mero ћемо 11ажл>иво да процетимо и да 
учинимо споразум како да и мн живимо и да да- 
мо и ibHMa да и они жиие, али без тнх компонза- 
ција ми Н€ можема да иаправнмп трговннски уго- 
вор. Шта смета иашој индустрмјн која je зашги- 
liOHa, na пример текстилној шидустријп, да се ту 
учич-е копцесије Италијн. Садаи1Н>и претставни- 
ан ове индустрије само носе имена наших л.удн, 
a UHU су у стиарн само претставнкци oewx нстогх 
држава KOJfi с иама тргују и они ову своју затгпт- 
ну царпиу искоришћују само за себе. Изузетак je 
само текстилна тндусгрија у Лесковцу која je чи- 
сто nama и мије цене ннсу високе. Наш иарод пла- 
lia 7—800 милиоиа динара за заштиту иаше инду- 
стрпје. Ла овим me идем на то да рутим машу ин- 
дустрију, него да смањим њеиу добит na рачум 
namera извоза, т. ј. хоћу да се ишдустријалцн за- 
довоље и мап,11м процешч>м a не да им се дају 
оволнке бенефкциј« које данас уживају. Ако ми 
будемо натим делега^има дали упуства да на тек- 
стилној нтдустрији учине 30% попуста Италија- 
иима.онда he иам GIHIH учинитп концесију за iram 
извоз живите и других пронзвода. Мн ne можемо 
очекиваги бол>е трговинске односе са страним др- 
жавпма ако u ми п.има пе дпмо копцесије које за 
себе тражимо. Ие може једна држава догпттитн 
друго} држави икс-ппсплоп да са парама које од 
ње добије, купује и плаКа другим државама робу 
коју и она нма за изпоз. Oma има права да се про- 
тив тога буин и да протестује. Само omi уговори 
којн се закључују са изгледима ma корист за обе 
стране, само такви уговори могу бити дуготрај- 
ни. AKO су уговори звкључени тако да из љих 
само једна уговорна страта пзвлачи користи, nm- 
да he они бити врло кратког века, јер he она дру- 
га држава увок гледати да се таквнх уговора ота- 
раои. 

Оволико сам сиатрао за потрсбпо да кажем 
поводом 'ових конвеицијз као чопек који се за- 
нима трговитом н да пзтесем неколико својих 
сугестија ti тсколико тдеја. Нека je ово доста за 
сада, јср сам пре ЈедИРТ сата тек добио пројскат 
у руке. Желети je да се у будуће прнлнком закл.у- 
чивата тргопипских хтовора саслута m мишље- 
n,е жуди којт су у тргоитт затгтсрссонтш, који 
се баве одностгм браижама. To je раинјс код тас 
и била пракса. A меНутим v последње време пре- 
стало се са прикупл.ањем података од ових љу- 
ли. Ja, ме1)\-тмм, сматпам да би било врЛО КООИСНО 
да сс тај посао и v будуће прпктпкује јер би omi 
који «ллазе да закл>учују тргонииске уговоро, мо- 
гли од пвнх љули да добију мтоге корпопе по- 
датке. Јер, ма колико да je генијалан, један чо- 
век. ие може анати све ствпрн Koie тпеба да зна 
npm закљушгкакБу овзктх уговора. Овако како 

»гам се подносе пве конвениије ми ћемо нх nnm- 
мнти али xoliv да иаговестим само jom једну стпао 
да ми ништа ne бисмо изгубили ако no би ни имали 
то и Немачка увили, тек птда ћемо моћи ми C ЊОМ 
да вакључујемо повол.ипји трговински уговор. (О- 
ДиПрантг.с) 

Пптпрстсслиик др. Апло Хасаибегопић: Има 
реч народни посланик г. ЋиоиН. 

Степаи Ћипић: Госпотпн Стаиојеиић ie казао 
једиу omrpv реч: лп oiiaj пачин приказиван.а ко- 
јим сам ep in послужио говопећи o иашпм трговип- 
ском уговгру са Немачком да je то једна петак- 

тичност. Ja мислим да je г. Станојевнћ хтео pehu 
да то није добра тактика. Јер, велика je разлика 
између нетактичностн и р1)аве тактике. Поред све- 
га гога не мигу примити ову примедбу r. Стано- 
јевића ни кт родол^уб ни као известилац, ако 
ову његову реч m замислнмо ублажену, ако зами- 
слимо да je хтео реКи да то тије добра тактика. 
.lep, господо, ja имам овде да прикажем међуна- 
родне Есоивенцнје, a Народна скупттииа има да 
ii\ ирими. Сам г. Статојевић ме je једном прм MI- 
KOM после мога говора као известиоца упозорие 
да ja ca овога места, кад говорим као известичац, 

■поворим у име самога мииистра. Ha какве би би- 
ло оида логике да ja говоржм у тме pecopmora ми- 
ииетра a да каже.м: господо, ови су уговори pijanu 
a ja ва.м предлажем да нх примите зато тто су 
рђави. Очевидно je, посподо, да ту me би било ии- 
какве лорике. Ja као известилац морам браиигц 
ствар иред Народиом скупттииом. Ja морам Скуп- 
штиии да изиесем шта долази у обзнр да се ова 
ствар прнми ii има да je ирикажсм онако како она 
објективно CTOJm. A господа из сшозицнје имају 
право да je сликају и ирњом но што јг 'она у ства- 
ри. A да ово није рђава тактика, ево аам одмах 
доказа. Ако г. Стаиојевић мисли да he се прили- 
ком преговора водитн рачуна само o оно.ме што 
сам ja казао каа известнлац, он прндаје врло ве- 
лнку важност известиоцу. Водиће се рачуна, г. 
Станојевићу исто толико и o ономе mro сте вн 
овде*казали. И док сам ja казао да ми jom може- 
мо и бити задоволзии са овим уговором, чуће се и 
ваш глас: да су ово рђави уговари. Ha тај начин 
ме IieMO се неутрализирати. Ja приказујем котвен- 
ције као такве да могу да се приме, a господа Ko- 
ja иису известиоци имају одретене руке да 'Сли- 
кају сгвари и rope но што оне у ствари јесу. 

Напокс u, господине Станојевићу, jom једну 
прнмедбу. Ви мени пребацујете да то није добро 
ако ja пледирам за то да се ови уговори са Не- 
мачком могу примити. Али у ИСТО време ви пле- 
дирате за уговор са Италијом, тако да само ига- 
лијакски преговарачн треба да набаве omo mro 
сте ви roiiopii.iii o Италији и да тнме дођу да ту. 
ку нате преговораче. Ви сте говорили као тто 
би говори1о један преговарач из Италије. Па ако 
мени пребацујете, као нзвестноцу, што сам ja она- 
ко говорио, што ви падате у исту гретку када je 
реч o Италнји? 

Али има jom једаа ствар. Извсстилац има вр- 
ло често везане руке. Знам ja o овнм уговорима 
иетто Birme. Ha прнмер допуститс, ово није ис- 
тииа, али замислите да je истина, да су ови уго- 
вори и^стали овако: да смо ми имали јсшо без- 
уговор«о стање са Немачком и да су бат ттт 
извозници сувих шл>ива држали конферепције и 
KOinrpece и слали телеграме и депутацнје Крал>ев- 
ској влади и мс.шлк да сс једанпут са Немачко.м 
до1)е до овчх уговора и да je под притнском тих 
vroB'opa све ово учтњено. Како ствар опда стојм? 
Ja Hchy да кажем да je тако али тека остане да 
je гако. И ако je тако, како се онда може тврди- 
ти да то mu je корисно? 

Ja се као и.чвестилац трудим да будем објек- 
тиваи, да прикажем стварн кпко видим и како јесу, 
na их прнказујем ошако како mx владика већина 
може и треба да примн. A гогпода из опозиције 
n/m  iio.-iv оповмције имају права да их прикажу 
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како xoiie и како желе. И напокон све што се чу- 
je у Народној ■окупштинн, то je ono дефшштивно 
мишљење o тим конвенцијама. 

Потпретселиик др. Коста rioiiOBuh: Има реч 
ради  личног објашње11>а г. Милутин Станојевић. 

Милутнн Стано.јевић: Ja тако често доНем у 
с\коб са попповапнм господином Ћирићем из 
простог разлога што je његов посао сасвим друге 
врсте. Његова je катедра латинског језика и нема 
много везе са трговином. Према томе je сасвим ра- 
зумљиво да ми морамо тако често да се сукобља- 
вамо. Само, док je on мало оштрије реагирао, ja 
hy мало блажије. Јер код нас по недељу дана трају 
тако затегнути односи, na се онда примиримр. (У 
сали веселост). Али видите то иде тако због тога 
mro сам ja, бранећи своју тезу, имао пупо разло- 
ra. Ja сам био на једпом меСту где се o трговин- 
ским уговорима пмало да разговара. И опда je јс- 
дан доктор, чије име neliv да помепем, врло углед- 
на личпост, ставио у свој извештај поред опога 
што Југославија има да нзвози, ла ona има врло 
велике количипе вина, али зато што je ono рђаво, 
да не може да се извозп! 

ETO, видите, господо, шта иоже да се догоди! 
Ja сам био због тога просто болестап и пптао сам 
се, да ли je могуће да ту буде једап такав податак. 
Ja сам гледао да то нсправпм: да nnna пису типп- 
зирана али да има и добрпх n рђавих. Дакле, то су 
методе трговипске! Не може се сматрати да je тр- 
говачки посао тако проста ствар. И ви зпате да стс 
пеки пут отишлн да купите у радњу неки предиет 
бео na сте купилп црп. Шта то зпачи? Зпачи: так- 
тичан трговац вас окрепе и прода вам што има. 

Тако je исто и код nac. Грсподин известилац 
каже да he се и моја реч чути у Берлину као n ње- 
гова. Алн je сасвим лруги зпачај тога. Известплпц 
се другојаче такснра. Јер ово што смо говорили 
бнће кроз два сата у Берлину. Тамо iie се подвући 
и казати да je известилац рекао како трсба то при- 
МИТИ. Истоврсмепо he се казатп како rv ствар сма- 
тра јелап човек пз трговачких редова. 

Што се тиче папомепе да ja мењам своју лп- 
нију, na TO je сасвнм прпродпа ствар. Ми je меп>а- 
мо. Ми je природпо меп>амо. 

Ja кажем да пећемо пишта пзгубпти ако са 
I [емачком пемамо овај трговипскп уговор, јср нам 
je она узела преко 2 мллијарде, и толико стотина 
Милиона динара, мпого вшпе пего ми од n.e, a Ита- 
лију протежирам због тога што je сасвим други 
случај са Италијом. Ja то ne желим да кажем сву- 
да, али ми од Италије узпмамо четири м.илијарде 
виите. мећу пама буди речепо. 

Кад ja нмам једну муштерију која купу.је за 
четири милијарле и више дипара код мепе, ja hv 
према Hioj бити л.убазпнји него преиа ономе, који 
ми извуче лве милијарде динара из џепа. To cv те 
лве тактике са којима ми сад оперптемо, Несум- 
п.нво je, господо, да се ми морамо сасвим доугчи- 
je понашати према купцу који извози од nac пре- 
ко 4 милнјарде, да га морамо да протежирамо и 
да гледамо да доНемо са њим у гито тешњу везу, 
но према опоме којн нзда само 200 милиона ли- 
fiaoa за храну и живину, a за свега 1о0 милијона 
КУПИ лругих ствари. За nac je. као IIITO рекох, мпо- 
го бол.е, кал би нам опи дали, да извозимр laja, 
живину и храну, међутим, onu јелва папабирче 
150 ло 200 милиона ол namer извоза. Мемпчка je 
велика држава. али и велнкн рачунџија.    Ona знл 

да je Југославија велика држава, и да he ona сва- 
ке годппе битн боЛ)П купац, a ne лошији. Немачка 
iielic испустити пашу пијацу. Ona се npe рата тукла 
са Аустријом због ппјаце мале Србнје, a камо ли 
да nelie да се бори за пијацу Југославије, која има 
данас 14 милијопа становника, a која he за 10 то- 
дина иматп 25 милијрна становника. 

Ште се тиче Хитлера, могу да изјавнм, да се 
ja одушевљавам његоврм политнком, само се ne 
рдушевљавам што нам je утрапио one, које je npo- 
терао,'да их ми данас храпнмо. (Пл)ескап>е). 

Потпрстссдит; др. Коста Поповић: Пошто ne- 
ма Biinie пријављених грвррника, претрес je завр- 
шеп. Приступамо гласању у пачелу. ГласаКе се 
„за" и „против". Молпм r. секретара да изврши 
прозивку. 

Секрргар Мнлан Мравл.е пррзива народие no- 
слапике да гласају и onu су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамови!! Браико, Ађић 
Апте, AKceiiTHJcBnh Алексаидар, Алекси!! Коста, 
Алилови!! Шаћир, Антрнијевић /Ivman, Аптуно- 
вић Јосип, Аранђеловић Лован, Ауер Људевит, др. 
Бабамовић Јордап, Бал>ић Салих, Бап.ац ЈБубр- 
мпр, Богдановић Meo, Божић Милап, Бугарски 
Драгутнп, Будишин Стевап, Буновић Мнлап, Ве- 
лнчковнЈ! МиладИн, ВукиНевић Bornh др., Гаврап- 
чић Отоп лр., Гавриловић Брапислав, Гаврловић 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо,' Грбић Емнли- 
јан, Грђић Васиљу Давидовић Питомир, Данило- 
mili Жпвко, Деметровп!! Јурај, Дервишић Ђулага, 
/UiMurpnjeBuh Мпта, Добровол.ац Милап .1., Дове- 
.u'iicKn .lonan C, Дрмсл. Алојзиј, Ђокић Рнста, 
Ђорђевић Пладнмир, Ђурић Мнхаило, Елеговпћ 
Иво др., >KiiBanoBiiii Милан, Живанчевић Миха- 
нло, Живковић Исилор, Живојиновић Душап, М., 
Зел>кови11 Бошко, Земљић Лакоб, Исакови!'! Mn- 
ливоје, Исаковић Мит,о, Јевремовић Драгољуб 
др., Јевтић Живртије, Јевтић Милутнп Ал., Лев- 
Tnh Михаило Р., Јеличић Божа Ц., JepcMnh Жи- 
војин, Јрвановић Ђока, Јрвичић Доброслав, Kaj- 
маковић Омер, Каламатијевић Михаилр Р., Ка- 
Tnii Милот, KahancKn Стевап, Ковач Апте Љ., Ко- 
jnh Драгутпп др., Коман Албин, Краљевић Дра- 
ran др., Крејчи Anron, Крстић Зарије, KpcTiih Cn- 
мо, Кујунцић Андрија К., Kvjvnnnh Богол.уб К., 
Кунтарић Аите др.', Куртрвић Војко, Лазарсви!) 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазаревић 
Филнп С. др., Лпсавац Младеп др., Лопчар Иваи, 
Лопчар Стапко, Mai<cnMOBiiIi Божидар, Макси- 
MOBiih Стјепан, Марјан Ђурр, Mapjanan Симо, 
Маркић Фрањо, MapKOBHii Велимир Ж., Марко- 
Buli Миленко др., Марковић Милорад П., Матић 
Ђока М., Мацековић Матпја, Mamnh Марко, Ми- 
juh Милап Ђ., Мплсти!! Владислав, Милошевић 
Гавро, Милутинрвић Мплипко Р., MurpoBuh Ловаи 
Р., Михајлови)! Светнслав др., Мохорич Иван, 
Мравље Милан« Мулалић Мустафв A., Недел>ки- 
mih Урош П., Никић Федор др., Никодијевић А- 
p;mlie,-i Д., Николић Бранко др., Новакрвић Тодс 
др., Hvnii Петар др., Њаицул Рапко др., Остоји!-. 
Ђуро др„ Парабућски Ђорце, Пахерник Фрањо, 
Патрногић Љуба, Перић Матеј др., nepnh Мили- 
воје Ђ., riepnh Мппко др., Петрак Пикола, Петро- 
mili Маркр. neumh Милутнп, Погачппк Биктор, 
Поповић Добривоје Гер. др., Попрвић Душан, 
Поповић Јефтимије, Прпрвић Коста др., (претсе- 
дава)   nonoBiih   Светислав  др.,   Прекоршек Иван, 
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Пуцсл> Ипан Ј., Рпдипојевић Лазар Л>., Радовић 
Cano др., РадоњиИ Милан, Радонић Миљан, Pajul- 
Тоша др., Рапс Стане др., Савић Аранђег П., Сав- 
копић Илнја, Саито Гавро др., Секулић Милап 
др., Селић Јоац М., Селмановић Алија, С.мнља- 
нић Тома др., СоколовнН Никола, Спахић Вла- 
до, Гпиндлср Вјекослав. Станншић Владнмир др., 
Станојевић Драгомир М., Стаиојевић Милутни, 
Стевановић Живојии Ар., Стевановић Милап, Сте- 
rtanoi! Миливој, Степаиовић Милан Р., Стефа- 
НОБић Hribar, Стојаднновић Милослав лр., Сто- 
iinih Стаменко, Тадић Глигорије др., Тонић То- 
дор Р., ТоромановиИ Хасаи, Трбнћ Васнлијс, Тр- 
бојевић Урош дп., Трпковић Ставра К., Ћирић 
Tr.ophe, Ћирић Стеван, Ћуковић Милан, Уро- 
шевић Мнрко Ил., Физнр Виктор, Хајдињак Ан- 
тои, Хапжек Лавослав др., Хасанбегови): Авдо 
др., Хгжбгр Никола, Христић Бора, Цемовић Фи- 
лип, Цспкић Јурај др., Церер Антон, Ципушс* 
BHII Методије, Чорбић Бранко, Шарковић Тихо- 
мир, Шега Фепдо, Шелмић Драгић Н., ШеКеров 
Сллвкс др., ШигНтар Стеван, Шнајдап Фран>о, 
Шуменковић Илија др. 

Гласали су „против" Бачић Стјепан др,   Ме- 
THKOiii Милан др.. Хо})ера Светислав В. 

Отсутии: Анђелиновић Гргур-Будислав др., 
Bapah Браико др., Батинић Јозо, Бенко Јосип, Г>е- 
innpoBnli Димитпије Р., Бррисављевић Страхиња, 
Бркнћ Степан, орушија Радослап. Буквић Алек- 
сандар, Ваљавец Стјепан, Варла Север, Васиљевић 
Стеваи лр., ВеЉксјвић Вел.ко, Видакбвић Витомир, 
Видић Јеша лр,, Видовић Богдан др., Вбшњак Бо- 
гумил др., ВујиК Димитрије В., Главички Божидар, 
Господнетић Фраи.о. Грба Миловаи др., Грубано- 
BHh Милаи. Гпубер Фпањо дп., Димитријевић Ха- 
ии-Тодор, Добровић Милаи С, Додић Алексанлар 
Така. Дошеи Мнпко др., Дпагови!) Мнлош П.. Др- 
Л>аћа Бранко, Дубоковић Јурај. Живковић Исго- 
сим др., Захарић Чедомир, Иваидекић-ИвковиИ 
Мпрко дп.. Иванишевић Петар. Иванчевић Душан, 
Илкћ Cpha-Милан лп., Јанковић Велизар др., Јев- 
THII Радован, Јелић Милутин. Јован Андрија. Јова- 
човић Александар, ЈоваНовић Јова, Кадић Хусеи1г, 
Кешељевић Никола др., Клинц Антон. Кнежевић 
Ловро, Кнежевћ Ст.јепо дп.. Ковачевић Драгутии- 
Капло. Кожул Марко дп.. Костић Доагутин дп.. Ko- 
стић Милорад Ј. др.. Кртмер Алберт до., Крафт 
Стеван лр.. Крстаиовнћ Рнгто. Крстић Владимнр, 
Кпгтић Милутин, KpcTiiIi Миханло В.. Кумануди 
Костл др.. Куњашић .То.ахим, Куртовић ПЈукрија. 
Лазаоевић Миловпч М.. Леушић Ђуро др.. Лонча« 
оевић Иван дп.. ЛУкић Живан др., Лулић Петар, 
Макар Дако. Маланчеп Владо лп.. Маринковић Во- 
јислав др.. Марковић Ннколт Мастропић Апте Ф., 
Матича Павло, МилР.Гић Вјекбслрч пп.. Мило- 
гпевић Млтен П. МилУТИНО«ић Милорад Т>., 
Мисиолић Јован T.. МитрпвиИ Л^убомир М.! 
Михаиловић Или1а П. Никић Нкола лр., Нин- 
ковић Трмпко. Павлич Алпјзн!. Палечек Ивли 
to., Папанос Шпипп ф., Пепко Драгутин В.. 
Петковић Миллц, Потпплр Ловро. Петоичић 
Живко lp.. Пивко Људевит др., Пиштелић 
Главко \. r,,-, nnnnnHh Димитрије On., rinnomili 
Милпн П . riononid. Милан др . Праљчк Неделлко, 
ГГпека Николч. Пришгип .Tnno. Прч'п ПГиме др Пу- 
гтослемтиек Рагто, Радић Иван. Рако Јанко lin 
Рорбахер Јулијан лр.. Ружић Виктор   др.,   Савић 

Сава В., СарачевиН Раденко, Симић Милорад, Со- 
кић Милоје М., Спасовнћ Вукашнн, Сршкић Ми- 
лаи др., Стажић Јосип, Стајковић Нпкола, Станнћ 
Андра, Стијић Милан др., CTOJKOBUII Милан Ђ. др., 
СтрезовиК Крста, Теолоровић Војнслав, Teimili 
Максим. Толић Игњат М. др., Томић Лакоб, Топа- 
ловић Милан, Трифуновић Љубиша, Тркул>а Стаи- 
ко. Узуновић Никола Т.. Урек Иваи, Урукало Сер- 
гије, Фидапчевић Тома др., ФотприИ Арса, Чоха- 
џић Хазим, 111ил>еговић Владнмнр, Шурмин Ђу- 
ро др. 

(После гласања) 
Потпрстссдиик др. Коста Поповић: Изволите 

чутн резултат гласаЊа. Гласало je ,свега 175 на- 
родннх посланика, ол. којнх су 172 гласали „за", 
a 3 „против". Према томе објавл.ујем да je пред- 
ЛОГ закона o сппразуму o прнспутању прегово- 
рима за ревизију уговора o трговиии и пловидбм 
изме1)у Краљевине Лугославије и КралЈевине Ита- 
лије у начелу прнм.^ен. 

Прелазимо na гласање у поједмностнма. Гла- 
саће се седењем и устајањем на уобичајени на- 
чни. Ko je за овај предлог, тај he седети, a ко je 
против, тај ће устати. Молим г. известиоца да 
изволи   прочнтати   параграф   no   параграф. 

Изпсстилац Стеван Ћири11 прочпта § 1 no 
предлогу одбора. 

Потпретседиик др. Коста Поповић: Господо, 
ко je за то да се овако прочптапи § 1 прими, 
пека ИЗВОЛИ седети, a ко je протпв, иека изволи 
устатп. (Bciiiina седп). Behnna седи, прсма томе 
објавл.ујем да  je  §   1   примл>сп. 

Изволпте чути даље. 
— За овим je Народпа скупштипа гласајући се- 

деп.ем и устајањем. већппом гласова усвојила у 
поједппостима и § 2 no предлогу одбора. — 

Потпрстседичк др. Коста Поповић: Пошто je 
Народна скупштина примила и у поједипостпма 
овај предлог закона, то прелазпмо na поимеппчпо 
гласање у целпнп. Изволите чути прозпвку. 

Секрстар Мнлан Мравље прозпва пародпе no- 
слаиике да гласају и onu су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовић Брапко, A\)vih 
Аптс, Аксентијевић Алексапдар, Алексић Коста, 
Алиловић IJFahnp, Антбнијевић Душап, Аптупо- 
nnh Јосип, Аранђеловић Јован, Ауер Људевит, др. 
Бабамовп!) Јордап, Баљић Салих. Бан>ап Л>убо- 
мпр, Богдаповић Исо, Божић Мнлап. Бугарскп 
Драгутип, Будишин Стевап, Буповић Мнлап, Ве- 
личкрвић Миладин, Вукићевић Богић др.. Гаврап- 
чић Отоп др.. Гаврпловпћ Брапислав, Гаволовић 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо, Грбић Емили- 
јан, Грђић Васил>, Давпдови!! Витомир. Дапило- 
Bnh Живко, Демстровнћ Лурај, Дервпшић Ђулага, 
Димитријевић Мита, Добровол.ац Мплап Ј., Дове- 
зенски Јован С, Дрмел^ Алојзиј, Ђокић Риста, 
ЂорНевп!! Владимир, Ђурић Мпхапло, Елегови!) 
Иво др., Живаповпћ Мплап, ЖиВанчевић Мпха- 
ило, Живковић Испдор, Живојиновић Душап. М., 
Зељковић BOUIKO. Земл>нћ Јакоб, Исаковић Mn- 
лпвојс, Исаковић Ммто. Јевремовић Драгол.уб 
др., JeBTnli Животије, Јевтић Милутин Ал.. Јев- 
Tiiii Мпхаило Р., Јеличић Божа LI.. Леремић Жи- 
војин, .FoBairoBuh Ђока, Јовичић Доброслав, Кај- 
маковић Омео. КаламатпјевиИ Михаило Р.. Ka- 
тић Милош, KnliancKn Стевлп. Ковач Апте Лз., Ко- 
јић Драгутин др.,    Комап Албпп,    Краљевић Дра- 
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ran др., Крејчи Антоп, Крстић Зарије, Крстић Сн- 
мо Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К., 
KvHTapHii Анте др., Куртовић Војко, Лазаревић 
Тодор др-, Лазаревн1\ Теодосије К., Лазаревић 
Филип С. др., Лисавац Младен др., Лончар Иваи, 
Лоичар Стапко, Максимовић Божидар, Максн- 
мовић Стјепан, Марјаи Ђуро, Марјанац Симо, 
Маркић Фраи.о, Марковић Велимир Ж., Марко- 
isnl, Милепко лр., MapKonnli Мнлорад П., Marni. 
Ђока М., Мацековић Матија, Maimili Марко, Ми- 
јић Милан Тз., Мнлетић Владислав, Милошевић 
Гавро Милутиновић Милинко Р., Митровић Јован 
P Михајловић Спетислав др., ЛДохорнч Иван, 
Моавље Милан, Мулалић Мустафа A., Недељко- 
nuli Урош П., Никић Федор др., Никодијевић A- 
Јкт^ел Д-, Николић Брапко др., Новаковић Тоде 
др Нуић Пстар др., Њамцул Ранко др., Остојић 
Ђуро др Парабућски Ђор1)С, Пахерник Фрањо, 
Патрногић Љуба, nepnh Матеј др., Перић Мили- 
nf/ie Ti., Перић Нинко др., Петрак Никола, Петро- 
вић Марко, Пешић Милутип, Погачник Внтор, 
Пспонић Добривоје Гер. др., Попосић Душ IH, 
Поповић Јефтимије, nonoBiih Коста др., (претсе- 
чава) nonomili Спстислап др., Прскоршек Иван, 
Пуцељ Иван .)., Радивојевић Лазар Љ., РадовиК 
Саво др., Радоњић Милан, Радонић Миљан, Рајић 
Тоша др., Рапе Стане др., Савнћ Аранђег П.. Сав- 
KObHli Илнја, Саито Гавро лр., Секулић Мнлан 
др. Селић Јоца М., Селмановић Алија, Смиља- 
нић Тома др., Соколовић Никола, CriaxHli Вла- 
IO Спиндлер Вјекослав, Станишић Владимир др., 
Стаиојевић Драгомир М., Станојевић Милутин, 
C-rcBniioBnii Живојип Ар., Стевановић Милан, Сте- 
гганов Миливој, Степановић Милам Р., Стефа- 
иовић Игњат, Стојадиновић Милослав др., Сто- 
iimli Стамепко, Тадић Глигорије др., Тонић То- 
чор Р., Торомановић Хасан, Трбић Василије, Тр- 
hoicBii'h Урош др., Трпковић Ставра К., Ћирић 
Ђорђе. ЋириИ Стевап, Ћуковић Мнлан, Уро- 
iiieBnh Мирко Ил., Фнзнр Виктор, Хајдииак Аи- 
тон ХапжеК Лавослав лр., Хасанбеговић Авдо 
др ,' Хрибпр Никола, Христић Бора, Цемовић Фи- 
лип, Цснкић Јурај др., Церер Аптон, Ципуше- 
вић Мртодјпс, Чорбнћ Брапко, Шарконић Тихо- 
мир, IHera Фсрдо, Шелмић Драгнћ Н., Шећеров 
Славко др., Шифтар Стеван, Шиајдар Фрањо, 
ЦЈуменковић Илија др. 

