
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ГОДИНА 1 БЕОГРАД 1932 ГОДИНЕ КЊИГА 5 

MA I   РЕДОВНИ САСТАНАК 

НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ 

ДРЖАН 10 ЗУНА 1932 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

ПРЕТСЕДАВАО 
ПРЕТСЕДИИК 

Др. КОСТА КУМАНУДИ 
СЕКРЕТАР 

АНТЕ КОВАЧ 

Присутни екн Г.Г. Мпппстрп. 

Почетак у 12 часопа пре подне. 

C A Д P Ж Л .Т: 
Прс дисппор редв: i. — Читање  вапвсввка  прошлог 

2. Интерпедације г.г. Ловрђ КвежеВЈАаидругова 
?e Министра грађевнна, Др. Николе Никића в другова ва 
јмшистра унутрашњш вослова, ј[\>. Будислава Гргур Лп- 
'''■■iiiiimiiii.ii na Минвстра унутрашњш поолова и одговор г. 
Миаистра; 

:!.      Саошптење одборских ввввштаја; 
V        Caoimnc  iiaiKMinaja  Исрпфиниииоииг одПора  0 

ВвРификацији накиадних избора у ореву Оточац; 
Угиајаи.д    маисштаја    ВбрИфИКаЦИОНОГ   ОДбора 0 

SJtoapKv ал народног послаиика г. Стјвпава Bpiodia ва мвсто 
&Уре Шоатопића; 

6. — Отсуотва вародних восланика; 
7. Модбе ii жалбе; 
N. I'aana а|;та. 
Дитпи род: I.       Нрстрсг н vcnajaii.e извештаја   Од- 
ва   проучаваље ваконског  предлога o коввенцијама и 

^""рааумпма o pi'aam.v вода иамвђу Краљеввнв Југоспавије 
"раљевине РумуниЈв. 

Гопоринци;  Прстсслтп, МинИОТарСКОГ   Саиста,   Мипи 
'"'^Ч1 и i|,ami\ послова Др.   Војислав Маривковић, вввв 
'"■■"■lau одбора Др. Глигоријв Тади)) и Вранко Аврамовић. 

бора 

i^ Претседник Др. ЕСоета Куиавуди: Отварам 
^' Редовни састанак Народне окушптинв. Ивволите 
'У™ записник 

* > /.ju iiuiji Анте 
Довног  састанка 

4R 
■ретходне седнице. 

Ковач врочита вапионив чх> pe- 
Народне  окушптинв. 

Орегпседник Др. Коста Кзшавудн: Има ma коод 
Ј1'-   вародних   посланика   какву   примвтбу   sa   ва- 
'"'■'"iic.' (Нема),  Пошто нвма аримедаба, ваплсншс 

Ј" оримљен. 

Прелалимо на саопштеи.а. Изволите чутп под- 
иете  интерпелације. 

Секретар Антс Ковач саопштава: г.г. Ловро 
Јчиежевпћ и другови народии послапици упућују 
интерпеладију Господпну Мшшстру грађевпна o 
измиролЈу државиих дуговања Буџ-Босутској n 
другим Водиим задругама; г.г. Др. Никола HIIKIIII 
n друговп народни посланицн упућују иитерпола- 
Цију иа Господина Министра уиутраши.пх послова 
o  вападају на  г:   Мила  Г)улака у Загребу. 

Прешседник Др. Коста Кумануди: Ово he ео 
интерпепације доставити Г.Г. надлежним Мини- 
етрима.  Изволите чути даље. 

СекретарАвте Ковачоаошптава: г. Др. Г)уд11слав 
Гргур Анђвливовић, народни посланик, упућује 
интерпвлацију на Ј\ Министра унутрашких поолова 
" иамадају na др. Мила Будака, адвоката и кл.ижев- 
ника у рагрвбу n тражи да се овој интерпелацпји 
оривна   iipncHCTBO   над   осталнм    пнтерпелацијама. 

Претседник   Др.   Крста Кумануди: Има реч г. 
Минпстар унутрапт.пх послова да ое мзјасни o тра- 
женом првенству one питорпелације над осталим 
интерпелазџтјама. 

Миниетар унутрашњих послова: Др. Мллав 
('pniKiili: Част MU je ('.купштшш изјапптн да иримам 
iipncin rito   ono   интерпелације. 

iljHiTivfiinin; Др.  Rocra  ЕСумавуди:  Прима ли 
Иародиа с.купштппа да се ова ИНТврпелација ставн 
išao ирвоистнсиа na дповпн ред? (Ирпма). Првеи- 
гтно :ia uiiv ннтврпелацпју je иримљено. Изволито 
чути конституиоање одоора. 
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Сскретар Лнто Ковач саопштава: Одбор за про- 
учавање законскпх предлога: O Конвенцији за ства- 
рање међународног друштва за пољопрнвредни кре- 
дит, o Коивенцпјама и споразумима rio режиму вода 
са Краљевшшм Румунпјом и o Коивенцијч ca Фраи- 
цуском Реиубликом o преференцијалиом поступању 
са југословенском пшепицом извештава да се je кон- 
стптупсао 7 јуна т.г. п пзабрао за претседника г. Др. 
Славка Шећерова, за потпретседннка г. Др. Отона 
Гавранчића и за секретаре г. др. Глигорпја Тади- 
li;i   ii   Пранка  Лврамовпћа. 

Одбор за проучаваље законоких предлога 0 
споразуму o клнрингу са Републиком Ауетрпјом 
и Швајцарском Конфедерацнјом извештава да се je 
конституисао 7 јупа 1932 године и изабрао за прет- 
седника г. Др. BorViMima Вошљака и за секретара г. 
Лнтона  Крејчп. 

Одбор за проучавање законских предлога o 
копвепдијама за уређеље радиичког питаља иввв- 
штава да се je конституисао 7 јуна r. т. u изабрао 
88 претседника г. Др. Мплосава Стојадиповића, 
за потпретседиика г. Ршту Ђокпћа н за еекретара г. 
Михаила  KpiTiilia. 

Одбор за проучаваље закоиског предлога o 
Трговшиком уговору са Републиком Лустрпјом и 
0 споразуму уз уговор o трговпии п пловидбп са 
Краљевнном Италпјом извештава да се je коноти- 
Tvin ао и пзабрао за претседнвка г. Др. Г)уд11<1ана 
Гргура Анђедшовића, ва потпретсвдника г. Мп- 
хапла Живанчевића п ва оедретара г. Раста ИустО" 
• лсмтека. 

Претсеђник Др. Коета Куишудн: Ови се нввв- 

штаји  примају na  знање.  Изволите чутн даљо  пз- 
вештаје. 

Секрегиар Авте Ковач саопштава: Верпфпка- 
циопи одбор подиоси Скупштнни на решеље пзве- 
штај o верификацији накнадних пзбора у сревЈ 
Оточац. 

Одбор за проучавање законског предлога o 
(чгоразуму o клирпнгу нзмеђу Краљевпне Југосла* 
Biije п Републике Аустрије подноси Скупштпни иа 
решење свој  извештај. 

Одбор за проучаваље закопског предлога o спо- 
разуму o клирингу између КралЈввпне Југославијв 
п Швајцарске Копфедерације подносп Скупштпнп 
на   решеље   овој    извештај. 

Лретседпик Др, Коста Кумануди: Ови he се 
извештаји ставити na дневни ред кад то Скушптин^ 
решн. 

Изволито  чути  даље. 
Секрапар Лпто K'ona'i саопштава: Одбор за про- 

учаваље закопског предлога o конвенцијама и опо- 
разумима o режп.му вода наиеђу Краљевипо ЈуГО- 
славије и Краљевпне Румуније подноси СкунштивВ 
na pemeibc свој   извештај. 

Претссдти; Др. Коста КјГмавуди: Овај пзве- 
штај стављев je ва дпевии ред данашње седниД0- 
Изволите чутп један пзвештај ВерификациОНО? 
одбора. 

Секретар Ainv Ковач орочита иввештај I^'i'"' 
фикациоиог одбора о долаоку р. Стјепана Брки(Б*« 
.чсм.ч.орадиш;.! ив Рехкетара,sa вародног посланикај 
na меото поч. др. Ђуре Шеатовића, a који гласи! 

Народној с^упштини, 
Верифвкационл одбор оримво јо прено Првтседнвштва Народне <ч.утптиис пзноштај да Ј1' 

Д-р Ђуро Шеаговвћ, вароднв аосланик ва Срвв иово храдишки, Бановине оавоке ареминуо 7 маја 
ове  године. 

lio расмтрсн.у шборнвх аката п кавдидатомвл лиом Вервфвкационв одбор je вашао да je ;ia' 
меннк Др. Ђуре Шеатоввћа г. Стјепап r>|iKiil., земљорадаик нз Рошета})а, Среза попо-градитиог, БановВ?* 
ОавОКб, па ми je част предложити Народној ОКупштВВВ, Дв ИВВОЛВ полнатп и or.iaciiTii ;ia нарОДНОГ iioc.iain'1^1 

г. Стјепавв  Брквћа, ммљораднвка  вв  Рвшвтара. 

јуна   1^32   родин« у Бвограду. Првтсвднан Вервфвкациовог одбора« 
Др. .Iaif<»c.iait ХапЈмч; о.р. 

'l.iaiioim : Д|». СДВВВО  Illeli("|»oB. C. p.,   X. Kn'Ulli. 0. p.,    II.  Ihiaiiiiiiicmili,  c.   p.,  Чед.  И.   ;5:,xl1' 

., Салнх  Г>ал.1|||, o. p.. Стјеиам ^laivCiiMoinili. o. p.. ВЈвВОвив Сиипдлер. c, p., Mii.ian iVIpait.i.e, o. ]'■ |>iil.. 

IIluiTnrOmiK Др. Коота ЕСуиавудж: Овај  ввва- 
ттај   1}е]»1|фикаЦ11опог  одбора   ОТав&ВМ   "a iviacan.c. 
Ј^о je од i'.r. иаридиич аоодавака против, уотаћв, 
u ко je   ■■■"  оадаве. (Свл евде). Првма лв Народва 
( i.viiiiiTiuia    ИВВвШТВЈ    Вврифвкацпоиог   одбора,    ко 
JIIM ое ва вародвог аооданива вовива г. Стјвпав Бр 
Kiili,   ВвМЉОраДВНК   мз   ['ошетара .'   (Прима).    ПОШТО 
je Народва скупштвва овај  ввввштаЈ вршшла, то 
ji' ва вародвог аооданика огдашвв г. Стјвпав BpKidi, 

ИвВОЛИТв чугп   Md.ini' за  отсустпа   г.г.   мародпих 
посланвха. 

