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v'P^j, Мивиотар грађевнваПрека НнвоШ) Министар  финансија Др. ЂорђевиИ Милорад, Министар фи- 
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Почста!« у 5,45   часова no поднс. 

C A Д l' ii; A J : 
Прп дикпиог родп: l — Чнта&е валвсвцна аретходног 

"•ставка. 
- 'lm.ui.r   N i,.i :а   II).   11.   K|P.I.I.,I   0   ииг ian.i.ali.v  Ми 

|,,,,'T|m соцвјалне политикв " вародног вдравм г, Ивава 
**Уцед>а ва ваступвика Претседввка иивисткроко] савете в 
НИвистра иностранш посаова г. Др. Војислава Маривковвћа. 

::      Мшшоир трг mi' i вндустрије полвоси Предлог 
■"»ona II j вођељу у жнвот неђувародввх уговорв ■ спорввума. 

ИвтврпеаациЈв Л!1- В1аркв Кожуља ва Иивиотра 
'''"""иг и индустрнј »бустави рададруштва ^адмаоиец" 

■  ШиОвникЈ 
5 — Отоуства  иацилпич  in.II,mm..i, 
Г|       MII.M'IC u ;|;албо n;i царода. 

UanciilT.ij Одипра   ;ui   niniv'iaiiaii.r    iai,  i.m   цргд- 
v|"-1 " подивању донова " друпо објвиата удружвоа и 
„' '■'""»a уиадлежвоста Мвввотарства ва фавачио ваопатавл 
"•рода, 
,,.      Диспнц род:   - -   ll|ii'T|ii'i n iinaja Одбора ва ороу- 
'"'^".i' ваконског предлога o ваштвтв  ввмљорадвикв ■ вв- 
"ч" камате, 

'""»орцццц:    :)air\ Milili,    ЛТииипра  грГОВВВв    В    ИВДуС 
if*1!*! Миииста] љопривреде Јурај Демвтровић, ивввотилац 
•»уоиша Трифуновнћ, 

..   ПрНОседник   Др,   Коста    Јомаиуди:   Отварам 
|.^\\iil  родонпп  i-ncTHiiuK   Народвв   окупштине. 

•Чимитс MVTii   :i,iimciini;   [фв^ХОДПв   ОвДНВДв. 

CeKpnii'iji Лптс Коиач чпта ааииспик XXXVII 
редовног оаотанка. 

li ju vicuhiiiK Др. Коста ЕСуиавуди: Има ли каквв 
ариметбб na вапионих? (Ивиа). Пршто приибдаба 
нвма, ваписник je прншБвн. Ивволитв чути једвв 
N i4-a;i Мчмивог Величанотва Краља (Усклиди: >J{IIBOO 
1ч])ал.1      Пооланицв viTajv ca овојих оедшрта). 

M li 

АЛЕКСАНДАР i 
no Mii.iiKTM Божјој u вољи Народној 

Краљ Југоолввијв 

ПОШТО IK- Ofl Протссдшп! IhimiT Мппистарског 
Саввта u Ham Министар вноо^рашп вооло^а Г. Др. 
M,i|iiim;iimili   ВоЈИОЛаВ  баВИТВ   ii;ni('(iMi  врвИв V   mm 
(•трапстиу. то.  ма  ирадлог Првтовдника  Нашег Ми- 
нистароког  оавета и  Нашет Миниотра   вЕшотранш 
аоолова,  a ва оонову чдана 11 " 12 З^осона o урв- 
ђв&у Врховна државне уид&вв  - поотаваћаио: 

За васуупника  Претовдника   Нашег Ммпистар- 
гког оаввта " Нашег Мттстра иногтраимх нос.моиа 
llvnr.i.a Ииа.иа, llaiiusr MmmcTpa (•oji.iiJH.iiic iio.:iiiTm;r 
и   iiapimiior   адјцци.а. 

■.•i 
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Иретседник Нашег Министарског оавета и ilaiu 
Министар    пиостранпх   послова   нека   ii:!npmii   овај 
Указ. 
9 априла 1932 године 

у Београду. АЛВКСАНДАР, с. р. 

Претседник   Мннистарског  савета; 

Мппистар   иностраних   послова, 
Др. В. Маринковпћ. с. р. 

Прелазимо  на  саопштења  законских   аредлога. 
Секретар Aim« Јчовач саопштава: г.г. Мпчц- 

стар пиостраних послова и Мпнистар трговинв n 
индустрије подносе Скупштпни na решење Предлог 
закона o увођењу у живот међународппх уговора и 
споразума. 

