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Почетак у 10,20 часова 

C A Д P SK A Ј: 
Про дповног рсда: 1 — Чнташо записнниа претходииг cacTaiiKa. 
2.— Захтев Мпнистра правдв ML нвдава&е вародввх 

^слацика Суду. 
3 — Отсустиа вародввх восааввка. 
4 — Саопштење ивтврпелацнјв Др. Ивава Лончарввића 

,а Мипцстра rana|.al,.i|,i '■ паГчтЦН жвљевничких |Ц)агова. 
5 — Mojifio и жалбе кв народа, 
6 — Paima аита. 

,    ,  Цвеввв ред:   Наставаи   претрвса   и   усвајање   ивве- 
T;,ja Финавсијског  одбора b Ваконском  аредлог]/ и ивмв 

aMa и Допувана у Зовову o државвој трошарввв. 
^опирпнцн: Изиестилаи Милан Степавовић. 

Вре&еедник Д-|> Км«а ЕСуманудн: Гооподо, от 
гЈРам   XXXI\   редовнн   оаотанак   Народне  окуп 
Urn]">\ li;)n(i.inT(" чут iiiumciiHK оа прошлог оаотанка. 
, Секретар Д-|> Дрвгољув ЈеврешипА прочииа 
'""'""■мт; \ \ \ m редовног саотанка. 

ПреШседник Д-р Коота Кумонудв: Има пн ка 
Д"'^  аримедабп   na   прочитани  ваткшик? (Нема). 
.|."

IIIT ма примвдаба, објављујем да je точитани 
'.^'""■iiiiic   прошлог   састанка   примљен.   Ивволитв 
„•Vni imovne :I.-I  11;1давал.в Суду  P. г. народша no- 
«аника. 

h    Секретар Д-р Драгољуб JespoHOBidi oi гава: 
J Министар  правде тражи овлапЉвв>в ва продз 
^1'11,1'   крввичвог   поступка   против  г.   д-р   Пвтра 

Цупћа, нарОДВбГ посланика, за дело из § 301 Каз- 
аеног вакова. 

11ј>1,тс ђник Д-|' II'OCTJI КуманудИ; Онај захтев 
упупше oe Ииунвтетнои одбору. Ивволите чути 
отсуотва гобводе народних аоолавнка. 

Секрејпар Д-р Др&гољуб ЈеврсковвЉ саооштава: 
Народнв пооланнв v, Милав Грубавђв^] моли да 
му сс одобрв  иесец дава болова&а рнди лечења. 

Пре&седник Д-р Коста Кумануди: Одобрава ДИ 
Скушппша тражено боловаше^ (Одобрава). Објав- 
л>ујвм да ј<' одобрено боловаље r. Милану Груба- 
аовићу, народном иосиитку. ГЕрелав^шо ва ин- 
дгерпелаццју. 

Секретар Д-ј* Драгољув JevpenutBA оаошотава: 
г. Д-р lliiair .1 аревић, народнв аоолавлк, уву- 
кује Ештерпелацкју ||;1 1 • Мпппстра саобраћаја o 
вабавцв жедћввничкдз орагова« (Види тскст иптер- 
III-.шдијс ма крају седвице). 

Пре&седник Д-р Коста Вумавудк: Ова 1>о се 
mi,i'c])iitMiiniija упугити ваДЛвЖНОН Миипстру. Из- 
волитв мут иолбе n жалбв| 

( rh-pimap Д-р Драгољуб Joiipc.voitnli саопштава: 
Михаило Ж. Iliindiuil., свсштсинк из Ниша, моли 
да му ri' ii|)ii:iii;i ирапо na лпчпу пспаију; Мобојша 
('.. N'ita.nili MOJIH ii])ii3iiaii.() годпма г.тужоо; Зорка, 
Maprma ii Мида Гин-дапоимК \гл Гхмпрадц молс 
да пм oe доделх ввввија; Jocnn Цвахте из Марпбора 
Mo.m ва рвгулиоаае пвнвијв; Марија удова Илцје 
Ставојеввва   tn Београда   моли за сталну месечну 

■м 
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помоћ; Илија Стаписављевић пз Вучптрна жадш 
се на pemeibe Инвалидског суда у Ирпштшш због 
укидаи.а ппва.шднипе; Замсјшр Николић из Кос. 
Митроввце молн за пензију или сталну помоћ; 
Koeapa MapKOBiih, удова из Боограда, иоли за 
треиутиу или сталиу помоћ; Јожица До.пшар И8 
Радеча молп прпзпање годтш с. ужбе; Вид Граб, 
усташа пз Сухаче, молп за тренутну иовчану по- 
Moh; Рефик ЛатафоввА! из Суботице моли за дејство 
да буде враћен у државпу службу; Браиислав К. 
Котарчовић пз Прпштине молп за дејство да буде 
постављеи за чииовипка у Дпрекцпји државиих 
жел.озпица; Грађанп Општпие гори.о тогмичко на е 
за хитну иомоћ у људској п сточној храни; Ђура 
ГлјашковпК пз Мркоњпћ Града молн прпзнање 
вационадшог рада; Марија Рупчић, удова, иолв 
да joj се доделп удовичка пеизија; Mapa Блажсвић 
из Јошамице, срез Којвпц, жали се на решење 
Вишог инвалидоког суда због укндаи.а иивалпдске 
потлоре; Трговачко удружел^е у Завидови^у молп 
ва дојство код надлежнпх да му се одложи плаћаље 
за 18 иесецв беа камате; Драгутин, МвлаиЧедомир, 
6palia-Tyj;iilin, пз сола Иетловаче, жале сенарешси.с 
Првостепепог шабачког суда због продаје и.пхово 
ииовине ва дуг; Љубомир В. Симоничвћ, учцтељ, 
у пеизпји и др. из Врњачко Бал.е моле ва дејство 
да ce Врв>ачка Бав>а уврстп у први равред скупоће; 
Људовив С.лавд моли за дсјство да будо itpaluMi у 
државиу службу; Срезо Cp6iiii()itiiii пз Скопља 
ИОДВ за иовчаиу помоћ; Драгии.а Шујида, учптс 
љвца иа Сијетлвна, иодн ва ионовно раввротава&а 
no Закону o чиповницнма од l-IV-1931 ГОД.; Впда 
Кошник, ime. првправница X. групе ш Кра&а, 
моли да со увроти у X. пологкајпу групу камдс- 
ларискпх  чпповптча. 

Пр(тС(дник Д-р Kocra Кууанудн: Ове молбе 
н жалбе уцутиће ce Одбору за молбе п жалбе. Из- 
волпте чути  равна  акта. 

CcKptiaaji Д-р Драгољуб Јсирсуоннћ саопштава: 
Савеа ооигуравајућих друппава у Краљеввни Југо- 
олаввји, Београд, подноои своју оретотавк; o За- 
ковском орвдлогу o заштпти вемљорадникв n ви- 
синв камате; Koisopa sa трговвн; .обрт и индуотрију, 
Загрвб, аодноов овоју аретотавху o оаконском аред 
логу п ваштипз вемљорадника и виоивв камате; 
Творнвца HteĆTfl и ппјптдс д. д. и др. аодвоои 
своју ореотавку o Законокои оредлогу o ваштитв 
веиљорадника; Сплошна двлавока ввева, аодруж 
мида Трбовље, аодноов овоју арвтотавку o вевало- 
оленоств п редукцијв радниха;   Ивав мухек, веи 
.i.(i|i,i;i,iiiii;  из   Vlapiija  Иистрцв,  аоДНООИ сипју  црвт 
отавху o Законоком пјх^длогу o заштптп зсмЈворад- 
imi.M п iicmm каиате и дауштво трговаца жи- 
вежне n ившовите робо Савско баиовпае в др., Загрвб, 
аодноов иргтгтаику а Законохол арвдпогу o гро- 
шариви. 