Сакретар .VhTe ЕСовачоаошптава:Г.Ав«ои Kpej 
чи, вародки  вооланик, моли ва  on дии otoyotM 
вбог болвога; г. Др. фран>о Грубер, вародвв пог.м 
miK', Mn.in иеоец дша отоуотва вбог болеоти. 

ПреЛеедник Др, Кооп К^умапуди: Одобрвва лв 

Пародпа cKviiiirniiiii тражвва отоуотва? (Одобрав*)' 
Тражаив отоуотва оу одобрена. Ивволвте чути мол" 
и нмдбе. 

СекрвЛар Апте 1ии1!1ч еаопштава молбе и даалбв? 
Марко Фруштар волв вв внвадитску    торУ; 

Фатвиа   ridii.i'iuiii удова,  иодв ва н IBHJ/  IIOM"
1
'; 

Катарива Гутвајв иодв ва дејстно да M.IMKIM му>|;> 
буде онаквна ваава; Мвхорад В. Бошњаковвв ' 
др.  иолв да oe Чедошф; Дрнчићу, бив.  кафвџчј* 
ii:i N-,i;iina iipiiiina upaiin иа mi na. i inii;v ПОТПОрУј 
Ma]ii;ii Дамп.апиип!. \m.iii aa иниалитску IIIITII

|
IP-

V
 ' 

Пвроа   AKcciiTiiji'mil.   Md.in   да   joj   ce   додели   стаЛН 
иеовчва soitok; Мвдутвв Baiudi иоли ва иввалитов? 
иотиору; He.i.ho \i.  Којик иоли ва оталну месечв; 
niiMdli n.iii iiriianjv; Мп.тца .1. .IVKIIK удова, м11"1''' 
(Ta.inv ввовчну аомоћ,   Mapnja Вукмановвћ, уД11"'■' 
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моли за регулисање удовичке пензије; Мнљко Ф. 
Пантелић, моли да му се доделп инвалитска потпора; 
Дарннка Јосифовић, моли за инвалитску потпору; 
Бава Ђорђевпћ молп за сталну месечну помоћ; 
Нпкола Хајдуковић, моли да се овласти Мпнистар 
финапеија да може регулнсати оштету која му je 
УчшБена од стране турске државе почетком свет- 
скога рата; Драгутим MiiTpaKOBiili, молп за сталну 
месечну помоћ; Стеван Поштнћ, молн да му се по- 
врати имовина која му je неправшшо одузета; Гииа 
JoBiii,; моли да joj се понова доделп укпнута инва- 
литска потпора; Михајло Ћирпћ моли за инвалитску 
потпору; Борисав Дшштрпјеви!! моли за новчаиу 
помоК; Михајло Маловић моли за признање го- 
Дина олуукбе; Димитрије Д. Радуловић моли да му 
се ионова доделн укннута пнвалптскапотпора; Фра- 
^о A. Штамбук моли за сталну месечну помоћ; 
•еодора Han молп за исплату разлике у пезнјп; 
Вукале 3. Милатовић н др. жале се због укидв&а 
закоиа o укндању аграрнпх односа у Црној Горн,; 
Лнтол Шрамел, жали се na решење o пензиониоаљу; 
Вјекоглав Мус, и Алојз Лаврић, моле за инвалит- 
ску 11отпо))у; .Mii.ivTiin РаднчевпК моли да му се до- 
Делц новчаиа поиов; .M;'|)iijii Матијацп молв ua сталну 
Месечну помоћ; Ста.на Ј. Прелић моли да joj се до- 
сУДи ратна штета; Олга Стилшовић, моли да joj je 
ДОвначи породпчпа пензија; Славко Н. Поптешић 
*али се на pemejue Комаиданта жандармерије због 
отпуста ii:t службе; Јанко Крсиановвљ, иензиопер 
Молц да му се поврате чпновничка права која му je 
Дринска бановина разврставањем уииштила; Алојз 
^- Струна моли за прпзпаље годииа службе; Ве- 
■'"'IKII Трајковић моли за сталну месечну помоК; 
ВДатар Ковачевић u др. пз Цветаиовца, моледабуду 
Ослобо1)(чт од полагаља бановниског иснита за 
РУКоваоца иарипх котлова; Тодор Соколовп!! иоли 
'""'■'чу месечну аомоћ; Град1Ко начслстио Momi 
4>адишка, молп да буде ослобођено од аоаћања 
°*Новинске таксе na бепзпп sa аолива&е улица; 
"вљко М. Петровић жали сс због неааконитог исп- 
'"""inriiii.a и других папстпх му тчфЈЖДи; Пајо 
'"^■i.l.iiiniili   Md.iM   :ia   (та.чну   м^гсчму   ПОИоћ;   KCSB 

V \| omili MII.IM ва тренутну иовчану поиоћ; Антов 
,1,:i.i;ii; иоли да иусвдодели виша група; Љубомвр 
*■ пиколић свештеник, молп аривнање ратних PO- 

'Uni;i ва пензпју; Uopnc Ма])ков молп да буде осло- 
"'"и од полагања државног отручног иопита; 
*Ранц Видиц жали се на невакбнито penkeite b пен- 
^""ninaii.v: <|)('i),4miaii;i 1.'.1ау:|Ги'|ис|1 молп 38 ПОВИ- 
'""'''i' додатка на скупоћу; Лепооава Ј. Јовановић, 
^ова, иоли за.сталну мвсвчАу помоћ; Љубицв li. 
Барловад и др.  МОЛС iia дејстно код ДЈ^иаши' хппо- 
Т''|;'Ч  банке да  п.м сс учппс олакшице у погледу 
"'''^ni.a дугона; Mn.ua llml, удова, моли за с/галпу 
'""^ iiiTci.-v  потпору;  Авгуоиша  Романовић удова, 
^111" Д8 joj се призпм iipaiid na нпмтју; СуЛбјмав 
Л'|:1||.|да|нч1и1,    молп    за    нрпаммн.с   ратНИХ    ГОДИНв 
^Ужбе v дупле; Живко Живкови]] моли да му oe 
."l.'1,:4i.i ираво na i алитску потпору; Драгољуб .1. 
'|,И|'|;и||и|,   И0Л11   да   му   гг   iKiiiona   доделп   укипутм 
"""■■иид,,,; тиора;  Милутин   ЈанковЈЉ   иолн  ва 
аовчану noMoh; Фраиц Свлцан моди да му oe m ш 
брдели  укинута   инвалитска   потпора;   Радован   II. 

''■'•иј, жали со ua нвваконите  »тупкв начвлникб 
''|"''''"i' на Умци; Гедеон Бибврн^, оввштвник u 
•Ч1- иа Врањске среа Билвће, иоле ва дејотво да се 
""■|;|иг BI m радовв на муту Вилвћв   Столац, 

и др.; Ружа Емерик моли да joj се доделн пензија; 
Општина Матарушка, Срез пљеваљски, моли да 
љени грађани буду ослобођени од плаћања шумске 
таксе за попашу стоке; Томислав Матић п др. из 
Славонске Пожеге, жале се због непсплате пензнје; 
Јозо Баленови!! молп да му се исплати непсплаћена 
рента од стране Уреда за осигурање раднпка; Алек- 
сандар Миловановпћ моли да буде оелобођен од 
nniiiaita држадног пореза; Јовап Андрејевић, молп 
за признање иационалног рада; Др. Фраљо Пољак 
Министар у пензији, молп признаље годпна нацио- 
налног рада; Новак Поповић, моли признање го- 
дина службе за папредовање; Мплева Ранковић, 
удова, молп за инвалитску потпору; Ранисав Мла- 
деновић моли за инвалптску потпору; Удружеље 
београдскпх хотелпјера, регторатера, гостионичара 
a кафеџнја, Београд, моли за дејство ,код надлеж- 
них да се забранп издаван.е дозвола за држање 
крчмн, механа, у Београду; Ђорђе М. Тановић, 
жали се на одлуку Државног савета којом му je 
поништен указ од 10-IX 192S годнне; Коста Кпри- 
јадес, моли за дејство да буде постављен за надзор- 
нпка зграда n непокретног пмања код Управе 
вардарске сталне војпе болнице у Битољу; Јован 
Пошљаковпћ моли за сталну месечиу помоћ. 

Пре&седник Др. Коета Кума^удв: Све прочп- 
тане молбе n жалбе упутиНе се Одбору за молбе и 
жалбе. 

Изволпте  чутп  разиа  акта. 
Секрета/) Агте Конач прочпта: Иопавез хотели- 

јера, гостиопичара п ЕШфеџпја Моравоке бановнне под- 
носи резолуцију o Закону o трошарини u законском 
предлогу o сузбијању скупоће; Звеза слушатеља Алек- 
сандрове унивбрзе у Њубхави поднбси резолуцију 
o држављанској равноправноспк; УдрулввКга стра- 
жарског особља Базнепмх завода Краљевпне Ју- 
гославије подносе прсдлог 0 ИОбољшашу положаја 
<n()]ii.\   чламова. 

Претседник Др. Коста Кума^уди: Ова ce акта 
ирпмају na. внан>е. Првлавимо na даевнв рвд: Ире- 
трвС    iKiiti'inTaja   Одпора   Bfl    ii])(iy4aiiaii,e   законског 
ородлога о конвенцијама и споравуиииа o режпму 
вода ii:iMi'liy h'iia.i.cniiiic Југоглавијв n Кра.љевинс 
l'vMVimjc. 

Има рвч Претседник Министарско!1 савета, r. 
Др.   Маринковнв. 

Пре&еевник МинисШарског савеша u Мииистар 
иностраних дела  Др.   Војислав   Марннвовић:   Го- 
сподо   пародпп    тиманмци,    (БурНО    ОДОбраваН>е    И 
пљесак) границаиа пзмеђу К^а.ммшис Југославије 
п   Крафввине   Румуније   пресечев   je  читав  једап 
хидро-тсхтпкп   iттем.   II   да   исма   одредаба  члана 
292 a 293 Тријаноноког уговора, било бв већ вбог 
тога потребпо да ce измвђу name две државе регу- 
лпше споразумпо и уговорпо режим вода, које су 
иам аајгдппчке. Ta je потреба, господо, за nac још 
Hi'l.a UD n за Крал.евипу Румунију, зато што мп npn- 
мамо воде еа територпје I\pa.i.(4tiiiie Гумуппје п пре- 
ма томе не може пам umu иидпферептпо, какав je 
рсжпм вода na другој територији. Mu морамо имати 
уговорне гарантијв да ke режим вода на територијв 
Краљевине гумунијв бити такав, да mi у којем слу- 
чају ne дође до опасвости ви до штета na пашој те- 
риторији, у ТОЛИКО upe, што mi 1!])ЛО добро зпате 
Дв јв та Тбриторија,  КОЈа пам ирипада од иск-адан.ег 
Баната, једвии оивом радова учи&ена способвои 
за културу, n да би исто тако аедовоАнии вођељем 
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рачуна могло да се деси, да ое један велики дво те 
територије   онесиособи   за   прпвреду. 

