
СТЕНОГРАФСКЕ  БЕЛЕШКЕ 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ГОДИНА 1 БЕОГРАД 1932 ГОДИНЕ КЊИГА 5 

XLV РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ 

ДРЖАН 7 ЗУНА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО 
ПРЕТСЕДНИК 

Д-р КОСТА КУМАНУДИ 
СЕКРЕТАР 

АНТЕ КОВАЧ 

Присутпи сви Г, Г. Мипнетрп. 

Почетак у 11,30 часова 

(! A Д P ili A .1: 
llpt' дновног  реда: I. — Чнтаи.е 

•^встанка; 
вапвсника  арошлог 

2. ■— Ивтерпелаццја Др. Ниноло Нивића и другова ва 
"ретседшша Миппстарског сапста o гонору ЈуЈшја Домотро- 
в»ћа 
•1. I 

иинистра иол.оприиродс, na fiaiiiiimiicuoj кииференцији 
C. Д. у Нишу; 
и.    ■ Отсуства народнвх аоолашпса; 
'i.      Модбе ч жалбе иа варода; 
Г|,        Глпм акта; 
d. Питање народног пославвка Др. Нвана Лонча- 

{"'''■nliii и другова n одговор Министра финансија Др. Ђор- 
"'""i.a o раврезу течевине ва l(.':!i   тодину у СрвискоЈ  Мп- 

^РОВици; 
Дистш ред; i. -    Иабор  одбора  ва   проучавање  ва- 

''""'кич  iipiM.iora o cnopaiiVM.v   o клирингу   ca   РепублккОИ 
*УсТријом и lllnajuaprivoM   lx'cMii|ic,4cpaii,n,j<iM; 

2. - ПиГк.р идГтра аа мроучапаи.е аакоисиих предлога 
" TpiomiiKKOM   угоноЈ.у га Гспуптком   ЛуСТрвјОН " ДОПун. 
' K"N|  споравуму уа уговор o трговиви н пловидби са Кра- 
■'"'"чиим Италшом; 

8,    - ИаПор одПора аа мроучапап.!' ;iai;oiic.E(iix предлога 
Конвенцијама ва уређвае раданчкш вдтања; 

'i. i|.;,in|i ,,,n.n|,;i ;i,i iipdv'iaiian.c ;1а1<1тскихпрвДЛОГв: 
" ''"iiiicmiiijii ва CTliapaii.n Mcli.viiapo.Uior друппма aa пол.о- 
ЈР^редни кредит, O КОНВенцијама и спорааумима п pcaaiM.v 
'-"■^ са Краљевинон Руиунијом и o коппеицијм са l'onv 
"■"4;ii\i француском o ареферевцвјадвои поступаљу са ју- 
"ЗДоввнском пшеницои. 

llpimcvćmiK Д|». ICocra Ку.чануди: Отварам ^5 
peA')iiiiii састаиак Иародпс скупттткз. Илволите чути 
'""""iiiih-  прстходпог састаика. 

Сехрег&ар Авте Ковач прочита аапионик 44 рв1 

Цоввог састаика Народио окупштвнв. 

Претседник Др. Коета Кумаиуди: Има лн ко 
од г.г. пародних посланика какву прпметбу на за- 
писник ? (Нема). Иошто примедаба нема, записник 
je примљен. Прелазимо на саопштеља. Изволите 
чути једну  пнтерпеладију- 

Секрета]) Анте К«вач саопштава: Г.г. др. Ни- 
кола HiiHiili n другови, иародии послапици, упућују 
интерткмацпју на Г. Претссднмна Министарског са- 
вета o говору г. Јураја Демстровића, Мнинстра по- 
љопривреде, па бановвнокој конфероици,и ЈРСД у 
Ппшу. 

Претссдник Др. Коста Кумануди: Ова he ов 
интерпелација доставвти Г. Преседнику Министар- 
оког савета. Изволпте чути отсуства г.г. народних 
посланика. 

Секрстар Анто Конач саоиштава: Влада Ми- 
Лвтвћ, иародпм аосланик, моли за седам дапа от- 
суства због хитних домаћих послова; Јосип }Зенко, 
народпи посланик, моли аа 6 дапа отсуства због 
болести; Др. Стапе Рапе, иародни послашш, моли 
ва  три дана отсуства због болестп  у породицп. 