Гласали су „протнв": Бачић Стјепан др., Ме- 
тикош Милаи др., Хођера Свстислап В. 

Отсутни: Анђелиновић Гргур-Будислав др., 
Бараћ Врапко др., Батиннћ Јозо, Бенко Јоснп, Ве- 
iinipoBHli Димитрије Р., Ворисавл.еви!! Страхиња, 
Бркић Степан, Брушија Ралослап, Буквић Алек- 
сандар, Вал>пвец Стјепап, Варла Север, Васил.евић 
Стсвап лр., Вељковић Вел>ко, Видаковић Витомир, 
Видић Јеша др., Видовић Боглап др., BninibaK Бо- 
гумил лр., Bvjnii Димитрије В.. Главички Божидар, 
Господиетић Фра11>о, Грба Мнловап др., Грубано- 
вић Милан. Грубер Фпаљо до., Димитријевић Ха- 
ии-Тодор, Добропић Милан С, Додић Алексапдар 
Така, Дошон Мипко лр.. Доаговић Милош П., 7lp- 
л.аћп Бранко, Дубоковић Јурај, Живковић Иего- 
сим лр.. Захарић Чедомир, Ивандекић-Ивковић 
Мирко лп., Иванишевић Петар. Иванчевић Душан, 
Илш. Cpba-Милан до., Јанковић Велизар др., .'er- 
THII Раловаи, Јелић Милутин. Јован Андрија. Јова- 
ковић Александар, Јовановић Јова, Кадић Хусеин, 

Кешел>евић Никола др., Клинц Антон, Кнежевић 
Ловро, KnoKCBnii Стјепо др., Ковачевић Драгутин- 
Карло, Кожул Марко др., Костић Драгутин др.,Ко- 
CTHII Милорад .1. др., Крамер Алберт др., Крафт 
Стевап др., Крстановић Ристо, Крстић Владимир, 
Крстић Милутин, KpcTnli Михаило В., Кумануди 
Коста др., Куњашић Јоахим, Куртовић Шукрија, 
Лазаревић Милован М., Леушић Ђуро др., Лонча- 
peBuli Иваи др., Луки!) Живан др., Лулић Петар, 
Макар Дако, Малапчсц Владо др., Маринковић Во- 
јислав др., Марковић Никола, MacrpoBnli Анте Ф., 
Матица Павао, Милетић Вјекослав др., Мнло- 
шевић Младеи II., Милутиновић Милорад Ђ., 
Мисирлић Јован Т., Митровић Љубомир М., 
Михаилрвић Илија П., Никић Нкола др.; Нин- 
ковић Трипко, Павлнч Алојзиј, Палечек Иваи 
др., Парапос IIInnpo Ф., Перко Драгутин В., 
Петковић Милан, Петовар Лођро, Петрнчн!) 
Живко др., Пнвко Људевит др., Пиштелић 
Славко A. др., nonoBiih Димитрије Он., Попоћић 
Мнлан В., nonoBiih Милап др., Праљак Недељко, 
Прека Никола, Принцип Јово, Прша Шиме др., Пу- 
стослсмшек Расто, Ради1| Иван, Рако Лаико др., 
Рорбахер Јулијан др., Ружић Виктор др., Савић 
Сава В., Сарачевић Раденко. Симић Милорад, Со- 
Kiili Милоје М., CuacoBuh Вукашин, Сршкић М»- 
лап др., Стажић Лосип, Стајковић Никола, Станић 
Апдра, Стијић Мнлаи др., Стојковић Милан Ђ. др., 
СтрезовнИ Крста, Теолорови!! Војислав, Temuli 
Макснм. Толић Игњат М. др., Томић Лакоб, Топа- 
ловић Милан, Трифуновић Љубиша, Тркуља Стан- 
ко, Узуновић Ннкола Т., Урек Иван, Урукало Сер- 
гије, Фиданчевић Тома др., Фотири!] Арса, Чоха- 
i.nili Хазнм, Шиљеговић Владимир, Шурмин Ђу- 
po др. 

(После гласања) 

Потпретседиии др. Коста nonoBHli: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je у свему 175 на- 
родних посланика, од којих су 172 гласали ,,за", 
a 3 „протин". Прсма томе je предлог закоиа 0 
споразуму o приступању преговорима за ревизију 
уговора o трговиии и пловидби изиеђу Крал.свине 
Лугославпје и Краљевине Италпје npiiM.i>cii n ко- 
иачно у целнпи и на осиову чл. 64 Устава биКе 
упућен Сенату на дал>н рад. (Пл>еска11>с). 

Прелазнмо иа решавање o другој тачцн дпев- 
ног реда: Прстрес нзвсштаја Одбора o прсдлогу 
закона o ме^ународној конвенцији o телскому""- 
кацији са додатком. 

Пошто сс нико mije јавио за реч, прнступамо 
гласању у начелу. Молнм г. секретара да извршн 
прознвку. 

Секрстар Мнлап Мравље прозива народне no- 
сланике да гласају и они су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовић Бранко, M,iili 
Анте, Аксентијевић Александар, Алексић Коста. 
Алиловић Шаћир, Антонијевић Душан, Антуно- 
Biili Лосип, Аран1)еловић Лован, Ауер Људевнт, др, 
Бабамовић ЈорДан, n;n.nh Салих. Бањац Л^убо- 
мир, Богдановић Исо, Божић Милан. Бугарски 
Драгутин, Будишии Стевам, Буновић Милаи, Вс- 
личковић Миладин, Вукићевић Богић др., Гавран- 
чић Отоп др., Гавриловић Бранислав, Гавриловић, 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо, Грбн!! Емили- 
jan, Tpliuli Васил>, Давидовић Витомир, Данило- 
luili Жнвко, Деметрови!! Лурај, ДервпппМ! Ђулага, 
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Димитријевић Мита, Добровољац Милан Ј., Довс- 
зенски Јован С, Дрмељ Алојзиј, Ђокић Риста, 
Ђор^епп!! Владииир, Ђурић Михаило, E.ieroBiili 
Иво др., Жнванови!! Mii.iait, Живанчевић Михл- 
ило, Живковић Исидор, Живојиновић Душан, М., 
Зел>ковн1» Ботко, Земљић Јакоб, Исаковић Ми- 
ливоје, HcaKOBnii Mino, Јевремовић Драгољуб 
др., Јевтић Животије, Јевтић Милутин Ал., Јсв- 
Tiiii Мнханло Р., Јеличић Божа Ц., Јеремић Жи- 
војин, .loBanoBiili Ђока, .IOBHMHII Доброслав, Кај- 
иаковић c^Mci), Каламатијевић Михаило Р., Ka- 
nili Милош, KahaiicKu Стеван, Ковач Аите Љ., Ko- 
jnii Драгутин др., Комаи Албим, Краљевић Дра- 
ган лр., Крејчи Аптон, KpcTiiii Зарије, Крсти!) Си- 
мо, Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К., 
Кунтарић Аите др., Куртовић Војко, Лазаревић 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазаревић 
Фнлип С. др., Лнсавац Младен др., Ломчар Иваи, 
Лончар Станко, Максимовић Божидар, Максн- 
MOBIIII Стјепаи, Марјаи Ђуро, Марјанац Симо, 
MapKiili Фрањо, MapKOBuli Велимир >К., Марко- 
Biih Миленко др., Мпрковнћ Милорад П., Матић 
Ђока М., Мацекопић Матија, Машић Марко, Ми- 
inli Милаи Ћ., Милетић Пладнслав, Мнло1меви1\ 
ГавЈ-ЈО. Милутиновић Милипко Р., MurpoBnh Лован 
Р., Михајловић Светислав лр., Мохорич Иван, 
Мравље Милан, Мулалић Мустафа A., Недељко- 
Biiii Урош П., HiiKiiIi Фердо др., Никодијевић А- 
ранђел Д., Николић Бранко др., НоваковиК Тоде 
лп., Hvnli Петар дјт., Њамцул Раико др., OCTOJIIII 
Ђуро др.. Парабућски Ђорђе, Пахерник Фоањо, 
Патрногић Лзуба, rTcpnli Матеј др.. Перић Мили- 
nnie Ђ., ПериИ Нинко др., Петрак Никола, Пстро- 
BHII Л1арко, Пешић Милутин, Погачпик Виктор, 
nonoBiih Добрпвпје Гср. др., HonoBnii Цушан, 
ПопопмК .Ic(|)TiiMiiic, rionoBHh Коста др., (претсс- 
дава) rinnoBHii Светислав др.. Прекоршбк Иван, 
Пуцељ Иваи Ј., Pa.TimojeBiifi Лазар Љ., Радовић 
Саво др., Pa.ion.nii Милпп, Радонић Мнл>аи. PaJHli 
Toma др., Рапе Стане др., Савић Apaiiljer П.. Сан- 
ковнћ Илија, Сапто Гавро лр.. Секулић Милач 
др., Селић Лоца М., Селмаиовић Алија, Смил.а- 
mih Тома др., Соколовић Никола, Спахић Вла- 
до, Спинллер Вјекослав. Станишић Владимир др.( 
Станојевић Драгомнр М., CrauojcBiiii Милутин, 
Стевановић Живојин Ар., Стевамовић Мил in, Стс- 
папоп Мнливој. СтепаиовиИ Милаи Р.. Стефа- 
i'onnli Игњат, Стојадиновић Мнлослав лр., Сто- 
iMuli Стамоико, Тадић Глигопнје дп., Tounh То- 
доо Р., Торомаповић Хасаи, Трбић Василије, Тр- 
бојевић Урош др.. TpnKOBnIi Ставрз К., Ћипић 
Ђорће, Ћирић Стеван, Ћуковић Мнлан, Уро- 
mcBiiIi Мирко Ил., Физир Виктор, Хајдињак Ап- 
Toii, Ханжек Лавослав др.. Хасанбеговић Апдо 
др , XbH6ap Ннкола, KpucTnii Ropa. Цемовић Фи- 
лип, Ценкић Јуоај др., Церер Аиточ, Kiinvuie- 
Buh Методије, 4op6iiIi Вранко, Шарковић Тихо- 
мир, ГПега Фспдо, Шелмић Лраги11 Н,. ПТећеров 
Славко лр.. Шифтар Стевап, Шиајдар Фра11>о, 
Шуменковић Илија др. 

Гласпли су „против" Вачић Стјепач др., Мс- 
тикотп Мнлаи др.. Xoi)epa Светнслап В. 

Отгутмн: Анђелиновић Гргуо-Будислав до., 
Бараћ Бранко др., Батинић Јозо, Беико Јосип. Бе- 
тировнћ Димитпије Р.. Борисавл^еви!. Стоахиња, 
Бпкић Степан, Брушија Радослав. Буквић Алек- 
сандар. Ваљавец Стјепан, Варда Север, Васиљевић 
Стеваи лр., Вељковић Велжо, Вилаковић Витомир, 

Види11 Јеша др., Видовић Богдап др., BouiibaK Бо- 
гумил др., Bvjiih Димитрије В., Главички Божидар, 
Господнети!) Фра11>о, Грба Миловап др., Грубаио- 
вић Милан, Грубер Фрањо др., Димитријевић Ха- 
ми-Тодор, Добровић Милан С, ДодиГ! АлексаидаЈ. 
Така, Дошеп Мирко др., Драговн!! Милош П., Др. 
л.аћа Бранко, Дубоковић Јурај, Живковић Него- 
сим др., Захарић Чедомир, Ивандекић-Ивковић 
Миркс др., Иванишевић Петар, Иванчевић Душаи, 
R'inli Срђа-Милан др., Јанковић Вслизар др., Јев- 
тић Радован, Јелић Милутин, Jonan Андрија, Јова- 
noBiili Александар, Јовановић Лова, Кадић Хусеип, 
Кешел>евић Никола др., Клииц Аптон, Кнежевић 
Ловро, Кнежевћ Стјепо др., Ковачевић Драгутни- 
Карло, Кожул Марко др., Костнћ Драгутнн др.,Ко. 
CTnh Мнлорад Ј. др., Крамер Алберт др., Крафт 
Стеван др., Крстановић Ристо, KpcTnii Владимир, 
KpcTiiii Милутии, Крстић Л^ихаило В., Кумануди 
Коста др., Kvu.aniiiii Јоахим, Куртовић Шукрија, 
Лазаревић Милрван М., Леушић Ђуро др., Лонча- 
ревић Ивап др., Лукић Живан др.. Лулнћ Петар, 
Макар Дако, Маланчец Владо др., Маринковић Во- 
дислав др.. Марковић Никола, Macrponnii Апте Ф., 
Матица Павао, Милетић Вјекослав др., Мило- 
nicBiiii Младсп П.. Милутииовнћ Милорад Ђ., 
Мисирлић Јован Т., Мџтровић Л^убомир М., 
Михаиловић Илија П., Никић Никола др., Нип- 
ковић Трнпко, Павлич Алојзиј, Палечек Иваи 
др., Параиос Lllmipo Ф., Перко Драгутин П., 
Петковић Милап, Петовар Ловро, Петричић 
Живко др., Пивко Људевит др.. Пиштелић 
Славко A. др., rionomili Димитрије Он., Попови!, 
Мнлаи П., rionomiii Милаи др., Прал.ак НсдслјКо, 
Прека Никола, Прпнцигт Лопо, Прта Шиче др., Пу- 
стослемшек Расто, Радић Ивап. Рако Јанко др., 
Рорбахср Јулијан др., Py>i<iiii Внктор др., Савић 
Сава В., Сарачевић Радсмко. Сииић Милорад, Со- 
K'iih Милоје М., CnacoBuh Вукашин, CpniKiiIi Ми- 
лаи др.. СтажиН Јосип, Стрјковић Никола. Станић 
Андра, Стнјнћ Милаи др., Стојковић ЛАилан Ђ. др., 
Cipcaonnli Крста. Теодоровић Војислав. Тешић 
Максим. Толић Игњат М. др.. Томић Јакоб, Топа- 
ловић Милап, Трифуповић Љубиша, Токуља Стаи- 
ко. Узуиовнћ Никола Т., Урек Иваи, Урукало Сер- 
гнје, Фиданчевић Тома лп., ФотириГ! Арса, Чоха- 
џић Хазим, Шиљеговић Владнмир, Шурмин Ђу- 
ро др. 

(После гласања) 

Пптпрстссднпк др. Коста Попопић: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je свега 175 на- 
родних посланика, од ко.јих су 172 гласалн ,,за", 
a 3 „против". Према томе објављујем да je пред-. 
лог закома o споразуму o међународној конвеи- 
цији o телекомуникацијама са додатком у иачелу 
примл.ен. 

Прелазимо на гласање у појелмиостима. Гла- 
cahe се седе11>ем и устајаљеи на уобичајсии начин. 
Ko je за овај предлог, тај he седети, a ко je про- 
тив, тај ће устати. Молим г. известиоца да изволи 
прочптати параграф no параграф. 

Известилац Стеван Ћири!'! прочита § 1 no пред- 
логу олбора. 

Потпрстселчик дп. Коста Попопић: Госполо, 
ко je за то да се овако прочитапи § 1 прими, нека 
ИЗВОЛИ селети, a ко je против, нека пзволи устати. 
(Већина седи). Rehnna седи, према томе објавл^ујем 
да je §  1  примљен. 
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Изволите чути даље. 
— За овим je Народна скупштипа, гласајући 

седељем н устајањем, већином гласова усвојила у 
појединостима м § 2 no предлогу одбора. 

Потпретседтч; др. Коста Поповпћ: Пошто je 
Мародиа скупштина примила и у појединостима 
овај предлог закопа, то прелазпмо na поименично 
гласање у целини. Изволитс чути прозивку. 

Сенрстар Милан Л1равл.е прозива народне по- 
сланике да гласају и omi су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовић Бранко, Aljiili 
Аите, Аксентијевић Александар, Алексић Коста, 
Алиловић Шаћир, AHTOHUJCBUII Душан, Антуно- 
вић Јосип, Аранђеловић Јоваи, Ауер Људевит, др., 
Бабамови)! Јордан, Бал.ић Салих, Бањац Љубо- 
мир, Богдановић Исо, Божић Милам, Бугарски 
Драгутин, Будишин Стеван, Буновић Милан, Ве- 
личковић Миладин, Вукићевић Богић др., Гавран- 
чић Отон др., Гавриловић Брапислап, Гавриловић 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо, Грбић Емили- 
јан, Грђић Васиљ, Давидовић Витомир, Данило- 
вић Живко, Демстровнћ Лурај, Дервиши11 Ђулага, 
Димитријевић Мита, Добровол.ац Мнлан Ј., Дове- 
зенски Јоваи С, Дрмел. Алојзиј, Ђокић Риста, 
Ђорђевић Владимир, Ђурић Михаило, Елеговић 
Иво д!)., Живановић Милан, Живанчевић Миха- 
ило, Живковић Исидор, Живојиновић Дутан, М., 
Зел>ковић Бошко, Земљић Јакоб, Исакоиић Ми- 
ливоје, Исаковић Mino, Јевремовић Драгољуб 
др., Јевтић Животије, Јевтић Милутин Ал., Јев- 
тић Мнхаило Р., Јеличић Божа Ц., Јеоемић Жи- 
војии, Јовановић Ђока, Јовичић Доброслав, Kaj- 
маковић Омер, Каламатијевић Миханло Р., Ка- 
тић Мнлош, Каћански Стеван, Ковач Анте Љ., Ко- 
jiih Драгутии др., Комаи Албип, Краљевић Дра- 
ган др., Крејчи Аитои, Крстић Зарије, Крстнћ Си- 
мо, Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К'., 
Кунтарић Аите др., Куртовић Војко, Лазаревић 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазаревић 
Фнлип С. др., Лисанац Младеи др., Лоичар Иван, 
Лончар Стамко, Максимовић Божидар, Макси- 
MOBnii Стјепан, Марјан Ђуро, Марјанац Симо, 
Маркић Фрањо, Марковић Велимир Ж.. Марко- 
miii Милспко др., Марковић Милорад 11, Матић 
Ђока М., Мацековић Матија, Mamnli Марко, Ми- 
juli Милан Ђ., MIMCTIIII Владислав, Милошевић 
Гапро, Милутиновић Милинко Р., Митровић Јован 
Р., Михајловић Светислав др., Мохорич Иван, 
Mf авл>е Милан, Мулалић Мустафа A., Пслол.ко 
imli Урош П., Никић Федор др., Никодијевић A- 
ранђел Д., Николић Бранко др., Новаковић Тоде 
др., Нуић Петар др., Њамцул Ранко др., Остојић 
Ђуро др., Парабућски Ђорђе, Пахерник Фрањо, 
ГГатрногић Љуба, Перић Матеј др., Flepnh Мили- 
воје Ђ., riepnii Нинко др., Петрак Никола, Петро- 
вић Марко, rieiuiili Милутин, Погачмик Виктор, 
Поповић Добривоје rej), др., Поповић Душан, 
noiiomih Јефтимије, IlonoBHli Коста др., (претсе- 
дава) Поповић Светислав др., Прекоршек Иван, 
ПуцеЛ) Инаи .!., Радипојеипћ Лазар Л>., Радовић 
Саво др., Радои>ић Милан, Радонић Миљан, Pa juli 
Тоша др., Pane Стане др., CaBiih Аранђег II., Сап- 
Kopiih Илија, Санто Гапро др., Секулић Милан 
др., Селић Јоца М., Селмановић Алпја, Смил.а- 
iiMh Тома др., Соколови!) Никола, Ćiiaxiiii Вла- 
до, Спиидлер Вјекослав, Станишић Владимир Др., 
Станојевић Драгомир М., Станојевић Мнлутин, 
Стевановић Живојин Ар., Стевановић Милан, Сте- 

панпи Миливој, Степаповић Мнлан Р., Сте||)а- 
iioniiii Игњат, Стојадиповнћ Мнлослав др., Сто- 
uinh Стамепко, Тадић Глигорије др., Тонић То- 
дор Р., Торомановић Хасап, Трбић Василије, 'Гр- 
CojeBiili Урош др., TpiiKOBnli Ставра К'., Ћирић 
Tiopiic, Tuipiiii Стеван, Ћуковић Милаи, Уро- 
nuMuili Мпрко Ил., Физир Виктор, Хајднњак Ан- 
тои, Канжек Лавослав др., Хасанбеговић Ачдо 
др., Хрибар Никола, Христић Бора, Цемлшћ Фп- 
niii, Ценкић Јурај др., Цсрер Антон, Ципуше- 

BHii Методије, Чорбић Бранко, LLIapKoiuUi Тихо- 
мир, LLIera Фердо, Шелмић Драгић Н., LlIeliepoB 
Славкп др., Шифтар Стевап, Шнајдар Фрашо, 
Шуменковић Илнја др. 

Гласали су „протнв" Бачић Стјепан др., Мс- 
тикош Милап др., Хођера Светислав В. 

Отсутни: Анђелиновић Гргур-Будислав др., 
Бдраћ Бранко др., Батинић Јозо, Бснко Јосип, Бе- 
шировић Димитрије Р., Борисавл>евић Страхиња, 
Бркић Степан, Брушија Радослав, Буквић Алек- 
сандар, Ваљавец Crjenaft, Варда Север, ВаснлЈевиЈ! 
Стеван др., Вељковић В.ељко, Вндаковнћ Витомир, 
Види11 Јеша др., Видовић Богдам др., Вошњак Бо- 
гумил др., Вујић Димитрије В., Главичкн Божидар, 
Господнетић Фрањо, Грба Миловаи др., Грубаио- 
liuli Милаи, Грубер Фрањо др., Димитријевић Ха- 
џн-Тодор, Добровић Милан С, Додић Алексапдар 
Така, Дошен Мирко др., Драгови!! Милош П, Др- 
љаћа Бранко, Дубоковић Јурај, Живковић llero- 
сим др., Захарић Чедомир, Ивандекић-Ивковић 
Мирко др., Иванишевић Петар, Иванчевић Душан, 
Il;inli Срђа-Милан др., Јанковић Велизар др., .len- 
тић Радоваи, Јелић Милутип, Јован Андрија, Јова- 
Fioniili Александар, Јовановић Јова, Кадић Хусеин, 
Кешељевић Никола др., Клинц Аптои, Кнежевић 
Лонро, Кнежевић Стјепо др., Ковачевић Драгутин- 
Карло, Кожул Марко др., Костић Драгутин др., Ko- 
enih Милорад .1. др., Крамер Алберт др., Крафг 
Стеван др., Крстановић Рнсто, Крстић Владимир, 
Крстић Милутин, Крстић Миханло В., Куманудн 
Коста др., Куњашић Јоахим, Куртовић Шукрија, 
Лазаревић Милован М., Леучпн!! Ђуро др., Лонча- 
ревић Иван др:, Лукић Живан др., Лулић Петар, 
Макар Дако, Маланчец Владо др., Маринковић Во- 
јислав др., Марковић Никола, Мастрови!. Анте Ф., 
Матица Павао, Милетић Вјекослав др., Мило- 
memili Младен П., Милутинсжић Милорад Ђ., 
Мисирлић Јован Т., Митровић Л^убомнр М., 
Михаиловић Илија Г1., Никић Никола др., Нин- 
KOBHII Трппко, Павлич Алојзиј, Палечек Иван 
др., Паранос Шпиро Ф., Перко Драгутин В., 
Петковић Милан, Петовар Ловро, ПетрЛчић 
Живко др., Пивко Људевит др., Пиштелић 
Славко A. др., Поповцћ Димитрије Пи., Попови!) 
Мнлап В., Поповић Милан др., Прал.ак Недељко, 
Прека Никола, Принцип Јово, Прша Шиме др., Пу- 
стослеишек Расто, Радић Иван, Рако Јапко др., 
Рорбахер Јулијан др., PVžKUII Виктор др., Савић 
Сава В., Сарачевић Радепко, Симић Милорад, Со- 
Kuh Милоје М., Спасовић Вукашин, Сршкић Ми- 
лан др., Стажић Јосип, Стајковић Никола, Станић 
Андра, Стијић Милап др., Стојковић Милаи Ђ. др., 
Стрезовић Крста, Теодоровић Војислав, Тешић 
Максим, Толић Игњат М. др., Томић Јакоб, Tona- 
ловић Мплаи, Трифуновић Љубиша, Тркуља Стан- 
ко, Узуновић Никола Т., Урек Иваи, Урукало Сер- 
i nje, Фидапчевић Тома др., Фотирнћ Арса, Чоха- 
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џић Хазнм, Шиљеговнћ   Владимир,   Шурмип    Бу- 
ро др. 

(11осле гласања) 

Потпрстседпик др. Коста ПоповнК: Изволите 
чути резултат гласања. Гласало je свега 175 на- 
родних посланика, од којих су 172 гласали ,,за", 
a 3 „против". Преиа томе објављујем да je пред- 
лог Закона o међународној конвенцији o телекому- 
никацијама са додатком примл>ен и коначно у це- 
лини и na оспову чл. 04 Устава биће упућен Сенату 
na дал.и рад. (Пљескање). 

1 [релазимо iia решавање o трећој тачцн днев- 
ног реда: Претрес нзвештаја Одбора о. предлогу 
закона o протоколу уз трговински споразум изме- 
1)\   ICpa.'bCBnnc Југославије n Републике Немачке. 

lloiiiro се пико mije јавио за реч, приступамо 
гласању у намелу. Молпм г, секретара да извршп 
прознвку. 