Пштведнип Д-р Вовта Кунанудв: Ова oe eirtpa 
Пјшмгју   na   aiian.c.   ПрвлаВЛМО, ГООПОДО,   na   ДВОВНВ 
ред. Ha двевном реду je наотпвав орвтреоа иввештвја 
Фввансиоког одборе  o Заховохом  првдлогу  o  ив 
меаама и допунама у Закону o државвој трошариви. 
i'i'i нма нввеотвлац г. Милав Огвпааовив. 

чicf.iiuii.um Mn.iaii Степавоваћ: Гооподопоола 
пчдц, у тоиу јучоравгаЈв дебате вв једав од гооподе 
аредговорввка  вије  oe  дотахао   главног   равлога, 
вбог којпх оио овв мп овде окула ивравилв једно 
дуишу ii;c.i,y, да oeЗаков o трошаривв ва вино и 

Го 

ракпју код пропзвођача укпне. To mije учшћввд 
зато, што je овај Закон оглашеп зз хитан и што je 
број говориика због тога сведен на двојиду. Стога 
допустпте мени, да ja то учишш и да тиме оиовргпеМ 
ii])iiroBope којп су упућепи на нашу адресу. 

Можда ни један Закоиски предлог mije оче- 
кивап тако иестрпљиво као Предлог закопа o i'3' 
менама н допунама у Закопу o државној трошарш111 

на впно п ракију. Можда ни једно питање у иашим 
редовима mije третирано са више пнтереса, aiiii' 
ииравоств и темперамента као што je случај са 
овим пптаљем. To je потпуно разул-ипво кад сС 

пма иа уму какав je утвцај тај Закои имао на aađ 
нароД ne само у облику једнога иовога памета нег0 

и у иачипу љегове прпмене. Кад je у своје вреМА 
требало ради иових државних расхода пронамј 
и иове Државве приходе за покриКе тих расходајр 
мпоги су нашп СТручњаци, као што je код на.с го- 
тово увек бивало, потражпли прпмере na страВв 
буввално копнрајуКи векакве нове јавне дзжбиввЈ 
којв су врло често бпле у очитој супротности са 

обичајем, традвцвјом и мевталитетом нашега na 
рода. Такав вам je случај и са досадашњим Зак^ 
ном o државиој трОшарИви ва виио и ракију 
je бвла векаква врста пруског система. Мени ]е 

невгодво да као вввестилац улавим у политввУ 
тога спстема, али пошто то mije учпти) нпко лрУ1'11, 

дппустпте мн, да бар ja то овде учпппм. Заков с 

државпој трошаЈшии na вппо и ракпју био je п0'г' 
оуво нов у крајсвима са ове стране Саве n Дунвв*« 
те ce према томе многи порески обвевнпцп нирУ 
умедв у л.сму оваћи. Поввави својом дужнопш? 
да врше вепооредав вадвор над примепом овога 
Закова и убпрал.ем државввх арихода, контролв» 
opranu су били у директиом и сталном контаКТЗ 
са пародом, те према томе вајповвавији да iiap0^ 
упуте, поучс и уиознају са овим Заковом n да ^1^ 
пЈм^доче сво закопске пос.;1(!Д11де, ако ce неко o оваЈ 
Заков буде огрешио. Већина од л.пх je схватВ'1* 
гако ОВОЈу дужпост и ja им са овога места то i'"'1" 
iivnn приваајем. Алв je доста бвло и таквих коЈ" 
су чекалн з.чура.чо ди неко аогреши, да га ум)а'г 

na делу, да га склвптају, na да га кавве. Кавне Ч 
бвде MelivTiiM виооке и отуда су била и многа искј 
nit'ii.a. II док су једпп, »стина педаптпо n iqi.v'l'l|' 
алп oe иора прввватв оавесво, вршили своју ДУ*\ 
imcT. дотле оу другв практвчввји и умешпијВ) л r 
врло чем ута иоворшвћавали у своју сопствев? 
добвт. Ja веиам викакву вамеру да вређам, али '• 
•m тав>енице пред којвма не смемо ватвоЈшти "'" _ 
n ja MiiciiiM, да ca овога места треба увок говора 
отворено   n   нокрево.   V   тмш   за  добитп,   створ 
je чтми једав овотем, овстем сумп.пчсц.а, лажн« 
доотава  n ваотрашпиап.а imcoKiiM каапама, без lllv' 
кве веће кошгрода над њиховвм  радом, са  ^" 
тмпрапичепп.м   apaBOM   n   ВЛашћу,   такви   i;!'!!'!]"1 " 
opranu  иршл.алп су  no 11а])оду   како су год ^1'1'' 
n   оав  п.пхпц  аостувак   носи   карактор  самово*' 
увурпације и атака на првватпу својнпу  и ■"1'1"1"! 
олободу.   (Чује  ce:  Тако  jol)   Пеа   нкакво  ''''"''^ „ 
аотребе и уврока, onu оу врло често уапомчраа^т 
грађане ва раду и одмору, просрсталн пх no у 
цаиа п  вијалл  и  оретреоалв no путввнма  и a0 

ии.ма n ввје редак олучај, дп су врло ч(>сто "  |V 
v iml, упадалв у кшрве с 'кс домово и тиме "^i 
iiiaiiaui   u   окрњавалн   свотнл.у   домаКога  oi'ii>i,u   0 

II    пајтд,   гоеподо,    којп   je   цоо   свот   aftA" 
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својим ])eu'KiiM пожртвовањем и легендарном хра- 
брошћу за човечаиска права и слободу, није могао 
Miipno сносити, да му се rase његова властита права 
и слобода, отуда су врло чести оии нежељени при- 
8орп и сукоби потицали. Под оваквим спстемом 
Ликана, вегзодија и самовоље многи честитп гра- 
ђ^ни. чија je честитост од увек бпла понос и снага 
0Бе иације, почели су да изврдавају своје обавезе 
према држави, почели су да крпшом продају своје 
Јфоазводе и да на тај начин поткрадају своју ро- 
ђену отаџбпиу, a врло често u своју сопствену имо- 
Blniy. Кад сам пре извесног времеиа био у своме 
изборном крају, нашао ме je један од најчестити- 
|»х и најугледнијих људи у том крају и казао ми: 
^осподпне,. учините све што се може да се једиом 
Отресемо ових финанса. To je тако неиздржљнво 
Д9- сам ja кога познајете као једног исправног до- 
^iuina, почео ноћу крншом да продајем своје про- 
изводе заједно са својом чељади и доживео сам то, 
Д^ сам приметпо, да сада и моја рођена чељад пот- 
крада меис и иосп балонима випо п продаје. Један 
Овако неподиошљив и одиозан систем који je почео 
Д^ квари ii најчеститије људе с једне стране и с 
^РУге да дискредптује п подрива углед државнпх 
Владти, морао je бнти одмах и потпуно уклоњен. 
^ ja могу pehu без страха да ма од кога од вас бу- 
"вм демантован, да су то гдавни и једини разлози, 
1адји су иас све руководили у оном једнодушном 
11 енергичном захтову да се трошарина па вино и 
Ракнју укине. (Одобраваи.е). Ja попово подвлачим, 
Господо, да je то једини разлог, a нпкако нека дема- 
Рогија п. i u жеља за неком популарношћу од наше 
ј^ране, као што нам се то са извеснпх страна пре- 
";iUyj<.'. У многострукпм тешко11ама које су у ово 
чреме невапамћене к])11зе и опште иемаштине спашле 
1иЧ11 народ, наша je први дужпост свих нас и Иародие 
РИУпштине и Краљевске владе била да овомс вароду 
«олико год можемо олакшамо ту кривЈ. llaui иарод 
Ui 8на за високе философокв и научнв дисциплинс, 