IIре.тседник Др. Коста Кумануди: Одобрава ли 
Пародиа скушптина тражсчш отсуства ? (Одобрава). 
Објанл.ујем да. су тражена отсуства одобрспа. Изво- 
ПИТв чути молбс и }налбе. 

Сбкретар Аптс Ковач прочита ове молбеи жалбе: 
Марко »^уипар, \ул Кпожонм^а, моли за инвалидску 
мотиору; Фатима Koji.eBiili, удова, моли за тренутиу 
IIOMOII вовчану; Кдтарина Гутвајн, нз Бач. Петр. 
Села, моли за дејство да шеиом мужу буде смаљена 
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казна; .Милорад B. Бошњаковпћ п др., ва Ужице, 
моле да се Чедомиру Дринчићу, бпв. каф. из Ужвце, 
призна право на пнвалидску потпору; Милутин Бакпћ, 
инвалид пз Д. Впсочке, моли за инвалнтску потпору; 
Марко Дамјановић, из Мпјалића, молн за инвалит- 
ску потпору; Перса Аксентијевић, удова нз Бео- 
града, молп да joj се додели стална месечна помоћ; 
Вељко М. Kojnh моли за сталну месечну иомоК 
или пензију као национални радннк; Милица Ј. 
Лукпћ, удова пз Београда, молн за сталну месечну 
noMoh; Марија Вукмаиовпћ, удова из Улциња, моли 
за регулисање удовичке пензпје; Миљко Ф. Панте- 
лпћ, из Дучановића, моли да му če додели инвалид- 
ска потпора; Дарпнка Јосифовић, удова из Београда, 
моли за инвалидску потпору; Сава Ђорђевић, из 
Београда, молп за сталну месечну помоћ; Никола 
Хајдуковпћ, Мннистар у пензпји из Београда, моли 
да се Мпнистар финанспја овласти да може регулп- 
сатп отштету, која му je учииена од стране Турске 
државе почетком оветоког рата; Драгутин Митра- 
KOBiiii, из l)UM.a Луке, моли за сталну месечну помоћ 
као нацпоиални радипк; Стевап Поштић, И8 Кар- 
ловца, моли да му се доделп 11ман>е, које му je не- 
праведио одузето; Гина Јовић, удова из Г. Стојевца, 
стез Кривопаланачки, молп да joj се поново додели 
укппута пнвалидсна иотиора; Михаило Tuipnli еш 
Суводола молп за инвалидску потпору; Борисав 
Дшштријевић, ii3 Бревовицв, моли ва »овчану аоиоћ^ 
Михаило Moinimli, из Рактуше, модв ва орифа&е 
година одужбв; Димитрије Д. Радуловп!!, пеизионер 
из   Папчоиа,   молм   да   му  со   иоиово   y;;iviii   укииута 
инвалндска аотаора; Фрав>о A. Штамбук, вв Вео- 
града, моли ва СТВЛНЈ МвСвчиу no.Moli: _IV(i,iii|);i Han. 
удова из Новог Сада, молв ва испдату равднхе у 
пвнвији; Mii.iaTdiuili .'{. Нука.к« и други арендаторв 
113 Црне Горв жаде oe вбог уквдања Закона o уки 
лаи.у аграршсс одпоса у Цри^ј Горм; Литом [Драмва, 
na Лоубљане, жадв oe ка реше&е o авваионвоању; 
Вјекоолав Муо, инвааид вв Горше Сварче, мола ва 
ИНВВЛЛДОКу потиору; \лојз .lanpnli, ппвалид, МОЛВ 
за тталпдску ii(rni(ipy; Мп.чутии Радичсмт!. na Каоне 
иолида муоедодвлв новчана аомоћ; Марија Матвјаци 
na llliin("imi>a    мпли :ia палиу IHIMOI.; СтаВКв J.  Прв- 
лић, удова ив Рогатвцв, молв да joj oe исплати до- 
суђена ратна штета; Олга Стидиновић, иа Загреба, 
моли да joj oe довначв аородична пеизија; c.iamvn 
II.   Humvimili,   08  СкОПЉа,   ЖВЛВ   06   na.   piMiKMi.r   KO 
манданта   жандармерије  вбог  отпуота   иа  олужбе; 
ЈаНКО   l.'l'cMaiinmili,   авНВИОВвр   И8   lia.M'iia.   мпли   да 
му се аоврате чвновпичка прана, која му јо Дравока 
Бавовина ра8врстав>вм увиштила; Алоја М. Струна, 
врофесор иа Марвбора, моли ва прввва&е годвва 
олужба; Велвчко Трајковвћ нв Доморовцв молп ва 
оталн] MIMTMIIV вомоћ; Митар Ковачевик и друга ва 
Цистаппцца     MD.IC  да   иуду   ОСДОбођеНИ   од   iKi.iaiaii.a 
бановввсквд иопита ва руковаоце iiai»mix котлови; 
Тодор СокОЛОВвћ, пз Прплспа, молп аа гта.шу UB 
Овчву dOMOh; Градс!«) Пачолстно Пона Градтпка 
кодв да буде оолобођево од одаћања  Бановиноке 
такое na бевввв В( лввање улвца; Ввл>ко М. Пе 
тровнћ, певвиовер иа Новог <'.ада, жадв oe вбог не 
ваконитог аевввониоања  a дрзгпп  авправди;  Maju 
Mii\aii.i(imil,   na   .'iarpcua     И0ЛВ   BB   гталму    ШвСвЧНЗ 
помоћ; Aiaii  A.   Vromili,  конач пз Цстип.а,  ми.ш В8 
тренутву вовчану воиоћ;   Хитпи Вивјах, вковом ив 
Љубљаве, колв да му oe доделв воша група; Љубо 
иир A. iliihn.mii, оветтвним ив Штвпа, иодв прв 