Секретар Милан Мравље прозива народне по- 
сланнке да гласају и omi су гласалн овако: 

Гласали су „за": Аврјшовић Бранко, Al)nli 
Анте, Аксентијевић Александар, Алексић Коста, 
АлиловиГ! UJaliiip, Антонијевић Душан, Антуно- 
аић Јосии, Аранђеловић .louan, Ауер Људевнт, др. 
Бабамовић Јордан, Баљић Салих, Бањац JbyGo- 
мир, Богдановић Исо, 1>(»KH1I Мнлап, Бугарски 
Драгутин, Будишин Стеван, Буновић Милан, Ве- 
личковић Миладин, Вукићевић Богић др., Гавран- 
MIIII Отоп др., Гавриловић Бранислав, Гапрловнћ 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо, Грбић Емили- 
jan, Грђић Пас11л>, Давидовић Витомир, Данило- 
miii Живко, Деметровић Јурај, Дервишић Ђулага, 
Димитријевић Mura, Добровољац Милан .!., Дове- 
зенски Јован С, Дрмељ Алојзиј, Ђокић Риста, 
Ђорђевић Владимир, Ђурић Михаило, Елегови!! 
Иво др., Живановић Милан, Живанчевић Миха- 
ило, Живковић Исидор, Живојиновић Душап, М, 
Зел>ковић Бошко, Земљић Јакоб, Исаковић Ми- 
ливоје, Исаковић Мито, Јевремовић Драгољуб 
др., Јевтић Животије, Јевтић Милутин Ал., Јев- 
Tiili Михаило Р., Јеличић Божа Ц., Јеремић Жи- 
војии, JoBanoniili Ђока, JomiMiiii Добросав, Кај- 
маковић Омер, Каламатијевић Михаило Р., Ка- 
тић Милош, KaliaiicKii Стеван, Ковач Аите Jb., Ko- 
juli Драгутип др., Комаи Албин, Крал.евић Дра- 
ran др,, Крејчи Антон, Крстић Зарије, ICpcmli Сн- 
мо. Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К., 
Кунтарић Аите др., Ky|rroiuiIi Војко, Лазареви!) 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазаревн!! 
Филии С. др., Лисавац Младсп др.. Лопчар I Inan, 
Лончар Стаико, Максимовић Божидар, Макси- 
Monnli Стјепан, Марјан Ђуро, Марјамац Симо, 
Маркић Opaibo, MapKonnli Велимир Ж., Марко- 
i;iili Миленко др., MapKOBiih Милорад П., Marnii 
Ђока М., Мацековић Матија, Машић Марко, Ми- 
jnli Милан Ђ., Мнлети!] Владислав, MiLioiuemili 
Гавро, Милутиновић Милинко Р., MiiTpoBnii Ловап 
{■'., Михајловић Светнслав др., Мохорич Иван, 
Мра1!л.е Милан, Мулалић Мустафа A., Неделжо- 
вић Урош П.. HiiKnii Федор др., Никбдијевић A- 
јпт^ел Д., Николић Бранко др., Новаковић Годе 
лр., Ilvnli Петар др., Њамцул Ранко др., Ocrojiili 
Ђуро др., Парабућски Ђорђе, Пахерник Фран.о, 
Патрногић Љуба, riepuli Матеј др., Перић Милн- 
uoje Ђ., Tlepuli Мипко др., Петрак Никола, Петро- 

BHII МаркО, Пеши11 Мнлутнн, Погачник Пиктор, 
ПопОвић Добривоје Гер. Др., nonoauli Душаи, 
Поповић Јефтимије, Поповић Коста др., (претсе- 
дава) Поповић Светислав др., Прекоршек Иван, 
Г1уцел> Ивап Ј., Раднвојеви!! Лазар Л^., Радбвић 
Саво др., Радољи!! Милан, Радонић Мил,а11, Pajah 
Тоша др., Раие Стаие др., CaBnii Аран^ељ П., Сав- 
КОВИћ Илија, Сапто Гавро др., Секулнћ Милан 
др., Сели11 Јоца М., Селмановић Алнја, Смиља- 
mili Гома др., СоколовиК Ннкола, Спахм!) Вла- 
ло, Спиндлер Вјекослав, Станншић Владимир лр., 
Станојсиић Драгомир М., Станојевић Милухин, 
Стевановић Живојин Ар., Стевановић Милан, Сте- 
папои Миливој, Степановић Милап Р., Стефа- 
iiomili ihii.aT, Стојадиновић Мнлослав др,, Сто- 
imili Стаменко, Тадић Глигррије др., Тонић То- 
дор Р., Торомановић Хасан, TpGnli Василије, Тр- 
бојевић Уиош др., Трпковић Ставра К., Ћиоић 
Ђорђе; Тжрић Стеван, Ћуковић Мила;:, Уро- 
шевић Мирко Ил., Фнзир Виктор, Хајдињак AU- 
TOM, Ханжек Лавослав др., Хасанбеговић Авдо 
др., Хрибар Инкола, Хриетић-Вора, Цемовић Фи- 
лип, l.'enKiil'. Ivpaj др., Церер Ангјн, Иипуше- 
вић Методије, Чорбић Бранко, Шарковић Тихо- 
мир, Шега Фердо, Шелмић Драги!! II., ILIehepoB 
Славко др., Шифтар Стеван, Шнајдар Ф|)ато, 
Шуменковић Илија др. 

Гласалв су „протнв" Бачић Стјепан др.. Ме- 
тикош Милаи др., Хођера Светислав В. 

Отсутни: Анђелиновић Гргур-Будислав др., 
Bapali Бранко др., Батинић Јозо, Бенко Јосип, Бе- 
шировић Димитрије Р., Ворисављевић Страхиња, 
Бркић Степан, Брушија Радослав, Буквић Алек- 
сандар, Вал.авец Стјепан, Варда Север, Васиљеви11 
Стеваи др., Вел>ковић Вел>ко, Видаковић Витомиј), 
Видић Јеша др., Видовић Богдан др., Вошњак Бо- 
гу.мил др., Вујић Димитрије В., Главички Божидар, 
Господнетић Фрањо, Грба Милован др., Грубано- 
вић Милан, Грубер Фрањо др., Димитријевић Ха- 
џн-г1одор, Доброин!! Милаи С, ДодиК Алексаидар 
Така, Дошен Мирко др., Драгови!! Милош П., Др. 
љача Бранко, Дубоковић Лурај, Живковић Hero- 
сим др., Захарић Чедомир, Ивандекић-Ивковић 
Мирко др., Иванишевић Петар, Иванчевић Душан, 
Илић Ср1)а-Милан др., Јаиковић Велизар др., len- 
Tiiii Радоваи, Јелић Милутин, Јоваи Андрија, Лова- 
iiomiii Александар, Јовановић Јрва, Кадић Хусеин, 
Кешелзеви!! Микола др., Клинц Антон, Кнежевић 
Ловро, Кмежевић Стјепо др., Ковачевић Драгутин- 
Карло, Кожул Марко др., Костић Драгутнн др., Ko- 
cnili Мнлорад J. др., Крамер Алберт др., Крафт 
Стеван др., Крстановић Ристо, Крстић Владимир, 
KpCTiili Милутин, KpCTiih Мнхаило В., Кумануди 
Коста др., Куњашић Јоахим, Куртови!) Шукрија, 
Лазаревни Милован М., Леушић Ђуро др., Лонча- 
ревић Ивам др., ЛјчсиН Живаи др., ЛулнК Петар, 
Макар Дако, Маланчец Владо др., МаринковиЈ! Во- 
јислав др., Марковић Никола, Macrpomili Анте Ф., 
Матица Павао, Милетић Вјекослав др., Мило- 
nieBiili Младеи П., МилутнповиЈ! Милорад Ђ., 
Мисирлић Јовап Т., MnipoBnli ЛЈубомир М., 
Михаиловић Илија П., Никић Ннкола др., Нин- 
KOBiili Трипко, Павлнч Алојзиј, Палечек Иваи 
др., Паранос ПЈпиро Ф., Перко Драгутин В., 
Петковић Мнлан, Петовар Ловро, Петричић 
Живко др., Пнвко Људевнт др., Пиштелић 
Славко A. др., Поповић Димитрије On., Поповнћ 
Милан В., riorioniih Мнлаи др., Праљак Неделжо, 
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Прека Микола, Принцип Јово, Прша Шнме др., Пу- 
стослемшек Расто, Радић Ииан, Рако Јанко др., 
Рорбахер Јулнјан др., Ружић Биктор др., Савић 
Сава В., Сарачевић Раденко, Снмић Милорад, Со- 
кић Милоје М., Спасовић Вукашин, Сршкић Ми- 
лан др., Стажић Јосип, Стајковић Микола, Станић 
Андра, Стијић Милан др., Стојковић Милан Ђ. др., 
Стрезови!! Крста, Теодорови!! Во.јнслав, Teuinii 
Максим, Толн11 Игњат М. др., Томић Јакоб, Топа- 
ловић Милан, Трифунови!! Љубнша, Тркуља Стан- 
ко, Узуновић Никола Т., Урек Иван, Урукало Сер- 
гије, Фиданчевић Тома др., Фотирић Арса, Чоха- 
џићХазим, ШиљеговнК   Владимир,   Шурмин   Ђу- 
ро др. 

(После гласања)   ' 

Потпретседппк др, Коста Поповић: Мзволигс 
чути резултат гласања. Гласало je свега 175 на- 
родних послаинка, од којих су 172 гласали „за", 
a 3 „против". Према томе објавл.ујем да je иред- 
лог законз o иротоколу уз трговински споразум 
измећу Краљевине Југославијс ii Републике Не- 
мачке у начелу прнмљен. 

Прелазпмо na iviacafbe у иоједниостима. Гла- 
calie се седењем и устајањем na уобичајенн начин. 
Ko je за овај предлог, тај he седети, a ко je иро- 
тнв, тај he устати. Молим г. известноца да изволг! 
прочитати параграф no параграф. 

Извсстплац Стеван Ћирнћ прочита § 1 no пред- 
логу одбора. 

Потпрстссдиик др. Коста Поповић: Господо, 
ко je за то да се овако прочптапи § 1 прпмн, пека 
изволи седети, a ко je протпв, нека изволп устатп. 
(Већипа седи). Belinna седн, према томе објављујсм 
да je §  1  прнмљен. 

Изволпте чути даље. 
  За oBiiM je Народпа скупштнпа, гласајући 

седењем и устајањем, већином гласова усвојила у 
поједниостима н § 2 no предлогу одбора. 

Потирсгссдчик др. Коста Поповић: Пошто je 
Народна скупштнна примила и у појединостима 
овај предлог закона, то прелазпмо na иоимспично 
гласан.е у целинн. Изволнте чутн прозивку. 

Ссирстар Милан Мравље прозива иародие по- 
сланике да гласају и онн су гласалн овако: 

Гласали су „за": АврамовиК Бранко, Al)Hli 
Анте, Аксентијевић Александар, АлекснЈ! Коста, 
Алиловн!! Шаћир, Антонијеви!] Душаи, Аитуно- 
nuli Јоснп, Аранђеловић Јован, Ауер Људевит, др. 
ВабамовиН Јордан, Баљић Салнх, Бањац Љубо- 
мир, Богдаиовнћ Исо, Божић Милан, Бугарскн 
Драгутин, Будишип Стеваи, Буновић Милан, Ве- 
личковић Миладин, Вукићевић Богић др., Гаврап- 
чић Отон др., Гавриловн!! Бранислав, Гаврловн11 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо, rp6iili Емили- 
јан, FpljHii Васиљ, Давидовић Внтомир, Данило- 
mili Живко, Деметровн!) Јурај, Дервиши11 Ђулага, 
Димитријевић Мнта, Добровол^ац Мнлан Ј., Дове- 
зенски Јован С, Дрмел, Алојзиј, Ђокн11 Риста, 
ToopijeBuh Владнмнр, Ђурић Михаило, Елеговн11 
Иво др., Живановић Милан, Живанчевић Миха- 
ило, Живковић Исидор, Живојиновић Душан, М., 
Зел>крвић Бошко, Земљић Јакоб, HcaKOBnh Ми- 
ливоје, ИсаковиЈ! Мито, Јевремовић Драгољуб 
др., Јевтић Жнвотнје, ЈевтиИ Милутии Ал., Јев- 
тић Михаило Р., Јеличић Божа Ц., ЈеремнК Жи- 
војш!,  Јовановнћ  Тоока,  Јовичић  Добросав,  Кај- 

маковић Омер, КаламатијевиК Михаило Р., Ка- 
тић Милош, KnhancKH Стеваи, Ковач Анте Љ., Ко- 
јић Драгутин др., Коман Албин, Краљевић Дра- 
ган др., Крејчи Антон, Крстић Зарије, Крстнћ Сн- 
мо, Кујунџић Андрија К., Кујунџић Богољуб К., 
Кунтарић Анте др., Куртовн11 Војко, Лазареви!) 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазареви!! 
Филнп С. др., Лисавац Младен др., Лоичар Ивап, 
Лончар Станко, Максимовић Божидар, Макси- 
мовић Стјепан, Марјан Тзуро, Марјаиац Снмо, 
Маркић Фран>о, Марковић Велимир Ж., Марко- 
Bnh Мнлеико др., Марковнћ Милорад П., Manili 
Тзока М., Мацекови11 Матија, Машић Марко, Мн- 
јић Милаи Ђ., МилетиИ Владислав, Мнлошеви!) 
Гавро, Милутниовић Милинко Р., Митровић Јовап 
Р., Мнхајлови!! Светислав др., Мохорнч Ивап, 
Мравл^е Милан, Мулали11 Мустафа A., Недељко- 
вић Урош II., IIHKIIII Федор др., Никодијевнћ А- 
ран1)сл Д., Николи11 Брапко др., Новаковић Тоде 
др., Нуић Петар др., Њамцул Раико др., OcTOJnh 
Ђуро др., ПарабуКски Ђор1)е, Пахерпик Фраљо, 
Патрногић Љуба, Ucpnh Матеј др., Перић Мили- 
воје Ђ., Перић Ниико др., Петрак Никила, Пегро- 
вић Марко, Пешић Милутин, Погачппк Виктср, 
Поповнћ Добривоје Гер. др., IlonoBuh Душаи, 
Поповић Јефтимије, Поповић Коста др., (претсе- 
дава) Поповић Светислав др., Прекоршек Иван, 
Пуцељ Иваи Ј.; Радивојевић Лазар Љ., РадовиН 
Q.BO др., РадоИ)И11 Мнлаи, Радоиић Миљан, Pajiili 
Тоша др., Рапе Стаис др., СавиК Араи1)ељ П., Сав- 
ковић Илија, Саито Гавро др., Секулић Мнлан 
др., СелнЈ! Јоац М., Селмаиовић Алнја, Смнља- 
нић Тома др., Соколовић Никола, Спахић Вла- 
до, Спиндлер Вјекослав, Стаиншић Владимир др., 
Станијевић Драгомнр М., Станојевић Милутин, 
Стеваловп!! Жнвојии Ар., Стевановић Милан, Cre- 
панов Миливој, Степановић Милан Р., Сте(ј)а- 
иовић Игњат, Стојадниовнћ Милослав др., Сто- 
шнћ Стаменко, Тадић Глигорије др., Тонић То- 
дор Р., TopoManoBnh Хасан, Трбнћ Васнлије, Тр- 
бојевић Урош др., Трпковић Ставра К., Ћирић 
Ђор1)е, Ћирић Стеван, Ћуковић Мнлап, Уро- 
шевић Мирко Ил., Физир Виктор, Х^јдињак Ан- 
тои, Ханжек Лавослав др., ХасанбеговнК Авдо 
др., Хрибар Никола, Христић Бора, Цемови!) Фн- 
лип, Ценкић .1.« iaj др., Цере^; Аитон, Ципушс; 
HHII Методије, Чорбић Бранко, Шарконии Тихо- 
мир, Ulera Фердо, ШелмнК Драгић Н., Illehepoi) 
Сланко др., Шнфтар Стевап, Шиајдар Фрањо, 
ШумепковнИ Илија др. 

Гласали су „против" Бачи11 Стјепан др., Me- 
ТИКОШ Милан др., Xot)epa Светислав В. 

Отсутни: Анђелиновић Гргур-Будислав др., 
Bapah Бранко др., Батинић Јозо, Бенко Јосип, Бе- 
шировић Димитрије Р., БорисављевиЈ! Страхиња, 
BpKuli Степам, Брушија Радослав, Буквић Алек- 
саидар, Вал.авец Стјепап, Варда Север, BaciuheBnii 
Стеван др., Вељковић Велжо, Видакови!! Витомир, 
Виднћ Јеша др., Вндовн!! Богдан др., Вошњак Бо- 
гумил др., Вујић Димитрије В., Главичкн Божидар, 
Господпетнћ Фрањо, Грба Миловаи др., Грубаио- 
вић Милан, Грубер Фрањо др., Димитријевић Ха- 
ии Тодор, Добровнћ Милап С, Доднћ Александар 
Така, Дошеп Мирко др., ДраговиН Мнлош П., Др- 
л.ача Бранко, Дубоковић Јурај, Жнвковнћ Него- 
сим др., ЗахариИ Чедомир, Ивандекић^Ивковић 
Мнрко др., Иванишевић Петар, Иванчевић Душан, 
Илић СрНа-Мнлаи др., JaiiKOBnii Велизар др., Јев- 
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тић Радоваи, Јелн11 Милутии, Јоваи Андрија, Jona- 
nounh Александар, JoBaiioiuili Јова, Кадић Хусеин, 
Кешељевић 1 (икола др., Клинц AUTOM, Кнежевић 

v7loiipo, Кнежевић Стјепо др., Ковачевић Драгутнн- 
Карло, Кожул Марко др., Костић Драгутин др., Ко- 
CTHII Милорад Ј. др., Крамер Алберт др., Крафг 
Стеван др., Крстановић Ристо, Крстић Владнмир, 
Крстић Милутни, Крстић Михаило В., Куманудп 
Коста др., Куњашић Јоахим, Куртовић Шукрија, 
Лазаревић Милован М., Леушић Ђуро др., Лонча- 
peiuili Мваи др., Лукић Живан др., Лулић Петар, 
Макар Дако, Малаимец Пладо др., MapmiKomili Во- 
јнслпв др., Марковић Никола, Мастровић Аите Ф., 
Матица Павао, Милети!! Пјекослав др., МиЛО- 
inennli Младеи II., Милутиновић Милорад Ђ„ 
Мисирли!! Јоваи Т., Mnrpounli Љубомир М., 
Михаиловић Илија П., IIiiKiili Никола др., Ilnn- 
KOBHII Трипко, Павлич Алојзиј, Палечек Иван 
лр., Паранос Шпиро Ф., Перко Драгутин В., 
Петкови!) Милап, Петовар Ловро, Петричић 
Жипко др., Пивко Људевит лр., Пиштелић 
Славко A. др., Поповић Димитрије Оп., Прловић 
Мнлап В., ПопоВИћ Милаи др., Прал>ак Недел>КО) 
Прска Никола, Припцмп Лово, Прша Шиме др., Пу- 
стослемшек Расто, Радић Ивап, Рако Лапко др,, 
Рорбахер Јулијап лр., Ружић Внктор др., Савић 
Сава В., Сарачевић Раденко, Симић Милорал, Со- 
кић Милоје М., CnacoBuli Вукашии, Сршкић Ми- 
лан др., Стажић Јоснп, Стајковић Ннкола, Cramili 
Андра, Стијић Милаи др., СтојковИћ Милан Ђ. др., 
Стрезови!! Крста, Теодоровић Војислав, Teniiili 
Максим, Толић Hribar M. Др., ToMiiii Јакоб, Топа- 
ловић Милан, Трифуновић Љубита, Тркуља Стаи- 
ко, Узуновић Никола Т., Урск Иваи, Урукало Сер- 
гијс, ФилаичсвиИ Тома др., Фотирић Арса, Чоха- 
џић Хазнм, Шиљеговић Владимир, Шурмин Ђу- 
po др. 

(После гласања) 
Потпрстседппк др. Коста Поповић: Изволите 

чути резултат гласања. Гласало je у свему 175 на- 
родпих послапика, од којих су 172 гласали ,,за' , 
a 3 „против". Према томе je предлог закона o 
протоколу уз тргбвински сиоразум изме^у КралЈе- 
впне Лугославијс и Републпке Немачке примљ^ен 
н коиачно у целими и на OCIIOBV чл. 64 Устава биће 
упућен Сснату на даљи рад. (Пљескање). 

Прелазимо na решавање o четвртој тачЦИ дпев- 
ног рсда: Претрес извеппаја Одбора o предлогу 
закопа o конвенцпји која се одиоси иа искоришћа- 
ваи.с пруга редпвиог ваздушног саобраћаја изиеђу 
Крал>евнне Југославнје и Републпке Грчке. 

Пошто се нико није јавио за рсч, приступамо 
гласању у начелу. Молпм r. секрета1ра да изврпт 
прознвку. 

Сскретпр Мнлан Мравл>е прозива нћродне по- 
слапнке да гласају n omi су гласали овако: 

Гласали су „за": Аврамовн!. Брапко, АђиН 
Лте, Аксентијевић Александар, Алекснћ Коста, 
АлиловиИ Шаћир, Аптопијевић Душан, Аптуно- 
вић Лоснп, АранђеловиИ Лован, Ауер Људевит, др. 
Бабамовић Јордан. Б1аљић Салих, Baihan Љубо- 
мир, Богдапови!) Исо, Божић Милаи, Бугарски 
Драгутин, Будишин Стевап, БуновиН Милаи, Ве- 
личкопи!) Миладин, BvKiilieniii. Богнћ др., Гаврпи- 
чић Отон лр., Гавриловић Бранислав, Гаврловић 
Ото, Гајшек Карло, Грајић Перо, Грбић Емили- 
јан, Грђић Васпл,,    Давидовић Внтомир,    Данило- 

вић Живко, Деметровић Лурај, Дервишић Ђулага, 
Димитријевић Мнта, Добровол.ац Милап Ј., Дове- 
зенски Лован С, Дрмел. Алојзиј, Ђокић Рнста, 
Ђорђевић Владимир, Ђурић Мпхаило, Елегови!! 
Иио др., Живановић Милап, Живанчевић Миха- 
нло, Живковић Мсидор, Живојиновић Душам, М., 
Зел.ковић Бошко, Земл.ић Јакоб, Исаковић Ми- 
ливоје, Исаковић Мнто, Левремовић Драгол>уб 
др., Јевтић Жпвотнје, Јевтић Милутнп Ал., Лев- 
тић Миханло Р., Јеличић Божа Ц., Јеремић Жи- 
војин, Ловановмћ Ђока, Ловичић Добросав, Kaj- 
маковић Омер, Каламатијевић Михаило Р., Ka- 
nili Мнлоиј, Кићански Стеван, Ковач Аите Љ., Ко- 
јић Драгутин др., Коман Албнн, Краљевић Дра- 
гап др., Крејчи Аптои, Kpcriih Зарнје, Крстић Си- 
мо, Кујунџнћ Андрија К., Кујунџић Бого.г.уб К., 
Кунтарић Аите др.; KVPTOBHII Војко, Лазаревић 
Тодор др., Лазаревић Теодосије К., Лазаревић 
Филип С. др., Лисавац Младен др., Лоичар Ивам, 
Лончар Станко, MaKCUMOBuli Божидар, Макси- 
мовнћ Стјепап, Марјап Ђуро, Марјанац Симо, 
Маркић Фраи.о, Маркбвић Велимир Ж., Марко- 
miii Милепко др., Марковић Милорад П., Матић 
Тзока М., MaueKOBnli Матија, Машић Марко, Ми- 
јић Милан Ђ., Милетић Владислав, Милошевић 
Гавро, Милутиновић Милиико Р., Murponnh Лован 
Р., Михајловић Светнслав др., Мохорич Ивап. 
Мравље Мнлап, МулалиН Мустафа A., Недел.ко- 
Biih Урош П.; Никић Федор "др., НикодиЈевић A- 
ранђел Д., Николић Брапко др., Новаковип Тоде 
др., Нуић Петар др., Њамцул Рапко др., ОстојиК 
Ђуро др., Парабућски Ђор1)е, Пахерник Фрањо, 
Патриогић Лзуба, ПериИ Матеј др., Пегтћ Л1или- 
во;е Ђ., Перић Нинко др., Петрак Никола, Петро- 
виЈј Марко, Пешић Мнлутнн, Погачпик Внкл р, 
Прповић Добривоје Гер. др., Поповнћ Душан, 
Поповнћ Јефтимије, Поповнћ Коста др., (претсе- 
дава) Поповић Светнслав др., Прекоршек Иваи, 
ПуцелЈ Мваи Л., Радивојевић Лазар Љ., РадовиИ 
Cano др., Радоњи!! Милан, Радонић Миљан, РајиК 
Тоша др., Рапе Стане др., Савић Араиђељ П., Сав- 
KOBiiti Илија, Саито Гавро др., Секулић Милаи 
др., Селић Лоца М., Селмановић Алија, СмилЈа- 
niih Тома др., Соколовић Никола, Спахић Вла- 
до, Спиндлср Вјекослав, Станишић Владимир др., 
Станојевић Драго^ир М., Станојевић Милутин, 
Стсвиновић Живојин Ар., Стеваповић Милап, Сте- 
папов Миливој, Степаповић Милаи Р., Стефа- 
иовић Игњат, Стојадииовнћ Милослав др., Гто- 
IUHII Стамепко, Тадић Глнгорије др., Тонић То- 
до!) Р., Торомаповић Хасап, Трбић Василије, Тр- 
бојевић yi)oui др., Трпковић Ставра К., Ћирић 
Ђор1)е, ЋириН Стсваи, Ћуковић Милан, Уро- 
iiicmih MIIJIKO Ил., Физир Виктор, Хајдии.ак Ан- 
тои, Хапжек Лавослав др., Хасаибсгови!'! Авдо 
др., Хрибар 1 Ликола, Хрнстнћ Бора, Цемовић Фи- 
лип, UCIIKHII .Ivpaj др., Цорср Аптои, Ципуше- 
вић Методије, Чорбић Бранко, Шаркопић Тихо- 
мир, Шега Фердо, Шелмнћ Драгић Н., UJehepoB 
Славко др., Шифтар Стсвап, Шнајдар Фраи>о. 
ШумепковиИ Илијп др. 

Гласали су „против" Бачнћ Стјепан др., Ме- 
тнкош Мнлап др., Xol)epa Светислав В. 