Сем тога, као што cau рекао, великим питере- 
сп.ма, које има на 7 o наша држава, мп смо и форнално 
обавевнв да та питања регулишемо параграфима 
292   и  29^   'Гријанонеког  уговора. 

У то доба кад je прављен Трпјаионскп уговор 
п нада je требало повлачпти нове границе, са стране 
оних који оу Пилп протпв ових граница, аргуиенто- 
вано je u тиме, да je стара, некадања Краљевпма 
Угарска, једна хидро-техничка целвна a да je пре- 
ма томе врло незгодно да се она полптичким rpa- 
ппцама дели. 

Да се томе приговору одговори, унета je. фор- 
мална одредба чл. 292 п 'IU'A Тријанонског уговора, 
који имају да гарантују и даље несметано функ- 
цпошкаи.е   хпдротехничких   сиотема   који    иостоје. 

Срдачнч односи прнјатељства п оавева који по- 
стоје између Краљевине Румуније и аас, помоглп 
гу да се та питаша, која су ипаче врло компликована 
п техннчкн врло тешка, реше повољно за обадве 
стране, чувајуКи в наше међусобцг интереое п ono 
што jo увек било врло тешко — осетљпвост у интаЈњу 
оуверенитета јодис u друге државе. Закључена je 
јсдма генерална конвенцпја која садрждва орин- 
ципе no којима oe та аитав>а вмају решавати, n онда 
je закључено неколико тецијалнпх конвенција 
која аоједвна иитаља већ данас решавају. Генерал- 
иа конвенција била je потребна неопходно зато што 
je no природи стварв један систем вода, један хи- 
дротехнички сиотви у неку руку као живи оргаии- 
зам, који се према прилпкама меља и мора мев>&ти. 
Mu ne могкемо никада за сва времепа рехулиоати 
ава иитап.а која oe у том оиот^иу вода могу аоста- 
mrm  u која be 06 ИвВбСНО IH" тавпти,  и ОНДв јв било 
потребно да oe у једној генералној конвенцији орвд- 
виде omiiTii прпнцппи " порме no I;OJIIM:I lir n- сиако 
таиво пптаи с кад дође na дпевпи рсд ивмвђу аа  
државв и Румунијвј Molili регулисати. Ta je отвар 
opeiifio oKoiiMinin п ona lie у ивотоме олакшатв и 
[кчпаиан.е гппх другиз питања, и наравно утвцати 
као n овв конвввцијв те врсте и на даље рвшавање 
■ рдачппх однооа iiinicliv ваше веиље и Краљеввне 
Руиунијв. II вбог тога иолим Народн^ скупштину 
да ове конвевцвје нвводв усвојитв. (Бурав аплауа). 

ПреЛсвдник }[\). Коота Кумануди: Има рвч 
иввеотилац одбора г. Др.  Гдигорцје Тадић. 

Др, Ггаторије Tajpdi! Гооподо народви посла 
пппи.  Банат na иапшј  u  [)умунској отрави   прет 
отавља мрежу иаоипа, кавала и друтих техничких 
наоравв n инсталацлја. Тв Јгадротвхничкв  објекти, 
дои оу сачпп.аиа.т териториј^ првдратнв Краљввине 
Угаргкс   rraja.m   су   под   једпиМ   И    јбДИНИМ   ВОДНИМ 
рвжлиом. уговор o миру оресекао je територије 
отариз нидмих вадруга и аодвЈШО их ва ввше др- 
жава, вовкретво ва Југославију и Румувију. Тако 
je јвдвнотво водвог реаоша у Бавату уговоро^ o 
мпру варушено. lio крупви орввредни интвреои 
императивпо оу палагалп и палажу да oe јбДИВСТВО 
водног режвма на вашен n румуноком Бавату одржи. 
Бев тога једвнотва билв би угрожеви битви при- 
вредви интереси и једвог и другог Баната. li чл. 
-■*'! n 293 Трпјаипцгког уговора o ивру пропиоују, 
да државе ваодедввце територије бивше КраЈћввине 
N гарске имају да оклопе иамађу овбе в оа оадањон 
мађарском обавевве овораауме no оввиа аатан>иие 
водпог  режаиа   у  дунавоком  бааеву,    Конвевције 

n опораауми којн oe оклопе нмају oe текстуелвв 
достављатп сталпој техннчкој коивсији за режпм 
дунсшоквз вода. Ко.мпетенцпја ове компспје про' 
теже се na државе наследипце n то: Југослаипју. 
Румуппју, Чехословачку, Аустрвју u Мађарск^ 
Ладатак je ове компсије да одржава n усавршава 
једипство водпог режпла, да даје подстрека за скла- 
naiic копвепција n опоравуиауоиислу чл. 292 и29a 
'Грпјапопског уговора o миру кеђу интвреснранвМ 
државама те да бдије пад извршопЈе.м склопЈћвввХ 
копвепција   n  споразума. 

По дпктату пеодложних прпвредппх пптереса 
a п да се удовол^п ii])aBnoM оропвоу чл. 292 n ~^''' 
Гријановоког уговора o миру снлопљена су 14 де- 
цембра 1932 годппе ивмеђу нао и Ру.мупије коппеп- 
ције и споразумп, којв су предложенп Иародиој 
скупштннв na одобреп.с у смпслу ij бНСкупштшпн111, 

вооловввка. Пуноиоћнћк II). В. Краља Југосладвј^ 
за склапаше свпх копвепцпја n гпоразума био je 
г. Војпслав Маринковвћ, Министар нностранпх 
поелова, a пуаоноћнвв ll>. В. Крајба Румунвје бвО 
je Ковстантвв Ковцеоко, пувоиоћвик Мивистар 
n делегат у дупавским комисијаиа. IV копвепцпј1' 
n rnojiaoVMii јесу: 

1) Гепералпа коивенција o режиму вода. Ова 
коввевција оадржв освовве оривцвпе no свима пи; 
тап.пма водног режвиа у смводу ча. 292 п 293 ТрВ; 
janoncKor уговора o мпру. Осим пачела материјалво 
правве п|)11])оде садржп ona n пачела формалне прИ' 
роде, оривцвпе, процедуре. Ова коввевција јесте 
пека врста Устава, којв обележаиа ливије и njiaBUC, 
КОЈИ   треба   да   буду   меродатт   аа   склапање   ОВИ^ 
ковкретвиз споравума. бато a има име генералве 
коввевцвје. У овој ro коввев1Д1Јв обвввују обе угО' 
ворве страве, да ke орвступвти склапан>у аотребввз 
ковкретввх опоравуна у цвл>у одржан>а   једивства 
ппдпог рсжпма у бассчтма ПЈтееченвм   трасом  HOBfl 
границе вви^ђу обеју државе, у којима водви |и'' 
vhii.M у јвдпој од држава зависп од радоиа паирпичтх 
na теригорији друге државе. Свака држава се оба- 
вевује, да ke ва овојој територвји одржавати у л0' 
брои гтан.у хидрауличке ваправе и ивсталације којв 
имају ма какве везе са једпнством водвог режимај 
надаље oe обвеаују да бев вретходвог своравуна са 
другом уговорвом стравом пгј.г предуавиати ||:i' 
ueae воотој^вз направа и (шсталација као ни иавр" 
таиаи.а попих радова и вера, ако би TO све могло 
угвцата ва водвн режвм ва територијв суседнв AV 
Жаве n na тај пачпи  НОВрвДИФИ праиа n ИВТвресе К(,Је 
je ona cTru.ia. Ове се државе, вадаље, обвевују иа 

коордирав>е предузстпх радоиа и na потпупу кола* 
борацију у nniMv одбраве од воде. У гевералвОЈ 
к ичшпјп  регулира  oe   ввтање   крчења   шумв   и 
ПОВОВВОГа   inmiVMil.anaii.a  у  ци,1,у ОДрЖВЊа јвДИВСТВв 
водвог ремшиа Ту оу уједво поотављева начела, ||0 

којима oe инају аодвлитв добра, орава и ивтерво^ 
као n тврети стараа водвиз вадруга, којил су тври 
торије пресечвве државвом гравицои. Све je то i"" 
гулисаво у ду\у међусобвога равумевања и пу11" 
оолидарвооти. 

IIITO oe тпчс  ароцедуре Гевералва конвенШЧ8 

одређује, да oe регулисаае ono] в који имају вевв 
оа водвим режвиом као и вавД|учввав>е ковкретвв* 
споразума    предвп^чтх    Генера м     коввевцијоМ 
i рава дадегатика држава     уговорвица, који oj 
амредитовааи прв о^алвој техвичкој комвсијв ва 
режим   дувавокшс   вода<   За   олучај    нвопоравумв 
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међу делегатпма могу владе тражптп ииторвопцпју 
Оталне техничке комисије за режим дунавских вода. 

2) Друга je конвенција o пловидбп п хидротех- 
•■ичком спстему каиала и реке Бегеј. У првом делу 
0ве копвеицпје утврђена су дефпиитпвно иачсла 
0 пловидби иа Бегеју, који je бпнацпопална река. 
ДоеадаизИ провизорнп режпм замељен je сада де- 
Фпиптивппм. Другп део ове конвенцпје регулише 
копкретио водип режпм реке Бегеј, no начелима 
Утврђеним   у   гепералиој   конвенцији. 

3) Tpeha je конвенција o регулпсању 4% зајма 
У u:mocy од 33.800.000.— аустроугарскпх папириих 
кРуиа закљученог од стране старе водне задруге за 
регулисаље вода Тамлшбегејске долине. У овој 
Кбввенцији сагласне су обе државе да ое овај зајам 
откаже еа 1 октобром 1932 године п да се исплати. 
Наша квота ивноси 45,743% a румунска 54,257%. 
Hauij' квоту hc исплатити Тамишбегејска водпа за- 
Цруга у Вршцу плаћајућв 1 динар за 4 аустроугар- 
ске крупе, a румунски спндикатур Тамиш-Бега у 
'•'мишвару плаћајући 1 леј за 2 аустрохгарске 
«руне. 