знање ратних годпна за пензпју; Творница „Каоезо", 
Карловац, молп да буде ослобођена од плаћаља ба- 
новннске таксе на безалкохолна nnha; Ђорђе М- 
Тановић, чиновник пз Јзеограда, жалп се на одлуку 
Државног Савета, којом му je поннштен Указ од 
10 септембра 1У28 годпне; Коста Киријадес, ратвв 
иивалид из Бптоља, моли за дејство да буде по- 
стављен за надзориика зграда и непокретног нмаша, 
које припада под управом Вардарске сталне војне 
болннце у Бптољу; Пвап Бопш>аковвћ, пз Загреба, 
моли за сталну  месечну помоћ; 

Претеедник Др. Коста Кумавудв: Све ове молбс 
и жалбе упутаће се Одбору ва молбе н жалбе. 
Изволите сада чути разна акта. 

Секретлр Лите Ковач (аопштава: Друштво Цр' 
веног Крста, Бијељпна, пзјављујо са свога збора 
захвалност народу на укаваној помоћи пострадалимв 
од поплаве; П отс-авез хотелијера. гостпоипчара и 
кафеџпја Моравокс бановпне пз Huma подвоси своју 
резолуцпју аоводом доношиБа новог закона o тро- 
mapmin; Потоаввв хотелвјера, гоствовичара и ка- 
феџпја Моравоке бааовине, вв Ниша, подноси |и>" 
водуцију o законокош оредлогу o сувбијању ску* 
аоће; Савез олушадаца Аленеаидровог увиверввтетв 
у Љубљавв аодвоов револуцвју o држављанској pa** 
иоправиости; Удружење отражароког особља l';i:!" 
иенчх завода у Крал.стшп Југоглаипјп подноси 
нрсдлог  o  побол.ша11>у    ооложаја    својвх   чланова; 

Претседник Др. Косга Куиавудв: Сва се ова 
акта ирпмају na зпап.с. Првлазтк! na усмсчт тггаи.а. 

Има реч г. Мтпктар фивановја да одговори Bfl 

питаи.с вародвот аославвка г. др. Ивава Ловчарв"' 
реввћа n другова o равреву течеввве ва годиву l^,■,' 
v Срвиској Мвтроввцв. 

Министар финансија Др. Михорад ЂорђрвЛ« 
Господа вародви аооланвцв Др. Иввв Лончареввп 
n Ловро Ешежеввћ увутвдв оу ми оледеће пвтаљв' 

, Гооподвне  Министре, 
Цвјаав ima вроту ваковвтоотв u иеправалности 

у равреву твчеввве ва годвву 1930 и I93i у грвДУ 
Сремокој  Мвтроввци. 