Отсутии: Лп^елиповнИ Гргур-Буднслав др., 
Бараћ Бранко др., Батинић Лозо, Бенко Лосип, Бс- 
шировић Днмитрије Р., БорисавлЈеви!! Страхип.а, 
Бркнћ Степаи, Брушија Радослав, Буквић Алек- 
сапдар, Вал^авец Стјепан, Варда Ссвер, Васил>евић • 
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Стеван др., Вељковић Вељко, Видакоии!! Внтомнр, 
Видић Јеша др., BHAOUIIII Богдан др., Вошљак Бо- 
гумил др., Вујић Димитрије В., Главички Божидар, 
Господнетић Фрањо, I'pOa Милоиан др., Грубано- 
вић Милап, Грубер Фрањо др., Димитријевић Ха- 
џи-Тодор, Доброиић Мнлан С, Доднћ Александар 
Така, Дошеи Мнрко др., Драговић Милош 11., Др- 
љача Бранко,   ДубоковиК Јурај,   Живковић Него- 
сим  др.,   Захарић  Чедомир,   Ивандекић-Ивковић 
A'iiipKO др., Иваиишевић Петар, Иванчевић Душан, 
Илић Срђа-Милан др., ЈанковнЈ! Велизар др.. Јев- 
тић Радован, Јелић Милутии, Јоваи Апдрија, Јова- 
иовнћ Алексаидар, Јовановић Јова, Кадић Хусенн, 
Кешел>евић Никода др., Клинц Аитои,   Кнежевић 
Ливро, Кнежевић Стјепо др., Ковачевић Драгутин- 
Карло, Кожул Марко др.', Kocrnh Драгутии др., Ко- 
стић Милорад Ј. др-, Крамер Алберт  др.,   Крафт 
Стеваи др., Крстановић Рнсто, Крстић   Владимир, 
Крстић Милутии,   Крстић   Миханло В., Кумануди 
Коста др., Куњашић Јоахим, Куртовић   Тукрија, 
Лазаревић Мнловаи М., Леушнћ Ђуро др., Лоича- 
ревић Иваи др., Лукић Жнван др., Лулић Петар, 
Макар Дако, Малапчец Владо др., Марниковнћ Во- 
јислав др., MajiKOBuh Никола, Мастровић Aure Ф., 
Матица    Павао,    Милетић   Вјскослав др.,   Мнло- 
шевцћ    Младеи    II.,    Милутиновић   Милорад   Ђ., 
Мисирлић    Јоваи   Т.,    MnipoBnh    ЈБубомир   М., 
Михаиловић Илија 11.,   Никић Ннкола др.,   Мин- 
KOBHII    Трнпко,    Павлич    АлојзнЈ,   Палечек Ивам 
др.,    Паранос   Шпнро   Ф.,   Перко   Драгутин   В., 
Петкови1|    Милаи,    Петовар     Лопро,     Петричић 
Живко    др.,    Пивко     Лзудевит    др.,    Пиштелић 
Славко A. др., Поповић Димитрије Ои., llonounti 
Милаи В., Поповнћ Милаи др., ПраЛ)ак Недељко, 
Прека Никола, Принцип Јово, Прша Шиме др., Пу- 
стослемшек Расто, Радић Иван,   Рако   Јанко   др., 
Рорбахер Јулијаи др., Ружнћ Внктор   др.,   Савић 
Сава В., Сарачевић Раденко, Симић Милорад, Со- 
кић Мнлоје М., СпасовиН Вукашин, Сршкић Ми- 
лаи др., СтажиК Јосип, СтајковиИ Инкола, CTaimli 
Аидра, CTHJHII Милап др., CTOJKOBIIII Милан Ђ. др., 
Стрезовић   К1)ста,   Теодоровић   Војислав,  Teuiiili 
Максим, ТолиИ Ипват М. др., Томић Јакоб, Топа- 
ловић Милаи, Трифуновић Љубиша, Тркул>а Стан- 
ко, Узуиови!! Инкола Т., Урек Ивап, Урукало Сер- 
гије, Фидапчевић Тома др., Фотнрић Арса, Чоха- 
џић Хазим, Шил>еговић   Владимир,   Шурмии  Ђу- 
ро др. 

(После гласања) 

Потпретседник др. Коста Поповић: Изволите 
чути резултат глacalba. Гласало je у свему 175 иа- 
родинх посланика, од којих су 172 гласали „за", 
a 3 „протнв". Према томе je предлог закона 0 
конвенцији која се односи на искоришћавање пру- 
ге редовног ваздушиог саобраћаја изме^у Крал.е- 
вине Југославије и Републике Грчке у начелу 
примл>ен. 

Прелазимо na гласање у појединостима. Гла- 
cahe се седењем и устајањем na уобичајени начии. 
Ko je за овај предлог, тај he седетн, a ко je про- 
тнв, тај he устатн. Молим г. извсстиоца да изволи 
прочитати параграф no параграф. 

Илкстилац Стеван Tmpnh прочита § I no пред- 
логу одбора. 

Потпрстседиик др. Коста Попопић: Господо, 
ко je за то да се овако прочптапп § 1 прпми, пека 
нзволп седети, a ко je против, нека изволи устати. 

(Већина седи). Behuna седп, према томс објављујем 
да je §  1  примљен. 

Изволите чути даље. 
— За овпм je Иародпа скупштина, гласајућн 

седењем и устајап.ем, већином гласова усвојпла у 
поједнпостима n § 2 no предлогу одбора. 

Потпретседиик др. Коста IIonoBiih: Пошто je 
Народна скупштина примила и у појединостима 
овај предлог закона, то прелазимо na поименично 
iviacaibe у целппи. Изволите чутп прозпвку. 

Секретар Мп.пп Мрасље прозпва пародпе no- 
сланике да гласају n onn су гласали овако: 

Гласали су „за":   Аврамови11    Брапко,    Ађић 
Апте,   Аксентијевић Ал^ксандар,   Алексић Коста, 
Алиловић Шаћир,    AmoiiHJeBiili Душап,    Аптуно- 
ifiiii Јосип, Аранђелошћ Јовап, Ауер Људевнт, др. 
Бабамовић .1о1)дап, Баљи11  Салих,    Бањац Љубо- 
мпр,   Вогдановић Исо,   Божић Милан,   Бугарски 
Драгутип, Будишин Стевап,    Буновић Милап, Ве- 
личковнћ Миладин, Вукићевић Bornli др., Гавран- 
чић Oron др., Гаврилови!! Брапислан, Гавриловић 
Ото, Гајшек Карло,   Грајић llepo,   Грбић Емили- 
jan, Грђић Васиљ,   Давидовић Витомир,   /1апило- 
вић Жнвко, Деметровић Jypaiji Дервишић Ђулага, 
Дииитријевић Мита, Добровол.ац Мплап Ј., Дове- 
зенски Јован С,   Дрмељ Алојзиј,   Ђокп11   Риста, 
Ђор^евп!!  Владимир,   Ђурић Михаило,   Елеговић 
Иво др., Живановић Милан,   Живанчевић   Миха- 
ило, Живковић Исндор, Живојинбвић Душап, М., 
Зељковнћ Бошко, Земљић Јакоб,    Исаковић Mn- 
ливоје,    ИсаковпИ Мито,    Јевремовић    Драгољуб 
др., Јевтиђ Животије,   Јевтић Милутин Ал.,   Јев- 
nili Мнхаило Р., Јеличић Божа Ц., Јеремић Жи- 
војнп,   JoBanoBiili   Ђока,  Јовпчнћ   Дсбросав,  Kaj- 
маковић Омср, Каламатијевић Михаило Р.,    Ка- 
тић Милош, Маћански Стеван, Ковач Анте Љ., Ко- 
јић Драгутии др.,    Комап Албнп,    Крал.евп!! Дра- 
ган др., Крејчи Аптоп, КрстпК Зарпје, Крстнћ Си- 
мо,   Кујунџић Андрија К.,   Кујунџић   Богољуб !(., 
Куптарић Апте др.,   Куртовић   Војко,   Лазаревнћ 
Тодор др.,   Лазаревић   Теодосије   К.,   Лазаревић 
Фнлнп С. др., Лисавац Младеп др.,   Лопчар Иван, 
Лопчар Стапко,    Максимовић    Божидар,    Макси- 
мовић    Стјепап,   Mapjan Ђуро,   Марјапац    Симо, 
Маркић Фрањо,   Марковић Велимир Ж.,   Марко- 
вић Миленко др.,   Марковић Милорад Г1.,   Maruli 
Ђока М., Мацековић Матнја, Машић  Марко, Мн- 
јић  Милап Ђ.,   Милетић  Владислав,   Милошевић 
Гавро, Милутиновић Милппко Р., Митровпћ Јовап 
Р.,   Михајловић   Светислав др.,   Мохорпч   Иван, 
Мравље Милан,   Мулалић   ]Муста(|)а A., Недељко- 
вић Урош II., HiiKiiii Федор др., Никодијевић A- 
ранђел Д.. Николић Брапко др., Новакомић Тоде 
др., HyHli Петар др.,    Ња.мцул Рапко др., Остојић 
Ђуро др.,   Парабућски Ђорђе,   Пахерник Фрањо, 
Патрногић Љуба, Перић  Матеј др., llepnli Мили- 
воје Ђ., Перић Нинко др.Ј Петрак Никола, Петро- 
niiii Марко,   Пешић   Милутин,   Погачник Виктор, 
Ilononnh   Добривоје   Гер.   др.,   Поповић   Душап, 
nonoBuli Јефтимије,  Ilononnh  Коста др., (претсе- 
лава)   Поповић   Светислав   др.,   Прекоршек Ивап, 
Пуцељ Иван Ј.,   Радивојевић Лазар Љ.,   Радочн1\ 
Саво др., PaAoibiih Милан, Радонић Мнљап, Рајић 
Toma др.. Pano Стане др., Савић Аранђел, II., Сав- 
ковић   Илнја,   Санто Гавро др.,   Секулић   Мцлан 
др.,   Селић Јоца М..   Селмановић Алија,   Смил.а- 
nnh Гома др.,   Соколовј^   Никола,   Спахић Вла- 
до, Спнндлер Вјекослав,   CTannmnh Владимир лр., 
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Станојевић   Драгомир М.,   Станојевић   Милјггин, 
CieBanoculi Живојнн Ар., Стевановић Милзн, Сте- 
nanoB Миливој, Степановић Милаи Р., Стефа- 
iiOBiih Игњат, Стојадииовнћ Милослав дјј., Сто- 
шић Стаменко, Тадн11 Глигорије др., Tonnh То- 
дор Р., Торомановић Хасан, ТрбИћ Василије, Тр- 
бојевић Урош др., Трпковић Ставра К., ЋирИћ 
Ђорђе, Ћирић Стеван, ЋукРвић Милан, Уро- 
iiieimh Мирко Ил., Физнр Внктор, Хајднњак Аи- 
ТОН, Хапжек Лавислав др., Хасанбеговић Авдо 
др., Хрибар Нпксла, Христић Бора, UCMOIUIII Фн- 
лип, Ценкић Јурај др., Церер Аптоп, Ципуше- 
вић Мотоднје, Чорбић Браико, Шарковић Тихо- 
мнр, UJL'ra Фердо, ШелмнИ Драгић Н., Шећеррв 
Славко др., Ши(|)тар Стеван, Шнајдар Фрањо, 
Шуменковић Илија др. 

Гласали су „протпв" Вачић Стјепан др., Ме- 
тнкош Милан др., Xoi)epa Светнслав В. 

Отсутнн: Анђелиновић Гргур-Будислав др., 
Bapaii Браико др., Батинић Јозо, Бенко Јосип, Бе- 
шировић Димитрије Р., Борисавл>евић Страхиња, 
Бркнћ Степан, Брушија Радослав, Буквић Алек- 
саидар, Ваљавец Стјепан, Варда Север, Васил)епи11 
Стеван др., Вељковић Вељко, Видаковић Витомир, 
Внднћ Јеша др., Вндови!! Богдаи др., Вошњак Ro- 
гумил др., Вујић Димитрије В., Главички Божндар, 
Господнетн!! Фpalbo, Грба Мнлован др , Грубано- 
вић Милан, Грубер Фрашо др., Димнтрнјевић Ха- 
џи-Тодор, Добровић Мнлан С., Доди11 Александар 
Така, Дошсп Мирко др., Драгови11 Милош U., Др- 
љача Бранко, Дубоковић Јурај, Живковић Него- 
сим др., Захарић Чедомнр, Ивандекић-Ивковић 
Мирко др., Иванишевић Петар, Иваичевић ДупЈаи, 
Илии Срђа-Милан др., Јанковић Велизар др., 1сн- 
ги!) Радован, Јелић Милутин, Јован Андрија. .;ова- 
новић Алекоандар, Јоваиовнћ Јова, Кадић Хуссин, 
КешељевиН Никола др., Клннц Антон, Кнежевић 
Ловро, Кнежевић Стјепо др., Ковачевић Драгутин- 
Карло, Кожул Марко др., Kocinh Драгутин др., Ко- 
стић Милорад Ј. др., Крамср Алберт др., Крафг 
Стеван др., Крстановић Ристо, Крстић Владимир, 
Крстић Милутин, Крстић Михаило В., Кумануди 
Коста др., Куљашић Јоахим, Куртови!] Шукрија, 
Лазаревић Мнлован М., Леушић Ђуро др., Лонча- 
ревић Иваи др., Лукић Живан др., Лулић Петар, 
Макар Дако, Малаичец Владо лр., Маринковић Во- 
јислав др., Марковић Никола, Мастровић Аите Ф., 
Матица Павао, Милетнћ Вјекослав др., Мило- 
nieBHli Младен П., Мнлутиновн!! Милорад Ђ., 
Мисирлић Јовап Т., Митровић Љубомир М., 
Михаиловић Илија П.,   Никић Никола др.,   Нип- 

Кбвић Трипко, Павлич Алојзиј, Палечек Иваи 
др., Паранос Шпнро Ф., Перко Драгутин В., 
Петковић Милан, Петовар Ловро, Петричи!! 
Живко др., Пивко Људевит др., Пиштелић 
Славко A. др., IIonoBuli Днмитрнје Он., rioiiOBHii 
Милан В., Поповић Милан др., Праљак Недељко, 
Прека Никола, Принцип .IOBO, Ирша Шиме др., Пу- 
стослемшек Расто, Радић Иван, Рако Јанко др., 
Рорбахер Јулијаи др., Ружић Виктор др., Caimli 
Сава В., Сарачевић Раденко, Симић Милорад, Со- 
кић Мнлоје М., Спасовић Вукапшн, Сршкић Ми- 
лан др., Стажић Јосип, Стајковнћ Никола, Станић 
Андра, Стијић Мнлан др., Стојковић Милап Ђ. др., 
Стрезовић Крста, ТсодоровиК Војислав, Temuli 
Максим, Толић Игњат М. др., TOMHII Јакоб, Топа- 
ловић Милан, Трифуновић Љубиша, Тркуља Стам- 
ко, Узуиовић Никола Т., Урек Ивап, Урукало Сер- 
гије, Фиданчевић Тома др., Фотирнћ Арса, Чоха- 
џић Хазим, Шиљеговић Владимир, Шурмин Ђу- 
ро др. 

(После гласања) 
Потпретседипк др. Коста FlonoEMli: Изволнте 

чути резултат гласања. Гласало je у свему 175 на- 
родних посланика, од којих су 172 гласали „за", 
a 3 „против". Према томе je предлог закоиа o коп- 
венцији која се односи на искоришћавање пруга 
редовног ваздушног саобраћаја између Краљевшц' 
Југославије и Републике Грчке примљен коначнр 
у целиии и na основу чл. 64 Устава 6iihe упуКен 
Сенату на даљи рад. (Пљескан.е). 

Прелазимо сада на пету тачку диевиог реда; 
Избор  одбора за проучавање  закоиског предлога 
0 изменама  и допунама Закона  o држављанству. 
1 loun o за пзбор овога одбора још инсам добно 
кандидатску лнсту, то ћемо ову тачку диевпога ре- 
да са вашим прнстаиком одложити за сутра. (При- 
ма се). 

Господо народни посланици, са вашпм При- 
станком ja hy закључити ;i.aiiaiiiiby седницу, a за 
идућу седницу, која he се одржати сутра, у 10 ча- 
сова upe подие,  предлажем  следећн  дневни  ред: 

1 — Претрес извештаја Имуннтетиог одбора 
o издавању иародних посланика суду; и 

2 — Избор Одбора за проучавање законског 
предлога o измеиама и дипунама Закона o држав- 
л>анству. 

Данашњу седницу закључујем, a идућу зака- 
зујем за сутра у 10 часова са прочитаним дневНнм 
редом. 

Седиица je закључена у 12.30 часова. 

П P И Л O 3 и 
ИАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање законских предлога   o 
међународним уговорима и споразумима   примио 
je на проучавање предлог закона o Споразуму пи- 
стигнутом, разменом писама од 12 маја и 16 јуиа 

1933 године нзме1)у Државпог Подсекретара Ми- 
нистарства иностраиих послова Краљевнне Ита- 
лије и Отправника послова Посланства Краљевице 
Југославије у Риму, o прнступању преговорнма за 
ревизију Уговора o трговини и пловидби од 14 
јула  1924 и његовог Допупског споразума од 25 
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априла 1930 године, као и измепи отказмих роко- 
ва ових споразума, усвојивши тскстуслно закоп- 
ски предлог у начелу и по.једнпостима, те му je 
част предложити Народно.ј скупштннн да овај за- 
конски предлог изволи усвојити. 

За известиоца Одбор je одредио   г.   Стеваиа 
Ћирића, народног посланика. 

16 (|)eGpyapa 1934 
[Зеоград 

Секретар, 
Милоје Сокић с. \ 

године Претседник, 
li. Кујунџић, с. р. 

Члапови: 
Стеван Tinpnli с. р., Салих Бад.ић с. р., др. Славко 
LUeliepoB с. р., ДР- Милослав Стојадиновн!! с. р., 
др. Ђура OcTOJnli с. р., др. Вјекослав МнлетиИ с. р., 
Милутин Јелић с. р., Игњат Стефаиови!! с. |)., AU- 

TOM Церер с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање закоиских предлога o 
Међународним уговорима и спрразумима примио 
je na проучаван>е предлог закона o међународној 
Конвенцији o телекомуникацијама са додатком, 
закљученој и потписаној у Мадриду 9 децембра 
1932 годипе, усвојивши текстуелно закопски пред,- 
лог у начелу и појединостима, те му je част пред- 
ложити Паридмој скупштпни да овај законски 
предлог изволи усвојнти. 

За известиоца Одбор je одредно г. Стевана 
Ћирића; народног посланика. 

16 фебруара 1934 године 
Београд 

Секретар, 
Милоје М. Сокић, с. р. 

Претседник, 
Б. Кујунџић, с. р. 

Чламови: 

Стеван Ћири11 с. р., Салих i.a.i.nli с. р., др. Вјеко- 
слав Милетић с. р., др. Славко Шећеров с. р., др. 
Милослав Стојадиновић с. р., др. Ђура Остојић с. 
р., Милутии Јелић с. р., Игњат Стефановић с. р., 

Антон Церер с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Одбор за проучавање законских предлога o 
ме1>уиарод11нм уговорнма и споразумима примио 
je na проучавање предлог закона o Протоколу уз 
Трговински споразум од 29 јула 1933 годипе, усво- 
јеном размепом нота од 14 септембра 1933 годиме 
у Берлнпу, између Краљевине Југославнје и Репу- 
блике Мемачке, усвојивши текстуалпо законски 
предлог у начелу и поједипостнма, те му je часг 
предложити Народној скупштини да овај закои- 
ски предлог изволи усвојити. 

За известиоца Одбор je одредно г. Стевапа 
Ћирића, народног посланика. 

16 фебруара 1934 
Београд 

годнпе 1 [ретседник, 
Б. КуЈунџић, с. р. 

Секретар, 
Милоје М. COKHII, с. р. 

Чланови: 
Стевап Ћирић с. р., Салих lia.i.iil, с. р., др. Вјеко- 
слав Милети!! с. р., др. Славко ШеКеров с. р., др. 
Милослав Стојадииови!! с. р., др. Ђура Остојић с. 
р., Мнлутни Јсли11 с. р., Игњат Стефаиови!) с. р., 

Антон Церер с. р. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Одбор за проучавање законских предлога o 

Међународним уговорима и споразумима примио 
je на проучавање предлог закопа o Коивепцији за- 
кљученој и потписаној 22 јула 1933 годипе у Ати- 
ни, изме1)у Краљевине Југославије и Републике 
Грчке, која се одпоси na искоришћавање пруга ре- 
довног ваздушног cao6paliaja, усвојнвши текстуал- 
ио законски предлог у начелу н појединостнма, те 
му je част предложитн Народиој скупштнпн да 
овај законскн предлог нзволи усвојитн. 

За известиоца Одбор je одредио г. Стевапа 
Ћирића народпог послапика. 

16 фебруара 1934 године 
Београд 

Претседник, 
Б. Кујунџнћ, с. р. 

Секретар, 
Милоје М. СокиИ, с. р. 

Чланови: 
Стеван Tiiipnli с. р., Салих Баљић с. р., др. Вјеко- 
слав Мплетн!! с. р., др. Славко Шећеров с. р., др. 
Милослав Стојадиновп!! с. р., др. Ђура Остојић с. 
1)., Мнлутин Јелн11 с. р., Игњат Стефановић с. р., 

Антон Церер с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Стјепана Ваљавеца и другова, народних посланика,   на Министра унутрашњих послова o насиљу над 
сељацима срезова Крапине, Преграда и Клањца. 

Господине Министре, разна безакоња који Ваше полицијске власти под 
До сада смо већ више пута упозоравалн ma    фпрмом заштите државе провсде над мнрним ipa- 
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ђанимв, a особито над поштеним сељаштвом којс 
ToOoMie рсмете политшш ред и мир. 

Упркос наших 'оправданих протеста, та се бе- 
saKoiba још више од Вашнх полицијоких властн 
настављају. У горе споменута три среза срески 
иачелници нздају наређења no којима сељаци мо- 
рају држатн присилне noline патроле у знаку чу- 
Eaiba путсва жељезничких станица, опћинских уре- 
да, na чак н жапдарских стапица. 

Исти ссљаци морају под комапдом жандар- 
мерпје кроз цијелу noli држатп страже na поједп- 
ним местима, и то и служба тнх сељачкпх патрола 
мора бити кроз цффјелу Hoh, г. ј. 12 саги, a тако 
исто и no дапу. Усљед оадашње велике студени 
и ове циче зиме не може сељачкп народ да врши 
своју дужност 12 сати бсз прекида, јер мора да 
насграда услед нахладе, што се je и догодпло ве- 
hiHM дјелом, да су л.уди прозеблп и обољелн, те 
радн билести лпјечптн се свом властитом трошку. 
су npnMopann ради болестп лијечити се o свом 
властптом трошку и какову дужпост имаду, јер то 
жандармерија никоме ne каже, само се патроле n 
дал>е одрЈавају без обзира na закопске прописс. 

' У честитом Хрватском Загорју, a nanoce у ова 
тј)!! среза влада потпунн ред n мир и ne даје ни- 
ЧИМ повода за овакове пзпимне мјере. 

Радп тога тражнмо да нам na ову пптерпела- 
цију хптпо у Наридној скупштини одговорите: 

1 — Je ли Вам Господппе Министре ово no- 
знато и јесу ли one одредбе издатс са Вашим зпа- 
њем и овлаштењем? 

2 — AKO Вам je, Господипе Мппистре ово све 
познато и ако су ове одредбе издапе са Вашпм 
знањем и авлаштењем, чиме то оправдавате и ка- 
ко доводите ово у склад са уставпим и закопским 
одредбама? 

3 AKO Вам Господипе Минпстре ово nnje по- 
зпато n ако су ове одредбе дапе без Bamor знања 
и овлаштења, што каните подузети да се присилне 
сељачке патроле смјеста обуставе, a да се onu op- 
ranu власти којп су ове одредбе пздале позову 
na одговорпост и уклоне са положаја који зло- 
рабе? 

4 — Да ли за oprane Вашсга Мпппстарства ври- 
Једи чл. 18 ал. II Устава од 3 IX 1931 годпне ради 
здравпх грађана паше земље? 

5 — Да лп сте вољпп Господппе Министре, 
овом уставном пропису већ једаппут у Вашем ре- 
сору прибавити нужно поштовање. 

Београд, 3 фебруара 1934 год. 

Народни послапицп: 
Стјепан Вал.апец с. р., др. Ннкола Ннкнјј с. р., Ло- 
иро Кпежевнћ с. р., др. Ивап Лончареви!! с. р., др. 

Фрањо Грубер с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милап  Метикош, народни послаиик   упућује   нптерпелацију на Мнпистра социјалне политике и 
народиог здравља o смрзавању радипка,   који   je 

остао без iipenoliFiuiTa. 

Господине Mnnncrpc, 

Социјална заштита раднпка je у пашем глав- 
ном граду врло onajna јер с дсшава и то, да се 
nolui смрзава гладни раднпк без пчије поиоћн код 
толпкх хумаппх установа државппх н општппскпх 
a ii пред очпма npcnolinnna n склопишта радпич- 
ке коморе, покрај толиких (^опдова, који се тро- 
ше за noMoli пезапослсппм радпнцпма. 

Ta трагика смрзпутог радника узрујава оправ- 
дано све псправне rpa^aine ове земље, којп впде 
да се велнки пзносп троше na радничке коморе 
и na радпнчко оснгурање na разне братинске бл;1- 
rajne, преноћишта n склонитта, у којпм устапо- 
вама разпп појединци na леђима сиротих радника 
прпмају вапредпо впеоке прппадлежпостн n ко- 
ристи од положаја, a да се дешава такав случај 
да гладни и оспротели радници пигде не налазе 
заштите ни помоћп, премда се троше тако круп- 
ne суме пз разших фопдова за оспгурање n за- 
штиту радппка. Где год се тај сиромапмш радппк 
обраћао евс су ra устапове одбпле, a одбпло га 
и npeouliiinne, j ep mije пмао отклс да плати пет 
дипара. Када се такови случајевн дешавају у глав- 
пом граду наше земл^, јасно je да такових слу- 
чајева има и na разпим странама у земљи, na бп 

погребпо било да се o томе nnTaiby поведе брига 
na шадлежно.м месту и да се што пре приступи 
ревизији пашег соцнјалног законодавства и свих 
соцпјалппх устапова, које су бпрократизпране na 
штету самих радника. Треба осигурати могућност, 
да социјалне установе доиста служе за заттнту 
радника, те да се у њн.ма проведе хптпа реоргани- 
зација и да се измени апарат који данас у тим у- 
стаиовама тако ради, да допушта, да се бедап рад- 
ник смрзава безпомоћно na улпцама прстоинце, 
што ne служи na част im углед naine земл.е. Пошто 
je o смрзавап.у тога бедног радцика изишла само 
једпа белешка у новппама, као полицјски рапорт, 
a то пптање je тако круппо да се њнм мора поза- 
бавнтш n Иародно престаштштво, јер указује на 
спстсм лоше адмнпистрацпје no мпогробројним 
соцпјалпим установама^ na које се троше тешкн 
милиони пародпог новца, na Вас стога молим да 
MU  изволпте у Народпој скупштини одговоритн: 

1 — Je ли Вам позтато, да се no nohn у Бе- 
ограду смрзпуо радпнк, за кога ппсу хтеле пру- 
жити noMohn пи једна од социјалппх установа ни 
државних ни варошких у престопици? 

2 — Што кашпте предузети, да се проведе ре- 
оргаппзацпја no свим устаповама које пмаду бригу 
o заштптп радппка и o соцпјалном старању, за ко- 
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ристц    оеспослених и незаштићених    снромашних 
радника? 

3 — Јесте ли вол.ни донети пред Народно прет- 
ставништво законске предлоге o ревизији садањег 
ооцијалног законодавства у корнст радника, уз сма- 
ii,cii>e свих данашњих непотребних и безразложннх 
синекура и превеликих режија адмиинсграције no 

социјалним установама? 
Изволите, Господине Министре, примити уве- 

рем.е o моме поштовању. 
7 П 1934 године 

Београд. 
Др. Милан Л1етикош, с. р. 

11а|)0Д11и послапик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Иван Лончаревић и другови, народни послани ци, ynyliy,iy интерпелацију na Мнннстра унутраш- 
њих послова o терору државне управе за врије ме општннских нзбора у Дравској баиовини. 