011 готово ништа не полаже на сјајне теоријб n вдвје, 
^в "д нас тражи и очвкује отварав рад и аовитивне 
Рввултате (Гласови: Тако je!) И Г. Министар фч- 
ll'Ull'"ju, коме jii ii овом пршшком изјцвљујем ва- 
•nuinocT, потпупо je схватио сву штстиост н опас- 
iu""1' овога система, a o н>име п цола Краљслск;! 
^'''Д'1 u прихватшш су сугестнјо, које су изнете у 
^""■■'пспјп.пм одбору да се трошарина на вино и 
Р^кију  ,;,,,  проиввођача аотпуно укине. 

Иако ое овим Законом у главаом хтело да по- 
м',1'||(' ароиввођачима, №имв je олакшано a самим 
Ч>0Давцима вина и ракије не оамо у снстему доса- 
ДбШљв наплате, иого n у стиарпом изпосу те на- 
!',l;i'i(>- Мождм on mije, као што јуче ])ече г. Милутпп 
^'iojcmil,, crpoiMi ii])ami4iui за спе појодиппе, илп 
'■ Милутпц (/raiiojiiDiili iipiiBiialiO п оам да je у ова- 
^BllM случцјсвима апсолутпо 11омогу1и> imc/riil.ii иот- 
^У  правду.   У   фискалном   поглвду   д »швавм 

0г Закопа  добит  ke  бити  внатно  маи.а,  вдв  |e 
TBftpiia добит urpoMim.   lio л.ому цво народ 00!ra|e 

. Дал>в апсолутии и неприкооаовеви господар op6je 
Ј^инв и слободв (Одобраван.о и уввици:   Гако jel) 
(() I((jj.v j« он воковима co борио, крванио игинуо, 

^o^liuiiini.c  п  ццлаув). 
t      ЧрслиссИиик }\-\)  IUK'TU  иу.манудп:  -'iaiipmcn  j«* 
рЈвтРво   овог Захонохог   пЈједлога.   Мрелавимо  на 

ље  v  иачолу.   ГласаЉв  oe  појадиначао  за и 

Секретар Анте  Ковач  изврши  прозивку г.   г. 
народних посланика и  они су гласали овако: 
Лврамовић Бранко — за 
Ађић Анте ■— за 
Аксептпјевић Александар — за 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Д-р — отсутан 
Анић Muha Д-р ■— отсутан 
Антонијевић Душан — за 
Антуновић Јосгш — за 
Араиђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Д-р "— против 
Бабамовић Јордан — за 
Баљић Салих — за 
Баљац Љубомир ■— за 
Бараћ Бранко Д-р ■— за 
Барле Јанко ■— sa 
Батшшћ Јозо — отс5гтан 
Бачић Стјепан Д-р — за 
Бенко Јосип — отсутан 
Бешнровић Дпмитрпје Р. — sa 
Богдаиовић Исо — отсутан 
Божић Милан ■— за 
Борпсављевић Страхиља — за 
Брушија Радослав ■— за 
Будишпп Стеван ■— sa 
Буквић Александар — за 
Буповић Милан — sa 
Ваљавец Стјепан — против 
Варда Север — отсутан 
Васиљевић Стевап Д-р — за 
Величковић Миладпн •— ва 
Вељковвђ Вељко — отсутан 
Видаковић Витомир •— sa 
Видић Јеша Д-р — sa 
Видовић Богдан Д-р — отсутан 
liojuiioimli  Јован В. — ва 
BomibaK Богумпл Д-р — sa 
ИујпК Димитрије В. — отсутаи 
ВукићевиН Bonili Д-р ■— sa 
Гавранчвћ Отон Д-р ■— отсутап 
Га11])иловић Ото — отсутан 
Гајшек Карло — ва 
Главички  Божидар т- отсутаи 
Господ1И!Т1|1. фран>0*— отсутан 
Грајић llepo — ва 
Грба Миловаи Д-р •— sa 
ГрбиК  IvMii.injaii — ва 
rplj'ili  liacii.i.    - отсутан 
Груб.чиппп)! Млпав — отсутап 
[^јубо]) Фрап.о Д-р — отсутан 
ДанидовиК Вптомир ■— ва 
Даниловв^ Жшзко — ва 
Демст])оип11 .lypaj — отсутап 
Дсршшт!. Ђулага ■— ва 
ДпмптрпЈоии!! Мита — ва 
Димитрпј^ии!. Хаџи-Тодор — ва 
Дипронп!,  Mii.ian (',. •     sa 
Добровољац Милав Ј. — отсутан 
Доисиспскп Јоиаи С. —- sa 
Доди!. Лммааидар-Така — ва 
Дошеп Мирко Д-р — sa 
ДратипК  .Mamin   II. — аа 
Дрљача Браико — ва 
Дрмељ Алојвиј — ва 
Дубоковић Јурај -— ва 
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Ђокић Рпсто — за 
Ђорђевић Владпмпр ■— аа 
Ђурнћ Михаило ■— за 
Елеговпћ Иво Д-р ■— против 
Живановпћ Мнлан — за 
Жнвапчевпћ Мпханло — ва 
Живковић Негосим Д-р •— аа 
Жпвковић Петар Р. ■— отсутаи 
Жпвојпновић ДЈтпап М. — за 
Захарић Чедолтр — за 
Зељковпћ Бошко — за 
Земљић Јакоб — за 
Ивандекпћ—ИвковпК Мнрко Д-р — за 
ИванпшевпЈ! Петар ■— за 
Иванчевпћ Душан — отсутаи 
Исаковнћ Мплпвоје Ђ. — отсутан 
Исаковић Мито — за 
Јанковпћ Велизар Д-р — отсутаи 
Јевремовпћ Драгољуи Д-р — за 
Јевтић /luiBOTiije — за 
JeBTiili Mii.ivTim Ai. — за 
Јевтпћ Мпханло Р. •— ва 
Јевтић Радоваи — за 
Јелић Милутпн — отсутап 
Јеличић Божа Ц. ^—^ за 
JepeMiili Живојин •— за 
Јеремнћ Тоде Д-р — отсутан 
Јован Андрнја — против 
Јовановнћ Алексаидар — за 
Јовановнћ Ђока — за 
ЈовановиН Јова — sa 
Јовичић Добросав — отсутан 
Кадић Хусеип ■— отсутам 
KaJMaKomili Омер — отсутан 
Ka.-ia.MaTiijcKiiii Михавло Р. — отсутап 
КанднК Јовиша К. — ва 
Катпћ Милош -— отсутап 
KaliaiiCKii Стсиан        за 
KeiiKvi.ciuil. Никола Д-р ■—■ за 
Клинд Амтон — отсутап 
Kii(!5K«>i)iili Ловро — отсутаи 
КнеЈКввић Стјепо Д-р — отсутаи 
Ковач Лнто Jb. — ва 
Koiia'icmil. Драгутпи-   Карло — отсутап 
Ki)/h-yji. .M,i|ii,(i Д-р — отсутап^ 
Kojuli Драгутип Д-])        отсутап 
Коман Албпи — mpOTBB 
]V()(^TIIII Д]1агут1111 Д p     - отсутаи 
KocTiili  МОЛОрђД .1- Д-р — 88 
l»']);i.i,<'iiiiii ДЈ^агам , \ у       отсутаи 
Крамер Ллборт Д-р — ОТОут&В 
Крафт Orcnaii Д-]) ■   - итсутам 
Крејчи  AIITOII        ;ia 
1I|M тапппиК  1'iiCTO •— отсутаи 
K]i(Tiiii Вдадвмир — за 
K])CTIIII Ми, ivmii — ва 
KpcTiili Михап.и) 15. — ва 
Kpondl CiiMii        отсутап 
KysiMaimmili .Uaaa]) K. — ва 
Кујунџић Лндрвја К. — ва 
Kyjyiii,iiil, Богољуб К. — отсутап 
Кумамудц Коста Д ]>        отсутаи 
Кувтар^!  Vini' Д у      отоутав 
ivMi.imuii, JoazHii    - ва 
Куртовић Нојко    ■ ва 
Курттш!, Шукрвја — ва 
ЛаваревиК шшовав М. ■— ва 