Преида За^ов o це !редним поревима наређуј8 

ла члавовв Пореоког одбора морају у нввесвом броЈЗ 
битв бвравв 6д ррадоког ваотупотва. Поресии J'" 
одбор радио оа тамвм чдановима које градоко м' 
отупство нвкад није бврало. 

Сасвим j«' арвродво, дв су на наше жалбе ивл*" 
ail.h'   ОД   N iipaiiiioi'  гуда   ООуДв,   КОЈв  су   ИИШТИЛв   I"' 
men,a  |iri;. ia мацмипих  м liopiTi.nv Одбора.  1{и CTG OSjP 
Заковомо ивменама и допунама уЗакову o непосрвд 
мим   ПОреВИИВ   ОВлашКеим  да   раарга  течопИНв  Вв   [',] 

дпиу 1931 ародувште u ва годиву 1932 бев првдлог8 

и рада пореоквз одбора. Јаоно je, да je ваковод*8*1' 
и OBOJ првлвци мвслио оамо на такве равреве, који 

оу бар формапво вшонвти a ne ва такве, какви ''У 
у годвнв 1931 nuni у Спеионој Мвтроввди, који &3 
очито iipDTiiiiiiu чл. us Закона o нвпосрвдвим |,"i"' 
аима.  Ha очиглсд ОВВКВОГ ОтаЊВ CTBBpil СЛОбОДНИ с^ 
иаг,   ГООПОДВНе  Мттгтрс.  ааиптатп да ЛИ СТв  i"'1'"" 
изузетпо ид nii.iaml.ni.a § 15 Закова o ивмеваив ' 
допунаиа вакову o вепооредвим пореаима •MI"'

1
'"" 

v Сремокој Митровицв иввршење но   paapeee *" 
чсиимс ва годину 1932. 

Mo.uilic Вас ит.д. . 
Питањв je од 12 апрвла 1932 године. ''|,VI' 

ивраженој од р.г. аооданика у овом н.иховом т11''"1'; 
удовољвно je ftuto url, црв вего што je питаН)в и >||N 
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ћено, јер je мојом наредбом од 7 апрнла 1932 године 
под Gp. 28911 паређено преко Финаисијских дирек- 
Ција свима Пореским управама да се разрези те- 
чевиие и за годину 1932 могу вршити нормално као 
11 ранијнх година. Према томе овлашћеље које je 
Допцјено у Закону o пзмеиама a допунама Закона 
0 непосреднпм порезпма није искорпшћено п неће 
битп разуме се KopumiieHO све док трају ванредне 
Вкономске прилике у којпма смо сад. (Бурно пље- 
Скање). 

Прстссдиик Др. Коста Кумануди: Има реч на- 
Ц^РДни посланик г. др. Лончаревић. 

Др. Инач Лончаррвић: Ja благодарим госпо 
ДИНу Министру финансија на одговору и изјављу- 
1*м да сам захвалан. Све je у реду. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ирелазимо 
11)1 дневни ред. Нрва тачка дневног реда je: Избор 
0Дбора за проучаваше закоискпх предлога o спора- 
?Уму o клирингу са репуиликом Лустријом u Швај- 
Чарском Конфедерацијом (два законска предлога). 
"однета je само једна кандидатска диста потиисана 
"i довољног броја предлагача народних послашша. 
"Зволите чути ову листу. 

Секретар А.нтв Ковач орочита: Листа одбора 
;it> проучавање законоких предлога o споравуиу 
" клирингу са Републиком Лустрпјом и Шв^јцар- 
вИом Конфедерацпјом гласи овако:Ото Гаврпловић, 
Стеван Кајјански, Алекса Обрадови!!, Нпкола Стај- 
l<'."l|il>, Др. Добривоје Гер. Поповпћ, Др. Драгутин 
Костић, Др. Тома C.Mii.i.aimii, Антон Крејчи. Др, 
'"^'.VMii.i Вошњак, Војко Куртовић, Милутин Је- 
р"'1' Hc'ici.ivo Ираљак, Анте Магтрпвић, Др. Владо 
гт&нишић, Вукашив СкџооџА, Јакша Томић, Мидав 
Добровић, Павао Матвца, Драгутва Перко, Милав 
јУковиН, Богољуб Кујунџш. Заманиди: Станко 