Господине Министре, 

Слобода избора зајемчена je Уст<авом. Чланови 
41 до 52 иовог onhmicKor закона забрањују омета- 
n.f бирачке слободе н устаиовл.анају санкције за 

■свако насиље у TOM правцу. Бан Дравске бановннс 
и.чјавио je na сједници Бановинског вијеНа 3 сеп- 
тсмбра о. г. да ће битц опћински избори потпуно 
слободни. Исто нзјавили су претстглишии владе и 
Ј.Н.С. у иарочитом комупикеу у заједничкој сјед- 
ници, на којој су расправл.али o опћиноким избо- 
рима у Дравској баиовиии. Ни једном рсчју опћип- 
ски закои не усташвља какве треба.ју да буду кпи- 
дидатске листе са партијског стаповпшта, a § 2 Ба- 
iinmmcKC урсдбе зз Лрлвску ба1Говину изрнчнто у- 
станавл.а, да су кандидатске листе личне a irc пар- 
тијске прнроде н то овим ријсчима: Лнста се обеле- 
жава са презимеиом и именпм посиоцо листе. 

Ha осиову свсга тога бирпчп Дравске бановине 
почели су дп сасгављају канлидатске листе irc са.мо 
припалпицп Југкхловеиске Националне странке ие- 
го и бирачи, који у тој странци нмјесу орг;ишзова- 
нц и ови су у orpoMiroj nehmrn. Мпиистар без порт- 
фел>а г. др. Алберт Крамер плашио се je од те у 
лржлпиом погледу сасма конструктнвпе Beliiiiii', 
чија једина жеља je била, да дођу na власт у on- 
Кинама људи спремпи и чистих руку. Од стреп- 
ње, да се на изборима покаже истнпска вол.а 
народа и сва политичка немоћ г. др. Крамера, 
г. др. Алберт Крамер мпрао je најпре да увјери 
неупућену јавност, како je no државу onaeno, 
ако ;iohv у опћинама na власт „пункташи и 
противдржавни елементи", како се je изјавио 
v свомс позпатом говору у Марибору, са којим 
je отвопио изборну кампап.у у Дравској бапо- 
вини. Не слмо без сваког доказа, пего n без 
свакс стварпе оспове ппогласпо je све опозпппопе 
каплилитгке ЛИСТе n каплидлте кло сепапатистпчке, 
анационалне и противдржавне. To je био апел na 
власти и сигнал sa све one. којн би били \' иоли- 
тици и јавпом животу потпупо пепотрсбки, кад би 
се сазпало, да таквпх анашкуналних и противдр- 
жавних елемепата у масама Дрпвске бановине нема 
n кал би се на м.јеродавним мјестима увјеоили. да 
cv оваквп вмкачи илјопаспије злб no лржлву. по- 
пгто лажипм денунцијнцијама и из корпстољуби- 
востп тсрају парод у очајлњс и тск слмп тпме crna- 
рају   претходпе   услове   за   противдржавно   ми- 

шл.еп.е. 
По целој Дравској бановипи почело je дпвл.е 

гоњење бирача, који нијесу учлап>ени у ЈИС и др- 
жавне власти употрсбпле су 'сва могућа, протпв- 
закопита сретства за одвраћап.е тако зваиих ono- 
зиционих гласача. Физпчка насиља, претње, каз- 
ne, хпшења и сав политичкп терор узелн су маха 
и »оступало се je и прогпв кајчаснијих и у сваком 
поглсду пспраииих л>ули као против пске злочи- 
иачкс бапде. Да овс рпјсчи nn у колико нпсу пре- 
тјерапе, доказују овс чињенице: 

Среско пачелство у Љубљани под floB.No. 
756/1 од 13 октобра 1933 доставило je пекојим 
претставпицнма опозицпоне капдпдатске лпсте 
ово napeljeihe: 

У miTcpecv јавмог поретка n мнра наређујеи 
на осмову чл. Г)7 Закопа o унутрашњој управн, да 
na дан 15 оистобра 1933 год. за вријеме од 7 ча- 
сова ујутру до 19 часова na вечер ne СМИЈСте na- 
пуститп ваш стап у те псто тако примати пика- 
квнх  гостпју. 

Дозвол>авам Взм само, да се у времепу изме- 
1)У 11 n 12 часова послужите свог активног нзбор- 
ног права и да се у ту сврху задржавате изван 
свога стака у колико je то потребпо за пзвршење 
вашега нзбориога лкта, алп се на путу ne смпјсте 
дружпти са пикаквим лпце.м. 

Сваки прекршај ове плредбе казнићу без об- 
зпра na обичајни полицијски поступак na основу 
чл. 69 Злкоиа o унутрашшој управп са повчаном 
казнбм од дии. 500.— односпо у случају пеплаћа- 
ња ове казпе у току од трп дана сл Ш-дпевпи.м 
затвором. 

Против ове паредбе имате право жалбе na кра- 
л>евску бапску управу у ЛЈубљаии, коју би трсбало 
предати овдаши.см среском пачелству у року од 
15 дана, ке рачунајући лаиа прсллје. 

Bania жалба пак нема одложпе снаге. 
Срскп начелпик: 
Жнидаршић, с. р. 

()во наређење се крије за jastm поредак, ero- 
га je бпло достављено лицима, која ucii no своме 
звап.у и достојанству ne би правила никаквв не- 
ред, као n. np. свећеппцима!'Да буде nponnja ова- 
ког поступка потпуна, дозвол>ава се правожалбс 
у року од 15 дапа, a дбставља се уочи пзбора! 

»Закон горе, закоп доле.« 
Срески начелппк у Кампику, Вовшек, претио 
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.je ca пропжствнма окпма, зз које би дознао, да 
прсгледавају бирачке спискове, саставл.ају ван- 
страначке кандидатске листе и скупљзју потписе. 
Тако je преслушавао сељака Рсианшека из Хом- 
ца код Камннка, јер да саставл>а опозицирну листу: 
sanpeTno му je ca арстацијом, aiKo буде скупл.ао 
погпнсе за своју лнсту. 

Исти срески начелник сазвао je у опћнни И- 
хак некошцину бирача и запретио им: »Одмах hy 
вам одузети onli)iHy, коју ere добилп, ако не буде- 
те гласалн за листу. коју je поставила нациопална 
страика"; трговца Миха Лаха из опћине ВрхпоЛ)е 
при Камиику позвао je 11 ссптембра ове године и 
запретно му, да he му затворити госшону, ако се 
буде мешао у ог1!шнске изборе. 

У опћиии Трзии no жељи среског иачелиика 
сазвао je учитељ A. Рнглер народ и прнпретио му, 
да he изгубити самосталмосг опћине, ако неће гла- 
совати за нацнопалиу страпку. 
( У правној државн поштују се закони, барем 
сз стране властп; када престаие и то, настаје хаос, 
од чега може највише држава да страда. Срески 
кчелинк у Камиику ие само да није за време on- 
ћинских избора показао ни најмање воље у томе 
погледу, него се je пспољио као неки бољшевички 
педагог како ne треба поштовати закоп. „Закоп 
горе, закон доле, мн ћемо Beli свршити...", казао je 
тај полптпчкп ГТестг>лоцн двојпци сељака Јосипу 
Дечиану и Франу Кпезу, којп су дошли к њему у 
ствари onhnne Рашица, која je неприродно npn- 
кључена опћини Трзин. 

Срески пачелпик Вовпгек позвао je жупника 
Лапеза Кеппца нз onhnne Ихап и казао му: »Код 
вас саставл.а се опозпцпоиа капдпдатска листа. 
AKO буде ona побиједпла, ваше просвјетпо друштво 
биће укпнуто«. Какав посло ииа просвЈетно дру- 
iiiTBo сл onhimcKiiM пзборима? Ту je допссеп лп- 
каа како пекп експонирлпп државпп чиновници 
злоупотребл>авају просвпјепге тежп.е једног nai- 
предпог 1гарола у подитпчке сврхе, a после rorai no 
п€Том аморалпом припцмпу вичу, да парод у npo- 
свпјетппм удружењима repa полптнку. 

Истп господин срески поглапар — није то ка- 
кав турскн ara — позвао ie 25 IX o. г. у среско 
пачелство сељака Јернеја Липовшека и казао MV: 
»AKO будете оастављали листу (тј. вапстрап^чку), 
све hv Baic позатваратп«. 

OnluincKor секретара у Кампику Турншека по 
звао je к себп пстп срескп начелник n обећпо MV, 
да he у булуЈје остати опћиноки секретар, ако на- 
пустп вапстрапачку лнсту. Поппч) то ни.је учинио, г. 
срескп пачелпик протерао га je папелбом од 2 
септембра ове голипе на оспову чл. 12/4 Закопа o 
заштити држапе. F^BO, и Закон o државпој заштп- 
ти морао je да буде злоупотребл>ен од ове дпке 
државпог чпновппка. 

Сел>ак Јакоб Мајлпч ИЗ onhnne Ихап затражпо 
je оружпп лпст. Срескп начелпнк г. Вовшек пекао 
му je: »Упедпт hy пптап>е namer оружног лнсто, 
кад вас будем вплео на владпној лпсти. A ако 6v- 
лете радили за опозпцпопу лнсту, аретират hy 
Вас.« 

Вргпелан друг г. Вовшеку био je пачелпик 
среза Маппбор — Деспи брсг г. Милпн Макар. У 
onhnnn Хоче звао je к 'себп појелппе бпраче и Ka- 
sao њима, немасе ne пачају у полптику n нека pahe 
чпсте пл>уваоппке и патосе. Прппретпо им je, да 
he им за свакп пајмап.п  преступак одузети коп- 

цеспје и казпити nx. Како je тај господмп »nncnn- 
цирао пзборе« na дап пзбора, како су послије ње- 
га долазиле na биралптта неке с|)ормирапе бапде 
и терорпсале и батипаче парод, образложилп смо 
Beh у једпој другој пптерпелацијп. 

Начелпик среза Марпбор — Левп брег г. др. 
CeneKOBnh пзјавпо je na једној од својих агнта- 
П11јских туриеја, у onhnnn Шчавница, да опози- 
ционе кандидатчже лпсте тпипдлер nehe потврдп- 
ти n да nnje важпо, какав he да буде резултат оп- 
1шпскнх пзбора, iionrro he on послпје избора раз- 
ријешити све каадпдате са листе Шпнпделр, у слу- 
чају, да побиједп ова листа. Једпако je изјавпо 17 
септембра у месту Св. Ana na Крембергу: Ако no- 
бпједе против владипе листе, 6niie резултат попи- 
штен. 

У onhnnn Кошакн паредпо je састављачима 
6irpa4i<nx сппскова, да упесу у бнрачке сппскопе 
onhnne Кошакп све државпе n самоуправпе чпнов- 
ппке, којп имаду стан у onhnnn Кошаки, a na слу- 
жби су у Марнбору, и ако имаду no закопу избоп- 
но право у Марибору. Тих бпрача било je око 140. 

Г. Сенековић nnje пропуетио ни једне пајма- 
ње прплпке, да oneMorvhii пзборпо право бпрачп- 
ма, за које je држао да нпјесу присталице Jvro- 
словепске (гациопалпе страпке. Tako je n. пр. бпв- 
nin Miimrcrap Ивлн Весењак тражио од своје onhn- 
ne Крчевппа домовкицу, која му je и издата, али 
je среско пачелство ту домовппцу поппштпло са 
мотив.тијом, да закл>учак onhnne o давању домов- 
ппце г. Весењаку nnje довољпо осповап. Међугим 
je кандидат na листи Југословспске националне 
страпке CpeiiKo Крајпц добио од onhnne Лобреп>е 
ломовппцу, n ако пигда nnje имао стап у тој on- 
liiinu. Onhnnapn су се протпв оваквог протпвзако- 
иптог поступка жалилп, a среско Јгачелстео je по- 
газило закоп n одбило ову жалбу. Слпчних случа- 
јева je било разуме се више. 

ČpecKii иачслпик г, др. CeneKOBnh позвао je к 
себп 18 IX ов. г. бив. nap. послаппка г. Фрању Же- 
бота и запретпо му. да he MV секвестпрати аутомо- 
бил и забранити свако кретање у срезу, ако будс 
пгптпрао прплнком onhnnoKnx пзбора за опозпцп- 

ју. Касније je г. Жебота Kon(|)iinnpao. 
Како je државна власт потпомагала терорп- 

стички рад капдпдата na листи Југословспске на- 
цпопалпе стртгке, нека служи само једап прнмер: 

У onhnnn Ослушевцп у срезу Птуј изјавио je 
иосилац лпсте Луг. пацпопалпе страпке Лах посдо- 
по\)И угл.епика у Подгорцима, Хавласу: »Bn ere 
потписали противдржавну листу Јанжековића. 
Crora вам на оспову телефопског наређења сре- 
ског пачелства дајем ултпматум да у року од 48 
часова одлазите, ипаче hy вас протјерати.« A брат 
овог капдпдата Лах изјавио je: »Сви he бптп затво- 
ренн, којн iie гласати за лнсту Јанжекооића.« Ta- 
ко се радило no цнјелој Дравској баповипи. По 
упутствпма баповпнског секретарпјата Југ. пацпо- 
палпе странке, аштпрали су присталице ове стран- 
кс n државпп органи од последЈвег жапдара до 
среских начелника тиме, да су све остале кандидат- 
ске листе проглашавали за противлржавпе и тако 
обележпли 90% бпрача у Дравској баповипи за 
противдржавни елемепат. Ko je бар мало упозпат 
са прнродпнм закопом o психологији људскпх го- 
мила, тај he да cxBaha, какав no државу разораи 
посао су обавл>алп претставпици државпе власти у 
тој пзборпој KaMnaibn! 
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У срезу Птуј обележава тактику »државотпор- 
иих« присташа Југ. иац. странке чии.еннца, да сс 
je нарочито у том срезу са те страче иа даи избора 
прибегавало срествима деморализације, која су 
■гекада баш у тим крајевима аустркјски и гериано- 
филскн arciiTn снстемаЈГскн употребл.авали ну1)е- 
њем алкохолиих пића и иовца. Из обнмног мате- 
ријала само један примјер: У опћиии Kor газда 
Роверт Кошар на дан нзбора служио Je у двори- 
шту свог нтта бираче кроз цео дан ракијом, ви- 
ном, чајем, цигаретама, колико год се коме про- 
хтело, a агитатори Југ. иац. странке су нудили и 
нсжацза гласове. HanoMnibCMO, да су Кошарева 
дворнште ii биралиште раздалеко једио од другог 
само 25—30 мет. Народ прича, да се je ту потрошм- 
ло само вина око 2 хл. У опћиии Сромље, срез 
Брежице, служилн су бираче ракијом чак na бира- 
лишту у школи и јавно испред школе. 

Како су сретеи начелници онемогућавали са- 
ставл.аље опозиционих кандндатских листа, иека 
служи и овај пример: У опћини Љутомер-околппа 
жандармерија je забранила сваку личну агитацију 
опозиције, a среско иачелство одбнло je молбе за 
свакн закоиити састанак бирача опознциоиара. Сто- 
га je разумл.ив огроман број казни. Народ je био 
у дилеми: Или до не учествује у изборима, и да га 
режнмлије поново прогласе због тога за протнв- 
државни елемеиат, или да иде иа нзборе служећи 
се редовним законитим срестБнма и да буде за то 
кажн.ен. Народ се je преварио. Проглашен je био 
за противдржавин елсменат, пошто je у изборнма 
учествовао a поред тога још и кажњаван. Среско 
пачелство у Љутрмеру претило je кандидатима na 
опозиционој листи. Принудило je н. пр. пекога Го- 
лобиша, чије двије ћерке су учитељице, да je пот- 
пиоао реверс, да неће нћи ka гласовашс; hepKe би 
биле отпуппене из државне службе илн премеште- 
не ако би on гласао. Од г. Липовцз, кандидата на 
опозицноиој листи затражило je среско гтоглавар- 
ство, дз мора кандидатуру одложити иначе he бмта 
iberoBii сииови отпуштени из државие службе нли 
преиештени. Среско начелство je позивало на са- 
слушаван.а радннке, запослеие код железннце и 
путаре н претило ИМ, ако не би гласали за Југ. 
нац.  странку. 

Новчане кззие, аретације, конфинације. 
Што се не може ријечима описати, то he се 

боље нлустрирати сав терор и прогоии, којима je 
био испг>ста;вљеи поштен народ у Дравској бано- 
вини са стране државне управе, безбројне казне, 
xanuieiba и конфииације за врнјеме изборне кам- 
пање, a нарочнто у очи избора. 

Срез Коњице пружа нам у томе погледу слн- 
ку правог некодашњег турског вилајета. Срески 
начелник Cyxa"i кажњавао je новчаио казнама у 
нзносу од no 1.000—5.000 динара сваког, којн не 
пригтада Луг. нац. странци, ако je протнв н>ега по- 
стојала денунцијацијв, да je разговарао o опћин- 
ским изборима na било да и ннје учествопао у ми- 
каквом овакпом разговору. Овакве казне задеснле 
су ова лица: 

Учител.ица Рот из Витап.а 1000 дин и пензио- 
писаи.е, учител. Контлер нз Прихове 1000 динпра и 
neH3Hoimcaibe, учител. Пореита из Витам.а 100 ди- 
иара и премештај, Полегек Антон, сељак нз При- 
хове 1.000 дин., Здолшек из Лоче 1.000 дин., Кра- 
чун Франц из Жиче 2.000 дип., Всзспшег Карол из 
Koibima   1.500 дин.,  Лаурих  Антон,  фабрикант у 

Коњицама 1.000 ДИН., Сумср Мартин из Коњица 
6.000 днн., др. Макарол Франц, адвокат из Кољица 
15.000 дин., Храстник Фргвш из Кон.ица 5.000 дин., 
жупинк Жганг нз Св. Купготе 5.000 днн., др. Сев- 
шек Макс, лекар 500 днн. (из Оплотнице), Вахтар 
Јоже из Оплотннце 500 дик., Товорник Фраии, ап- 
хидијакон из Коњица 5.000 дин., Храстел> мл. из 
Витања 1.000 дин., Хохи.ец Фрзнц, жупннк из О- 
плотннце 5.000 дии., Павлнч Петер нз Св. .1ернеја 
при Лочах 5.000 дин., Безјак Ложе, жупник из Зре- 
ча 5.000 днн., Томажич Аитои, жупиик из опћине 
Жнче 5.000 дин. 

Овд^је смо иабројили само иекоје од тих не- 
срећника, који могу данас, лишени сваког уточи- 
шта и праве заштнте, само joui размишљати као 
неки модсрпи ориенталци o народној пословици: 
Бог високо, a цар далеко. 

Какве ииструкције су морали да имају од сре- 
ског начелника г. Сухача жандари, неће битн тешко 
ПОГОДИТИ na основу овог тппичног случаја: 

Ha дан 5 октобра о. г. дошла je из Коњица у 
ontiniiy Зрече жандарска патрола, ушла у подне у 
стан секретара ондтцње Задружне штедионице г. 
Алојзија Крижиика, извршила преметачину у ста- 
иу н Крижника одвела у Коњице. Ha жандармериј- 
ској стаииЦи примип na je командир Марко Паде- 
жанин и као неки иарочито подесан »културтре- 
rep« за сјеверне крајеве наше државе почео ne- 
сницама ударати Крижника и, срушивши га на тла, 
газно га je ногама говорећи му: »Tu пагтина курво, 
ти римска свињо, и твој жуппик добиће ово исто 
кад дође OBDMO.« Huje најгоре то, да се може у Ha- 
rnoj држапи лрситн такав случај бруталпостн и 
вјерскс 11Ртрпел>ивост11 са стране јсдног подређе- 
ног државног oprana, него чпњеиица, да he како 
све нзгледа — тај деликт остати пекажњен можда 
he бити тај отреснти и јуначкч комапдир чак по- 
хвал>ен — н да народ са изразитнм правним осје- 
hajiiMa долази до за|кл>уч1<а: Па ово се не дешаоа 
без знаи.а и волЈе BvicoKe госгтоде у Београду! Са- 
veant consules! 

У срезу Камннку типнчаи je овај случај: До. 
Потокг<р, адвокат v Каминку, тужио je суду сре- 
ског начелннка г. Вовшека. Судгка расправа je би- 
ла 4 октобра о. г. прије подне. Поподпс истог дана 
позвао je срески начелиик г. др. Потокара к себи 
и казпио га на 20 дана затвора и 5.000 дннара нов- 
чпие казне са мотнвацијом, да je г. Потокар олр- 
жао у својој канцеларији изборни састанак. Г. По- 
токар je заиста позвао у своју канцеларију неко- 
лицнну канлплатп, да су гтотписали нзјаву. Бивтпег 
претстојкпка onhime н народног послаиика Ферди- 
нанда Новака ухаиснла je жаидармерија no пало- 
гу среског пачелпика Вовшека и олвела га у Мари- 
бор у полицпјски затвор. У иаређењу среског на- 
челника нема пикаквог образложепЈа. Једини раз- 
лог за хапшеп.е бпо je свакако тај, да je био г. Но- 
вак посплац капдндатске листе за onhunv Кампик- 
околица n да je у пнјеломе срезу познат н цпјењеп 
кгх> бкстар, отпеспт јавпи радник n вапредно по- 
ттеп човјск. Hpomija у н>еговом случају постојп у 
томе, да je био ухатииеп, да не би могао гласатн, 
a да су билн из судског затвора аутомобилом до- 
везена na биралиште у опћину Шчавиица двојица 
осуђенииа Зорман Фридерик и Брезник Мпха, по- 
елије гласања били су послужени »изборним ви- 
noM, гулашем и печеп>ем«. 

Бившег претседтгка onhnne   Хомец,   Грегора 
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Репаншека, казнио je г. Вотиек са 2.000 линара. 
потто je састапл>ао кандидатску листу и пошто i^ 
био кол њепа у посети — и то je кааниво, Bor бп 
го знао no каквом закоиу — бившн народни посла- 
ник г. Jaires Штрцин. Ми знамо само, ла г. LUrp- 
цин није никакап хајдук и да би требало казмнти 
г. Решншека ради јаггаковања. Осим тога олузета 
je г. Репашпеку гостноничка концеснја. за годину 
дана. 

Beprairr Мавоициј, 6HR. профссор у Цел.у, био 
je ухапшеп лпе 5 октобра и одпелен v Цел.е. RHO 
je претстгвиик опозициоие кандидатске листе. Ње- 
говом ouv, гостконнчару у опћинИ Мправче, затво- 
пио je срески начелппк гостиоиу, a његовог брата 
Јанеза Бепгапта мл. позвао je к себи срески начел- 
ник, из разлога, потто je исти докавао претстој- 
iniKv опћине, да v iieKoj искл^чиво еко1томској 
сгварп mije правилно narivnao. Срески намслинк ie 
рекао томе Берганту: »A ви сте она свнња, која 
прави немир«. Послије тих пијечн CKIHIVO му je ca 
олјела знак католичке акпије и зиак Просветпог 
савеза. Сала схваћамо поједине жацдаЈре, који cv 
у опћинској изборној камиаи.и много оперисали са 
изразом »свчп.ох: Добром кгмнћи треба одличнрг 
Mai'CTOpa. Ссл.ака РучигаЈа из ЈТоке je cpecKir на- 
келник Вовпкмч ухагтпго 7 актобпа и осулио га на 

•20 ланз затвора. Разлог: Ручигај саставлЈап ie опо- 
зициону канлидатску листу. Оваквих случајева je 
било m'un v Камвичком спезу. 

У срезу Марибор — Лсви брег — домени сре- 
ског начелника др. Сенековића били су аретирани 
— 14 октобра бно je ухапшен носилац апозицио- 
не листе у опћини Шчавница г. .1оже<|) Шпипдлер 
и кЈажњен на три дана затвора; одмах je био од- 
веден у затвор. Бајаги je одржао један састанак 
бирача. Ha дан избора у 6 часова у јутро ухапше- 
ни су били претставници опозипионе листе г. 
Франц Брезник и његов заменик Андреј Жижек 
са својих 62 годнпе. 

У опћини Кошаки осуђени су били од среског 
пачелиика иа пеколпко дапа затвора због тога што 
су разносили бирачима зтворена писма носиоца ли- 
сте г. Иваиа Весењака, министра у п. ова лнца: 
Беранич Фрапц, Инкрет Антон, Шешерко Јожеф, 
Волер Иван, Киуплеш Алојзнј, Грах Иван. Разуме 
се да су се на даи избора налазила у затвору. Сам 
носилац листс г. Иваи Весењак био je 7 октобра 
даље конфиниран. Осим тога су били no наређењу 
г. др. Сенековића ухапшени у oriluimi Песпица 
Вајгерл Фрапц, Јуранчић Јакоб, Рибич Антоп, 
Гундл И. и Цвнкл Апдреј нз onhiuie Кошако, 
Шантр Јакоб из Јакобског дола. Без сваког истии- 
ског разлога казпно je др. Сенековић: г. декана 
Франца Гомилшека од Св. Бепедикта са дин. 1.000 
и пет даиа затвора, капелана Аптопа Боштеле са 
1.000 динара и три дана затвора, исто тако ова 
лица из Св. Бенедикта: Демиш Фрапц, Хериц Ан- 
тон, a из oiiliime Песница осуђени су бнли новча- 
иом казпом: Шпарл Франц са 1.000 дми., Флајшха- 
кер Јосип са 500 дин., Алексамдеп Хојнпк са 500 
дин., Кпуплеж Карол са 200 дип. итд. Носилац и 
претставник опозиционе кандидатске листе г. 
Франц Шпудерл био je аретиран дне 13 октобра о. 
г. у 7 часова na вечер и од др. Сепековића кажњен 
na три дапа затвора, с тиме, да има казпу одмах 
наступити. 

У срезу Марпбор—Деспи брег, домеип среског 
начелника г. Милана Макара кажњепи су били: Но- 

силац листе у опћини Хоче г. Аптон Новак 300 и 
Рајмупд Визер 300 дип. Последњег je на друму 
аретирао као пеког разбојника жандарм Ажбе, при- 
везао га na жапдармертској станипи за један ду- 
гачки сто, псујући ra: ..Ви сте бараба, свип>а итд/' 
Зашто, то Гш могао образложнти једино помепути 
г. жанларм и нико лруги na свету, a пајмап.е г. Рај- 
мунд Визер. Тамо je био аретиран и Речник Јапко, 
који je разпосио позиве за гласање, падал.е су 
били исто тамо na лап нзбрра аретирапи: Зидар 
Лудвик. Лебе Алојзија. Брегапт Јоже. Речник 
Франц, Верлппк Фпањо. Визер Рајко. Да пису билп 
ии криви ни дужни. произлази из обећања жан- 
дарма Ажбе-а Рајку Визеру, да he га одмах испу- 
стити. ако he ла гласа за капдидата .I.H.C. Папежа. 

Исти г. Макар пресудпо je na повчапе казне 
Јанеза Жолнира. сељачког сина из Маколе (1.000 
дипЛ и обућарског »пјстопп Мартина Липопика 
из Лимбуша код Марибора (500 липЛ и затвор, пр- 
во помепутог чак na 20 дапа затво(1а. посиоца ли- 
сте у onhntin Фрам г. Ивапа Петка (1.000 лип."), a 
Мдртипу Мегличу je срескп начелник г, Макар о- 
бећао, ла he му опростити казпу (1.000 дин.У, ако 
буле гласао за каплидата Кодрича. To je уједно 
најбољи локач. ла СУ бнле пресуде г. Макара са- 
сма самовоЛ)Не, без потребпог супстрата за кажња- 
вање. 