Jlasapesidi 'Годор Д-р ■— за 
Jlaaa]ieijiili Теодосије К. — за 
Лаварввиђ Фвшш С. Д-р — за 
Леушић Ђуро Д-р — за 
Лиоавац Младен Д-р ^— ва 
Лончаревић Иваи Д-р ■— отсутан 
Лонча]) Станко ■— за 
ЛукиК Живав Д-р ■— за 
Макар Дако --- протип 
Маковховић Божвдар • - отсутан 
Максииовић Стјепан ■— за 
Маланчец Владо Д-р — отсутап 
Маринков^ Војиолав Д-р — отсутаи 
Марјав '1.">у])о    - отсутан 
Марјаиал, Спмо — отсутан 
MapKiili Фрањо -     отсутап 
MiipKdiMili  Милепко Д-р — отсутап 
MapKdBKŽ Милорад 11. — за 
Марковвћ  Ппкола — отсутап 
Марков^! Иетар   К. — отсутаи 
Ма( i]imiiili  Апто Ф.  — отсутап 
Матица Павао — за 
Матић Ђока II. ■— за 
.Мацскоииј. Матвја — за 
Maimiii MapRO — за 
Метвкош Mii.ian Д-р — протпв 
Mnjnli  Mn.iaii Ђ. —■ отсутни 
MiMcTiiii ВјекооАав Д-р ■— отсутап 
MiiicTiili Владволав ■—■ ва 
.Mn.miiicniiii Гавро — as 
MiMoiuoiuili Младев 11. — за 
MiiivTimnniili Мвлввхо l'. — ва 
Мвлутвновић Мвлорад Ђ. ■— отсутаи 
Мпсир nili Jduaii T. — ва 
Мвтроввћ .lonaii P. ■— аа 
Михаи lomili Илвја 11. — ва 
MnMij.Kiiuili Светволав Д-р — ва 
Мохорвћ ihian       отоутав 
Мравље Мн гав ■    upouu 
МулалиК Мустафа A.     - ва 
Најдорфвр Мијн.и      отоумш 
llc.liM.uumil.   N|MIIII   U.  .— 88 

11 iiKiiL   iliii;ii. i.i   Д |i птгугаи 
llnKiili Фадор Д ]> — за 
lllIKo.uijt'iuili    \]iailli(Vi   Д.    — ва 
lliii,4i.iiili Бравко Д-р      отоутав 
llmuaimii,  ТрипКО •— 38 
11 viii.  Петар Д-]1        отсутан 
Њамцул   l'.iiiK'o Д ]'        итсутаи 
ОбраДОВИћ   A H'l>r;i   .1. ita 
()(Tnjiii, Ђуро Д-ј) — за 
llaii.ni'i   ^ЛОЈВВ] ii]>(iTiiit 

Палечек Ивав Д p отоутан 
Парабућонл Ђорђе отоутвн 
Паранос Шшфо Ф.      отоутав 
Пахервик Фраи.о        аа 
Патрвогић Љуба       ва 
Нсри!.  Матгј Д p        птсутап 
||<'])iili  Mu iniKijf T).        отгутан 
[Tepah limu«) Д j«      отоути 
Перко Драхттаа В,      ва 
[Гвтковив Mii.i.4 гсутаи 
Петовар •[овро      отоутав 
1 IrTpirmli   /KiiiiKo Д p iia 

llrr|Miimli  M;i|>i«o — отгутап 
iii'iiini, Mu. i vrini      отоутан 
11iim.ii Људввит Д-р — ва 



СТЕНОГРАФСКВ БЕЛЕШК!-; 285 

Пиштелић Славко A. Д-р — отсутан 
Иогачник Виктор — ва 
HonoBiili Димитрије Он. — за 
Попови!. Добривоје Гер. Д-р — за 
IjoiioBiih Душаи — ва 
Поповић Јефтимије — за 
HonoBiili Коста Д-р — претседава 
Поповић Милан В. — за 
Поповп!, Милан Д-р — за 
lloiioBiil, Светислав Д-р ■— отсутан 
llpa.i.uK Недељко — отсутан 
Првка Никола      отсутан 
Првкоршек Иван — отсутан 
Чрппццц Јово — за 
Прша Шнме Д-р — ва 
Пустослемшен Расто — отоутан 
Пуцељ Иван Ј. — отсутап 
Радивојевић Лавар Љ. — отсутан 
''■'.ml. Иван • - за 
Радовић Саво Д-р — ва 
Р«Доњић Милан •    ва 
Радонић Mu.i.aii —отсутан 
Рајић Тоша Д-р — за 
*;|.K(i Јанко Д-р — отсутаи 
l UHO Стале Д-р ■— отоутав 
Peco.ni Отмар — отсутаи 
Рорбахер Јулијав Д-р — отсутан 
^Hitui, Аранђел    - ва 
^^iinl, Сава В. — за 
CaBKOBHli 11.mja •    ва 
Санто Гавро Д-р ■—■ отоутан 
Сврачевић Раденко — за 
Свкулић Милан Д-р       ва 
'l1'mi, Јоца M.    - ва 
^вЛМановић  A.inja — протии 
(
;

1,
MIIII Милорад       отоутан 

^Шовић   ^лександар М.     • отоуиш 
^миљанић Тома Д-р — за 
ЈЛКИ%  Mn iiiji- M. — отсутан 

јоколовић Никола      отоутан 
јоасовић Вукашив       ва 
."aMili Владо       отоутан 
^индлер Вјекослав       ва 
^"ii'inl, Вјекослав       отоутан 