'"''■'M1. Др. Мирко lliiiiiMi'hnli, Јордав Бабамовић. 

ttptvucedHUK Др.  Коста   КуианудЕ:   П^што јо 
^Днета само једна кандидатска листа гласа се акла- 
Ј^ијом. Прима .m Народна скупштина предложвЕу 
Ис,гУ ? (Прнма).   Кандидатска листа je примљена. 

. Прелавимо на другу тачку дневног реда: Ивбор 
Wopa аа  мроучанап.о закопскпх  11])едлога o Трго- 
^ском уговору са Рвпубликом Лустријом u допув 
JV"M споразуму уа уговор o трговинл м аловвдби 

'ij' ^раљевином Италијом. (Два ваконл«а аредлога). 
И|"

ли^| je само једна кандидатска пиота оа довољ 
** Bpojew предлагача народнвд аосланика.   Ивво- 

'   Te   чути   ову   листу. 
Секретар Ainv Ковач прочита: Лиота Одбора ва 

v|'".v'l^u;i1|,l.    лаиоцсцпх     ii|ic,4.ii'i'il    0     ТрГОВИНОКОМ 
'.|;(''""1'\ ca Републиком Аустријом a допунокол ono- 
ђИ,^мУ .V;| упншр d rpromiiiii и пловпдбн сн Крал.е- 

aow Италијом глаои: 

p    Ј^ихаило Живанчевић, Стеван Ћирвћ, Љубиша 
.\lii.   •v""""''' Јован ^ранђеловић, Mni.-m Стевановић, 
СТо* Димитријевић,  Mu. i Драговић,  Раото Пу 
Hiil,  " М""'1''    ^HTOll    \;I|,UIII.,-II;,   Др.   ФИЛИП   .l.inapc- 
\IIK, 

('I''IV"""1  1>орисављев1Л, Др, Будислав Гргур 
.1,,,,^'""'"»uli. Jypaj Дубоковић, ур  Недвљковић, 
мцц"",1  '''"Mnl.,   Кавим Чохаџвћ, Д|>. Ђуро Шур- 
'I,, ,. ^1''   ^ИЛаН   Мстпкпт,  Др,   Mii.iciiivo  МарХОВИВ, 

'к" Даниловић,  Вогољуо  Кујушшћ. 
'i:,,,..,''^"'iiinu: Д]!. Људввит Аувр  ВаошпивТрбић, 

"il Матић. 

Претседник Др, Коста Кумаиуди: Пошто je 
иоднета само једна кандидатска листа, гласаће се 
акламацијом. Прима лп Народна скупштина под- 
нету кандидатску лпсту ? (Прима). Објављујем даје 
кандпдатска листа усвојена. 

Претседник Др. Коста Кумавуди: Пошто je 
једна кандидатска лпста, гласаће се акламацијом. 
Ирпма ли Народна скупштина предложену кандпдат- 
ску листу ? (Прпма). Објављујем да je предложена 
кандидатска листа примљена. 

Тачка трећа: Избор одбора за проучавање за- 
конскпх предлога o конвенцијама за уређење рад- 
иичког питаља. Поднета je само једна кандидатска 
листа. Изволите je чутп. 

Секретар Анте Ковач: Ha листи су следећи чла- 
иовн: Душан Живојиновић, др. Милан Секулић, 
Владимпр Крстић, Аранђел Савић, Мпхаило Крстић, 
Др. Милослав Стојадиновнћ, Мита Димитријевић, 
Антон Церер, Фрањо Пахернпк, Петар Иванишевић, 
Јфанко Чорбић, Фрањо Господнетић, Мустафа Му- 
лалић, ФрањоМаркић, Рнсто Ђокпћ, Др. Ђуро Осто- 
jnli, Др. Мирко Дошен, Милан Добровољац, Др. Анте 
Кунтарић, Мплан Мијнћ, Симо Марјанац. 