У срезу Ново место ухапшеп je био 13 октобра 
трговап Торумбељ В. из onhnne Шмнхел Стопиче, 
представник опозпциопе листе те je био одведен у 
Ново место. У среском пачелству пуштеп je из за- 
твора. Претставник опозиционе листе у Топлуца- 
ма, кројач Матпја Блатпик, ухапшен je био 15-1Х 
са мотивацијом, да je агитирао против Рома, no- 
сиоца листе J, H. C. Командир жапдармеријске 
стапице Шлаус претио му je na све могуће пачипе 
n рекао меИу осталом и то: ,.Дотле hy те прого- 
niiTn. док ne кретташ, ако ne гласујеш за Рома". 

Дне 14 октобра о. г. жаплармп су правнли ку- 
ћпу преметачипу v cranv г. Мартппа1 Стапича, ка- 
пелапа из onhnne Шт. Петер. Преметачнна je била 
безуспешна, a ппак je био тај капелап ухапшен и 
одведеп v Ново место. Срески подпачелпик казпио 
га je ca 300 дипара повчапе казпе с разлога, да je 
капелан тобоже скупљао потписе за ту листу (ono- 
зпппопалпу). Ha капелапов приговор, да je no за- 
кону дозвољепо скупл^ати потписе за листе, под- 
начелник му je рекао, да je била намјера владе, да 
се поставе само листе J. H. C, a пошто су ..пупк- 
таши" почелп састављати своје листе, потребпо je 
да се то гтрепрпјечи. 

Немогуће je замислити, да je једап такав функ- 
nnonep државне управе изговорио na памет те рн- 
јечи, које бацају nvnv свјетлост na хајку, коју су 
власти подигле na безазлепи народ у Дравској ба- 
повипп. Народ се je поуздао у закоп и жегове npo- 
nnce, у изјаве са владине страпе, да he бити избо- 
ри слободпи, поуздао се je у то, да he државпа 
власт барем прпвпдпо поштовати закоп, који je 
она доппјела за опћннске изборе. Ако пак влада 
nnje мпслила дозволити пароду, да on no своме 
нахбђењу бира cnoje претставнике у опћинама^ он- 
да je миппмум правпог осјећања пемиповпо тра- 
жио од владе, да ona jacno и звапично, не преко 
пеког подређепог чпповпика пего ca зваппчпом де- 
кларацијо.м пзјавп пароду, да у противности са за- 
копским проппспма за onhiinci<e изборе nehe да 
дозволи опозицији да учествује у изборима и да 
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he бити допуштене само кандидатскс листе Ј.Н.С. 
Жван Јосип из oiiliime Топлице био je 11 ок- 

тобра од среског мачелника Ново Мссто npccvhcii 
на 1.000 дииара или 20 дапа затнора, тимс да за 
вријеме од 24 часа наступн издржавање казне. Раз- 
лог: Агитација против Ј.Н.С. Барбић Албни, тако- 
hep из oniinne Топлице бно je од среског пачелства 
кажњеи са 1.000 динара повчаие казне или 20 дама 
затвора тобоже, да агитује против Ј.Н.С. и тиме 
узнемирава иарод. 

У срезу Птуј у опћинн Kor жандарми су ни 
криве ни дужпе ухапснли у очи избора, 14 октобра 
сељака Франца Задравца, сељака Јеронима Задрав- 
ца и секретара Задружне штедиомице Јоша Клаљ- 
чара. 

У срезу Љутомср кажњавани су билиуопћини 
Љутомер—околица било због сакупљања потписа 
за опознцноналну кандидатску листу, било због раз 
говора пади cacrnna каилидатске листе: СлавИћ 
Франц 500 динара и два дама затвора, Иовак Дра- 
го 500 ДИН., КраЊЦ Аптои 200 дин. илн 4 дана за- 
твора, Јаншовец Јаико 500 дииара или 10 дана за- 
твора. ЛиповеЦ Игмац 500 дии., v опћини Вержеј: 
Фраии Галундер, посилац листе на 2 дана затвора 
и 2.000 лпн. Л кажи.епм cv били и други за1 које сс 
je сазиало, да су радили нли разгопаралп ради са- 
става кандидатске листе. 

У опћнни Слатииа Радсмци среско пачелство 
казннло je без икаквог локаза кривице Фрамца Хи- 
меркајна na 1.000 дин. и два дана затвора јединр 
из разлога, пошто су била дврјица сел.ака код 
и>егл na посети. 

Срез Кочевље, Изгледа да ру и v том Срезу 
прнсталице Ј.Н.С. агнтирпли много са прдмиђива- 
њем, са пићем и повпем. To cv na im. радили пред 
избормнм локалом у опћини Лотки поток. У оп- 
iiunii Содражнца и поред зпкопите зпбране биле 
су гостиопе од пристата Ј.Н.С; цело време na дап 
избора отвореие n TV се ралило са подмићивањем 
са THIICM и новцем. Исто тако je v Ријбници пред 
избориим лркалрм iio.iMiiliiii'aihe поице.м и цига- 
рама. 

Кажн.ени cv бнлн Гребемц Иван из Рибнице na 
2.000 днн. пли 20 дана затвооа, Лавренчић из Со- 
дражице na 1000 дин. илн 20 данп- затвора, Клли 
Иван из Рибнице na 200 днп. илп 6 дама затбора, 
Шкуљ Карол, бив. наррдни послапик na 3000 дип. 
или затвор, a капелап Кампа из Лошког потока био 
je иа пред вече избора аретираи и затворен na жап- 
дармеријској стаинцн na после одведен v Кочев- 
II>C. само због тога, да mije могао ла гласује. По- 
гооелец Ивап из опћиие Стрчте кажњен je био на 
1000 дии. новчане казне или 20 дапа затворп. и ако 
пнје могло бити среском начелиику иепозмато, да 
Mv je послел11>а поплава v Стругама ианијела or- 
poMnv ттету и да je изгубно скопо cne своје имање. 

У ćpesv Метлика десио се je једап веома r-ma- 
чајm .'(oraiiaj: Франц Плут сел>ж< из KAovifp'a био 
ie кажи.еи на НОВЧанУ казиу (500 дин.) због тога 
mro je иа збору Ј.Н.С. у Подземлл' v одговор на 
тврћење ГОВОрника и кандидпта ЈУлиЈа Мацелс. да 
je свако, ко ne гласа за ihern антидржаван човек, 
vamiKiivo: „ДрЖава ннгте ви! Ми спи смо за лр- 
жаву! Жимола лпж;1на. Доле п1)авн ЛјУДИЈ лолс C*lVi< 
и Мапеле!" Дпжимо, ла je јелипсгиси aiVnaj у хи- 
стопнји лпжапа иа иијеломе свету, дч тоеба клзми- 
ги човекл, који вниче: „доле лржава", јасно.је са- 
мо no себи, a кад ко викне: „живела држава" опет 

је кажњен. ARO г. Министар упутрапЈЊИх дела про- 
пусти да ne задовол.и правду и пружн задовољење 
ocyi)CiioM Плуту, опда му ne преостаје ништа дру- 
го, nero да допссе једап законски предлог, no ко- 
ме he из nanio државе створити државу мутавнх 
л>уди. 

Срез ЦелЈе. Чукала Макс, иоснлац опозицноне 
листе у onlinnn Врапско-околица пресуђен je био 
од среског иачслпика у Цсл.у иа иовчану казиу 
М.О0О дпн.) iioniTo се je код и>ега (a не може иегде 
у шуми) оаставлЈала кандндатска лнста. Са истог 
Ј^азлога кажњеи je био 7 октобра о. r. од среског 
иачелстпа no чл. 23 Закона o зборовима сол>ачки 
син Чремошник Франц из опћине Св. Петар у Са- 
ПИЊСКРЈ ДОЛИНИ na лна дана затвора и 500 дип. 
новчане казне. Исто тако и истог дана кажњен je 
био иа 1.000 динара новчане казне или два данп 
затвора Доклер Manija. Међутим je Доклер Матнја 
умро. Кокоља Мартниа из опћине Перново пресу- 
дило je среско начелство у Цељу 4 октобра na нов- 
чану казиу (ЗПО дин.) или 6 дана затвора због тога 
IHTO су сеоски момци у његовој гостиопн разгова- 
рали o изборима, осим тога CJICCKO начелство je 
одлукбм од 5 октобра затворило н.егову гостио- 
ну за нрпјемс од једпе године. 

Са тим OIIIICOM нисмо исцрпплн сав матернјал, 
али neti ти наведени случајеви узетн као цјелииа, 
даду једну ружну глику o државпој алмиипстра- 
цијн, ружну и драматску. He можемо ни једаи ча- 
сак помнслнти, да Мипнстар уиутрашњих лјела 
mije знао. na какав брЈгралан иачпи cv се вршиле 
припреме за огјћинске изборе у Дравскрј бацрвини 
и каква терорнстнчка спества je употрсбл.авала у 
очи избора п na дап пзбора његбв^ хправа у Драв- 
ској банрвини. Сав тај терор у Србији су га за врп- 
јеме турског деспотства звали зулум — био je 
добро c.MHim'ben, како je прпзпао Миппстар без 
портфе.Ћа г. лр. Ллберт Крамер у својој изјави у 
„Полптици" од 17 октобра о. г.: ..Велнку заслугу 
за успсх имају ор.ганизајције Југословенске паци- 
оиалпе странке, које су у свакој општшт развиле 
јодпу дрбро смншл.епу anuaunjv." И сам r. др. 
Крамер, који, какол1зглела mije v ствари Ммпистар 
без портфељаЈ nero Министар за припремзње теро- 
ристичких пзбора, боравио je луже времеиа у 
Дравској бановини, организујући агитпцнју прел 
onlinncKe пзборе. Надвећи интелектуални творац 
Крал.евипе Лугославпје, мокојип др. Лаисз Еванге- 
лист Крек, узвикпуо je једиом v Покрајипском сл- 
брру v Љубљани \- борби за ослрбрђење, показу- 
јући руком иа MOKpaiimcKor прстсјсдпнка баруна 
Хајма: ,,Ту je Амам!" A барун Хајм био je странац, 
био je Нјсмац и као такав борац против уједињења 
јужпих Словена v лан UIIH.N' inin\- Крал.енипу Југо- 
олавиј\'. A ла ускрсме из гроба raj rcmij Југосло- 
непа, др. Kpek, и ло1)е v нашу CKVIIIIITIIIIV, према 
коме, госполиме Мштстрс, би no Вашем мтмл.еи^у 
11р\жио on дпнас pvKV и \'3BI!KIIVO: ,,Ty je Амаи, 
iiajneliii иепрнјател. Лугослаиијо, којп pvimi државу 
v дути народа и v срцима појелимаца?" — Оп- 
himch-H избори у Дравској баиомтш иису били 
триумф конструктивног југословеиства, како je ре- 
као г. лр. Алберт Крамер у пометгој изјави, него 
триумф Mopa.nio разорпог рада и то iia заиста 
„осетоћивом и препажиом делу name ј\1ословемске 
ni'.'nme". Ko руши у лл-дскмм срцмма послсдил- 
троптицу iioiijepciha у лржавпе лаконе и увјерета, 
да живимо у правиој држави, taj тшткопава тсме- 
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ље, на којима je carpal)ena држава, и обавља анар- 
хистичке послове! 

Стога Вас, Господнне Мннистре, не питамо, 
да ли Вам je познато, шта су све раднлн Ваши op- 
ranu у Дравској бановипи за вријеме опћинских 
избора газећи систематски све пропнсе опћииског 
закона o правилним опћинским изборнма, иего Вас 
пнтамо, кад се већ пистс постаралн, да се изврши 
прбпис § 52 onliHHCKor закопа o правилним општин- 
ским изборима: 

1 — Чиме правдате, Господипе Министре, Ва- 
шу делатност у отклањању противзаконитог управ- 
л.ања Ваших oprana у Дравској бановинн за ври- 
јеме опћинских избора? 

2 — Да ли мислите шта учинити и што ми- 
слите учиннти, да се за вријеме тих избора народу 
и појединцнма нанијета моралпа и физичка штета 
надокнади и народу поврати noBJepeibe у државпу 
управу? 

Примнте, Господипе Мимистре, и овом прилн- 
ком увјерење O нашем nomTOBaii)V. 

У Београду, дне 26 новембра 1933. 

Народни послапнци: 
Др. Иван Лончаревијј с. р., Стјепан Ваљавец с. р., 

Кнежевић с. р., др. Грубер с. р., др. Ннкола 
Никић с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Иван Лончаревић и другови, народми посланици, упућују интерпелацију na Министра унутраш- 
њих дела o преправл)ању изборних резултата приликом општинских избора у Дравској бановини. 

Гооподине Мишистре, 
Стаповннштво Дравоке бановине са задовољ- 

ством je поздарвило лови закон o опћтгама у увје- 
peiiA', да je тим законом осигурана слобода избо- 
и да ће шарод моћи бирати у опћишске управе по- 
штене претставннке и одличне економе, у које има 
потпуно повјерења и icojn ће у ово доба тешке еко- 
помске кризе управл>ати опћннском имсдаином са- 
весно и у добро иарода. Стога je грађанство са ра- 
дошћу гточело саставл>ат1И кандидатске листе и то 
не са становнитта полнтичког припадања него са 
cTaiifCBirmuTa ековолтског. У томе мишл>ењу — бо- 
ље би требало рећи — у тој забунн — народ je био 
потвр1)еи једпом изјавом заступника Владе и ЛИС 
као и изјавом бама Дравске бановине да he бнтн 
onlvHHCKu избори потпуно слободни. 

Али већ у почетку пзборог акта било je са- 
свим јасио, да управна власт не мнсли чт најмаЈве 
на то, да треба поступати no прописнма закона o 
избориој слободн и званнчне изјаве o изборној 
слободн поштовати. Срески иачелннци свуда су са 
свом силом покушавали, да онемогуће састав опо- 
зиционнх кашдидатских лнста. Лнчно агитирали 
су за кандидатске листе ЈНС и против састављања 
других, то јест опозицпоних каигдндатских листа, 
позивалн у канцеларијске просторије на одговор 
саставл^аче опозицетоних листа и пријетили нм и 
наглашавалн, да опозицноше кандидатске лнсте 
nehe бнти потврђене, да he бити евентуалво иза- 
брани кандидати оттозиције одмах разрешвии, да 
he самосталннм огпптипама одузети самосталиост. 
Опозиционе лнсте прогласнли су за противдржав- 
не. По шалогу среских начелимка обилазнли су жан- 
дари села, претили бирачима и пријављивали 'оне, 
маји су саставл.али или помагали прн саставл>ању 
опозиционих кандидатских листа. Свакој овакој 
поијави следило je саслушап.е и кажп.ење. У свакој 
општинн бнло je no внше људи кажн.енлх na вели- 
ке повчане казне од 2000 до 5000 дпнара или су 
били npccyljeiiin na затвор. Само у срезу Коњице 
изиосе »говчане казне укуппо око 130.000 дип., ne 

много маље него je изпосила noMoh владе од по- 
плаве oniTchenuM у цијелој Дравској бановшш. A 
мпоги су бнли аретирапп и кбнфинирани у каквом 
другом срезу. Пошто жацдари само ne би могли 
обавити сав тај велик« ,(државотвор«1и" посао, 
тражно je башовинскои секретаријат друпог изла- 
за и распослао присталицама ЈНС окружниипу са 
позивом: 1) да треба сваког противпог агитатора 
одмах пријавитп среском шачелпику или жандар- 
мерији; 2) да треба спремита ИмеИИК свих против- 
пичких агитатора no опћшама и упослати секре- 
таријату na далпл! поступак противу свпх агита- 
тора; 3) кад примете, да се сакуплзају људи било 
у приватннм KyhaMa бпло у јавшнм локалима, да то 
одмах пријаве жаидармерији, a нарочито треба да 
пазе na кафапе, пошто he битн оваквим гостпопи- 
чарнма одузета концесија. 

Уз сав тај терор ппак je изгледало, да he Ji IC 
код опћинских избора npohn неповол^о, пошто 
je опозицнја ипак успела да састави и прнјави каш- 
дидатске лиоте у 286 опћипа. Оида je отворио из- 
борну кампању г. др. Алберт Крамер, Мппистар 
без портфеља и у своме говору у Марибору дао 
изјаву да je опозпцја противдржавпа и да се стога 
њој ве сме предатп управа у onivHnaMa. Прогони 
парода удвостручплп су се н злогласнш прогоишза 
време рата у Словеначкој били су само блиједа 
сепка томе шта се je дешавало сада no цијелој те- 
pvrropHJn Дравске башовипе na сигнал г. Мишктра 
др. Крамера. За време рата па1р'Од je барем зпао, na 
патн u да je прогоњеи ради свог југословемског 
мишлуења, a сада само ради тога, пошто се je no- 
зивао na закопске пропнсе и no тим прописма и 
поступао. 

Управиа власт ннје упицала само на oprane у 
своме подручју, како je ово учипио г. Мипистар 
Лаза Радивојев1^1 својом фамозпом наредбом 'од 
6-Х- 1933, Beh je притиспула ca свом силом и на 
привашна noдyзeha. Парола je гласила: Ko nehe гла- 
сапи за ЈНС бит he отпуштеп из службе. Шта то 
значи у време екопомске кризе, није потребпо napo 
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чито наглашавати. Тако je сам г. Бан телефонски 
позвао у Љубл.ану фабриканта Хауриха из Коњица 
н наредио му, да мора гласати сн као и његови 
рад1гицн за листу ЈНС. 

Омиљено средство Министра без портфелуа г. 
др. Крамера да проглашује полнтичке противничкс 
странке за протнвдржавне, било je у овој избориој 
кампањи no његовом мариборском говору као не- 
ким упуством својим присталицама издашно упо- 
требљено. 

Неколнко дана прије шзбора појавили су се 
летци са овмм садржајсм: „Волилци, седај je час, 
да се одтргамо  од  брезвестних   Србов!   Волимо 
повсод листе СЛС, катерих во^а je наш др. Коро- 

•шец! Жнвно републнка! Председство СЛС." Huje 
« потребио нагласити, да су били ти летци фалзи- 
фикат, али су значајш за тактику свих опих, кчзји 
проглашују за противдржавпе   елемепте   све   one, 

• којн су њима icaMiiM т. ј. њнховом утицају, a не 
лржави опасни, no познатом изреку: држи лопо- 
ва! Када већ нема кнкаквих протндржавппх чиње- 
пица,   опда   их   требп   копструисатп! Ko би ипаче 
могао још вероватп профссионалним спасиоцпма 
државе, када ona nuje у ппкакпом опаспом стању? 

Изгледа за победу опозицпје код опћинских из 
бора у Дравској бановнни бнлк су пар дана пре 
избора тако cjajnn, да je било треба прнбећи јотп 
повим средствима, и то na дан избора, средствимл 
пасиља, противзаксннтости « преправљања избор- 
пих резултата у Страчкмм одборима. 

У сврху фалз1И(|)1п<овап.а пзборпих резултата 
потребпо je било лншити се контроле претставни- 
ка опознцпопнх листа, који су били једипа коптро- 
ла ш поједнним биралпштпма. § 34 закота o оп- 
ћишским изборима, који даје представпицма каш- 
дидатских лнста право на присусгво нзборпоме 
акту и право на своје прпмедбе o изборпом акту, 
потпупо био je изигран. У општипама, којс je ЈНС 
апсолутпо хтијела добити у своју власт, управпа 
власг je претставпнке опознциоиих кашдидатскнх 
листа једностав^о коп(|)1пппшрала, пли су бпли 
ухапшеии, разуме се без сваког прашгог разлога, 
n одведспи у затвор. 

У срезу Л^ублпана — околпца примилп су со- 
циалпо Burne стојећи претставпицп од среског на- 
челства иапедбу, да морају na дан избора 15 окто- 
бра преко цпјелог дапа од 7 сати ујутру до 19 сати 
увсче остати у своие стапу и да им није дозвоље- 
no примити пикакву посету. Једипо им je допуште- 
no, да могу v времепу од 11 до 12 сати извршити 
своје активпо бпрачко право. Овакву наредбу npn- 
милн су н. пр. г. Валентин Забрет, декап у Ст. Виду 
прн Љубљани, г. Иван П11Л(|)ан, капелап v Полховем 
градцу, професор Франц Север на Јежпдн n т. д. 
СелЈаци и радпицп, претставиицп опозициових ли- 
ста, једногтавпо и без разлога били су ухапшенп 
n остали су nap даша у затвору. Њихови замјепици 
могли су ma пекпм мјостима бптп прсуши, чак n 
нек-олпцнпа претставпнка самих, али пије им било 
допуштепо правитп белешке ii прије избрзјап>а 
гласова морали су папустнтн изборпп лркал. Ko 
ипје хтео сам, истерао га je полпцајац. Да паве- 
де.мо само шеколнко примјера из појсдппнх сре- 
зова : 

Срез чубл.ана - околпца: У onliHim Гросупм' 
ухатпен je био прстставипк опозпциопе лпсте дап 
прије   избора,   без паведепог   разлога, a његовог 

замјеника правника Топета Дремел>а пстерали су 
већ у 3/4 до 9 полицајци и наредпли му, да мора 
кроз цео дан боравитп ваш Гросупл>а. Претставтнк 
опозициопе листе у опћини Боррвница Ложе Кес- 
лер и п>егов замјоник Боле Леон били су кроз цео 
дан iHinTepnnpann. У onhnnn ТомишеЛ) претставни- 
ку опознциопе кашдидатске лпсте било je забра- 
њеио, да прпсуотвује, a у onhimu Шт. Луриј npn 
ГросупЛ)ем забрањепо je било претставпику ono- 
зиције правнтп икакве белешке. У тој опћини je 
комисија забраенла гласање бар 35 бпрачнма из 
опозпције из ниттавпих разлога, као: претседпнк 
ii' n. np. пнтао шекога: Кама се зовеш? Одгоиор: 
Нуковц; претставппк одговорио je ma то, да je уми- 
can само Буковец, и да не сме гласатп. Оваквнх 

(Случајсва де билб"пупо ma овпм биралиштима. 
Срез Ново мссто: У onhnint Шмпхел - Стопичс 

ухапшен je био 14 октобра претставпик опознцпо- 
не листе трговац Виктор Штрумбсл. и одведен у 
Ново место. Среско поглаварство пустпло га je на 
слободу, a други дап претио му je претседппк из- 
бортс компсије да he га датп истератн сплом, ако 
би ice усудио, да прави какве белешкс. — Замјеип- 
ка опозпциоте листе кројача Manija Блатчнка аре- 
pipao je na дап пзбора жаадар и затворно га у 
једпу кухињу. Комапдир му je прнпретил: Прого- 
miT hy те, макар да пркпсш, ако не ћеш гласати за 
Рома (капдидата ЛНС). После тога повео га je ma 
биралшпте n код отворетнх врата прнслушкивао, 
како ће Блатник да гласа. A претставшику опозн- 
п.пје претссдшж комисије забранио je правити бе- 
лешке и пратитп изборе na опгову вЛастптог пре- 
nnca бпрачких спискова. — У опћини Жужемберк 
пзборпа компсија брпсала je јсдноставно пмена 
претставиика из 'Опозиипопе кашдпдатске лнсте И 
после тога je one претставпике одбила из разлога, 
да се me налазе њихова тмсна ma капдндатској 
листи. 

Среска изпостава Шкофја Лока: Претставник 
опозицијс v ontiiinn Шкофја Лока др. Фајдига из- 
бачеп je у 1 сат после подте бпо пз тзбортог ло- 
кала то палогу срсског поглаиарсхпа, пошто je 
био претставпик опозпцпопе листе. — У опћини 
Змипец изборпа комисија одузела ie претставппку 
опрзиционе кандидатске листе Францу Лошину 
п.егове белешке o глаЈсању, пошто je бележио сво 
текорсктшостп изборпс комнсије. Ова изборпа кп- 
мшсија je била свесна својих тедсла, потто није 
објавпла тзборпог резултата док nnjc дошла впј- 
ска m правпла каре пспред бирачкот локала. — 
Исто се je деспло и у опћнпи Стара Лока. 

Срсз Марибор — Деспп брег: У onhnnn Хоче 
претоедкик изборне комисиЈе, уцравник школе 
Mvinini, задржао je гласп11>е, док у пола 12 mnje 
ДОШЛО некпх 20—25 тепозпатнх младића, страиа- 
ца, KOJU су окупиралп сав простор до тзборног ло- 
кала и пред локалом самим n тсроризпралп бира- 
че. Ha биралиппе пушталп су само ono, који су се 
изјавили за кандидата .IIIC. Све то cv мипно гле- 
дали жандармп и сам срески начелпик Макар. Ome 
бираче, којп су се пробилп кроз тај кррдш, изби- 
лп су после гласања. Једног бнрача избили cv до 
крви; )едан од ових терориста припретио ie бира- 
чу Кајншку рсполвсром у оуци. 200—250"бпрача, 
втдећи, да им je приступ без крвопроллћа пемо- 
rvli, отишли су испрсд бпралпшта кућт и нису гла- 
сали. Једини акт среског пачелпика Макара na том 
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биралишту био je, да je ототранио претставника 
опознционе листе са биралишта и aico није учинно 
ништа противзаконнтог. To je најбољи доказ, да 
се терор и противзаконитосгн код овнх опћинских 
избора ннсу детавали само са зпањем властн него 
и no њсзнним упустјаима, у колико их оргапи држ. 
власти сами кису правилн. 

Жандарм Ажбе je на даи избора ухапсил и то 
без сваког законитог разлога ова лица : Внзера 
Рајка, Зндара Лудовика, Лобеја Алојзија, Брегаита 
Јрсипа, Рачника Фраица. Вердника Фрапа — У 
onhiniii Лимбуш дошао je такођер срески начелиик 
Макар, да- „контролише" нзборе. Када je сазнао, 
да има опозициона листа 69 гласова више него ли- 
ста кандидата ЛНС, почео je грднти изборну ко- 
мисију; Зашто нисге iimirra радили? После тога je 
нзјавио, да he битн отпуштени сви желеаничари, 
којн су гласали за опозицноиу листу. После подне 
око IG сати дошао je аутомобнлом из Марибора 
алмокат др. Баухник, којн се je већ доподне нн- 
формисао при претседнику изборнс комисије, ка- 
ко се гласа. Истовремено дојурило je на бира- 
лиште IHCKIIX 30 младића, који су снлом уграбили 
и однели бнраад<е cniicKOBe. Ннједаи члат 'Изборне 
KOMiicirjc нијс показао ни најмање воље, да их у 
томе cnpehu. Младићн су опет отишли кроз шпа- 
лир, који су им правили домаћи Соколи, и одпели 
собом бнрачке спискове. 

И у опћнии Раче „инспицирао" je изборе срески 
начслшге Макар у 10 сати. Одмах после тога дошла 
je на биралтите чета шепознатих л>уди. Kaoimje се 
je сазгало, да су били то чланови^кцнјског одбо- 
ра ЈНС. Ona чета забрањивала je гласопање опо- 
.'■ициоиим бирачима. Да и ту није ишло без физич- 
ке борбе и фнзичког терорнсаи.а бирача, јасмо je 
no свему, што смо већ горе иавели. Терористичкн 
апарат je спуда добро фуикцнонирао под падзо- 
ром г. Макарја, среског начелнмка. 