Препхедник Др. Коста Куманудн: Ако Народна 
скуиштина прпстаје, овај законски предлог упути- 
IICMO Финансијском одбору. Прпстаје .m Народна 
скупштина .' (Приотајв!) Овај ИредлогупуЈ^јемо Фи- 
нанспјском одбору. — Има рвч застуиипп Министра 
трговппе и иидустријс, Г. Министар   аољопривреде. 

Заетупник Министрч шрЛовине u индустрије, 
Мпние&ар поло&ривреде ЈураЈ ДеметрошА: Господо 
народпп послаипци, привредпа крп:);! тражн китне 
спољне трговииске мере. Ham NCraB у чл. 65 оред- 
виђа да се споразумп n уговори привредног карак- 
тера. могу увести и пре одобрења Народног оретотав- 
нпштва. у живот кад то тражи држанни интврвО. 
Како данас пма udi ОХДОШБвНВХ МКВИХ Нвђународ 
них спорааума, споразума са страиим државама, a 
како су у току и извесим ореговорв вб оклапање 
трговппскнх угово])а u трготпич.пх опоравума, 
Г. Mmmi'Tap нвоограша двоа ii ja као ваотзгшши 
Миннотра трговннв и ввдуотрнјв аоднедл оно аредлог 
за јвдно ваконохо овдашће&а, прана коне Народво 
Претотавништво   овдаоАуја   ЕСраљевоку   владу   да 
M()-,i;i'   11('пд.|()Ж11(1   иримОНИТ«   такво   уговоро   и   спо- 
раауие оршзреднога карактвра с пш да их вото- 
времено подпосс llapn;uioj (KvmiiTUHH n Свнату на 
одобрв&е. Ja MiiiiiM да орихватите хнтноот вбог' 
нарава оа^ш отвари, вбог tora што ое нвввоне хитне 
Mi'pc корају првдувети, a Народна окупттина има 
да оачува овоју власт u да нх одобри илн не одобри. 

Претеедник Др. Коста КЈПгануди: Прима лп 
Народна екушптина ареддожеву хитност? (Прпма)- 
ОијавлЈујем да je хитпост примљена. Предлажем да 
Фииансијском одбору остави ров од 24 сата да овај 
Предлог проучи и поднесе извештај Наридпој снуп- 
iiirmm.       Ивволите чути једну интерцелацнју. 

Секрешар Антв Ковач оаошптава: г. Др. Марко 
Кожуљ, пароднп посмапик. уиуКује пнторпелацијУ 
иа Г. Министра трговине a цндустрије o обустави 
рада друштва , Далмасијен" у Шибвнику. (Впдп текст 
питсрпелације ва нрају соднпце). 

ИрчТтдник Др. Коста Ку.мапудп: Ona. ннтвр- 
иелацпја lio се доставпти вадлежнон Г. Мииистру- 
— Изволпте чути отсуство народиог посланпка. 

Сскјхтр Антс Ковач саопштава: г. Душаи >'• 
(luinojiuioiuili, народнл аооланвк, моли ва 5 дана 
отсуства. ради хитппх доиаћвх  аослова. 

Претеедник Др. Коста Кунануди: Одобрава ЈЧ 
Народва скушптина тражено отсуство:' (Одобрава); 
Отоуотво je одобрано. Ивводите чути јвдан одбор- 
Оки   извештај. 

Свкретар Аит»> Ковач: Одбор ве проучавање ва« 
конског предлога o аодиаа&у доиова n других '»бј*1' 
ката y.4]iyvi;fii,a и уотанова, које спадају у надлв*" 
ност .Мппистарстна фивкчког васпитања народа, п"1' 
НООИ Скупштппп  иа   решењв •■noj   пзтмптај. 