Осим наведених конвенцпја предлажу св На- 
родној скупштини иа одобреље при споразуму нто: 

1 Споразум o подели п преносу добара, права 
11 Внтереса старе водне задруге за регулпсање воде 
*Мвишбегејске долпне као n o функционвоању хи- 
Дротехиичког система те задруге. 

Гранпца пзмеђу Југославије п Румуније пре- 
секла je терпторију старе водне задруге за регу- 
•ии uii.c вода Тампшбегејске долппе. Настало су две 
ВоДие вадруге; Иа иашој страни Тампшбегејска 
^одна вадруга у Вршцу и снндикатур TaMiuii-liera 
V Темишвару у Румунији. Добра, права п питересп 
Чтаре водне вадруге дсле се по квотп од 45,743%, 
8u Тамишбегејску водпу задругу у Вршцу n од 
^4,257% ва гипдинатур Тнмпт Гхм-а у Темшпвару. 
^ Другом делу овога споразума регулише се пит.-т.г 
0Аржаван>а и побољшавав>а водног режииа ва те- 
Рчторвјама обеју држава оо вачелииа утврђевхш 
У Гевералвој  конвевцијв. 

2 Д])уг11 je споравум <> водедл и оревооу до- 
UaP;', права п ивтврвоа старе водпс вадруге ва |><' 
''У-Ииаи.е   вода   долпмс   'Гампшац.   Ona   ВВДруга   DO 
'V.i.(4ia je na iianiv'!ад|)угу иа одподп.авањв Тамвв1Ца 
Š Нввчвћево n на румуноку  Сивдикатјгр Тамишац 
•v Фпоцу.   Ilaimij аадру^п  пЈтпада  кнота од 36,053% 
а РУмувској киота од 63.947%. 

3 Трећи je споравум <> хидротвхвичком оиотв- 
МУ вадругв Толвадија. Читаво подрз^чјв старе водве 
^Друге припало je Румуаији, једиио je \i\\\,r ivian 
Вог аодводвог кавала ootano na вашој твриторији. 

Све КОВВвпције и   .цорапуми   iiapalji'ini   су   пре- 
•M;i мачс.iv да се имају очувати ст na права и im- 
'врвси ваивтереооваввз држава.  Коввевцвје " eno 
Р^Зумц  iv   праш.пт са  iianie страт' од иаших    од- 
'"'чипх праввиз u гсхиичких стручњака   ba оу ти 
^оравуми савесво иврађенв a naum ивтересв  до- 
Р0 су ваштеђеви. 

Овим нивом конвевција " опоравума решена су 
"вМеђу нас n Гумуиа веона важна приврвдва пи- 
''""■•i која аодједвако ивтерадују обе вемље. Ta чи- 
"'""чца важва je ва вдраво и норкално раввија  
^УДржаввих одвоса ивмеђу Југоолавије и  I'VMV 
'"'I'',   a    u   aamnvpccdiiaiKi   cTaiKummiiTBO   обвју   Вв 
^ља  осетиће кориоти  и благодати од   uespoleBia 
DB*tt опоравума. Оеим тога овс конвввције и спора- 

вуми, које смо склапали са пријатељском Румупи- 
јом и код којих je дошло у пуној мерп до израза 
начело међусобног разумеваи.а п солпдариости, 
утире пут за склапап)е слпчнпх конвенцпја п спо- 
разу.ма са Мађарском. 

Радн свега пзложенога предлажем Народној 
скупштини у име Одбора за проучавање овог закон- 
ског предлога" да овај закопски предлог пзволи 
усвојитп како je предложен. (Пљескање). 

Претеедник Др. Коста Кумануди: Отварампа- 
челаи претрее пзвештаја Одбора за проучаван.о 
конвенција  п споразума  o водном   режиму. 

Има реч народпп посланпк г. Бранко Авра- 
мовпћ. 

]>paiiKo Аврамовнћ: Господо народнп посланици, 
чули сте реч Г. Претседника владе, лашег Мипнстра 
иностраних дела, који je, као делегат паше Краљо- 
вине Југославпје, водио преговоре за склапање 
Конвенција, које су сада пред нама, пред Народсш 
скупштпном. У име групе Југословенско-радикално 
сељачке демократије и у пмеОдбора, који je проуча- 
вао ове конвенције, које су склопљене, закључене 
и потписане између нао и Румуније у Београду 14 
децембра 1931 год. пзјављујем, да ћу гласати за 
ове конвенције, и за ове споразуме, a пето тако, 
господо народпи посланпцп, изјављујем да je Од- 
бор проучно ове коивенције и ове споразуме, којп 
се иввосе пред Народиу скупттппн п да се све коп- 
венцпје и сви ти споразуми потпуно у интересу 
name државс u да Иародиа скупштпна може мирне 
душе у целостн прихватпти и пзгласатн ове конвеп- 
ције и ове опоравуме. 

lio Пословиику Народна скупштина нма права 
или да изгласа у делости те копвенције и опоразуме 
илп да их у целоггп одбацВ. Нншта у појединостима 
ме можс моп.ати. Ирема томе пошто су све ове коп- 
ноицпјо у автврвоу ВвМЉв п пошто те конвенције 
једаи део наше државе, тако рећи, доводе у јодму 
cpeiiiinjv сптуацију, a то je иашу жптницу Банат, 
то Иародма скушптпиа може мпрпе душе прпхва- 
TiiTii   ове  конвеиције. 

У име групе предлажем и моли.м Народпу < куп 
штиву, да ово коввевцвје и ово споравуие у целости 
прпхиатп   п   ИВГЛаса.   (II.  каи.о). 

Претеедник Др. Коств Куиануди; Ипко се 
umue mije јавпо ва рвч у аачелВОМ претресу. Ирема 
томе арелавимо ма гласаље у начелу. Гласа се по- 
пмеипчпо. Ona госиода, иоја усвајају предложену 
коввевцију,  глаоаће аџ, a која нв усвајају, гласс^е 
n j KI mu«. 

ИвВОЛИТв чутп  iviacan.c. 

^врамовић Бравко      ва 
Alnili  Ainv        ва 
AiaiMiTiijcitnli Ллексавдар -   отсутав 
\-ii'Kiiii,  Коета       ва 
Aiii.ioiiiili   Шаћвр        отгутап 
AnlMMiiiKinnh   Гвгур Будиодав Др.       отсу ан 
Annli   Muha   Д|1. 
AiiToniijcnnl. Душав 
Am'ynoniili  Јосив 
АранЈнмоииК   Јовав 
A.yep Људеввт Др, 
liana.Munnli   Јордап 
lia.i.nli  С.а.тх ва 
I'iaii.au  ЉубоМИР  — 
Бараћ   Бравко Др. 
Барле 

отсутав 
отсутвш 

ва 
аа 
ва 
аа 

аа 
ва 

авко       птгугап 
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за 

отсутаи 

Батнннћ Jозо — отсутан 
Бачпћ Стјепан Др. — за 
Бепко Јосип — отсутан 
БешпровнН Димитрнје Р. 
Ногдановић Исо — за 
Божнћ Мидан — за 
Борнсављевнћ Страхиња 
Брушпја Радослав — отсутан 
Будишип Стеван — отсутан 
Буквић Александар — отсутаи 
БуновиН Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутан 
Варда   Север — отсутан 
Васпљевпћ Стевап    Др. — за 
Велпчковић Миладнн — за 
Вељковнћ Вељко — одсутан 
ВидаковиК Вптомир — отсутан 
Видић Јеша Др. — отсутап 
Вндовић Богдап Др. — отсутан 
BojiiHOBiih Јоваи В. — аа 
Вошњак Богумил Др. — за 
Вујић Дпмитрије   В. — отсутаи 
Вукићевић Bonih Др. — отсутаи 
ГавранчиК Отои Др. — отсутан 
Гаврпловић   Ото — за 
Гајшек Карло — ва 
Главнчки Божидар — ва 
l'ociioAiioTiiii Фрап.о — ва 
Грајић Uepo — за 
Грба Миловаи Др. — за 
Грбић Бикпијан — за 
Tpljiili Васиљ — за 
Грубср <l)piiii.() Др.        отсутаи 
rpy6anoniili  Милам — за 
Давидовић BiiTOMiip — аа 
Данилонп!! Жнвко — за 
Дсмгтроии!!  Јурај — за 
ДорвншиК Ђулага — за 
Днмитријеви!! Мита — за 
Дпмптрпјсвп!)   Хаџи-Тодор 
Добровп!« Милап C.        Bfl 
Добровол.ац Мплап Ј. — за 
Довеаонскп Јовав С. — за 
ДодиК Адехоандар-Така — 
ДошвН Мирко Др. — за 
Драгови!!  .Mn.ioui II. — ва 
Дрл>оча ])j)airKO — ва 
Дрмел. Ллојаиј        na 
Дубокови!! Јурај      ;';| 
IJomili   l'ncTO — 8а 
Ђорђевић Вдадимир      ва 
■|.'>V|)iili  Михаило — аа 
K.icioimli  Uno Др.        аа 
Vluinaiiounii   Mn.iau — за 
Жцваачевић Мпхаило 
/iiiiiiicnniii. Негооим Др. 
'/K'iiiiiiJMiKiiinli  Дутаи  M. 
Захарић Чвдоиир      ва 
SeftKOBnli lloinKo •— за 
Земљи!) ЈакоП        аа 
Иваадвки)]       Ивковић Мирко Др. 
lluauiimcimli  Пста])        ОТСЈТЖН 
MiiaiiMrmil,   Душаи      - ЗД 
ll'aKouiil,  Мвливоје '!."».        аа 
Иоаковнћ Mino      за 
.iaiiKonnl. Ввпнвар Д|>.      ва 
JcnpcMoimi. Драгољуб Др,      отоутав 