'■i'nih-iii, Милан Д i1      отоутан 
'■i'a-.iaij, Јосн гсутан 

;T;iji."i:iil, Никола       отоутан 
^■niiiii  \ii,i|i;i       отсутан 
.•'''aiiiiiimi,  Владимир Д-р ■     :<а 

f'aiinjriml, Драговшр М. — отсутам 
•Tiuidj,.,,,,!, Mii.ivTini       sa 
^'•n.iiioiuil,   ЖИВОЈНВ    \l>. итсут.чн 
■■'''iiaiKiimi, Милан отоутан 
:'IV||a ni, Миливој ва 

^Tena uli Милан P. ва 
■''''''l'aiioniii, MI-IIMIT отоутав 
'''"juli   Mn ran  Д-р ■      итгутам 
''''"i^.uiiioiiiii, Мнлослав Д-р — отоугав 
^'"ji'-mini, Милаи Ђ. Д jt — ва 
;Ti|iiini, Стаменк гоуздв 
^евови!)  Крста — ва 
..^""'^ili 11  кола Д p       (iTcvTan 
■ ,.'' "'l' Глигоријв Д ]) — ва 
. ,""-i"!'oiinl, Uojiic.iun       за 
.'""•l' Их-њат М. Д p       ва 
. ."^"1.   .1,4,..,-, :,,•, 
"'"^ Тодор l'.       ва 

( 

Топаловић Милан — за 
Торомановић Хасан ■— за 
TpGnli Ваошшје — за 
Трбојевпћ Урош Д-р — отсутан 
Трифуиовпћ ЈБубиша — за 
Тркуља Станко — за 
Трпковић Ставра К. ■— отсутаи 
Tnipiih Ђорђе ■— за 
Ћпрпћ Стева}! — за 
Ћуковвђ Милан — отсутан 
Узупови}! Никола ■— отсутаи 
Урек Иваи — за 
Урошевић Мирко Ил. — за 
Урукало Сергпје — отсутаи 
(рплаичовмЈ, Tona Д-р — за- 
фЈшШр Виктор — против 
Фотирпћ Арса — за 
Хајднњак Антон — за 
Хаижон Лавослав Д-р — отсутан 
Xacaii6eroHiili Авдо Д-р — отсутаи 
Хођера Светислав В. — отсутан 
Хрибар Иикола — отсутан 
Хрпстић Бора — отсутан 
Цомовић Филип — за 
Церер Аитои — против 
Uiiimiieiiiili Методије — за 
Чорбић Брапко — отсутаи 
Чохаџић  Хааи.м — отсутаи 
lllapKOBiili 'Гпхомир — за 
Шеатовић Ђуро Р. — отсутан 
111 na Фердо ■— отсутан 
lile.iMiil, Spandt M. — за 
IIJcliopoB Славко Д-р ■— за 
ШпГкчтк Стаико Д-р — отсутап 
HiiM.croBiili Владамир — за 
Шифтар Стеван ■— отсутап 
Шпајдар Фраи.о ■— за 
ШуивНКОВИВ  ll.mja Д-р — отсутап 
ШурЈИВВ ЂурО Д-р — отсутап 

ПогБпре&седник Д-р К"оета lloiminiti: Господо 
вароднв пооланици, вввопнте чути Ј)езултат рпа- 
оав>а. Гдаоало je свега l/'1 аосланнка. <i je гласало 
l(w. a проФив ј<' гдаоало 12. (Пљеока&е). Тиме je 
овај Законоки вредлог у вачелу орниљен^ Сад 
орелаввмо ва оретресање војединих одељака. Гла- 
саћв oe и" параграфина, Roja r.iacajv аа гласаће 
г.д.ч1.ем, a којв гласају против слелаке устајам.см. 
Mn.niM гооподива вввестиоца да ариотупв чптаи.у 
војединих [хараграфа. 

II.Kucmii.uiu ВећНЕе Mii.ian ('TciiaiUHinli ирочпта 
§  1   im  ввввштају одборском 

Потпјнтадтп; ,\-\) КоОТа Ilonomili: Прциа ЛИ 
Народна охушптина [фачитанв g 1. (Гласовв: Прима! 
и.' орима!) Ud.ima je оедела, објављујем да je про- 
читана i^  1   npskuben. 

Иаввстилаџ Илаав Стопавовн)! гфбчитв § -• 
Гооподо, код овога параграфа no Орвстанку Г. 
Миниотра финавоија и иоме Сплит удави у IH 
катвгорцју. 

Иотпјктссдник Д-р KoOTfl lldiioimli: Ирима ли 
(,i,\ iiiiiTima прочитапп § 2 ca овом ДОПуноМ ? (Прима). 
ОбЈввљујен да je § 2 ii]iini.i.('ii. Ивволите чутв даље. 

Il.iii. сти.ипЈ  .Mii.iiin   rmiaiioitnli   арочвта   §   3. 
IIinTiNji, uiriiliiiiK Д-|» liociii lloiioimli: Ирима ли 

Народне окушитина орочЕхави § 3? (lli)iiMa). 06- 
јављујвм да јо § 3 примљен. 
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Изввстилаи Милап   ('Tcmuiomih   прочита   §   4. 
Потпрстссдник Д-р IVocra Иопивић: Ирпма ,ni 

Народна скупштипа ирочптаии § 4? (Ирпма). 06- 
јављујем да je § 4 прииљвн. 

ЛзвесгТииаа   ЗХилан   Стопаиоинћ   прочигн   ij  5. 
Потпрсгпссдник Д-р Коста Поповнћ: Прималв 

Народна скупштииа прочитаии § 5 .' (Прима). 06- 
јављујем да je § 5 прпмљеп. 

П.шестилаи.   Милан   tTonaiioimh   прочита   §  (>. 
ПогТтрстсгдиик Д-р Коста Иоиовић: Прима пи 

Народна скупштина § 6? (Прима). Објављујо.м да 
jt1 ); 6 примљен^ 

Иавеетилац .Мплаи Стрпаеовић прочнта § 7. 
Народни посланпк г. Мплутпн Станојеви!! подвео 
je овде анавдиав којп гдаои: , Радње иомеиуте 
у напомепп 4 уз тарифнп број 62, у погледу точа- 
риноке таксе u плаћаша na mie трошарпне државае 
и бановпнске iiiaKalie no тач. а; 6, в, у Т.Бр. 62 
Закона o таксама. 

Потпретседник Д-р Коста ITonoiiiih: Прниа ли 
Народна скупштипа прочитиип параграф са оии.м 
амандшшом? (Прима). Објављујем да je цараграф 
7  примљен  с  овпм  амапдмапо.м. 

Иавестилпц   Милап  СФепановвћ  прочита   § 8- 
ПогпПЈхтсдтп; Д-р Коета Попивић: iljui.Ma лм 

Народна скушитииа орочитанв § 8? (Прниа). 06- 
јављујем да je § 8 примљен. 

Господо, овпм je и у поједпиостима аримљев 
овај Закоискп предлог. С.ад оредааиио на повневич- 
но и коначно гласаље. Молим г. секретара да 
прозпва,   a   г.   г.   иародие   аоолашске   да   гласају. 