Претседнил Jl$. Ковтв Куманудн: Овај иавешЛЈ 
mraMiialie сс п равдатн аародним посланицима " 
стаппти   na   дмсппп  ред кад Скупштина   TO  ОДЛучВ« 

Предавимо аа дневни рад. Ha дневном je рвдУЈ 

Претрео вавештаја Одбора ва ароучавање ваконски* 
продлога o заштитп зомљорадника n 0 висини Ktf 
иатне втопе. Има рвч г. иввестМлац Љубшиа li'"' 
фуновић« 

ll.ia, rmii.niu Љубнша Трнфуновшћ: Господо li;l' 
родпп послаппди, пзнрииај Одбора ва проучава№в 
ваконокиз орадлога •> ваштитв вешћорадвика и |) 

виоинв каиатнв отопв, којв оте ви јуча примилИ) 
аратрпоо je ваввонв коракцијв. Поднети су ивввоии 
аиавднанв "Л стране Иладс, и Одбор je те аманД' 
M.inr арииио. Ja l'.v ваи арочитадо овај ивввштаЈ) а 
v иото врвме код оваког аараграфа налоиенути амавД" 
мане I;II.)II су иртм.пш. 1[ита; 

Претседнику Народне скупштине, 
Гооаодиае Првтовдничв, 

Одбор   :ia    проучаиаи.с   .4ah4)iiCKHX    ареДДОГв    0 
aaiiiTiiTii   веА&ораДВШи   u   "   niiciinii   иаматпо  стоис, 
проучнвшн бба Заховоха орвдлога нашао je, да oi 
ИВ оба (фаДДОГа имају за сада употп c.KVU'l'e ОДрвдбб 
које бп  vm.ic у један .Чакон  аод имвном:  Предлог 
;tai«(iiia   и   aamriiTii   acM.i.ii|.;i,uim;a   n   (i   rraa.i.an.N    na 
онагу појвдиних пропиоа оахона o извриич^у и обеа- 
беђвњу. 

r:ij оред lor г laom 

I l 
I) Од дана кад овај Вакон добиј! ввеану онагу 

одлажу ое ова јавне принуднв ородаје (овршнв дражбе] 
псхрвтног п нвпокрвтног IIM.III,;I вамљорадниха, којв 
'.v j '|"|>у. :i inim' ое ародаје таквог ииа&а ва могу 
доаиолпти. (ino ват« дотле, дом oe ae довеов Закон 
II вовв4ртвран>у  ввмљорадвнчши! дугова, ^i m naj 

Заков дал>е до аротека шест меовци од дана кад oaaj 
дпппјг   ибавсапу   <'iiary. 

Обуотавл>ају   се   аа   исти   вроме   сво   ||ринуДн 
управв (овквеотрацвјв) као и оду^имања  срвтив* 
отвари (травоферацпј1') "i ivienc у цпл.у нввршв*1 

одвоово об( вбвђв&а< 
2) Наређв&В отави I иажс u аа гпа лицп ^J 

■ v као ji'Mun п.m као оолвдарви дужвици обаввввв 
ва дуг ввмЈћорадввха". 

Ова рачв . аа ното време' v m iv no амандманУ' 
§ 'l оотао je m-m u мсм;! нвхаквога амавдмав8' 

IM глаов: 
1) Прввудве јавве ородаје (овршво дражбе) " 

крвтвог n.iii нвпокретвог iiMaii>e авмљорпдмпиа "" ,. 
iiicin' аооле дава, када je предлог Закопп o аашти 
Овиљорадаиха  вод \вв   Народвом  npeTOTaBUBin1, ■ 
(19  марта   1932   i'.),   imiinv  06. ч||, 

2) Купац je дужан  вратити купљвна покрв' 
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tTuapii nm непокретнооти вемљорадаиху, кад иу ввМ" 
љорцдшш врати куповиу цвву пспокретности вем- 
&ораднику кад му веиљораднвк вратн куповну цену 
са 6 ,, годишњих каиата од дана кад je купац цвну 
ЦоАожио. AKO купцу вије иише могућио вратити ове 
ОИвари, .чато што су прешле у треће руке n.in ta 
ROra другог разлога, дужан je надокнадити земљо- 
раднику праву вредиоот коју су ове ствари имале 
на даи павршене јавне иродаје, a мемљорадник и.ма 
МУ u у овом случају истовремеио вратптп куповну 
Цвну са 6% годишње камате од дана кад je купац 
Цвау ооложио. Овај повра^ај може се тражити нај- 
WUbe у року од шест месеци од дана ступа11>а на 
снагу овог Закона. 

3) Лко суг na продапс аокретне стварп нлн ие- 
iioiq)eTiiocTii у и^увреиену стављене терети, и ови 
''' терети ниште. 

1) Ла noBpaiiaj вбпокретности у аоновну ово- 
Јвну земљорадника нв одаћа се препосна такса. 

s 3 остао je исти п гласв: 
1) Зеиљорадншс je дужап да плати na траж- 

ише чија je припудн:! ваплата ао арохшсима § I 
^ложена, камате од 6% годшп&е, и то од дана 
Чркбе, осим ако je оресудом, поравнањеи и.ш каквим 
Лругим основои (изврпгаиш насдовои] утврђена ввжа 
кшмата. 