аа 

аа 

ва 
отоутап 
ва 

ва 

JeBTiih Животије — за 
Јевтић Милутин Ал. — за 
ЈевтнН Михапло Р. — за 
Јевтић Радовап — отсутан 
ЈелиК Милутии — за 
Јелпчпћ Божа Ц. — отсутаи 
ЈеремиИ Живојлн — за 
Јеремпћ Тоде Др. — за 
Јовап Лндрпја — за 
Јовановић Александар — отсутан 
Јовановић Ђока — за 
Јоваиовпћ Јова — за 
Јовичпћ Добросав — за 
Кадић Хусепн — за 
Кајмаковпћ Омер — за 
Каламатпјеви!! Михаило Р. — ва 
Канднћ Јовиша К. — за 
Катић Милош — отсутан 
Каћаиски Стеван — за 
Кешељевић Нпкола Др. — за 
ЈСпшц Антон — отсутан 
Кнежевпћ Ловро — отсутаи 
Кнежевић Стјепо Др. —• за 
Ковач Amo Љ. — за 
Ковачсвпћ Драгутии — Карло — (претседава) 
Кожуљ Марко Др. — за 
Kojiih Драгутии Др. — отсутан 
Комаи Албнп — аа 
KoiTiili Драгутм}! Др. — аа 
KocTiih Мнлорад Ј. Др. — отсутаи 
]храљевп11 Драгап Др. — отсутап 
Крамор Алберт Др. — за 
Крафт Стевап Др. — отсутаи 
Кррјчи Аптон — отсутан 
KpcTanoniiii Piu'To        отсутап 
Крстић Владимир — за 
КрстиК Милутин — за 
I»]KTII1I Михаило В.       отоутаи 
lipcTiili С.имо — за 
Кузмаиппп!! .'laeap  K.   - отсутан 
Кујунџић АидрчЈа K.       отоутав 
l\yjyHi,ml1  Г.огол.уб К.        ОТОутаВ 
Куманудп  Коста Др. — отсутаи 
Kvurapiili Антг Др.        аа 
li'vii.aimili  Јпахнм опутап 
liVpTOIlllli   BoJKO — 88 
Uуртии!.  Illyi4])iij;>        аа 
.'laaaptMtnli  Мп.кжап  М.        отсутак 
• laaajicniili   Годор Др. отсутан 
.4aaaptvimli ^Содооијв   К.        ВВ 
Jlaaaj)eiiiili <l>ii.imi G. Др.        аа 
• Irvimili  '[.'»ури  Др. очтутаи 
ЛиоаваЦ Младоп Др.        птсутаи 
■ ImiMaprniili   ilnau Др. отсутаи 
.Молчар Стапко    - аа 
Луки!.  Vluinan Др.        аа 
Макар Дако — отоутаи 
МакОИМОВић  иожпда])        отсутаи 
Mai;(iiM(Miiili ('.TJciiaii        аа 
Малапчсц  Пладо Др, — ва 
\la|unii<((iail,  Појислап Др.        аа 
Mapjau Ђуро      отоутав 
Мар]авац Симо      отоутаа 
Mapiiiili <|)paii.(i        аа 
MapxoBBb Миленко Др.      аа 
\la|ii,(imil.   Милорад  II. аа 
MapiaHmli   НиХОЛв аа 
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Марковић Пегар К. — за 
Мастровпћ Анте Ф. ^— за 
Матпца Павао — за 
Матпћ Ђока Н. — за 
Мацековпћ Матија — за 
Машпћ Марко — за 
Метикош Мнлан Др. — за 
Miijnh Мплан Ђ. — за 
Мидетпћ Вјекослав Др. — отсутан 
Мвлетић Владислав — отсутан 
Мплошевић Гавро — за 
Мплошевић Младен П. — отсутан 
Мцлутиновпћ Милинко Р. — за 
Мплутшшвпћ  Милорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — отсутан 
Митровић Јован Р. — отсутан 
Мпхаиловпћ Илпја 11. — отсутан 
Мпхаиловић Светислав Др. — за 
Мохорпћ Иваи — за 
Мравље Мплан — за 
"1улалић Мустафа Ч. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош П. — за 
JIiiKiiK  Никола Др. — отсутап 
Hiimili <1)олор Др. — отсутан 
Нчкодијевпћ Аранђел Д. — отсутаи 
^колић  Браико Др.  — за 
Нинковић 'Гршшо — отоутан 
Нуић Петар Др.  отсутаи 
'1>амцул Ранко Др. — отсутан 
^брадовиИ Алекса Ј. — отсутан 
^Tojni, Ђура Др. — за 
Павлич Алојзиј — отсутан 
Палечек Иван Др. — за 
|iapauyluHii Ђорђе     ва 
Ч^радос Шппро ф. — отсутан 
Иахерлин Фрањо — за 
[јатриоги!, ЈВуба — за 

epnl, Матеј Др. -    ва 
epni, Миливоје Ђ.       за 

jepiili  HiniKO Др. — отсутаи 
ерко Драгутин  Н.     - аа 

Цеткови!,   Милап 
lic 

за 
товар  Ловро — за 

^Tpii'inli   Жпвко  Др. за 
^pOBiili   Марко   —  за 

јсшп!,   Mii.ivTini      -  отсу.ап 
"вко Људсвит Др.    - за 
"iiiTcmi, Славко A. Др. — отсутан 

'
0I

'U4IIIII<   BlIHTop   —   :ia 
oiiOBiil,  Димитрије Он.  — отсутан 

'oiiOBul, Добривоје Гер. Др. — отсутап 
oiiouni, Душан — за 
^oinil,   Јофтимије  — за 
"iioimi,  Коста Др.    ■ ва 
"""mil, Mii.ian 13. — отоутан 
"i'ouiil, Милан Д]). — за 

! "iiomil, Светислав Др.     ■ за 
, Р^ч.ак 11<'Д(>љко — отсутан 
..јрока Пикола — отсутаи 
[{Рвкоршек Иван -    ва 
[{Ранцип  .IOBO — за 
I 1М||;| Шиме Др. — отсутан 
ц^'"1'"1  H'MIII(>K   l'acTO — 
^Утл* Иван Ј. — за 
2Т?ојввић Лазар Љ. 

;,д,11* Иваи       ва 

за 

ua 

Радовић Саво Др. — отсутап 
Радоњић Милан — за 
Радоњић Милан — за 
Рајић Тоша Др. — отсутан 
Рако Јанко Др. — за 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савпћ Аранђел — отсутан 
Савић Сава В.  — отсутан 
Савковић Илија — за 
Санто Гавро Др. — за 
Сарачевић Раденко — отсутан 
Секулић Милан Др. — за 
Селпћ Јоца М. — за 
Селмановић Алија — за 
Снмић Милорад — отсутан 
Симовић Александар М. — отсутан 
Смиљанић Тома Др. — за 
CoKiih Милоје М. — отсутан 
Соколовић Никола — за 
Спасовић  Вукашпн  — за 
Спахпћ  Владо — отсутан 
Сшшдлер Вјекослав — отсутан 
Сшшчић Вјекослав — за 
Сршкић Мплан Др. — за 
Стажић Јосип — за 
Стајковић   Никола — отсутаи 
Стаипћ Андра — отсутан 
Стаиншић  Владимнр  Др.   —  отсутаи 
Станојевпћ Драгомпр М.  — за 
Станојевпћ  Милутин — отсутан 
Стевановић Живојш! Ар. — отсутаи 
Стевановић  Милан  — за 
Степанов  Миливој   —  за 
Степаповић Мнлан Р. — отсутан 
СтефаиовнИ И ribar — за 
(/nijiiii  Мплан Др. — за 
Стојадиповић Мплосав Др.  — за 
CTOJKOBIIII Милан Ђ. Др. — за, 
Ooumh Стамеико — за 
Стрезовић Крста — за 
Cy6oTiiii Иикола Др. — отсутан 
Тадић Глпгоријс Др. — за 
Теодорови)!  Војнслав  — за 
Толп!. Игл.ат М. Др. — отсутаи 
ToMiih   Јакоб  — отсутан 
Тонић Тодор Р.  — отсутан 
Топаловпћ  Милап  — за 
TopoManoBiili  Хасан — за 
TpGnh  Василије — за 
Tp6ojeBiiii Урош Др. — за 
Грифунови!) ЈБубнша — за 
Трхуља Станко — за 
TpiiHouiili  Ставра   К.   — за 
Tiujmli  Ђорђс — за 
Tnipiili   Стован   — отсутаи 
l'ivKOHiili  Милан — отсутаи 
Узуиовп!! Мпкола — отоутаи 
Урек Иван — отсутан 
Урошсвп!.  MII])HO Ил. — отсутан 
Урукало Ccpnije - - отоутан 
Фиданчови!« Тома Др.  — Bfl 
Фивир Виктор       ва 
(|)0Tii])nli   Лрса   —  аа 
.Хајдпи-ак  Лнтоп   —  за 
ХаиЖвИ Лавослав Д]).   — за 
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Хасанбегови!!  Авдо  Др.   — за 
Хођера Светиодав В. ^— за 
Хрвбар  Никола — за 
Христић Бора — за 
Цемовић Фплнп — за 
Церер Антон — за 
ЦипушевиК  Мстодије — за 
Чорбић  Брапко  — за 
Чохаџић  Хазпм — за 
Шарковић Тихомпр  — за 
lllora  Фердо — за 
Шолмић Драгић Др. — за 
HlciiepoB Славко Др. — за 
IlIuooiiiiK Станко Др. — отгутап 
lllii.i,t'i4)Biiii   Владимир   —  отсутаи 
Шифтар Стеваи — за 
Шнајдар Фраљо — за 
Шуменковић Илија Др. -    за 
Шурмпн Ђуро Др. — за 

Потпретссдни h Драгутии—ћ'арло Ковачевнћ: 
Мзволпте чутп резултат гласа1Ба. Гласало јесвеп! 194 
народна пооланвка a сви су гласали за. Тиме je 
у иачелу примљеп закопски предлог o Копвсицп 
jiiMu п споразумима o режнму вода између Краљевпо 
Југославије и Краљсвпио PVMVIIHJI'у иоједппостима. 
Иошто се иико од ГОСПОДе народиих посланика mij<v 

јавио за реч, оида прелазамо на гласаВ>е. У сМислу 
§ G8 Иословника глаоаКе се no стаповпма. Гдаоав>е 
ln' се вршитп седењви и устаја&ем. Omi вародни 
иослаппцп иоји су за содгЈн1, a ОНИ КОЈИ Су против 
vi-ralie. Молим господииа вввестиоца да прочита 
§ 1. 

Иавестилаџ Др. Гашч)рн]е Тадик  чита §  1. 
Потиретсвдник Драгутип Кардо Ковачсвић: 

Стављам na глаоав>е § I. Koje рд господв аародвиз 
послаиика sa оедеће, a који су оротив устаће. Пошто 
пнко од гооподе народних аооланика нијв оротив, 
објављујом да ja § 1 овог ааконоког оредлога једно 
гласпо  II]IIIM.I,(MI.   Изволпто  чути  §  2. 

Иавестилац Д|>. ГзгагорнЈе Тадић чита § 2. 
Пот&ре&седник Драгутпп h'ap.io ^Совачевнћ: 

il|)ini;i .m Народна скушотдна § 2? (Прима). Објав- 
љујем да je § 2 iijuiM.boii. 'Гпмс ј(» npmubeB п читан 
вакопскп прсдлог. ll))(via3iiMi) сада na коаачно pft 
uiaBaibC. Молпм господппа <чмфвтара Д8 проаива :i 
господу   n()ii;iiiiiK-c   да   гласају. 