Секретар Антс Ког.ач провива народие иосма- 
iuiKo да гласају u онв су гласалн овапо: 
Лврамови1| Бравко ■— за 
Aljnli Лптс. — ва 
AKceiiTiijemili Алекоандар —• отсутап 
Алексм!! Коота - - ва 
Viii.mmili   lllalii!]p ВВ 

Aiilje.iiiiKimili   Гргур  Будислав Дгр   — отсутан 
Aimli Млћа Д i'        отсутап 
AiiToimjniiili Душаи   — за 
AiiT}'ii<)]!iili Jocmi    - за 
Vliaiiluvuiimli  .loitan   — аа 
^увр Људевпт Д-р ■ - ОТОутеш 
Ba6aMomili Јордан • - за 
r.a.i.iili  СаЛИХ — отсутап 
Г.аи.ац Љубомир        аа 
Bapah Бранхо Д-р      ва 
Бар 'i' Јанко •    за 
llaTimnii  .1о80 — отсутап 
Бачи)] Стјепав Д-р — ва 
БвНКО JoOBO        птгутаи 
IliMimpoiuil. Димитрије l'. — ва 
r.oi'.ia.iHiimli Исо — отоутав 
Гиг.ки!.  Мплап     - аа 
Бориоављеви!! Офамш.а   - зп 
Брзшшја Радоолав — ва 
Будвшин Стввав ■ • за 
l>yi;mil,   \,.,ч;с:111да1> B8 

Буноввћ Милаа       ва 
Ваљаввц Стјепав •    за 
Варда Севвр       отоутав 
Васил.ст!!, Стввав Д p      ва 
ВбЛИЧХОВВћ  Милидпи        отсутап 
ВвљхошА Hf.i.K-o    - ва 
ВидцковпК Вптомир — аа 

Впдпћ Јеша Д-р — за 
Впдовић Богдан Д-р — отсутап 
Војпновић Јовап В. — за 
Вошњак Богумпл Д-р — отоутав 
Byjn}i Дп.лттЈЈПЈо В. — отсутан 
ByKiiheBnh Boruh Д-р ■— аа 
raB])aii4iili Отон Д-р •— отсутан 
Гаврпловић Ото ■— за 
Гајшек Карло — за 
Главвчкв Божидар — за 
Господиети!! <l)])aii.o ■— отсутаи 
Tpajnii Перо — за 
Грба Миловаи Д-р ■— отсутан 
rpuuli Бивлвјав — за 
Грђић Васиљ — отсутан 
Грубановпћ Милав ■—■ отсутан 
Грубер фрав>0 Д-р — отсутаи 
Давидовп!'  Витомпр   — за 
Даннловић Живко  — за 
ДеметровиН Јурај — за 
Дерниши!! Ђудшра  — за 
Двмвтрвјеввћ Мвта — за 
Димитријевп!! Хаџи-Тодор — за 
ДобровиК Милан С. — за 
Добровољац Minaii J. —^ за 
Довозепскп Јован С. — за 
ДодиК Алекоандар-Така — отсутан 
Дошен Мирко Д-р — за 
Драгови11 Мллош II.     • ва 
Дрљача Бранко  — за 
Дриељ   \.M)jaiij   — за 
ДубокоипК  Јурај   — отсутап 
'I'KIKIIII Риото — ва 
Toopl)oBiili Владимвр — за 
Tivpnii  Михаило — ва 
Елог^пи!.  UHO Д-])   — против 
Жввавови!] Minaii  — за 
Жввавчеввћ Михавло ■-- за 
iluiintoimli  HeroCBU Д-р   — отсутам 
Живковвћ Пстар Р,      отоутав 
viViiDojnndnnl. Душав м.      ва 
Звхарвћ Чедоиир   - аа 
Звљковвћ Г>(1шко ■— ва 
OCUMIII Јвкоб      ва 
Пнапдскп!.     Ивковвћ  Мирко Д i1 

Hnanmiicmili   Игтар   -- ва 
llitaii4(4tiiii  Душав   — В8 
Me; KOBIIII   Mii.inuojo T). :ia 
HcaKOBiili Мито — aa 
.laincnmili   Ввлввар Д-р   -- отсутаи 
JcHpcMoiiiili Драгол.уб Д-р   — aa 
.li'irml, Животијв      ва 
.lonTiili Милутив A.i.       ва 
ЈвВТИћ   Мпхап.ш   l'.  — ва 
.Iciirnli  Рндоваи       зп 
JoJuili Mn ivmii       за 
.iiMii'mii Вожа Ц-    - ва 
.ifpi'Miili Живојва     ■ ва 
.irpc.Miili Тоде Д i'      за 
ЈоВан  Дпдрија ■     отоутап 
.loitaiiuniii. Ллехоандар — ва 
Јовановв}) Ђохв — отоутав 
.imi.'iKiHiiii Јовв      отвутав 
.loiiiiMiili Д(1П]1осав  — aa 
Kuni,  Хуггпи   — sa 
KeJMaKoiuili ()мер — во 
Ka.ia.Ma'i'iijoBiih Михаило l'. — ва 

за 
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Кандић Јовпша К.   — за 
Катпћ Мплош   — за 
KahaiiCKii Стеван  — за 
Кешељевић Нпкола Д-р   — за 
Клинц Антон  — отсутан 
Кнежевпћ Ловро — отсутап 
Кнежевић Стјепо Д-р ■— отсутаи 
Ковач Лите Љ.  — за 
КоЕачевпћ Драгутпн —Карло  — отсутан 
Кожуљ Марко Д-р — отсутан 
Kojnh Драгутпп Д-р   — отсутан 
Комаи Ллбип   -- отсутаи 
Костић Драгутин Д-р   — за 
KocTiiii Милорад Ј. Д-р — за 
Краљевић Драган Д-р —■ отсутам 
Крамер Алберт Д-р   — отсутаи 
Крафт Стеваи Д-р   — за 
Крејчп Антон  — за 
KpcTanoBiih Рпсто   — отсутаи 
KpcTiih Владимир   — за 
KpcTiiK Милутин — за 
KpCTnli Михапло В.  — за 
KpcTiili Симо   — за 
Кувмановић Лазар К.   — за 
Кујуцџић Андрпја К.  -- за 
Кујунџић Богољуб К.  — за 
Кумонуди Коста Д-р — отсутан 
Кунтарић AUTO Д-р — протпв 
Kyibumnli Јоахим  — ва 
Куртовић Boj ко  — за 
КуртовиК Шукрија — отсутан 
Лазаревп!! Милован М. —■ за 
Лрзаропп!) Тодор Д-р — за 
Ло.заровић 'Геодосије К. -*- за 
баваревић Филип С. Д-р — за 
ЛеушиК Ђуро Д-р — sa 
Лпсавоц Младен Д-р — за 
•Јовчаревић Иван Д-р — отсутан 
Лопчцр Стаико — ва 
Луки!) Живан Д-р — отсутан 
Мокар Дако  - ва 
Максимовић Божидар   — отсутан 
^'iiKciiMdHiili Стјепан  — отоутан 
^ЈИанчец Владо Д-р   ■- отсутап 
jJapHHKOBiih Војислав Д-р — отоутан 
^■'l'j'Ui Ђуро   - • отсутам 
М^рјанац Симо  — отсутан 
MepKHli Фрањо    - отсутаи 
Лрковић Миленко Д-р  — ва Al 

^арковић Милорад II.    - ва 
JJapKOBHh Никола — ва 
Марковић Петар К.  ■   ва 
Мастровић Лнте Ф. — отсутан 
Мвтица I lanuo — ва 
J 'n'ul, ■|;1(li;;l      ga 