Заменици: Душан Иванчевић, Димитрије Бе- 
шировпћ, Живојпн  JepeMiiii. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Иошто je 
једна кандидатска листа, гласаћемо акламапијом. 
Прима лн Народна скупштпна предложену кандидат- 
ску листу ? (Прпма). Предложена кандидатска ли- 
ста je примљена. 

Тачка четврта: Избор одбора за проучавање за- 
конских предлога: o конвендији за ствараље међу- 
вароДног друштва за полЈОпривреднп кредит, o 
нонвенцпјама и споразумима o реукиму вода са Кра- 
љевином Румуинјом и o конвенцнјв са Реиубликом 
(Прапцуском o пре^јеренцпјалиом iiocTyiiaiby ca ју- 
гословенском пшенпцом. 

И овде je предложена само једна каидидатска 
ЛИОта.   Изволите je чути. 

Секретар Аите Кдвач: Ha листиоуследвћи чла- 
иови: Др. Славко Шећеров, Бранко Аврамовић, Ра- 
денко Сарачеввћ, Стаменко Стотвк, Миладнн Ве- 
личковић, Животије Јввтић, Младвн Мнлошеии!,, 
Вјекоолав Спиндлвр, Антом Клинц, Тиховшр Illaj)- 
ковић, Радоиир Брушија, др. МаркО Кожуљ, Салих 
BajbiA, Др. "топ raitpaiiMnii, Никола Соколовић, 
Др. ГлигориЈе Тадић, Алвксандар Симовић, Милутин 
Јевтић, A. nija Селманобић, Хасан TopoManoBiili, 
Јоввн Јовавовић. 

Замвннци: Д]). Стјепаи Бачић, Ђорђе Ilapa6yli- 
(Kii, Теодосије Jlaaapeunli. 

Прстссдник Др. KoOTfl Кумапудн: IIOUITO je 
јодла кандндатска лнста, гласаћемо акламацијом. 
Прима зга Народна окупш^ина предложену кан- 
дидатп.у .питу .' (II])iiMa). 11])едложена каидидатска 
лиота je привиБвна. 

TMMI' јв дтмпш ргд iicupii.i.cii. Ca пашнм при- 
станкомЈа liy овај састаиак закључити. Kao дпевии 
ред ва аарвдну седницу предлажем; 

Ирстрсс пзиоштаја за приучапаи,«' зашжског 
тредПОГа o коншчтпјама и споразумима o режнму 
вода Краљавиве Југослаиијс и 1{рал>евиие Румунијв. 

Мрпма .т Народпа < i;viiiiniiiia овај дистт рвД? 
(Ирима). 
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Пошто одбор, којн je пзабран, има довољно 
времена да претресе ове конвенције, предлажем да се 
наредна седница одржи у петак, у 10 часова пре подне. 

Прима лп Народна скупштина овај аредлог? 
(Ирпма). 

Седница je закључена у  11.46 часова. 

ПРИЛОГ 
Господине Претсједниче! 

Ha бановинској конференцији J. P. C. Д. у Нишу 
дана 8 маја о.г. пале су занимљиве полптпчке изјаве, 
како ваше као Претсједннка Kp. владе тако п ва- 
шег министарског друга г. Јураја Деметровића. 

Захва.иујуКи још увек постојећој цензури јав- 
ног живота, ми смо бар тако на срећу добилн у штам- 
rm толико аутентичну вашу изјаву, да o њој не може 
бити никакове сумње. 

Ви сте према томе у свом говору аутоитичио изја- 
вили ово: 

Пма један основан проблем у нашој земљи, који 
je важнији од свију других, јер сви други зависе од 
ibera. To je питање, хоћемо лн мн једпнство на- 
родно п државно — унптарнзам, или се xohe феде- 
рација и сепаратизам. Све док се тај проблем не реши, 
све док у нашој земљи пма елемеиата, са KOJIIMI ое 
мора рачунати у нашем иароду, који пису на орив- 
ципу иародног и државног једииства, ми се не мо- 
жемо, браћо, подвајати no другим осиовима. To 
прво осиовно питаље мора да се скине са дпевног 
реда... Народ мора битн једном позваи, да поштено 
o том питању гласа, a не o деведесетдовег других 
питан.а. lla кад се утврдч, као што смо ми оигурни, 
да јо orpoMiia већииа народа ва јвДВНОТВО вародво 
и државно, зо унитаристпчку im.пггику, TIM; (ШДВ 0в 
ИОЖе !i;i:iinnii]i;iTii и 0 друпш MIITJUMIMU, КОЈа гу IH'OMM 