Сскрстар Mn.iaii iMpuiUbe прОвИВб  ВООДаВИКб Д1 
гдаоају п овв оу гааоалв овако: 

Лврамовић  Бранко       ва 
Mnili  AiiTi« — за 
\i,rrimi|iM!iili   Ллскглидар  —  OTfayTaH 

AJICKCIIII   Коста — 8а 
A.iii.iiimili  Шаћир   — отсутаи 
ViiliiMiiiioimli Гргур Будислав Др.       отоутан 

Amiii  Mulia Д]1.        отгут.ш 
AiiTnimji'imli   Душав 
NllTMIliHllli    Jonin 
Лранђеловић  Јовав 
\.\i'|)  Људовит  Др. 
l>au;i.Moiiiili   ЈордаИ 
i>:i.i.iil, Садих — ва 
Бан>ац Љубомир       ва 
Bapali Бранко Др.       ва 
Бардв .hiiii.n       отоутав 
liiniiimi, ,iii;i,i      отсутав 
Бачи!.  Стјвоан  Др.  —  за 

— отоутав 
за 

--    за 
ва 

;ia 

Бенко  Јоспп  — отсутап 
BemiipoBiiii Дпмитрије Р.  — за 
БогдановиК Исо — за 
Вожић Мплан — за 
Борисављевић Страхиља — отсутаи 
Бруошја  Радослав —  отсутаи 
Будншпн Стеван  — отоутан 
Буквић ЛЈскгипдар  — отсутан 
Буновић Милаи — за 
Ваљавец Стјепан  — отсутан 
Варда Север  — отсутан 
Васиљевић  Стеван  Др.  — ва 
Величкови!!  Мпладин — за 
Вељковић Вељко — отсутаи 
ВидаковиК   Витомир  —  отсутаи 
Впдић  Јеша Др. — отгутап 
Впдовић   Богдаи  Др.   — за 
BojiiHOBiili  Јоваи     В. — за 
Вошљак ЈЗогумнл Др. — отсутам 
lU-jiiii  Димитрвје В. ■— отсутан 
Вукнћеви^   liornli   Др.  — отсутап 
Гавранчнћ Отои Др. — отсутан 
Гаврплови!!  Ото -     ва 
Гајток   Карло   —   ва 
Глав'ички  Божидар       ira 
ГОСПОДнегић   Г)ОЖ11дар — :!;i 
Господиетп!! фрањо       отсутав 
Грајиђ   ПерО :i:i 
Грба Миповав Др. — ва 
Грби11   l'".Mii.iiij.iii (псутан 
Г||||ч1| Васиљ огоутав 
[рубанови!] Mii.ian — аа 
Грубер (i)|)aii,i) Дј). — ва 
ДавидоввЗ] Витоивр       ва 
Датмонп!!   ЖвВКО  —  Ва 
Деметровп!! Јурај — отсутав 
Дсјјнипт!! Ђулага       ва 
Димитријевв)]  Mina        ва 
Дпмптјтјпт!!   Хаџп-Тпдор :ia 
. [оброви!]   Mii.iaii   (',. :ia 
ДоГ)|)()1(().|.ац   Mii.ian   J . аа 
Диисагигкн   Joiian  C. аа 
ДодиЈј  А.иччгаидар-Така -     ва 
Дошон Miipi«o Др. —  за 
ДраГОВ^!   Mii.inm   II. птсутам 
Д]1Л.а'1а   IJpaiiKO аа 
Дрнељ A.injaiij      ва 
ДубокОВИ)]   Јурај  -     аа 
TKIKIIII  РИОТО        аа 
Ђорђевић Владимир      отоутаи 
'l.'iyi>iili   Мпхаи.К) ОТОутаВ 
luioroiinli   Иво   Др.   -      аа 
ЖиваНОВИћ   Mii.ian 88 
Живанчевић Михаило      ва 
Живкови!] Нвгооим Др,       отоутаи 
VK'imoiiiiiiiiiiili   Душан   М. аа 
Sazapuli Чсдимир       за 
Звљкови!)   liouiKo отсутап 
.'it'M.l.llii   Јак-пи за 
Пиаидгкп!.     ИвкОВВћ   Мијжи  Д]1. аа 
lliiaiiiimciiiili   Истар   —  отсутам 
lliiaii'iniiil,  Душаи      ■  аа 
llcaKomil.   Милпвојс  'IJ. аа 
llraicnmil!  Мцто аа 
Јаиковић Ве швар Др.       ва 
JeBpOMOBid] Драгољуо Др.       отоут&и 
JcuTiili /KiiBoTiijc      отоутав 
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Јевтић Мплутин Ал. — за 
Јевтић  Михапло  Р.  — за 
Јевтпћ Радован — отсутан 
Јелић Мплутин — отсутан 
Јеличић  Божа Ц.  — за 
Јеремић Жпвојин  — за 
Јеремић Тоде Др. — за 
Јоваи Лндрпја — за 
Јовановић  Александар  — отсутан 
Јовановић Ђока — за 
Јовановпк  Јова — за 
Јовичпћ Дооросав — за 
Кадић Хусеин — за 
Кајмаковић  Омер  — за 
Каламатнјевић Михаило Р. — за 
Кандић   Јовиша  К.  — за 
Катић Милош — отсутан 
Каћански  Стевап   — отсутан 
Кешељевнћ   Нпкола  Др.   —■ за 
Клинц Аитон — отсутан 
Кнежевпћ Ловро — отсутан 
Киежевић Стјепо Др.  — за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутии—Карло — (претоедава) 
Кожуљ Марко Др.  — за 
Kojnh Драгутии Др. — отсутаи 
Комаи Албии — за 
KocTuli Драгутин Др. - - за 
Костић Мплорад Ј. Др. — отсутан 
Краљевић Драгаи Др. — за 
Краиер Алберт Др. — за 
Крафт Стеван Др. — отсутан 
Крејчи Антон — отсутан 
Крстановић  Ристо        отсутаа 
KpcTnli Владимир       ва 
KpcTiili   Мплутип   -у за 
Крстић Мпхаило В. - - отсутан 
KpCTlili   СИМО 88 
'\V:!M;IIIOHIIII  .'la:iaj) отсутаи 
ЈЈУЈунџић Андрија К. -    отсутан 
|^yjyiiitiiili иогољуб К.      отоутав 
Кумануди Коста Др. ■— отсутан 
Кунтарић Анте Др. -    ва 
Куњашић   Јоахим   —  отсутам 
Куртовић  Војко — за 
Куртовић  Шукрија — ва 
^aaapoBiili Мплован М. — отсутан 
Лаза])онп11 'Гпдој) Др.     - отсутав 
Jjaaaponiili   'Гсодосмјс   l>. за 
•|1а;1ар(чт1,  (Dii.imi  C.  Д|). 88 
Лвушић Ђуро Др. — отсутаи 
Лисавац Младеи Др. --• отсутан 
Лончаревић Иван Др.    - отсутаи 
''опмар Стапко ;ia 
J1yKiil, Живан Др.       за 
^'ai«ap Дано        отсутии 
^ксшовић   Боншдар — отсутан 
^ксвмовић  Стјепав        ва 
Мавацчец Владо Др. — за 
ЈЈаринковиЈј Војислав Др-       охсутан 

"'l'Jini   'IJvpo       -   ОТСутаи M 
^"l'Piian  CiiMo      -  отсутаи 
JJapKidi фрањо       ва 
ЈЈарковић  Миленко Др. — за 
?Ј*рковић Мидорад II.       W 
^pKOBuh  Никола       вд 
^аркови). Петар К. — отоутав 

Мастровић Анте Ф.  — за 
Матица  Павао — за 
Матић Ђока Н. — отсутаи 
Мацековић Матија — за 
Машпћ  Mapко — отсутан 
Матикош Милан Др. — за 
Мијић Милан Ђ. — отсутан 
Милетић Вјекослав Др. — отсутан 
Мплетпћ Владислав — отсутаи 
Милошевић Гавро — за 
Милошевић Младен  II.  — отсутан 
Милутииовић  Милинко   Р.   —  за 
Милутиновић Мплорад Ђ. — за 
Мисирлић Јован Т. — отсутан 
Мптровић Јоваи Р. — отсутан 
Михаиловић Илија П. — отсутан 
Мпхајловић  Светнслав Др.  — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан — за 
Мулалпћ Мустафа A.  — за 
Иајдорфер  Мирко  — отсутан 
Недељковић Урош  II.  — за 
Никић Никола Др. — отсутан 
HiiKiih  Федор  Др.  — отсутан 
ИикодијевиН Аранђел Д. — отсутаи 
HuKOJinh Бранко Др. — за 
llniiKOBiili  Трипко  — отсутаи 
Нуић Петар Др.     — отсутаи 
Њамцул Ранко Др. — за 
Обрадовпћ Алекса Ј.  — отсутан 
Остојић Ђуро Др. — за 
Иавлич Алојзиј  — отсутаи 
Иалечек  Иваи  Др.   — за 
МарабуНскп  Ђорђе  —  за 
Иараиос Шгшро Ф. — отсутаи 
Пахерник Фраљо — за 
ПатрпогиК  Љуба — отсутаи 
iicpnii Матеј Др. — за 
Перић Миливоје Ђ. — за 
Ilo])iili  lliiiiKO Др. — за 
HepKO  Драгутмн   В.   — за 
Петковић   Милан  — отсутаи 
Петовар Ловро — ва 
HcTpiPiiili VK'IIBKO Др. — отоутаа 
HcTpoBiiii Марко — sa 
llciuiili   Милутин  — отсутам 
IIIIDKO Људевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — ва 
Погачник Впитор — за 
lldiioimli   Димптријс Он.  — отсутан 
rionoBiili Добривојб Гер. Др. — отсутаи 
IloiioBiili Душаи — за 
IlonoBiiii   Јсфтммије   — за 
IloiioBiili  Коста Др.  — за 
ПоповиК Miuiaii В. — отсутан 
IlonoBiiii Милап Др. — за 
llonoBiih  Светислав  Др.   — за 
Праљак Недељко — отсутаи 
Прека  Иикола — отоутав 
Прокоршек  Ивап   — за 
Ирипцпи  Јово- —- за 
MpiiKi   llhiMc Др.        отсутан 
Иустослемшек Расто — за 
МуцеЛ) Мпан J. — аа 
Радивојеви!] Лавар Љ. — за 
i'ajuili   Инан  — за 
Радовић Саво Др. — отоутан 
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Радоњић Мплан  — за 
Радоннћ Миљан — за 
Рајић Тоша Др. — за 
Рако Јанко Др.  — ва 
Рапе Стане Др. — за 
Ресели Отмар — отсутан 
Рорбахер Јулијан Др. — за 
Савпћ Аранђел  — отсутаи 
Савић Сава В. — отсутан 
Савковић   Илија   —  отсутан 
Санто Гавро Др. — отсутаи 
Сарачевић Раденко — отсутан 
Секулић Милан Др. — за 
Селић Јоца М. — отсутан 
Селмановић Ллија — за 
C.iiMiih Милорад ■— отсутаи 
Спмовнћ Александар М. — отсутаи 
Смиљанпћ Тома Др. — за 
Сокпћ Милоје М. — отсутан 
Соколовии Никола — за 
CiiacoBiih   Вукашии  — за 
СпахиН Владо — отсутан 
Глпшдлер  Вјскослав — за 
Сшшчић Вјекослав — за 
CpiiiKiiJi  Милан Др.  — за 
Стажић Jotiiu — за 
Стајковпћ   Никола — отсутан 
Oanidi Лндра — отсутаи 
Станишић Вдадимир Др. — отсутан 
Оанојевпћ Драгомпр М.  ■ - за 
CranojoBiiii   .\1илутии  — отсутан 
(/reuaiiouuli   Живојпн   Aj).   —  отсутаи 
СтеванониК  Милаи — ва 
Стеианов Миливој        Ва 
CTenuiKiBiili Miuiau P.  -■■   Отоутан 
Ствф&НОВ^)   lli'ii.uT na 
Стијић Мидан Др. — за 
Стојадтнжм!!   Ми.имаи  Д]>.   —   ;):i 
CTOJKOBUII   Mii.ian  Ђ.   Др.   -      'м 
('TOIIMIII Стаменко — за 
СтрезониК Крота — ea 
СубомЉ   Иикола Др. — отсутап 
Tji/uili  Гдигорије Др. — ;IH 
Теодоровиђ ВоЈИОдав — отоутаи 
Tdinli   Иги.ат М. Др. ■- отсутам 