Марибор — Лепи брсг: Onlmna Шчавннца. У 
fi сати ујутру ухапшеи je био прегставиик опози- 
ционе листе г. Фрал Брезник, као и iberoB замје- 
ник Лидреј Жужек, старац од 02 годнне. Пешке су 
морали OTiiiin 32 км. далеко. Претседник нзборне 
комисије био je г. Палић из опћине Шт. Леварт, 
који исма у опћиши Шчавннци право гласања. Очи- 
гледно je морао из друге опћнне доћи претседиик 

.изборие комисије, пошто би се у домаћој опћини 
тешко иатао једаи човек, који би бно спремаи на 
све^непрапилности, које су се дешавале. Бирачи 
су били пнташг, за кога да he гласати? 43 бнрачи- 
ма, Kojit су изјавили, да хоће гласати за опозн- 
циону капдидагску лнст}', бнло je казано да нису 
познати н зато ire могу гласати. Претседпик коми- 
CHjc je агитовао у изборном локалу и прогласио 
опознциоиу листу за протипдржавну. 

Срез Кочевје: У опћини Лотки поток ухапшеп 
je оио на предвече избора капетан г. Чампа". Свуда 
у том срезу углавпом упереиа јебила званична аги- 
laun.ia против опозиције uperibaMa, да he се оду- 
зети путмичке нсправе торбарима, који ne буду 
гласали за ЈНС. 

Слнчпн призори дешавали су сс скоро v сиим 
опиинама Драпске баповпие. Требало би истражм- 
тп да ли постојц у целој бановини јсдпа onhmia, 
где je могао претставпнк опознцнје присуствовати 
изоорном акту у смислу Закона o опћинама и не- 
сметано коцтралнсати до свршетка правилан по- 

тек избора? Тако je било oMoryheHO, да су изборие 
комисије изборне'резултате преправљале, просто 
фалзифицирале. Да наведемо у нлустрацију само 
пар драстичних случајева: 

У опћини Требел>ев(), срез Литије, требала бн 
ПО иалогу властн иобедити листа ЈНС. Из тог раз- 
лога био je no иаредби среског начелпнка уподне 
изјурен из бнрачког локала претставиик опозицнје 
г. Гале. Г. Гале je некако сазнао, o чему се ради и 
окупио свет, који je дошао у 10 сати на бирали- 
ште. Народ je изјавио, да nelie иапуштати бнра- 
лнште, док ne сазнаје за правилпи резултат, пошто 
зна, да je изабраи каидмдат г. Гале; сазпало се je 
нанме случајно, да je комисија фалзификовала ре- 
зултат за око 300 гласова у корист листе ЈНС. Ра- 
ди одрешитог става, који je заузела маса света, 
комисија je бнла iipnnyl)eiia, да инје објавила фал- 
фификовани, него прави резултат. 

Опћина LLIT. Јуриј об Табору, изборпо место 
Ирапско-околица. Претставник опозиционе листе 
Цукала Макс, којп je бпо уједно н носнлац лнсте, 
морао je у 12 часова напустити нзборно место, јер 
je тобоже својим присуством превише утицао na 
бираче. И код пребројавања гласова није смео да 
буде присутан. Званнчни резултат нзбора за оп- 
штину Врапско-околнца објанл.еп na изборпи дан 
у ' L'9 часова у вечер био je: Цукала on. 377 гласо- 
ва, Жилник ЈНС 339 гласова. После тога пнсало се 
и радило у изборном локалу још до 1 час Hohy. 
H;i.yher дана na општинској даски објављен je сле- 
дећи резултат: Жнлник ЈНС. 379 и 20 одборннка, 
Цукала on. 377 гласова n 4 одборпика. Према on- 
штем утврђењу и коптролп претставппка на разпим 
избориим местима морала би опозиција нмати нај- 
мање 450 гласова, a ЈНС. тек 250 гласова. Ha овај 
пачин била je само на изборном месту Шт. Јуриј 
об Табору опозицнона листа ускраћена најмање за 
100 гласова, којп су се приписали противничкој 
листи. 

У onhnHH Смелдник гласовало je no звапичном 
нсказу за опознциону листу Бургер 299, за лнсту 
ЈНС. 308 бнрача, a од самих бпрача било углавл.е- 
но, да je за листу Бургер гласало 387 бирача, a 
за листу ЛНС. 176. 

У опћини Стражишче: Званнчан нсказ: Лнста 
Шифрар Цирил 306, Крижиар Антон (лнста ЈНС) 
429 гласова. Са опозпцпоиалис стране je утвр1)еио, 
ла je имала опознциоиа листа 20 гласова више не- 
го листа ЈНС. 

У срезу Крањ имаде у среској изпостани Шко- 
фја Лока 24 onhima. Звапичан нсказ прогласно je 
избррни резултат: ЈНС. 19 oiihmia, опозиција 5 оп- 
iiima. Ha основу својеручпо потписаних изјава би- 
рача, којп су спремпи, да своје изјаве потврде за- 
клетвом, бнло je после избора утвр1)еио, да je опо- 
зиција победила у 17 од тих onhima и да су ре- 
зултати фалзифтсовани, 

У опћини Гриже утвр1)ено je од претставипка 
опоз. листе: За листу ЈНС. гласовало je 63 бирача, 
који нису унесени у бирачки списак. Резултат био 
je проглашеп: За лпсту опозицнје Кајтиа 167, за 
опозициоиу листу Холовар 53 н за лнсту Велигов- 
шек (ЛНС!) 189 гласова; међутпм je утврђеио, да 
je за листу Велиговшек .IHĆ. гласало 164, за ли- 
сту Кајтна 180 н за лнсту Холовар 55 гласача. 

У опћини Шоттањ-околица je у 16 сатн прет- 
сеДНик изборие комисије забележио на цедуљн 
имеиа иеких бпрача, којн су били после тога унети 
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у списак оданих гласова, и ако за то нреме ппко 
iinje гласао. Претставпнцп опозиције утнрдилн су, 
да je до 12 сати гласало за опозицију 201 гласач, 
за ЈНС 81 глас; претседник комисије Je ме1)утим у 
16 часова изјавио: Перовец (ЈНС) 205 гласова, Ко- 
сар (опоз.) 167 гласова, 

У oniiiinii Крижевци, срез Јђутомер, претстав- 
ник опозиционе листе r. Manija Ваупотич je до 10 
сати тачно утврдпо, иако му je претседник одредио 
место од 5—6 метара одаљено од записннчара 
иако му je претседпик поновно забранио правити 
белешке, колико je гласало за опозицију. После 
поновне забране, да не сме правити белешке, Opo- 
jno je претставник оиозиције кукурузпа зриа v '.^^ 
iiv и тако усхановио да je опозициону листу г. Шу-" 
потича гласало 443 бирача, a за листу Скухала 
(ЈНС) 188 гласача; ме1)утим je нзборпа комисија 
прогласила резултат: листа Скухала. ЈНС 358 гла- 
сова, листа Ваупотич само 296 гласова. Овакав по- 
стуиак изборпе комисије био je и повод iiaiipacne 
смрти кандидата na листи Ваупотич г. Антона Сла- 
вича. 

У onliiinu Љутомер-околпца одстраино je прет- 
седник комисије г. надучител. Вудерл после иодне 
претставмнка опозицнопе листе н после тога je бно 
проглашен резултат; листа ЈНС 353 гласа, ono- 
зициона листа 283 гласа. Утврђено je, да je до- 
била листа ЈНС највише 100 гласова. 

У опћини Луровеки Дол, срез Марпбор — Ле- 
ви Брег, званично je било проглашенр: лпста опо- 
зицијс 179 гласова, листа ЈНС 371 глас. Taj резул- 
тат je фалсификован. Претставпик опозициопе лп- 
сте je устаповно, да je за опозицију до 4 после 
подне гласало за опозпциопу листу 267 бнрача, a 
за листу Ротман (ЈНС) 153. Носилац листе Ротмаи 
je опда изјавио своје негодова11>е, да љеговн би- 
рачи ne долазе na гласовање. Службујућн жандар 
одузео je после тога претставпику опозпцпје иа- 
снлно препис мзборног списка, на коме je било 
тачно забелсжено, како je ко гласао, и дотадањи 
резултат избора. Претседник изборне комисије 
учитељ Бижант je аретставника опозицнје г. Ива- 
na Зореца изгурао из изборног локала. После тога 
су претстлвмнци опознције пр цамћењу забележи- 
ли 286 бирача, који су гласали за опозицију, a СИ- 
гурно их je гласало свега пајмање 320, a за Pot- 

мапа 190 
. Тако je бнло са веома малим изузетцнма сву- 

да no читавој Дравској бановнци на дан OIIUITIIII- 
скнх ii36oi)a 15 октобра. Парод je био у очеки- 
вању, да до1)е до управе у опћинама no прописима 
закоп a и no својој сопственој вољи, просто пре- 
вареп и његова вол>а фалсификована. Нпко у Сло- 
веначкој ne памти оваквих избора и иарод се про- 
сто не може cnaliii. Кад органи државне власти 
очшмедпо газе законе, зашто треба опда законе? 
Зашто опћински закон, ако његови прописи у при- 
мепп ништа не вреде, зашто избори, ако власт ие 
решпектује вољу иарода? Власт je могла једнс- 
ставно поновно имеповатн опћинске комисаре, ако 

' je хтела пароду натурити своју вољу? 
Због тога питамо г. Мипистра унутрашњих 

дела: 
1 — Да ли му je иозиато, шта све се je де- 

шавало за вријеме општинских избора у Дравској 
баиовпнп п да je изборни резултат једаи прост 
фалспфикат; да je уз сав терор иротив опознције, 
да ne би ишла na гласање, ипак гласао парод за 
опозицпоне капдпдатске листе у 80%? Ако му je 
све то познато, шта мпслн да учннн, успостави 
државпн ауторитет, који се je ради званичнрг и по- 
лузваничног терора код опћинских избора срозао 
na мнпимум, и да то поврати вјеру у државпу власт 
иароду, којн je ту вјеру no кривици државних op- 
rana почео да губи? Хоће ли задовољити праилу 
п правпо ocjehaibe народа тпме, да казнн све те- 
рористичке крнвце и тиме повратити поуздање у 
државну власт, која je морала да олабавп баш na 
сјеверној граинцп наше државе? 

2 — ХоКе ли се г. Министар постарати, да се 
поврате народу огромне суме, које je једаи миран 
и конструктиван, уз то због велнкпх поплава ocu- 
ррмашни народ платио за време избора у облнку 
повчаппх казии као коптрибуцнју у ратно врије- 
ме? 

У Београду 27 новембра 1933 годиие. 

Иародни послаиици: 
Др. Ипан Лончарепн!! с. р., Стјепап Вал.авец с. р., 
др. I рубер с. ])., Л. Кпежсви!) с. р., др. Никола 

I lllKIlli с. p. 

Др. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милан  Метнкош, иародии  послацик, ynyliyje иитерпеланју na Мпннстра фннансија o упропа- 
штавању народие имовнне због егзекутпвпе паплате пореза. 

Господине Мннистре, 

Земл.арпиа je прегшсока, јер je њепа основн- 
ца одмереиа у времену када су били производи се- 
л.ачкпх руку на доброј цеии a сада су очајно мале 
цене свих земл.орадпнчких пропзвода. Мпак се 
разрезаии порез земл>ари11е у једпакој впсипи да- 
иаче и noBiiiiicn ндплаћује, a да се ne пита и ne 
водн рачупа o великим потешкоћлма земљорадпп- 

чкнх наших редова. Егзекутори пореских управа 
без обзнра na riocrojelic прописе спмовол>110 врше 
приснлну наплату без икаквих обзира и онде где 
су ти обзири диктирани крајњом пуждом. У под- 
ручју пореске управе Ириг десио се случај, који 
као типичап истнчем, да су код једног земљорад- 
ника заплеппли коња, кога je on nap дапа pannje 
купио за шестстотина дипара и тога су коп.а поре- 
ci«- влчстп продале за 80 днпара. У подручју По- 
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реске управе у Руми дссио се случај a у општини 
Стејановце заплијенили су порески органи 3 ко- 
мада утовл>ених свиња код Зорке Аламовић, те су 
истс отерали у Руму, где су продали те свиње ис- 
под руке пском лицу, које купује овако снротнњ- 
ску имовину у бесцење, за 300 дипара сва три ко- 
мада, a касније су овој жени, која je удовица са 
незбринутом децом уписали у иореску књижицу 
70—80 дипара, na се иитамо, куда то води, ако вашн 
органи na ованав начин наставе уништењем na- 
родне имовине терајући сиротињу na просијачки 
штап, a без икакве потребе. Имам исто типичан 
случај из села Шашинци пореска управа Сремска 
Мптровица, где су ваши порески органИ заплије- 
нили кукуруз у Котобањи jom неокруњен код сс- 
л>ака Живана Дропца ;ta дужну порезу. Он je мо- 
лио почек na неколико дана док кукуруз окрупп 
na да га прода једпом тргбвцу кога чиновници по- 
реске улраве одреде, na да исти тргопац нсплати 
порсској управи куповину за тај кукуруз a ne ње- 
му, јер on жели ;n плати своју порезу, no, opranu 
су пореске упране то одбплп. Исти Дробац пмао 
je осим тих заплењемпх кукуруза n посебпог ку- 
куруза na танапу своје куће na се решно да тај ку- 
куруз окруни, да ra прода и да плати порезу, да 
тиме ослободи од заплене кукурузе у Котобап.п. 
Отпшао je LIJc(|)y порескс управе у Сремску Mn- 
тровицу и тај му je одобриб почек од трп дана. 
Идућег дана почео je Дробац да круни свој куку- 
руз са тавапа који nnje био заплењен да га што 
npnje окруни n прода n да што npnje порезу платп. 
Исти дан кад je почео да то ради дошао je егзеку- 
тор Пореске управе и благајник општине као ље- 
гови пратиоци наручили су сместа 50 кола у селу 
ii сав кукуруз пз Котобање развалили, натрпали ćy 
око 300 метричких центп, a да nncv мерили колн- 
ко кукуруза има, na су одвезли са свпх тих педе- 
сет кола натоварени кукуруз у Сремску Мптропп- 
цу и тамо ra продалп, коме n уз коју цену, то nn- 
тко ne зпа a унели су му у књижицу 3.270 динара, 
за кукуруз na 50 сел.ачкпх кола. Дробац je молно 
да ће on сам датп превести кукуруз ако то Beli мо- 
ра бити са колпма својим и са колима спојих при- 
јатеља који му nehe рачунати за подвоз ништа, 
али ваш егзекутор je пајмпо кола н платио за нста 
спгурпо 2.500 динара, јср су кола плаИена no nc- 
десет динара. 

Код Мплапа Митровића из Великих Радинаца 
пореске управе Рума деспо се опакан случај: код 
Hbera je једнопа дана када on nnje био код куће, 
јср je oTiiinao у Срем. Митровицу да набави све 
иотребпо за рад вршаће машине за иршење жита, 
дошла без његова знања пореска комисија са жан- 
дармеријом допремили су нечију врталицу и bp- 
ШИЛИ су силом iberono жито n када су ra оиршнлп 
сами су ra мерили na кантар, a да њему ни зрна 
оставилп пису пи за семе ни за храну његове по- 
роднце, na су све жпто отпремплп у Срем. Мптро- 
вицу na најмљеним колима и тамо су жпто npo- 
далн да on није знао ни коме nn уз какову цену, 
пего je само обапештеп да су око дпа вагопа n.e- 
roBoi-;i жита продана за 19.000 динара, na су у no- 
реској књижици потврдили иу за уплату пореза 
15.400, a паплатили су му у име разних трошкова 
4.000 динара. Значи да je опакап рад уперен na пот- 
пупо унишТавање наших сељака земл.орадппка и 
ако се овако настави, ne можемо се добру падатн, 

јер такове методе рада nehe нодити добру. Када 
Вам напоменем Да je тај човек платио тако велику 
своту na тај панедепи пачнп, a тко je куповао ту 
пшеницу и са кнме раде, кад продају врше ти Ва- 
ши порески opranu, то бп iioTi)e6no било да види- 
те, јер то су готово свуда странци и Јспреји који 
се noMoliy Ваших oprana na леђииа спротнње на- 
шег парода na овакан пачпп o6oraliyjy, морам na- 
додати да су код истог човека уочи Нове године 
1934 заплепили два вола n одмах отерали и одмах 
продалп за 1200 дппара a ти воловп су имали нред- 
пост од 3.200 дппара и ту цену je нудио Милапу 
Митровићу купац из села, јср су билн волови круп- 
ни, лепи И ухрањепи, a треба да знадете да осим 
тих волова тај Митровић других волова пема, na 
je лн у пптересу финансијске политике наше зем- 
ље да се волови, којп могу дати 3.200 динара сло- 
бодпом продајом да се продају за 1.200 дипара. 

Ове примере рада Ваших oprana порескпх у- 
права износим јер je систем, како се ради у целој 
земл>и. Народна имбвина продаје се силом и у бес- 
цење, када nnje време за продају сељачких npo- 
изнода, na се тн.ме ствара мучпо расположење у 
народу, које поприма већ тешке размере. A nuje 
потребно да се тако наступа, када се може сном 
пароду помоћи да лакше своју обавезу na порези 
исплати. 

Из овога свега jacno се види двоје. У првом 
реду порез земљарппе преинсоко je разрезап и na- 
род ne може тај терет у тој висипи да подпоси. 
Друго, впдп се да егзекутори пореских управа у- 
вађају праксу за потпуно упиштење пореских суб- 
јеката сељака земљорадпика. Стога je потребпо да 
се у оба правца предузму потребне мере да се на- 
роду у овпм тешкнм времепнма олакша живот и 
олакша могућпост плаћања пореза од земље који 
je подпошљив. Према томе a на темељу свих паве- 
деппх чињеница слободан сам Вас умолити да мп 
пзволнте Господппе Миппстре у Народпој скуп- 
штини усмено одговорити: 

1 — Je ли Вам позпато да порески екзекуторп 
уз асистепцпју, ne само да плијепе nerc да n npo- 
дају у бесцење заплпјењепе сељачке земаљске npo- 
пзиоде, no својој 1ш.г>и и коме хоће без зпања и 
прпвољеп^! самих сељака дужпика за порезу. 

2 — Јесте ли вољпи одредитп да се испптају 
сви случајеви no свнм пореским управама, где су 
сељачки пропзводп продавапп у бесцење и раз- 
iniM лпцима која се користе са тешком снтуацијом 
сељачког парода, na да се сва ова лица физичка н 
правна, који се баве куповапЈем спротињских се- 
љачкпх производа na овакав педопуштеп пачнп, a 
уз овако очајпо писку цијепу, накнадно опорезују 
и да се предаду падлежпнм кривичним судовима 
na nporon радп оваквога рада. 

3 — Јесте лн вољни пзпетн пред Народпу скуп- 
штипу хитан закопскп предлог за сппжење земља- 
pnne за 50% како би одговарало садањем стању 
привредних прилика пашег сељачког парода? 

Изволпте, Господппе Мпппстре прнмптп уве- 
рење мога поштоваља. 

i 

Београд, S фебруара 1934 годипе. 

Др. Милан Метнкош, с. р. 
народни послапнк. 
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Др. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милан Метикош, народни посланик, упућуЈе интерпелацију на Министра трговине o злоупотре- 
бљавању уредОе за заштиту земл>орадн ика од стране разних новчаних завода. 

Гасподине Мннистре, 

Уредбом o заштити земљорадиика од 23 XI 
1933 донети су проииси o начину исплате сс.г.ачких 
дугова кроз 12 подинв уз одре1;ену камату на дуго- 
ве код новчаних завода са 6% годишње, a на дугове 
код приватиих веровника од 3^»% I•oдишlbe. Га У- 
редба no својим иепотпуиим одредбама даје при- 
лике резшш соооким лихварима и спекулантима 
као и неким новчаиим установама, да отешчавају и 
омако претешке прилике презадужешх земљорад- 
ника. 

Раде се, позивом иа ту Уредбу разни послови, 
да привагаи веровинцн своје менице предаду нов- 
чаиим устаиовама са којнма су у пословиој вези, 
и онда иоичане устаноие позивају дужннке на уре- 
1;ење менице, na онда! на такве меннце рачунају 
као новчапн заводи већн каматњак, a сеоски ли- 
хнарн и остали кредитори избегавају пропнс Уред- 
бе no коме имаду право само na три и no носто ка- 
мзте. Taj nocao се развија у тако великим разме- 
рама и no свим крајевима земље, a највише у Срему 
н Војводипн, na je na тај пачин унето велнко уз- 
немирење међу презадужене сељаке. To тнм више 
што до сада ппсу утврђеви потребнн рокови, које 
}1аведспа Уредба o заштити сељака предвиђа за 
прсдају повнх меница за обрачунавање заосталих 
камата И судбеппх трошкова игд. 

Пошто je Уредба o заштити земљорадника 
врло мањкаво решнла питшве раздужења сељака, 
a пошто je ово питање тако важно, да би се мо- 
рало решити једппм закопом, који би водио ра- 
чуна o тешким приликама сељачког парода у дана- 
шње доба, a потребпо je да се водн рачуна и o 
диспаритету цена у времену посталка дугова и у 
времену када се тражн паплата тих дугова, то се 
очекује да ће се донети ради тога пред Народну 
скупштнпу хптан закопски предлог o заштити зем- 
љорадника, који he решити питање раздужеља се- 
љака. Уредба дапашња палаже плаћање свих посто- 
јећих дугов у року од 12 година, a ne води рачуна 
како су високе цепе сељачких производа и земљи- 
шта бпле у времену када су дугови насталп и ne 
води рачуна o томе да су дапас цене п-але за 90% 
од оних ранијих цена « да je према томе онај ве- 
лики Дуг у песразмери са дапашњпм цепама сељач- 
ке земље и сељачких пронзвода. Када je сељак 
правно дуг куповао je земл>у no 40 и 50 хиљада 
динара један рал, a сада no истој рали тако куп- 

љене земље може да добнје највише 3—4000 дн- 
napa, na исто тако стоји и са цепом стоке. Када јо 
куповао ii3 примљеног зајма краву платио je исту 
са 10.000 днпара a дапас ту нсту краву може да 
прода за 1000 дипара. Постав.ч>а се питање je ли 
праведно да веровппк за новац у безвредпом папи- 
ру прими исплату у свотц која je данас на бази 
злата н то пнтање треба решаваги истовремено у 
вези са питаљем улагача чији je повац у повчаним 
установама везан вап промета. Потребпо je с топа 
да се ова сва питања нстовремепо реше на начин 
да се ова сва питања нстовремепо реше na начин 
земаљоких производа и да се висина дуга којн се 
има враггиги одмери праведпо, a да се ne погодује 
само one који су имали срећу да je њпхоз повац 
мртво лежао у пончаним устансжама илп њиховим 
приватним благајпама, јер су na своје nape CEH ве- 
ровпнци примали врло високе камате од 24% до 
102% годишње, na и ту околност треба праведно 
узеги у обзир ако се ne мнсли сиромашпи преза- 
дужепи сељачкн парод потпуно уннштити. 

Молим Вж, Господнпе Мипнстре, да ми изво- 
лпте у Народпој скупшгппн усмепо одговорнти: 

1 — Je лн Вам позпато да приватнп лихварн 
н веровници предају своје мепнце повчаним уста- 
повама, да тнме оснгурају no садашој Уредбн за 
заштиту земљораднпка каматиу стопу, која нм не 
припада и шта канте прсдузети против таковим 
новчаним заводпма који такове послове предузи- 
мају са јасном паканом, да ошгете селлка дужнн- 
ка у корист прнватннх веровипка и сеоских ли- 
хвара? 

2 — Каните ли у споразуму са падлежним ми- 
ннстрима што пре нзпети пред Иародиу скупштпну 
закоп o раздужеп.у сељака na принцнпнма правед- 
пости и једпакости зл све иптересенте уз обзнре на 
диспаритет цена у времепу за^дужења и данас и уз 
примену пачела праведпостн, да се пико ne сме 
погодоватн у дапашње тешко доба када je потреб- 
na солидарпост свнју пародних слојева, и богатих 
и сиромашпих, 

Изволите прпмити, Господнпе Мнпистре, уве- 
|)ење o мом особнгом поштовању. 

Београд, 8 11 1934 r. 

Др. Милан Метикош, с. р. 
пародпи посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Владимир KpcTnh, народни посланик, ynyliy.ie интерпелацију иа Мипистра просвете o неправилноМ 
размештању учитељских лица основних школа. 

Господипе Мпнистре, 
У Вашем Мппистарству имаде nap хнљада мол- 

би разпих капдидата  n  капдидаткнња за постав- 
љење na основним школама. BehnnoM су те молбе 
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од спромашпе деце a одличних ученпка и ученица, 
na никако не можете nalui места да и њихови си- 
ромашпи ррдцтељи осете једнакосг и правду од 
cuoje дрлсаие. Сасвим je pa3yMJbiii3o да je то таково 
сташе изазвало не само ме1)у омладииом која je 
иа школама негр и ме1)у родитељима и у опште 
и у народу тешко расположење, a o томе бн тре- 
бало водити рачуна. Ммамо иа стотине и стотиие 
примера да се налази као учитељско лице иаме- 

. штено и на добром месту, које има одличне и врло 
иовољне при^рсдне и социјалпе прилике, те yoiilie 
mije требало Да тражи државпу службу. Имате 
учитељица удатих за врло имуЈше л>уде, који и.ма- 
ју врло добар'прнход a нпак се у служби задржа- 
вају, дочпм na сто.тине и стотине сиротнње, које 
чека гладна хлеба не може да добнје поставл.еи>е. 
Имате у стотипама примера да je муж индустрија 
лац, адвокат, декар, реитијер и аензионисани др- 
жавнп чиповинк са внсоком иепзијом na mije по- 
требно да у таквим прилнкама и жена заузме место 
друтих учптел.скпх лица, која су у изванредно те- 
шким приликвиа. To иитање треба ставити у ре- 
шавање и у сиоразуму са Министром финансија 
потребмо je да се на1)е могућности да се из ^ржак- 
не службе изузму сва ona лица, којима државп i 
служба mije мрска потреба за живот. Пре.ма томе 
иравда и једнакост има да буде критериј за све 
у namoj земЈШ, a ne да у једпој кући пмаде у 
истој породпцп no неколико плата н no која nen- 
зпја a na хпљаде их пма којп гладни чекају лсба 
Социјалма правда такођер диктује да се o томе 
поведе рачупа. 

Прпмера ради пстичемо да на пример у Baii.;'. 
Луци постојп један богати грговац и рентијер, so- 
ве се Чеда Ковачевић, којп je и код оуда пмао npj- 
rona ради зеленаткпх камача, ima 4- 5 великих 
палата пајлетпих у Баља Луци, a iberoaa жепа 
Десинка je учптељпца у Горњем Шехору уз Ба.-ba 
ЛЈКу. Када се удала била upe пекич осам-девет ro- 
днна напустила je службу као учшел.ица али je 
печнјим наговором пакон 4 године затражнла ;i 
добила iionouiio постављење, a како се хвалп no 
ЈГуцидобила je и за оне године што нијо радила 

у службп сву плату n све додатке — што нзпоси 
крупну суму поваца. Ona дневно пде у тколу са 
фијћкером n плаћа сталпо месечно за тај фијакер 
umne CTOTima дппара. 

Деца сирбмашпих и многих у рату пострада- 
лих роднтеља, која немају ни хлеба довољпо у 
Kylin ne могу да службу добију пего чекају годи- 
нама када he доћн na љих ред, док се мпоги и мно- 
ги богатп којима елужба пије потребпа за живот, 
палазе у служби. 