•J ■'nml, Марцо    - ва 
' '"'''п;   Mn.iaii Д-р   — отсутап ... 
ј; "jul, -Mii.ian Ђ.       отоутан 
Малети11 Вјокослав Д-р"-   ва 
^илети!, илнднслвв -    ва 
, u''iiurmii, Гавро    - отоутан 
^ ni"m,-mil, Младои II.    "■ sa 
■^ "^VTininmil,   Mn miiKO P. — ;ia 
''" '.VmiKnuil,  Милорнд T>. •     OTCVTUII 
^ИСИрлц},   Јовап  T.   •     aa M jnpoBid] .limaii P.    ■ отоутав 

Мпхаиловић Илија П.   — за 
Михајловић Светислав Д-р   — за 
Мохорић Иван   — отсутан 
Мравље Милан   — отсуган 
Мулалпћ Мусгафа A.   — за 
Најдорфер Мнрко  — отсутаи 
Недељковић Урош II. — за 
Нпкић Нпкола Д-р — отсутап 
Нпкпћ Федор Д-р — за 
Никодпјевић Аранђел Д. — за 
Ннколпћ Бранко Д-р —  отсутаи 
HiiHKOBidi Трнпко — за 
Нуић Петар Д-р — отсутан 
Њанцул Ранко Д-р  — отсутан 
Обрадовић Алекса Ј. ■— за 
Ocrojiili Ђуро Д-р — за 
Павлпч Алојзпј — отсутан 
Палечек Иван Д-р •— отсутан 
ИарабуКски Ђорђе — за 
Паранос Шппро Ф. — отсутан 
Пахерннк Фрањо — за 
Патрногпћ Љуба •— за 
Первћ Матеј Д-р — отсутан 
11 ор uh Миливоје Ђ. — отсутан 
Иерпћ Нппко Д-р ■— отсутан 
Иерко Драгутин В. — за 
Петковпћ Мплан —  отсутап 
Иетовар Ловро — за 
Петрпчић Живко Д-р ■— за 
Петровић Марко — за 
lieumh Милутпп ■— отсутан 
Пивко Људевит Д-р ■— ва 
ПвштеЈшћ Славко A. Д-р ■— отсутаи 
Иогачиик Внктор — за 
HonoBiih Димиг])!^ Он. — ва 
llonoBnli Добрнвоје Гер. Д-р —■ ва 
HonoBiih Душап ■— за 
HonoBiih Јофтимијо •— за 
Поповић Коста Д-р — претседава 
HonoBnii Мнлаи В. — ва 
lloiioBiili Мплан Д-р — ва 
llmioHuli Свегаолав Д-р — от^таи 
Праљах Подељко •— отсутап 
Прека Ипкола — отсутап 
11])еко])шок Иван — отсутаи 
Ириидии  Јово ■— за. 
Прша llliiMo Д-р ■— ва 
Пуотоолемшек Расто — отсутаи 
Пуцељ llnan .1. — отсутан 
Радивојевић Лдвар Љ. — отсутаи 
l'ajuiii Иван -    вв 
РадоппК C.amt Д-р -  • за 
Радол.и!,  iMu.ian •     ВВ 
I'ajioiml. Mii.i.an ■     за   . 
l'ajiii.   Гоша Д-р — ва 
Рако Јаико Д-р — отсутап 
Pano Стаио Д-р — отсутаи 
IVer m Омар — отсутаи 
Рорбахвр Јулијаа Д-р - отоутав 
(laiuili  Apaiilicii .— за 
Савић Сава В. — за 
CaBKOBiili 11. i nju       за 
Сапто l'ai^io Д-]) •-- отсутап 
Сарачевић Раденко  за 
('.(■icv.mli   Ми.пш  Д-р      - 8а 
('.(Mili.   Јода  М. аи 
C..'iMan.imil.  A.mja.        иротив 
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отсутан 
за 

Симпћ Милорад  — за 
Cii.Moiiiili Алекоандар М- 
Свшљанић Тома Д-р — за 
Сокпћ Милоје М. — за 
Соколовпћ  H nivo, i a   — за 
CnacoBiih Вукашип   — за 
Спахпћ Владо — отсутаи 
Сппндлср Вјокослав — за 
Спинчлћ Вјекослав ■— отсутаи 
CpiuKiili Мвлан Д-р — отсутан 
Стажнћ Jocim — отсутан 
Стајковић Никола — отсутаи 
Стаии!. Лддра   — за 
CTaniiiunli Владимир Д-р  — ва 
Стапојевић Драгомир М. — отсутан 
Стапојевпћ Милутвн — отсутап 
Стевановпћ Живојин Ар. — отсутан 
Стевановпћ Милав   — за 
СтепаиовиК Миливој   — отоутан 
CTenauoBuli Милан Р.  — за 
Стефаиони!! Игњат — за 
Стијиђ Милав Д-р - за 
Стојадинови!! Милосав Д-р 
CTOJKOBIUI Mii.ian Т>. Д-р   - 
CTomiiii Стаиенхо      ва 
Стрсзови!! 1\])ста      ва 
Суботнћ Никола Д p  — ва 
Тадић Глигорије Д-р  — за 
Тоодоровп!! Војиолав — за 
Толи1> Иги.ат М. Д-р — ва 
TOMUII Јакоб      ва 
'lOmili Тодор I*. - - за 
'rmKi.mimli   МШ18В за 
TopoMaiioiiiili   Каоан ■— отсутам 
Tp6idi Вађилије      за 
Tp6ojeB]d] Урош Д-р -• отсутаи 
Трвфувов1[ћ Љубиша       ва 
'Гркул.а СтаВКО ■      :ia 
TprotOBldl С.таира K 
'ruiimli Ђорђе      ва 
Tulim!. Стеван •    ва 
'rivhdiiiili  Мплап — -ва 
N :;viiomili Никола — за 
Урем llnan •     В8 
Vponn'iiiili Мирко II i. 
Урукало Сергијв      вротив 
фвдав juli Тоиа Д i'      отоутав 
Фнввр   BlIRTOp niHiTim 
фотирић   \pi'.i ;ia 
Хвјдињав AiiTdii       аа 
\;iir,i,vK Лавоодша J p 
\acam'H4'(4iiil.    \ii,U' Д-р 
Хођера Светиолав И. 
Крибар Нихолп       'i.i 
\|IIICTIIII Ворб      отоутав 
ЦсмоццЈ!  (I>ii.mii •      ва 
Церер Airniii      отоутав 
I l,mi vim'inili   МвТОДИЈв 
Мирпи!,  lipaiiKo        iia 
4n\,iiiMli   \;I:UIM ;m 
llla]iiciiniili  ТиХОЈШр 
llliaTciimli  ЂурО   P. 
Шега Фердо       ва 
Hii'iMni, Дратић \i 
UlehepoB Сдавко Д у 
ШмГмчтк ('.Timiai  Д p 
illii.i.rniiuil,   Ила.димпр 

na 

;ia 

отоугав 
аа 

lia 

aa 

aa 
отоутак 

ва 
aa 
отоутш 
aa 

Шифтар Стеван — ва 
Шпајдар Фраљо — aa 
Шуменковић Илпја Д-р — отсутаи 
Шурмпн Ђуро Д-р — за 

Потпретссдпик Д-р Коста Иоиовнћ: Извоштс 
чутп резултат гласаи.а. Гласало je свега 199 на- 
родних посланика, од којпх 196 aa a 3 протав- 
Ти.ме je овај Заковскв предлог коначно усвој^и » 
ипЈи^ упућев na даљп рад Сеиату. (Бурно пљеска№в)< 

11])11стајо ли Народна скутшггина да аанл.у- 
чи.мо дапаши.у оедннцу? (Пристаје). [1рема тојМ 
са прпстанком Народне скушптине закључујем W 
наши.у седницу, a идућу ваказујем за 'i априЛ) 
у LO часова пре подне, с Д11еви111\1 редом: УтврђИ" 
ваи.о  дневпог  реда. 