TOMIIII Јакоб        отсутаи 
'l'oiinh 'Годор Р. — отсутап 
'l'diiu.uiinili   Slii.'ian  — за 
TupoManoiiiili   Хасаи В8 
Tp6ldl   Hacii.mjc :ia 
ТрбојеввЗ! Урош Др. — отсутан 
Трифунови)] Љубшпа    - за 
Тркуља СтАнхо — за 
TpiiKomili Ставра К. -   вв 
Tnipiil. Ђорђе — за 
Tiiipiili Стеваа       отсутан 
'livK-ounl.   Mii.ian отсутап 
Vivnoituli    Иикола   —   отсутаи 
N рек llnaii       отоутав 
N iMiinpuiili Мирко Ил. — отсутап 
Урукало Сергије       отоутан 
(I)ii,i,aii4cimli    Гпма  Д|). :ia 
Фввир  Виктор        ва 
<|)(iTiij)iii> Арса       отоутан 
Хајдпм.ак Литоп u 
\aii/i;cK Лавоадав Др,       ве 
NacaiiuiTomili  Лвдо Др, ;ia 

Хођера Светнслав В. — за 
Хрнбар Никола — за 
Хрпстнћ Бора    — за 
Цемовић Филип — за 
Церер Антои — за 
Цппушевпћ  Методпје  — за 
Чорбпћ Бранко — за 
Чохаџпћ  Хавим — за 
Шарковић Тихомир — за 
Шега Фердо — за 
Шелмпћ Драгпћ М. — за 
Шећеров Славко Др. — за 
Шнбеник Станко Др. — отсутан 
Шпљеговић  Владимнр  — отсутан 
Шпфтар Стеван — за 
Шнајдар Фрањо — за 
Шумеиковић Илија Др.       - отсутан 
Шурмип Ђуро Др. — за 

Iloviпретссдиuк Драгутнп—Карло Ковачеиић'■ 
Мзволпте чути резултат гласања. Гласало je свсга 
185 народннх посланика и гвп су гласали за. Тпме 
je u коначно примљеп закоиски предлог o Конвен- 
цнјаиа и (поразумима o режиму вода пзмеђу Кра* 
љевине Југославнје и Краљсвипе Румуиије. Ио § 
64 п 66 Пословника овај he се законикп прсдлог 
упутити Сепату на даљи рад. 

Пошто je, господо, дапашп.п дневип ред исцрПвНј 
то иредлажем да ову седииду вакљу^иио. Са ваШИ 
прпстанном ову_оедницу закључујем. За дневни реД 
идуће   оеднице   предлажем: 

1) Протрес пзвештаја одбора за ироучанан-" 
ваконоког предлога o оооравумииа o клирипгУ 
ивиеђу Краљевиис Југославије и Републике Ау- 
стрвје. 

2) Претрес извештаја одоора за проучавав>0 
ваконоког вредпога o сиораауму оклирингу ивмеђЈ 
Краљеввне Југоолав^је и Швајцароке конфвдерацијв« 
Мрима .ni Пародпа скупштпна овај дтчши род ирЈ11 

oan аредпожио? (Пвима). Идућу оеднвцу вакавујвМ 
за сутра у 10 чаоова пре подне, a ову данашн»Ј 
вакључујем. 

('.сдппца јв :)ai<.i.y4(4ia у Р2,05 часова. 

ПРИЛОЗИ 
ИНТЕРПЕЛЛЦИЈА ЛОВРЕ КНЕЖЕВИТ^Х || 

ДРУГОВА, ПАРОДИПХ ЦОСЛАНИКА, HA M11" 
НИСТРА ГРАЂЕВИПА 0 ИЗМИРЕЊУ ДРЖАВ^ 
НИХ ДУГОВА ПИЏ-ВОСУТСКОЈ и другим 

ИОДИП.М ИАДРУГАМЛ. 

Гооподинв  Миниотре, 
Водне задруге „Вуиа"   и  „Пиџ-боеупко"   с no- 

iipiuiiiioM од ирено SOO.OOO ката«т])алних јутара   и0' 
iiiamnir    ООДруЧЈа    пајважпије    су     11()Л.(111|МЧф0Д|,с 

инотитуције лсмље. 
Il)iix()ii() огромпо иодручјо долазп до изражај8 

но оамо у бплаису продубтивноств Славоније, ,|ПЈ11 

сав хервториј   вапромају,   ввго и у   бидансу ор0' 
дуктиииогти   чптаве   иол.оирпиЈ^ДНв   снагв   ДрЖ*86' 

iJiijuio обранбшв naciiim, који су подигнути i« 
ториторију  оиих   ваДруга,   ипдмгиутп  су    ii.ia< TIITI

|; 

оредствииа вадругара гако, да дрмавна вдаот 
мародмом   ПООДу  mije  im   пајмаи.им  iiou'iauiiM 
iiucOiM иомогла. 

oitoMt' 
up"- 
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У занемариваљу ових корпсппх сељачкпх пн- 
етнтуција ишло се je ca стране државие властп п 
тако дадеко, да пе само да држава није кроз то- 
•чике годпне у буџету ни једанпут предвидела ка- 
Кову субвенцнју него већ две године не плаћа нп 
водни допрпнос, који no закону за своје земљиште 
мора пдаћатп. 

Како je сељачки народ притиснут са свпх страна 
пољопривредном нрпзом потпуно оснромашпо, те je 
плаћаље водног доприноса и са н.егове стране га- 
рвим заостало. 

У овој за водене задруге кривичној ситуацпји 
внше смо пута прошле и ове годпне тражили, да 
ИЈумскп ерар на пример платп свој дужни заостатак 
водној задрузи Биџ-босутској у износу од дпнара 
2,000.000.—, али све то узалуд, јер тај заосталп 
ДУг држава никако не плаћа, нити га у буџет заводи. 

У таквој немогућностн, да од сељака и од др- 
^аве у данашње тешко доба уберу дужни водни 
Допршшс, водне су се задруге обратиле Привиле- 
гованој аграрној банци као државпом повчаном ва- 
воду молећн зајам. 

Тако je то учинпла и Водиа задруга биџ-бо- 
сУтска, али je ових дапа са својим траже11>ем зајма 
поновно   н  дефипптивно  одбијена. 

Док се тако на једној страпи ие плаћа ono, 
Што се дугује HIITII no помаже ono, што се можс 
ttOMolm, дотле се на другој странв без рачупа расипа 
"ародиа имовина, те подељују зајмовп у врло 
aaBii;;iiiiM сумама. 

Кпџ-босутска водпа задруга, која за довршеље 
с»ојих пајважппјпх радова na ушћу босута треба 
човчапих средстава да спасп од поплаве, 200.000 
^т. јутара ne може од Привплеговапе аграрпе банке 
'}а Добије зајам, али зајам од Привидеговане аграрне 
^пке педавпо добија Годоминска водепа задруга у 
чНедереву у ианосу од дпиара 17,000.000.— за по- 
Чвтак радова na терепу, чпје je поплавпо подручјс 
^к 8.000 хент. нао што га je бескаматно добпла п 
"^ачванска водна аадруга у ианосу од 12,000.000. 
Дипара. 

Кад се уважи, да у Мтпч тајитпу грађеВИНв 
joiu увек кроа гри године стоји неодобрев иројекау 
Јрвграде отворб ушћа роке иосута, исто таконеодо- 
"Ран пројекат за градњу пумпних стаааца Водне за- 
^РУгв биџ-босутске, абог чега je и дошло до катастро- 
Фалпе попдаве upe месециnoдада, онда ce ниди ко- 
■"||;,> су наше водне вадруге ванемарвнв са &транв 
";1Д;1ор||е државне  властп. 

Ha основу свега тога 4ас* вам je, Гооподине 
Министре, аамолити вас, Да нам у Народној скуп- 
lll'ri,im   иаиолпте  одговорпти: 

1) Да ли сте вољпи nalili вовчана оредвива да 
''' ДрЖавиа дугоиап.а  FKIJUIHM аад1>угама одмах под- 
^Иро ? 

2) Дп .,„ ere no.i.im код Кјја.ч.онпчс иладо и 
l'iniii.icionaiM" аграрпе бапке мо1)адити да велпка 
"Дч;"  вадруга биџ-босутска ао иачелу равноправ- 

'"K'Tii добије од Иривилвгованв апрарне банкв бар 
'"'"ioi аајам, колпки je добп.ча и Годомшкка водпа 
ВаДрУга у Смвдереву? 