2) AKd воверилац (веровник) својевољво одобри 
дужнику вемљорадиику одлагав>е ii.ia.lian.a тражбине, 
к,|ја je доспела, и то прс поднесепе тужбе радв 
^вине наплате или пошто одустане од eeh покре- 
"утс парнице бев тражвн.а икаквих аарничних трош- 
Kl|iia, Може уговорити камате вајвише до 10% ва 
'"диму. беа обаира ва висину раније уговорвне ка- 
tete. 

•'!) У иаксниалнв ввноо годишње камате вмају 
°" урачунати и сва споредна ол^ањв илн давав>а 
Il:i које се дужник обавевао воред камам, kao штр 
''У: вровиаије, коввенционалне кавне, трошкови и 
Цично. 

'i) Уговор 'i каиати виштввав je у волико углав 
*еив каиате арелаве овин  вараграфом дооуштеву 
''аксималну  стопу. 

Камате преко отопе допуштене овим вараграфом 
"'' рмеју се досуђивати и обевбеђввати ви И8вршен>вм 
"^плаћивати, na ма биле утврђеве враввооважвом 
^ресудом nm каквим друпш оововои (ивврвшвм 
^асловом), 

S 'i остао je непромвњвв и гласв: 
1) Стављају ое на овагу ва це iy државу аро- 

l""-11 §§ 69, 119, 133, 134, 148, 165 отав 5, 209 и 230 
■!;'|;,|и.1 o иавршењу  и обевбвђењу од 9 јула   1930 
■^Дине, ()Служ ■   новине"  Бр.   165    IXII,   a   ва 
ПоДручје Врховног Суда у Сарајвву, Бавског отола 
S Загребу u Апелацвоног оуда у Новом Саду и про 
'""■п S ИЗ истог Закона. Овим се не.дира у важвоот 
"Рописа §§ i  и 2 овога Заиона. 

2) Где ое \ аропиоима ваввдеввм у првом отаву 
'.'I""'1 параграфа спомиље Суд, има ое на подручју 
^сациоиог суда j D раду и Ввликог оуда у Под 
^Риц! дравумевати иввршна влаот, a > колвко ое 
°8ипрописи повивају na оропиов Закова o иввршвњз 
l', обевбвђељу   KUJU' HBOV отављввв на овагу оввм 
■I.T ј,'"1"11'^!, iiM.'jv <•«• цодЈитумсиати одпосвв проПВСИ 
^Р^онских парничких поступака однооно Закона o 
'^'"I^II.MI.V i.njn данао важе у аојвдиввм аодручЈИмв 
фаљовине у колико пдговарајућих пропвоа има у 

"""^ Закоиима, 

•i) Прописи §§ 486 п 487 Закона o поступку суд- 
ском у грађанским парницаиа за Србију примењи- 
ваће се и иа даље, у колико нису у противности са 
прпццспма споменутпм у првом ставу. 

'i) Прописн предп.пх ставова примењпваће се и 
na iiiiBpiiieiba, која су na дан ступања на снагу овога 
Закона већ у току, у колпко прпнудна јавна продаја 
(овршиа дражоа) још mije правоснажно проведена. 

Господо, § б нешто je мало измељен амандманом 
и гласи овако: 

, Лко који новчапи завод за врелш трајаља одла- 
гав>а из § 1", — то су уметнуте речи :, дође у тешкоћу 
олаћања, услед поремећаја кредптних односа иза- 
вваввх бпло општом кредптном кризом, бпло нео- 
UIIMIIIIM a прекомершш Д11заи,ем улога, a према би- 
лансу у то време буде актива већа од паспве, моћиће 
Мвввстарскв савет no тражељу самога тога завода 
na предлог Миипстарства трговипе a пндустрије до- 
петн за сваки такав случај уредбу са законском 
снагом, којом he се предвпдетп рокови исплате 
улога и другпх потраживапЈа као и све друге мере, 
na и o реоргапп.чацпјп завода, потребне за његов 
редоиап рад n за Пезбедпост улагача и осталих ве- 
ровппка (поверплаца). У том циљу може ■— уместо 
речи „овлашКсп je" дошла je реч ,може", ■— „Miimi- 
стар трговине и индустрије такав новчанн завод n 
п.егово цело аословање ставвти под сталнп вадвор 
свога комесара. 

s^ 6 
1) Земљорадввком у смислу овог Закоиа сматра 

се свако лвце, које обра1)ује земљу само пли са чла- 
вовина своје породпце n чпји опорезовапи приход 
ороввлавв 11])(>тож11(| na пољопривреде, ако његов 
аосед ne прелази аовррвву од 75 хектара зиратве 
веиље (ораввце, воћв>ацв, ввноградв, лпваде, ввувев 
оашњака) одпоспо h-o.i поридпчпе задруге 150 хек- 
rapa   апратпе  аемл.с. 