нажна. a.m мање од овог првог." 
Захваљујући вам, да сте се још у свом говору 

ii;ijai'im.iii протпв аОДИТКЧКОГ ГруПИОања no хисто- 
рпјскнм, вјергкпм и племенским оспонпма. a да за 
то баш нистс iianivm аакакоВШ ОСобКГО yiiji'p.i.miiix 
ни кипчмпх разлога, — a да сто ппак a IV.IIIJOM na 
pj'Tiini' ОД ИМ2 l'MS ГОД., a ivanjiiM na рад Орбијан- 
гкмх ип.ттпчара и срГтјапскпх ОТран&Ка, И a iy;iii 
јпм im ратнс ЖрПМ трИЈУ орбијапгкпх ратова na- 
UPOTBB i'^mi rmijiMiin u 11амј|,]>11Ц|> даш КВВЈвОТаВ, 
ДОВОЛ>но iioli iiii;iii;iT. a (арШШТНН ciirnai :ta п.и-мги 
I'KO и хисторијгкп, i'piirh-it и грпијаигко подвајвЉв и 
i-pymiraii.i'.      Ваше оу ивјаве, Гооподиав ПГретобд- 
ПНВ,   ii  0nw ri'ii.r'Uimna ine.  П  0Д  ii|)iniapiit'   im.m 
ТИЧКв  важмости. 

Мнкир да од 'i соптомира ир- |''>Д имамо Устав, 
којнм je сам Краљ дао земл.п ианјеспо држшВВО уре- 
1)оње. Вп сте уеупрот тога као ПрвМЈвДВИК Kl>. мадв 
(•лужбено нанјс! rii.'iu, да apvivaiiiiu ypi'l)i'Ji.o земље 
нијо донршепо, да у земљи још уипјгк ПООХОЈИ OtBO- 
pi'iid аита&в њевиног урвђв&а. " да oe то nnatte иора 
тск   нарсдипм   iviacan i'M   с.  дпсмшог   рсда   CKIIIIVTU. 

'1'ако сте изјавилн, да парид uopa аоштвНВМ 
гласап.см pciiiinii, да ли je за уиитарииам (што има 
има с држиниим уређ^ем аоола ?) nm na федера- 
Ui'j.v, 'iinn' отв ПрВИ од OEtU 'мужГимш nTMopii.iii у 
станпи iiiiTjin.i" acM.i.c, u упадп ni такп ;IH.III,I ГОЛв&Л 
ВШОВб iin, iiiTMKc, Kiiivii та угт.иша тпми.а iiii:iiiii;i 
Мтшстар    ваш.г   кабииета   г.   Јурај   Дометроавк. 

Квнтнрајући потпуио, да би ввћ било врпјеме, 
да народ поштено гласа (Да ли се само разумијемо ?I) 
ми с непрпкривеном радошћу поздравлЈамо ваше 
схваћање, да народ треба да peiun, далихоће ф-V 
ратпвно     плп  какво  друго  државно  уређоње. 

И док се Mii овако чвтајући ваш говор п раз- 
мпшљајући o некојим и.еговим дпвним мислпма, 
као нпр. како народ нажалост често варају, како му 
mije довољно обезбе^еи слободаи пзражај воље, —' 
дпжемо у озонске ctjepe тако зване високе политпке 
народног суверенитета u самоодређеља, — дотле нас 
као гром из ведра неба обара у смрдљину стварност, 
те загушл>11ву садашн.ицу говор Мипистра вашег 
кабпнета г. Јураја Деметровића, који je, — да иропија 
Пуде оштрија, — на тој конференцији изречен одмах' 
после вашег. 