Темељем тпх разлога молнм Вас, Господппе 
Мппистре, да ми пзволпте усмепо у Народпој скуп- 
niTinm одговорнтп: 

1 — Je лп Вам позпато да пмаде внше хиљада 
молбп учптел.скпх лпца за постављење у учнтељ- 
ску службу, које се ne решавају у Мппистарству 
просвете јер нема ни расположивих места mi рас- 
положивих кредпта? 

2 - - .le ли Бам позпато да има у учитељској 
службп no oenoHiniM школама мпого учитељскпх 
лица који имају пзвапредпо добре материјалпе 
прилике и без учптељске службе и шта мпслиге 
учптггп да се обавп ревпзпја no свим падлештвп- 
ма н no свим школама Вашег Мпнпстарства, na да 
се nat)e пачнн да се na та мјеста упослп спротпља 
учитељски капдидатн и капдпдаткпље, који годп- 
нама чекају у највећбј бедп na постављеше? 

3 — Јесте ли вољпп у споразуму са Мшш- 
стром :финансија предложити Народпој скупштп- 
im у фппапспјском закопу за годпну 1934/35 no- 
требпе законске одредбе, да се на основу начела 
правде и једпакосги решп персоналпо питање то- 
ликих хпљада молитеља учитељских капдпдата n 
каНдидаткиња за постављење у службу, јер сваким 
дапом су прилпке све теже n сваки пропуст изази- 
ва то тежу одговорпост пред пародом. 

Изволпте, Господппе Мтшстре, прпмптп уве- 
peibe o пашем особптом поштовању. 

Београд, 8-11-1934 г. 

Владммир Ст. KpcTHli с. р., Јосип Стажић с. р. 
пародпи послаппцп. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Jocmi  СтажиЈ!,  пародпи иослапнк, yiiyliyje  иптерпелацпју na Мннистра 110л>опривреде o нензврши- 
ваљу прописа o аграрној реформи на земљишту града Сремских Карловаца. 

Господнне Мипнстре, 

Имамо joiU десетак хпљада добровољаца и 
аграрннх пптсресеиата у нашој земљи, који нису 
добилп земље Koja нм je потребпа за живот њи- 
хов и њиховнх породица. FIocTOjehu пропиои аг- 
рарне реформе eia свим странама се ;изигравају по- 
моИу разпих угиаја еа страше разних полнтичкнх 
л>уди, одпосно разннх велпкпх прсједника као ин- 
тересената. Има o томе много примера, a органи 
Вашег Министарства пољопривреде имаду могућ- 
ности да Вам o томе и предочс потребпе доказе. 
Ja сам na зборавима у шароду слушао велике на- 
родне певоље и гледао оправдапо узрујање у на- 
роду, што се за вољу једпог човека чипе пропусти 

извршавања постојећих закона. Град Сремски Кар- 
ловци имаде no посебпнм прпвплегијама из pauni- 
јпх столећа иеко земљпште у површнни око 4.000 
кат. јутара na подручју Среза старопазовског. Зем- 
л.ншге ,се зове Јарковцн и у Срему je једпо од naj- 
бол^пх и пајплодпнјнх землтшта. To земљиште 
Ие ужнвају лнчпо- rpaljaiHn града Сремскнх Карло- 
ваца којн су то землтште неким посебпим начи- 
ном прије неколико стотина година добили, него 
то землииште дају карловачки грађани под аренду 
сељацима из Среза старопазовског, nanoce земљо- 
радннцпма пз Голубипаца, Војек и Ст. Пазове. Ta 
аренда mocn мало Карловчапнма a на том зем- 
л.ишту могло би се колонисати четири сто до осам 
сто доброволЈаца, аграрних интересаната и њихо- 
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вих породица, што би значило знатио олакшање 
за многе сиротане добровољце који чекају да је- 
даред дођу до земље на коју имаду прано, и већ 
чекају преко 15 година. Када се зна да у Старој 
Пазови има много пејугословеиског становништва 
и када се уважн да би иа овој плодној земљи ожи- 
вело на више хнљада чланова нашега парода, онда 
je потребно томе питању посветити потребиу паж- 
ihy. Карловчаши варошанн немају права да задр- 
жавају иеко право na ту земл^у јер погпада под 
аграриу рс(|)орму, a игитко нема права да за вољу 
својих гласача спречава нзвршење аграрле рсфор- 
ме, na стога je потребпо да се ово пнтаи.е прпвед- 
по и што прнје решава, јер je узрујаност у пароду 
папосе ме1)у дборовољЦима тако велика, да треба 
бити свестан >н одговориостн пред народом, ради 
кеизвршења закона o аграрној реформи. Ради то- 
га молим Вас, Господине Миинстре, да ми изво- 
лите у Народној скупштоши усмено одговорити: 

1   Je ли Вам познато да великн посед званн 

„Јарковци" у површшш око 4.000 кат. јутара на 
поДручју Среза старопазовског, које спада под ar- 
рарпу реформу јиш до данас (није распоређено у 
корнст добровоЛ)аца односно аграрних интересе- 
ната, за вољу неких интервонија no рачуну nap 
стотипа гласача суседног среза. 

2 — Јесте ли вол>пн одредити да одмах по- 
требне комиснје дођу иа рад на то имање звано 
„Јарковци" n да се премером омогући што пре 
стварање потребппх парцела за пасел>а доброво- 
ЛЈаца, којих још нма више хиљада чије су молбе 
iieiteiucne, ради помањкања земље, a земљишта 
заправо доста има, само се не проводе законски 
прописи. 

Изволиге, Господппе Мпппстре, примнти уве- 
pcn,c o мом особптом поштовању. 

Београд, 8 II 1934 год. 

Јосип Стажић, с. р. 
пародпи послаппк. 

Др. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Милаи Метнкош, народпи посланик, ynyhyje  интерпелацију на Мннистра унутрашљих послова 
o тучи Илије Секиза из Крчеднна. 

Господппе Министре," 

Секиз Илпја пз Крчедппа, земљораДник, тужпо 
je Недељковића Душапа, бележника у Крчедину 
код Окружпог суда у Мптронпцп, јер je na ГЛЗВ- 
HOJ скупштипи земљишне заједпице у Крчедину 
њега оклеветао са разпим тешким увредама a to 
само зато, што je он усташовио да je бележник из- 
jasno њему као главару земл>пшпе заједнице, да се 
он, бележппк, може заклетп, да неки Гутмаи и 
Франк ужпвају преко 40 годипз пеко земљиште, 
које си својатају, јер то земллппте желе да отму 
земљорадпицнма у Крчедпиу. Проти истога бележ- 
иика вођен je претрес код Окружпог суда и он je 
пресуђеи na казну затвора. 

Осим тога Краљ. Бапска управа Дупавске ба- 
noBiifie у Новом Саду водн проти истом бележнику 
дисциплинскн поступак на списн II Вр. 10108 ради 
много разних неправнлпостп у службп, алп се raj 
поступак завлачи и такав службепик се подржава 
у служби на штету пародпих иптереса и na штету 
службе. Пошто je Илнја Секиз као главар земљи- 
шне заједпице у Крчсдипу штитпо нптересе исте 
заједнице за корпст свога села, дотле je исти бе- 
лежник уложпо све напоре да се фирми Гутмап и 
Фрапк препустп извесно земљнште исте заједппце, 
што би бпло na штету жител.а чланова исте за- 
једпице. 

Накоп што су следовале разпе тужбе, a једна 
je тужба против тога бележпика отишла још у је- 
сен 1931 годипе, a na љу никада шшакво решење 
нпти саслушање сведока уследило није, што иза- 
зива чу1)ење међу сампм сел>ацпма, jep се пма до- 
јам да се све утужепс ствари жсле забашуритп, na 

je потребно да се устаповп ко те тужбе нма и за- 
nno на тужбу од јесени 1931 годпис пипиа palje- 
no  nuje  у  пранцу  пслеЏшања  п|)ијавл.еппх  чипа. 

IIl)e пеког времена, ншаднут je од брата пстог 
ОПШТИМСКОГ бележпика, a пред општипском згра- 
дом у Крчедину Илија Секпз и тако тешко премла- 
ћен, да му jć сломл&на inKa n исти je преведен у 
болпицу у I lomi Сад. Судскп крпвпчпн поступак 
je у току проти тога Милана Исдсл-кпр.иКа, којп 
je брат Недел>ковића Душапа, општппког белеис- 
ппка. Овај Илија Секиз као главар земљпшпе за- 
једппце ето има да плати својим леђима н слом- 
л>еном Ј^уком што je бранио код општппског бе- 
лежпика и његовнх пастојања за фирму Гутмап и 
Фрапк, интересе сноје зеиљишне заједмице проти 
ohakiioM ОПШТИНСКОМ чиповппку n велпко je ппта- 
ii)e тко iie се убудуће yonhe усудптп да заступа 
опште народпе nmepece, када се трпп да пред 
општипом браг ошптписког бележника злоставља 
n пребпја поштепе грађане ове земл.е и питање je 
докле he довестн овакове методе рада опигптских 
бележнпка са народом који je и опако данас у те- 
IIIKIIM прплпкама. 

Молим Вас, Господпие Мппистре, да мн пзво- 
лите у Народпој скупштипн одговорити: 

1 — Ле ли Вам позпато да je бележппк ОПћи- 
не Крчедпп Недељковић Душап пресуђен пресудом 
окружног суда у Сремској Митровпцн na казпу 
затвора у трајању од 14 дапа, jep je оклеветао Се- 
кнз Илпју пз Крчедппа, главара зеиљишне зајед- 
нице у Крчедипу, којп je брапио интересе земл>и- 
шне заједнице проти пастојаи.у истог бележпика 
да једпо земљиште од те заједпице прппадпе фнр- 
ми Гутмап и Фрапк. 
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2 — .le ли Вад! позиато да je протц бележинку 
Медељковићу Душаиу поднето више разннх жалби 
н тужби на његов неправилш рад a на једиу тужбу 
још из јесеин 1931 год. да се ни iicviel)eiL>e провело 
није, na шта кшите предузети да се no закону ио- 
требии поступак проти тога бележннка што прнје 
крају принеде и да се исти док тај поступак трајс 
удаљн од дужносш, јер уилнвише иа ток ислеђе- 
ii>;i својим положајем у општнш!. Јесте ЛИ вољни 
утирднгн, зашто се дисциилииски поступак иротп 
тога бележинка завлачи и који су референти no 
тој ствари no разпим падлежтвпма одговорпи за 
таково завлачење тога поступка? 

3 — Je ли Вам познато да je пред опшгаиском 
зградом у Крчедипу irpe десетак дана npe.NLiaiicn 
Секиз Илија и да му je сломљена рука те je у те- 
шмим мукама превезеи у болницу у Нови Сад na 
лечење и рука му je стављена у гипс, ако се буде 
могла спасги, Почппплац тога крпвнчпог дела je 
брат бележпнка Душана Недељковнћа, na можда 
се може видетн и разлоге зашто je недужни сељак 
који бранн своју земљпшиу ЗЈ^едпицу премлаћен и 
којн су разлозн да ra je премлатпо брат баш тога 
бслежпика, којега    надзорне    власги и данас још 

подржавају у службп, као да тиме желе отворсио 
да покажу пароду, да je бележппку cse дозвоље- 
nono и д;1 парод мора да таквог бележника, којц 
ради на шгету пародпих ипгереса, да трпи, a ме- 
ђутим добро су познате свима и дапас тешке при- 
лнкс у сеЛ)ачком пароду и питање je, јесу ли ова- 
ке методе рада у данашњим приликама да се по- 
државају? 

4 — Што капнте, Господппе Мтшстре, преду. 
зетн да се тога бележиика удаљн из службе у Kp. 
чедину « да се постушк проти њему што хитније 
доврши и да се у обзпр узме ово тешко дело нз- 
вршепо no брату бележпнковом пред опшгипо.м у 
Крчеднну на штету Секиз Илије, који je страдао 
као главар своје земљишне заједиице рада од- 
браме сељачких иародних интереса. 

Изволите, Господпне Мпппстре, примптп уцс. 
pevbe o мо.м особптом 11оштовап>у. 

Београд, 10 II 1934 године. 

Др. Милан Метикош, с. j). 
пародпи послапик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Милан Метикош, народни посланик, упуИује    ннтерпелацију  na  Министра  шума и  рудпика  o 
продаји дрва испод руке у Првобанској имовипској опћпни. 

Господпне Министре, 

Примио сам жалбу пз парода пз Среза врги- 
номоског a од житеља из села Горњи и Доњп Сје- 
ппчак, која гласи: 

„Дапас 5 II 1934, на наше велико изнепа1)ење 
добнли смо у пашу шуму Првобапске нмовпе on- 
iinne звану „Karnii Koca" радппке пз Босне, којн 
су дошлп да ту шуму сјеку. Ми правоужптппци из 
села FopibH Сјеничек и Доњи Сјеппчек и из села 
Славско Паље, који смо у подручју шумарије Bpriin 
Мост изнеНВђени смо билн ради тога, јер су пам 
то још neniTo мало одрасле шуме, пошто од свих 
наших шума у целој шумарпјп вншс пемамо нигде 
букових стабала, Beli једипо што овдје још има 
пеколико стотнна стабала, a ту се служе право- 
ужитници за rpal)y n гориво. Прошлога лета сва 
су стабла премерепа, те смо ми слутнлн, да Немо 
моћи купити иотребно дрво за rpal)y n огрев, али 
нажалост када je који правоужитника сељака no- 
кушао да купи то које стабло у шумарији Вргнп 
Мост, речемо му je, да ова стабла нијесу за npo- 
дати." 

„Beli нма више од двадесет година, откако се 
пама правоужитницима дијеле дрва са велпком 
штедњом, уз изговор, да се мора штеднти, јер Д'Ј 
нема дрва. Ми смо се донекле и задовол)Или са 
тиме, јер смо и сами виделп да нема доволјНо др- 
ва, пак смо желелн да се што дул.е истраје и тако 
смо са том и таковом штедњом постигли да бн у 

тој шуми имали још 4—5 година дрва за грађу и 
огрев, за нашу потребу. Међутим када се чуло да 
je шума продапа, јер су надошли радници из Босие 
да ју сијеку, парод у паведепа три села много се уз- 
рујао и раја je полећела са свију страна и скупила 
се са протестом зашто je то продато, a да пароду 
од дражбе mije ништа објављено. Имилн смо иза- 
брапог вијећника имовне општине Милу Николи- 
ша којн je o томе извештеи 25 VIII 1933 актом сре- 
ског пачелства у Вргин Мост ISp. 10187/33 али на 
сједнице заступства mije уопште бпо до сада по- 
зиван. 

Пошто je потребно да се у првом реду намири 
потреба правоужитника и тек онда ако би mro 
остало да се прода трећим особама, али пошто je 
то једина шума за опскрбљнвање житеља код на- 
сат итачно утврдно, нако му je претседннк одредио 
ведена три села потребпо je, да се та мала повр- 
шпна шуме сачува као потребпа корица круха пра- 
воужитницима и да се обустави та дражба или 
продаја испод руке, те да се радн тога народ ne 
узрујава јер je у народу дапас и онако тешко n 
иучно расположење радн разних тешкоћа које na- 
род тиште. Пошто je прнје више година псто бно 
једап случај да je такав поступак уследно код исте 
имовне ОПШТИНе, али je правовремепо обуставл.си 
и шума je бнла продана правоужитпнцима, те се 
добила знатно Beha свота, a сугирно je n сада шу- 
ма продапа уз ниску цепу дочнм се правоужитнп- 
цима рачуна свуда доста висока цена. 
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Ha ову жалбу из народа слободан сам Вас у- 
молити, Господине Мииистре, да ми изволите у На- 
родној скупштипи усмено одговорити: 

] — Je лн Вам познато да je првобанска нмов- 
на општина продала на сјечу стобла из шуме „Ka- 
rah Koca" шумарнје Вргин Мост нспод руке без 
јавне дражбе и без знања правоужитника из села 
Горњи и Доњн Сјеничак и Славско Поље, којнм 
селнма je та шума још једина нада за добивање 
огревпог дрва и потребне rpal)e као правоужитни- 
ци кроз пар година? 

2 — Што каннте учинити да се та сјеча у „Ka- 

Tnh Kocu" обустави н да се осигура народу исте 
шуме према правоужитннчком праву потребно гра- 
1)евно дрво и дрво за огрев, јер je у народу тешко 
узнемнрење настало ради те продаје, na треба o 
томе воднтн рачуна. 

Изволите примити, Господине Миннстре, уве- 
рење o мом особнтом поштовању. 

Београд, 10 II 1934 r. 

Др. Милан Метнкош, с. |i 
народни посланик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Ристо Ђокић, народни посланик, упућује ин repne лацију на Претседника Министарског савета o ку- 
повипи луксузног аутоиобила од стране бив. министра шума и рудника Павла Матице, и тражи ла 

joj се призпа првенство. 

Господипе Претседниче, 

Ha оспову чл. 72 Закопа o пословпом реду у 
Народној скупштини част ми je упутити Вам сле- 
дећу интерпелацију: 

И као Претседпнку Послапичког клуба ЈНС и 
као јавпом радпику и политичком човеку Вама су 
познате малверзације и афере које се годипама во- 
де у Мипистарству шума и рудника, a рђаво ту- 
Ma4eibe ове политике има тешког одјека нарочито 
у бив. покрајипп Босни. 

Све добре памере пародних посланика' тих кра- 
јева остале су незапажене н настављепо je упро- 
пашћивање народног и државпог добра. 

Највећа срамота тога паопаког рада, јесте по- 
следњи акт бившег Министра шума и рудннка г. 
Павла Матице, да on, за своју личну употребу, a 
na рачуп дрварског ипдустријског предузећа „Тп- 
пад" (које je државпа својипа са 100% и коме je 
врховни падзорпн opran сам Миппстар шума и руд- 
пика) купује аутомобил пајмодерпије марке „Па- 
кард" за своту од 330.000 динара. 

Господине Претседниче, 
Ово државпо предузеКе дугује држави као по- 

вериоцу 24,589.000 и 91 динара за шумску таксу 
око 15,000.000 динара, повериоцима за прометпн 
капитал око 3,000.000 дипара неплаћених радпич- 
ких зарада, na Вас питам: 

Шта мислите предузети да се престапе са упро- 
пашћивањем пародпог и државпог добра од стра- 
не пајвећих државпих функционера, какав je слу- 
чај са г. Павлом Матицом. 

Шта мислите предузети да се учињепа штета 
држави од бившег миппстра Павла Матице обез- 
бедн. 

По овом предмету тражнм хитнрст no Закопу 
o пословпом реду у Народпој скупштини. 

Изволите Господипе Претседпиче, и овом при- 
ликом примити уверење o мом парочитом пошто- 
вању. 

5 фебруара 1934 годипе 
Београд. 

РИСТО   T)()KHli,   с.   р. 
пародпи послапик. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 
Др. Николе НикиИа и другова, народних посланика, на Министре унутрашњих послова, просвете, 
правде и физичког васпитања парода, o насиљу др. Паје Шумановца, старешине Сокола у Винков- 

цима, над Тонком Марас. 

Господо мипистри. 
Ha положају градског начелника у Винковцш- 

ма још ое увек талази др. Паја Шумановац, адво- 
кат и кр. јавни биљежник. 

Све притужбе грађапа и све наше интерпела- 

ције o његовом пезакопитом и срамотпом раду пИсу 
моглс успавану савест Министра унутрашњих де- 
ла да пробуде. Винковачком je градском мачелни 
ку било допуштено поклањата градско земљиште 
CBiojoj жепи како je хтио, давати без лицитације 
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градске лифсрације својим ннтимним пријатељи- 
ма и градским заступиицима, парати државу ja по- 
рез своје начелничке плаће и тантијеме у прадској 
штедиоиици, праиити лажие билаисе, прогоииги и 
отпуштатн савесне градске чиновнике, запарпичи- 
ти градску опГшну изгубл.еним париицама и пар 
ничним трошком од Днн. 130.000.— Kaio што пи- 
јаном бахатом и сулудом вожњом погазити досад 
некажњено 2—3 особе. 

Ha све шм je IOBO Миниотар унутраш}|>их дела 
г. Жика Лазић стероотипно одговарао, да то још 
ннкако iincv така дела, да бн требала повући сме- 
ну др. Паје Шумановца, винковачког градског на- 
челника. 

Зато није инкако чудо што je др. Паја Шума 
новац прије иеколико шедеља са својим прнјате- 
љнма у  Винковцима  такво  ал  Капонско  злодело 
извршио, каква су досад само најцрње кримцналне 
цигаиске, a не иачслничке кронике забележиле. 

Како граду Вннковцима тако je нажалост и 
вишковачком Соколоком друштву ina челу др. Паја 
Шумаиовац као соколски старешмна. 

У том се соколском друштву налази чланица 
иараштаја Тонка Марас, Даничићева ул. бр. 72, a 
и соколски окружни начелник г. Барбарић Анте, 
наставник гимиастике у винковачкој гимназији. 

Сматрајући за своју грађанску н народну дуж 
ност ослободиги иарод од недостојног начелникд, 
какав je др. Паја Шумановац, Барбарић je Апте o 
начслннковим неделнма нзвестио средишљи од- 
бор Народне одбране у Београду молећи за по- 
следшу заштнту. 

Због тога извештаја измислио je винковачки 
градски тачелннк управо паклеиски осветничкн 
план. Позвао je чланицу вппковачког соколског 
иараштаја Тонку Марас и затражно, да 'она посвс- 
дочн и потпише, да ју je соколски окружни начел- 
ник, Барбарић Аптс, напастовао и 'Обечастио. Кад 
се ова нараштајка побунила и протестовала, тра- 
жио je оида, да му гготпише, да joj je Барбарић 
Анте говорно, да он има своју полнтичку странку, 
Арватску оељачку страику покојног Радића, и да 
he Хрвати добити све своје што им припада. . 

Кад mi ову ненстииу није Тонка Марас хтела 
потпнсатн и лажно посведочптн, онда ју je внпко- 
вачки градски начелник и соколски старешина на- 
говарао, да му се само једанпут полио пода, na да 
ne ћарбарића Анту, с којим je ona спријател.еиа, 
пустнти на миру. 

Кад соколска иараштајка mije природно иа о- 
вакве понуде ни свог соколског старешине хтела 
да прнстаие, оида се у каицеларпји винковачиог 
градског начелкика појавио непознати, униформи- 
оани полицајац, кога je др. Паја Шумановац као 
»иеф полиције и полнцијског чиновника из Беогрп- 
да претставио, који je no наредбн Министра про- 
овете нз Београда дошао, да протнв наставника 
bapoapiiha истрагу поведе. 

Ha то су обојица још једаипут Тонкп Марас 
понуднли да потпише споменуте изјаве н лажпа 
готова записника сведочења протнв Барбарића 
Анте, a кад je ona то опет одбила, силом су je ca 
придошлим винковачким апотскаром Алексапдром 
Јовановићем, интииним фијатељем др. Haje Шума- 
новца, пограбнли, сва je тројица рсдом no длану, 
мишицп, у жилу куцавицу n испод ноката иглом 
боли, те joj задали озледе, које су впнковочкн ле- 

кари др. Јова ГеоргнјевиК    n др. Златко    Сремаб 
прсд судом коистатовали. 

Како се винковачка градска JćJBHOCT оваквих 
начелничких недела до отвореиог револта побуии- 
ла1, a како je индирсктни кривац и сам Министар 
унутрашњих дела, којп je оваквог иачелника у- 
иркос наших протеста иа положоју и власти ипак 
оставио, тражнмо да нам на ову иитерпелацију у 
Народној скупшпши одговорнте: 

1 — Да ли Вам je позиато, да je вннковачки 
града<н начелник и старешина Сокола дана 31 ја- 
нуара о. г. no супрузи дпректора гпмпазије, ro- 
čnomu Пол>уган, дао у своју пачеллнчку канцела- 
рију добавптп соколску нараштајку Топку Марас, 
n тамо je na лажпа сведочења и сполпп одпошај 
паговараги? 

2 — Да ли Вам je дал>е позпато, да je вппкова- 
чки градски пачелпик у овом свом „уредовању" 
Тонки Мар.ас показивао писмо Мипистра просвете, 
да je na том пнсму у левом углу стајало штампапо 
,,Миппстар просвете", a у самом тексту следеће: 
,,Рајо, тн зпаш да ja теби морам бити захвалаИ, и 
ja liv теби учинити све, na ако хоКеш могу дати и 
десет људи убити! Tu можеш с овом особом (Ton- 
ком Марас!) радити све, као што сам ти ja рекао, a 
кад ona потпише, тада опу другу особу (БарбариКа 
Апту) можеш ставитп у anc. За све остало hy ja 
одговаратп!" 

3 — Да ли Ва.м je псто тако позпато, да je то 
фамозно писмо Мипнстра просветс имало служ- 
бени печат и жиг, да се с њим випковачки градскц 
пачелпик за време Министра просвете г. Радснка 
CTaiiKOBiilia хвално, и na Трпку Марас у смислу OBO- 
JIM одвратпнх памера утнцао? 

4 — Да ли Вам je псто тако позпато, да je со- 
колскн старешппа др. Паја Шумаповац, соколској 
нараштајки, Топки Марас, наређивар, да се у кап- 
целарпјп пред њнм свуче, a да ли Вам je исто тако 
позпато, да joj je том згодом говорио, да ona ваљ- 
да зпа, тко je on, да on може да радн што хоће, и 
да je on Бог na земљи, a другп Бог да je na пебу? 

5 — Да ли вам je позпато, да je винковамки 
градски пачелппк и старешппа Сокола, који се над 
бнскупском послапицом o Соколу и пад језуптском 
инквизицијбм згражао, — прво AOCinHO и зверско 
мучсље соколске параштајке, Топке ЛАарас, пзвео, 
да joj je пглу под нокте гурар, у руку и мптпцу 
убадао, и да ју je no довршспом мучењу у својој 
пачелппчкој канцеларији na Распело као у суду о- 
ваквом бласфемијом заклео: „Заклињем се овим 
распетим Хрпстом, Богом свемогућим, да neliv nn- 
шта, што се мало прпје овде самопом догодило, 
ппкоме казати, пи na суду, mi у Мппнстарству, ни 
у полицијп и пигде. Ако коју реч o свему овоме 
nporoBopiiM, нека ме Бог казпп, и пска ми одузме 
дар гонора! Тако мп Бог помогао! Амин! 

G — Да ли Вам je псто тако позпато, да je 
вппковачком градском пачелппку npn мучеп.у Ton- 
ке Марас униформисани впшп полпцајац нз Бео- 
града помагао, који се за пријател>а Мпппстра npo- 
свете нздавао? 

7 — AKO Вам je све ово позпато, да ли сте 
вол>пи паредптп, да се у циљу пропаласка тајап- 
ствепог шсфа полиције и београдског полицпјца, 
као и у цнл.у пропаласка фамозпог пнсма Mnnn- 
стра просвете др. Па.ја Шумаповац сместа хитпо 
ставп у притвор, како ne бп могао полицнјску н 
судску истрагу омести? 
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За  ову  интерпелацију тражимо  прије свију народни послппицн: 
хнтност и првеиство. Др. Ннкола Hmaih с. р., Ловро Кнежевн!! с. р., Стје- 

У Београлу Да";1 Ч фебруара 1934 г. паи Ваљавец с. р., др. Opaibo Грубер с. р., др. Ивап 
Лончаревић с. р. 