2) За вешБорадввке у оивслу ороаиоа II])BOI' 
отава оиатраће ое и дицВ] која вбог иолести вди због 
iK'M.Mi.a ДОВО&ВО радве »naie своје н своје 110])одпц(1 

илв ва другвх вводвлов>вввх сметв>а" ивбраоава 
je ](i"i , црввремево"     , ворају цоиоћу другах .шца", 

речв „оовм члавова аородице" брвшуое, — „обра- 
limiaTii СВОЈу ar.M.i.v, даље иало.чстпа деца аомл.прад- 
ввка аа трајање њихове иалолетвоств као и зао- 
ОТаВШТВВе   (Mace)   и   аа   асмл.орадппка,   док   Вб   '''улу 
вредате (уручевв) ваоледвицвма. 

3) Vne|)t4i.a o чпп.сипцама   na стапа   1   n 2 ОВОГв 
аараграфа   ивдају   ошитппск*'   uiacTii   (Општааокв 
оуд, Општввоко аогдаваротво) ва вахтев дужввка 
веиљорадввке влв ва вахтев ивврпше влаота, o тим 
да ona уисреп.а пмају бвтв noTH]il)('iia ид CjiecKor 
паче.итиа, ocini ако су Tai.aia  уверец.а   падала Гр"Д 
ока вачелотва као врвоотепаве управне влаотв. (§ 
19, отав ^  Бр.   1  Закона  Q увутрипш.пј  Nn])anii). 

^ 7 iKMipoMi'n.en je u глаов овако: 
, Решање o одлага&у ао вроввоу J l довоов Суд 

(iiaiipmna u lacr) im (мужбепој дуЖВООТВ nm na аах 
■rni дужввха, ано оуду ввје вовнато да je дужвш 
веиљорадввк. У овом другов олучају Суд (вввршва 
вдаот) тражвћо no олужбевој дужвости уверев a вв 
§ <i. До д iiifii.a вравоснажвог решвн>а o рдл^гању 
na §  I   опустап.i,a  сс  iiaiipiiinn  micTViian. 

I 8 внатно je ввмев  и гла^и: Алинвја арве^ 
Прописн овога Закона наће ое аримевлватл na 
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тражбине Народне банке, Државне Хипотекарне 
банке  и   Привилеговапо  аграрно  банке. 

Оста. с рочи су табриоане, аа долави други 
став: 

llpomicu овога Закона, изузев прописа иа { 'i. 
nehe се при.мси.ивати mi na тражбвне државе, оамо- 
управнпх тела и л.ихових Штедиомида. вадружћих 
оргаиизација, које су основане n раде no постојећин 
ваконнма o задругама; даље ии na тражбппе пздр- 
жаваиза (а.шмептадпје) које пском лицу орвладаЈу 
иротив дужпика на основу дужникове дужпости 
издржаваи.а, на тражбпне које проистичу ва кри- 
впчиог дсла, као ни на тражбпне које су иогта.ic 
после CTyiian>a na спагу овога Закопа. Kao гакве oe 
не оматрају тражпппо аокенуте у § 3 став i- 

§ 9 
1) Овај закоп ступа у жпвот кад га Краљ пот- 

пише, a добпја пзузев прописа § 4, обавозпу сн.иу 
кад се обнародује у службешш повпна.ма. Прописи 
^ \ добпвају обавезпу снагу no прот^ку 15 данв Ofl 
дапа обнародоваЈЈ.а овог Закопа. 

2) Овдашћујеое Мшшотар оравдеда вада урвдба 
и упутства потребна за ввврхпе&е овога Закона в то 
колико ова васвцају У падлежиост другшс Mmm- 
гтара у опоразуму 0 п.пма (овдо пма једав виандман) 
8 парочпто да nponinnc ближе ОДредбв o томс KO Св 
има сматрати ввМ&ораднвКШ у смтму § 8 и тта 06 
иш сматрати аородвчвом вадругом. 