Седница je пакллчена у  11,45 часова. 

ПРИЛОЗИ 
Интерпелацвја д-р Ilnana Лончаревића, парод- 

пог посланнка,  иа Минвотра оаобраћаја. 

Гоеподине У\ вшсетрв, 
1и1т ће вам оигурно аовнато, да je ваше МиНв" 

старство иочотко.м one године расписало лицитациЈУ 
за цјелокупиу потребу иквљевничких прагоиа. И 
да je та потреба жељевничких прагова достивада 
вредност од дии.  .47,000.000. 

Исто he BUM мко, Господинв Министре, '''пти 
аовнатој да je за ту ллцитацију првдано no iraTep*" 
оентима 80 оферата, којп оу претстввљали вредноОЈ 
прагова у ивносу од дин, 100,000.000 no чвму с0 

вајбоље г.пдп, EtaRO je м лнццтација с обвиром lia 

квантатет аовуђачв потауно уопјела, и нату и"' 
тражп.у троотруко оревсапшла. 

Да ли вам ј(! тако, Гооподине Миниотре, i'"' 
зиато, да су iianin домаћа малв повуђачи iiaiui'M 

Миниотарству аовудилв вшпе ототина хиљада ор8 

гова, н да оу том оршгаком чан ориоталн, дв 
ca« црвговн воплате твк кров веколико годвн&| 

и.м 
да 

им оаио nt* бв no отовариштпма лвжалн и цропали 
Дц .'in вам je, Гооподиве Мивистрв, исто таВ 

поаиато, да оу аогођеви прагови наших домавв3 

сфодуцената билв саобравни прописапом правил 
нику, одговарајућих димвввија, да су би m д""!'^ 
n иоправна робВ гако, да je по.мшута pariiii|,a"' 
.шцитацпја јаипа  0 обвирОМ  na  кваптитет цопупа'1, > 
тс   i.iiaiim-T   n   киаитптст   аовуђеве  робе   могла . 
овакои поглвду уопјвтв ? .   |() 

Ka (даклвраопиоанојјавнојлицитацији ""ie6,,"a 

im с које ваконшга отранв оправданих приговора, -^ 
.m, Гооподине Мпппгтјн'. иожете  одговории,   |,:"' 
да. та  јаипа рабпиоава лицитацнја   nujo  отр»каВ ' 
нвго j<' H бвв и" аротввноЗакону o држцнпод раЧ^ 
новодотву наједанпут купљоно од ф])а11цусие фиР1 

фушв   ВВ   ОВв   аотребо    вишег   Мимпгта!""''"' 
iin'j 
lao' 

Hlap.i   U)yme   na   nto   noTjieiie    itaiuri' 
VHI.IIDU   комада   гкел>езн11чкИ1   орагова,   који 
оаобравна оропноаном ордошнику, ввго оу {"м' 
другв п вводговарвјућиз димбнввја? џ- llai;o   ов   опакии   iiparoim   неодговаројувиз! 
иеввијв  u«' смпЈу ао нвшим поии^иштм iipoiii"'11^ 
ViniTpi'onTii aa iiaiiic аругв, да .m   пам jt',  l'onnM11 ^ 
МИНИОТре,   иоапато,   да   ji1    Д])ЖиШ1   n   311   ОНННВ0 

уцотрсо.!.mu' u ввОДГОВаријуКе npaione цлцтила И 
Uiiji'HV   каКВВ   ОВ   n.ialia  ОВМО   aa    гиумо   исвр8 

li  iijmiincain' .' 
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Кад ueh овако без јавнв лицнтације ОД CTi);iiior 
вовуђача купљена 1)оГ)<ч никако фориално ие од- 
Говара, да ли вам je, Го<шодине Министре, оовнато, 
Ra .in ј(> та роба бар иначе добра ч вдрава, или je 
11 у том обзиру неисправна ? 

Да .m вам je наиие, Господине Минаотре, 
оовнато, да су ти француски араговв варађени још 
год. 192ii u 1930, n да лн су иожда вајпре понуђени 
Француском Министарству caoopaiiaja ва купау, 
ала их je Франх^уско Мпнистарство oaočp^iaja 
абог натрулоств одбило да купи? 

Јесте ли, Гооподине Министрв, одредили прв- 
''-■'tvi (imix фравцуских njiaroBa no отручној ко1ш- 
^ији, кога сте у ту комиоију билв одрбдилн, и какав 
аам je извештај o тпм ораговииа стручна комисија 
Воднвла? 

Да ди вам je, Гооподине Мннистре, вовнато. 
^a je та француска фирма Шарл Фуше вА једанпут 
*ако Miuiioj државв с уопјехом одлифвровада једну 
Внсталацију ва инпрегнацију прагова, a да ли 
•ач je повнато, да iy инстапацију није уопјела 
•'Hiind одлиферовати француоком Миниотаротву оао- 
Чраћаја, које ју je било орогдасило веупотребљи- 
воц n  ва старо гвожђе врвдном ' 

Да .m вам je, Гооподине Миннотре, аадаке 
Иовпато,  да та француока фариа уошпте im  sena 

ту аотрвбну и погођеиу ко.шчину прагова, него да 
joj мап ка jom оно 100.000 коиада, и да тај остатак 
сада на јавву сабдавав ваших доиаћих продуцепата 
страва фврма купује у бесцел i- ? 

Да лп вам јо, Господвве Мивистре, валоков 
поввато, тко je уопште тај Шарл фуше, да ли on 
уппштс иостоји. II.III се гамо ветво умјешап u до- 
liiiT.i.ni! ima л.ега пред бевбројвик пашим дома11мм 
вовуђачима и вред ввшљскни ваковвиа нрије? 

.\ко вам je, Господине Мовнстре, све ово по- 
ввато, како се можете оправдатв, да писте одржалп 
јавву .шцитадију, да сте усуирот Закоиу o државном 
рачуповодству овакву огро.мну лиферацвју у че- 
тири ввда воред толиких доиаквх вовуђава нпак 
предали страицу, да сте увелв скупљу страну, 
веиоправву и веупотребљвву рвбу, a да сте намокон 
дове.ш name дош&е iii»o;iyueiiTi' у страшну и очајпу 
сптуацију да и својој рођеној зс.мл.п могу робу 
продатв  тек  кроз  странда'.' 

Мо,UIMO вас, да на.м na ову интерпелацију у 
смволу скупштипског аословввка  пзволпте у  Иа- 
родмој   ОВуШПТИВВ   ОДГОВОрптм. 

N   Г.сограду, дана 25 карта  1932 год. 

Д-р Иваи .Чопчаревић, о. р. 