;!) Да .ni стс iio.i.mi na очшмсд очај! риврвДНб 
'""■'V'iHiij,'  напокон  код   Kpa.'i.ciicicc  иладс  иадејство 
^11 ааконски  аредлог,  ао  комв oe јпшдв  Минк- 
'TaPt'Tii() аа фпапчко васпитаљв народа, a н.сгоп буџет 
^6 Уоотреби ва дотадију водвих вадруга " ва под- 

Miipeibe дефнцпта водппх задруга који ce je појавно 
зато, што парод још за педогледно време nehe иоћи 
плаћатп водпи допрпнос. 

У Београду 3 јупа 1932 године. 

Лопро Кножевић. с. р. 
Др. Нван Лончаревнћ. с. р. 
Др. Никола Никић, е. р. 
Др. Фрањо Грубор, с. р. 
Стј^пан Ваљавец, с. р. 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА ДР. НИКОЛЕ НИКИЋА И 
ДРУГОВА HA МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПО- 
СЛОВА O НАПАДУ HA ДР. МИЛА БУДАКА, 
АДВОКАТА   И   КЊИЖЕВНИКА    У   ЗАГРЕГ.У. 

Господппе Мшшстре, 
Ha разне смо вам пачнне више пута скреталп 

na чиљенице o којнма ваша упутрашша управа ове 
земље ппкако ne одговара методама закопите n уре- 
ђене управе. 

Упозорили смо вас тако n.nj). na саблажњнву 
градску управу у Вппковцима, na срамотпу управу 
Загребачког среза ит.д. али je ипак све остало no 
старом. Вн ne само да ппсте ппшта протпв оваквпх 
мојава службепс разуздапостп подузимали, пего 
сте још n допустплп, да rpaljann ове земље буду чак 
no јавпим оргапима премлаћпвапп, ако ce то де- 
сидо оељацима,, жепама n дјецп у Запрешићу п 
Лудбрегу, o ком догађају наша јавпост није бнла 
im обавијештепа. 

Кад сте још допустилп, да ce no земљи оснп- 
вају којекаква сумњпва друштва као Млада Југо- 
славпја n Иовп покрет — o још сумљпвпјпм сврхама 
и члановима, кад сте падаље joni допустплп, да ce 
врше нападп na куће угледнпх полптичкпх људп у 
Загребу, онда смо само још очекпвалп час кад lic 
Miipnn грађапп уз овакву управу бпти no улпцама 
пресретапи и уГшјапп. 

Такав жалоспп трпјумф чппп ce међутпм ваша 
унутрапш.а управа еад веК пад Јавпом безбедностп 
веиље  п  грађана,  — слави! 

CTjiainan догађај, да јо n 7 о.м. у пол бпјела 
дапа у средиии Загреба пападпут хрватски кп.пжев- 
miK, r. др. Mn.ia Будак, адвокат as Загреба, на na- 
Miiii којпм jo умореп u упивсрзптетски професор n 
одлмчпи хиоторичар др. Милап Шуфлау, запропа- 
стпо je све грађане ове земље. 

Узбуђоп.о, које обузнма град Загреб ширп ce 
читавом аемљом. Дпжу со протести корпорацпјо, 
n шаљу депутацпјо одличпнка. Ствара ce увјереав 
n no мало обш тпп.ују n onu певјероватпији гласови 
да je ово само песпретпи увод у полптичка уморстпа 
чпји ho уопјох другп пут бптп ciirvininjii, a жртио 
Пројпијо п тоЈко. Доба ce грозне проскрипцпје враћа 
a листу од 27 ороокрвбованш подитичкш људи 
Загребачува 00 вама одобреии понп покрет a no npo- 
ЦН8НИМ упутама ва крваву Бартоломејску ноћ. 
Отровава поЛитичка атмосфера стојн под страшппм 
дојмом веввд&иве руке, која и na главе MII])IIIIX 
протпвпика ])ож11ма, спушта гвоздепо па.шдо смрти. 

Грађаав ce Зап>еба вапрвпаштвво пнтају, како 
да na дан папада mije ппгде у Плиапии биЛО oprana 
nanio бозбедпоотп, премда ce ппачо палазе увијек 
ирод обднжн>ом кућом   ионзула Италпје.  Исто со 
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таио уиезверено пптају, зашто je убнца Шахино- 
вић Шабан у полнцији преобучен, зашто једап по- 
звапи редарственик mije прптекао нападнутом у 
помоћ, зашто je no грађанству ухваћеин уоица пу- 
штеп на слободу. a зашто сунапротив хапшепи гра- 
l^aini, који еу га власти предали, и зашто су напокои 
no власти забрањепп апели штампе очевпдцпма и 
a  сведоцима   покушаног  уморства ? 

Док тако земЈБОм пролази смрт, a ви, Господпне 
Претседниче, за личну безбедност голоруких гра- 
ђана ништа не предузпмате, дотле иза ових пападан.а, 
убистава и смрти језовита народна сумп.а види са- 
крпвену руку жалосне ваше  Јавпе   безбедности. 

Због угледа земље п њезине сретније будућно- 
(ти на све oso тражнмо у Народиој Скушптппп 
одмах  одговор ? 

1) Зашто ес опетују полнтичка убиства и нападп 
на иолитпчке п културне лнчности Загреба, и зашто 
им Ваша полицпја не превенира ? 

2) Зашто до данас још unjo раовијетљена ми- 
стеријозна смрт др. Мнлапа Шуфлау-а, због који св 
аооунво сав културпи свијет ? 

3) Зар можо бити истина расута i уми.а, да оу 
иападачи иа г. др. Мпла Будака, ШахииовиК Шабан, 
Capamija Лдем, Каракатановић Bojo свв ва Тузле, 
— службепицп ваше тајне полпцпје, да се налазе 
на шппјупском сткку п плаКају из аоввр&иша 
(|)Опдова .' 

4) .Мпстте ли,  да  lie  rpal^ami ове земље,  joni 
дуго моћи мирпо ОНООКТВ овакве систематоке и шрем 
љвне вападаје, и дв лв иводвтв, na би mi вв греоали 
iieuaico naiiiTirni голе жшштс '.' 

5) Да ли мислпте, да тек једаи дио ВвШвГ OfftO- 
вора na страшпи овај чпп треба да буде смена управ- 
ниха аодихрје у Загребу, a да лв нашжон вбог уми- 
ре&а jainiocTii ii|iii( тајсте, да пстражлп одбор на- 
родвнх аооданшса всоита рад Јаввв баабвдвоста 
Загрвба ? 

У Београду, 8 лшш>а 1932 год. 
Др. Ннкола IliiKiiti с |>. 
Др. (I>pnii.o ГруГмч) с. р. 
.Ioii|M)   IVnciKt'iiHli   <-.   p. 
Др. Ilitiiii ,Ioii4a|M>itiili D. p. 
Огктша Иал.аиен e. p. 

ИНТЕРПЕЛАДИЈА ПОСЛАНИКА ДР. AI IT, K. lil 
IIOMIIT.A HA rocil. ДР. M. СРШКИЋА, Milim 
CTPA N'llVTPAIIIII.ll.N   IIOCIOHA   HO   МНГАН.У 
11Л11АДА.1Л II \ ДР.МИЛАНУДАКА, АДђОКАТА 

11 КЊИЖЕВНИКА V ЗАГРЕВУ. 
Kpoa НрМКО   врп 90   ПО   дру!-"   "УТ   заплот- 

II.;I4KII   :i.i(i4iii(a4i;ii   нападаЈИ   M   аО)«ДИНе   ИОТвКНум 
личностп ДОВОДб у  mnaii.i'  jaiinv ciirvfmocT и  уг и'Д 
града   Загреба. 

Пред пар дана пападнут je нз чиста мпра « 
из засједе адвокат Др. Миле Будак, књижевнвк У 
Загребу. 

За време партијскнх борба било je у Загребу 
крвав1их сукоба, којпма смо н ми, политпчкп људ", 
дпректно или иидиректно бнлп суодговорни. Али 
тп сукобп бнлп у iiCTimn сукобп, т.ј. судари прП" 
сташа разних група, којп се могу жалити, алп 
нојп се у једном темперамептном пароду, у страстп 
полптпчкпх борба, код тако разнолпкпх и диопа' 
ратних погледа na развој полвтвчког жпвота, могу 
потпуно разумоти. To се догађало n догађа и у већим, 
папредпијим n сређенпјим народпма n државама, 
пего што смо  мп. 

Истина, у току тпх борба било je страшпих в 
мпчиначкпх атентата као што je например onaj на 

покојног Шлегла. Алп ту je бнло jacno, да раДс 
спле в органпзацпје вап наше државе, и можемо 
отворено да кажемо, ван пашег иарода. Te су по- 
јаве прелазпле в пајширн оквнр политичкпх сукоба 
пак one в ne спадају у ток овог разлагал.а. 

Алпслучајса Др. Будакомгтвара у душамаоввХ 
лојалних грађана дубоки ocehaj пегодоваља n даЈе 
повода CBiiM могућим комбипацијама, које су бвву^ 
вјетпо na штету државпс властп, a у првом реДУ 
пепосреднпх  oprana   вашег   гоопотства. 

Ja иећу да предицирам пзразп вв једном јед1111оМ 

(■увишпом речју, пптп да бацам осваде na бпло КОГв, 
али onhe je увереље у Загребу, да постојв јвДв* 
наводпо омладит-ка организација пеодговорппх еле- 
мепата, која дапаче ужива протекднју »звесппх од- 
говорнпх кругова, na коју пада оух&а одговорпости 
за ове заплотп.ачке  и скандалозне  пападаје. 

У ппторосу je д])жаво, државпо власти, a п 08e 

југосаовенске национадиотнчхе омладвне која бороу 
oTiiopeiio прпма, али ноја ОДбија ОД Свбв сваку 0^' 
говорпост ва издајшричс иамадајс у СЛужбв бвДО 
кпга, да  св ово miranje чим пре раабистри. 

Надам ое, да IICTI
1
 Господппе Мипттре. чиМ "l"' 

no овом питап.у дати пужпо равјавш>вв>е " 'rllM(> 

мружити гаранцију, нолико да Lo кјшици "^1" 
Ka/Kii.enii, толнко да сте прсдузс.т cnc мере ирсД0' 
строжпости, да св овакве жалоспс појаве nolie о1,е' 
товати. 

Молпм nar, да се na оспову ij 73 прввва ов0Ј 
ИНТврПвДаЦВЈВ   iipiKMKiiU). 

При.мпте, Гооподвне Мвнистре, и рвом прилико* 
иараз   МОГ   (»д.тмппг   иОШТОВања. 

i) јупа  И>.'(2  годшк' 
И.-сград 

Д|).    .\lll)4MIIIIOll|lli.    C   P' 