To je, господо, ваконокв гвкот. 
Оотаде одрадбе иоменутнх мкоиокнх преддога 

одбор  lu'  оагдаоно  оа  р.г.   реоорнии   Маниотрвиа 
пакпадпо проучпти, аошто oe арикупе аотрвбнн no 
даци n o томе аодаетв овој вавештај. 

За вввеопоце оу одр^енв  г.г.  Никола ('.m;i'- 
Kiniili   n  Љубш&В   '1 luntiviKutiili. 

П\н'П1С1д}(ик Др. Roon  l«.vvaiiv,4ii:('.a iuiimiM мрп 
c таином ову овдввцу heiio вак&учнти. Прадаажвм ва 
лшмпт рад ва n.ivli.v содницу: i Наставав претреса 
закопског прадлога o ваштипа вамљорадавха и став- 
.i>aii.y na cnarv појвдипп одрвдаба Закоиа •> иввр 
nifii.v м iincariclicii.v: 2 РбШаваЈМ o ll]iiiiiii.iiim;v 0 
oprannaaniij" ОЛуввбв V ВарОДНОЈ ОНуШПТВћВ R ОКуП 
iiiTimcKiiM ОДужбвНШЏШа   (§  127 ЗвХОНа 0 цпстиипм 
рвду у Народвој охупштшш] i 3     ПратрвоивваштаЈа 
Одпојк! за проучанањв ваковомог орадлога 0 поди 
i.-m.v .(''M""'! и другпх објеката удружта ц ус?анова, 

које ооадају у надлежност Мпппстарства фпзпчког 
BacniiTaiba парода. Прпма лп Народпа скупштина 
предложепп дпевпп рвд? (Прпма.) Ову седппцу 
зашБучујем, a ларедну седпнцу закавујем за сутра 
у 9 часова npe подне. Ову седпппу претварам jj 
копферепцпју. 

Седппца je закључена у 6 часова n 5 мчнута. 

ПРИЛОГ 
Пптсрполадпја пародпог послаппка Др. .Марка 

К'ожул.а   на Г.   Мпнпстра   трговппо   n   ппдустрчје- 

Господппе Претседппче, 
<1)рапцузп су OTKynii.iii од Талпјапа у Далмацпј" 

творппце карбпда n умјетног ђубра у Дугоме РаЈУ 
n у Шпбеппку. Француско друштво , Далмаспјсп', 
KOje je преузело na себе све обавезе старога дрУ' 
штва уговорпло je с нашом државом аоовбни јвдаР 
утовор no коме се je обавезало, да he усавршаватп 
n повећаватп своју TBO]iimuy у Шпбеппку и ДугоМ 
Рату, и то сваке године постепепо до свршетка 193в 
година. Сврха roaiy уговору je била с паше страна 
да oe упоолл наше радништво и да се nencKopnniln'iit' 
водене онате наших ријека Крке и Цецшв иокориотв 
ЈОШ дал.е у ОВрху ппдустрпј.мизацпје тпх крајева. 

Mt'liNTiiM помевуто друттно ,Дадмаоијев" ,м>у- 
отавило je овв радовв и ошуопшо ове чппопппштво 
п ове раДОВИШТВО ПВО, да je остало без зараде in'i«'- 
.iiii.ii киљада људи- 

Iliiia oe, да лм je воевато Гооподиву МвниотрУ 
Гргоипт' n пидустрпје, да je друштво , Далмаовјен 
у Шибеввку и Дугом Рату обустанило радове У 
творвнцама карбвда и Јгнјехвога ђубра, n што миолв 
Гооподив Мвнжотар водувеш, да oe одвоово друштв0 

орвовлв п.ч ]>;i,4 i"y;iyl.ii црпе и ужпва ковцесију 0" 
ваше државе готово беопдатво, n ва случај, да BO** 
друвпво вебв хтепо да радв ii<> охлопљевоие уговорЈ 
(•;i   дрЖВВОМ,  да НВ   In^ ГООПОДВВ   Миипстар  траЖВТИ 
раавргвуће склопљевога уговора са друштвом .Д'1'1' 
иаовјев"'.' 

\i"iiiM да ми oe даде убиенв одговор у НародвЧ) 
окупштинн. 

11 априла 1932 год. Кародџн пославиК) 
Београд. Др. Мнрко Кожуљ, о. В' 