Благодарећи опет топло цензурп и г. Јурај Де- 
метровић аутентнчно вврекао јеово: 

„Браћа п npnjaTo.bii, нв жнви се од државног 
уређења. Mu смо десет п више година расправЈћалВ] 
хоће лп се упитаризам, федерацнја н т.д. Bpalio моја, 
све су то niiTatha маи.е важма од тога, како he вароД 
да /Kumi. и када бисмо опет почелн да решавамо ПВ- 
тање, како наша држава да изгледа, онда би губилВ 
драгоцјено време, a другп којп xohe да убаци та пн- 
тања тако зване впсоке иолптике, та овтања o уре- 

ln'ihv наше државе  
Кад смо тако прочитали и ороучили оба ова 

говора, те узели довољно у обзир коректуру, да I • 
Министар пољопривреде no свом позпву гвгаже no 
земљн и да нема НВОПО •■мисла за иитап.а itiiiin* i'0' 
niTHKo ипак смо ii поред тога оотали вапањени ваД 
дпјаметрално опречпим cxBaliaii)iiMa најооновнијвХ 
проблема  землл1  n  и.мхове важиости. 

БбВ пкакног бвобВУвГ г.мкпрлн.а, omi rOBOpHi 
Господпп'1 llpi'Tcjivuni'ii' оросто ВвВвв ово: 

1) Претојвдвик Kp. владе ввлв, да ј«1 вајваншвјв 
питаи.е паше земље, да ли иарод volu« упитари^8*1 

пли федерацију, a М^Внотар Вољопривредб one* 
велп, да je ово Витаљс маи с нажпсм-ти. 

2) Иретсједппк   Kp.   владе затим   нсли, да иароД 
треба гласав>ем nftra&e државног vpclM'n.a да рвјввш« 
a Miiimi-rap ВОЉОПрВВрвДВ му na тп одгпнара .l'1 "" 
peniaiiaiM' тога iiMT:ni.;i ииачит губљбЊв ДрВГОЦв' 
 '  iipi'Meiia. 

■'!) Првтсјадввв IVp. вдаде вадаље олужбвво 
аоставља na двеввн рад ввтаае државног уређе*8 

п вели, да сс то iipnj"' mera мора G дтмипм' рада li;11' 
путп, a Мввистар аољопрвврвде ироглашује ciiai«'1, 

овога, TICO га пвтааа o Јфеђвњу државв покрвив, "'' 
n ciKiiii  Лретоједнике владо, ROMB je и одговори0! 
— шчфпјател.ем парода. 

Како су na тај начип, Г. [^рвтоЈвдппчс, M.iaiioi111 

Kp. владе питап.е дрЈвавнОГ урвђвН>а на i:iitiioM 

мбору.  a ne у  Народпој  (чсутпттт   покрввуЛИ  tO, 
да би ce^ Народва  оиуцштина  епран тог овтав>а 

КОГПа Орвјвнтисатп   мо.шмо nar. да пп.м v n.oj НВ оВ3 
ивтерпелацвј; ивволвтб одговорати; 

1) Да .ni   mi  n послв РОВОрВ  ч.шпа   вВШвГ КвОВг 
ввта г. Јурја ^ђвивтровиЈи oot^jese код torai Д* ^ 
iinjiMiKniimjii   n  вајважввјн   оробдем  ввмље  којо* 
у11|)авл.ате, питап.с ii.cannur урвђења .' 

2) Да .m iKTii тако остајвтв код тога, даовв ||И 

тап.е државмог урвђбв>а вма оам народ рлаоав»в» 
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скинути са дневног реда и гласањем решити, хоће 
•чи федерацију, или друго какво државно уређење ? 

3) AKO, Господине Претсједнпче, остајете код ових 
својпх нсправних схваћања, мислите лиу да и даље 
можете остати на челу кабинета,укомејеМинистар 
г- Ј. Деметровић, односно, мислите ли, да у вашем 
набинету може остати као Министар г. Ј. Деметро- 
вић, који je ваше схваћање o народном решавању 
најважнпјих југословенских државних проблема у 
вашој    присутнооти   назвао   губљењем   драгоцјеног 

времена,  a   вас као службеног   покретача овог пи- 
тања — непријатељем народа ? 

У Београду, дана 15 маја 1932 год. 

Др.   Никола   Никић, с. р., 
СтЈеранВаљавец, с. р., 
Др. Иван Лончаревић, с.р., 
Др. Фрањо Грубер, с. p. 
Ловро Кнежевић, с. р. 




