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C A Д P SK Л .Т: 

Dfв АВвВВО! родп; 1 - Читаи.о ВапИСВИка прстход- 
IKH' ск TaUK.'i. 

2 — Саоиштввд ивтерпвдацвја Мидана в. Поповића, 
вародвог посланвка, ва Миавстра соцв]алве молитпко п 
вародвог вдравла, ва (Љшвстра увутрашн>их поолова ввћ 
Мицвстра вољоприврвдв! АлоЈавја ГТввлвча и другова, ва- 
ррдавх вославвва, ва Првтсвдвика Мнавстарсиог савета; 
,4|i. фрав>в Грубвра и другова, вародввз посааввва, ва 
Mniim трл грговввв и ввдуотрвјв ii Мвлутвва Јевтића и 
другова,   дародвих   восааввка,   ва   Претоедввва   Мвпи- 
старског савета. 

;i . . ()ir ipii Прсчгситка Народ жушвтвве   na 
iiiiTiin.'c варод  пославвка ДР. Ивава Ловчареввћа  "   иа 
питање вародвог вослаивка Мвтв Двивтрвјввика. 

jlimimr IM'JV    Претрос иажмптаја Ф1ШановС1М>ГОДбора 
о врвдаогу Змтва o ивмвваиа  и  допуваиа  у  Вакову o 
државвоЈ трошарвав. .. ГоВОршти:111и>т(.и11т: Иаридис (;H.viimTiiue др. Коста 
Кумавудн л.кмаиЈ Павлвч (два пута), Др. Ставв Pam. 
Др Цвав Ловчарвввћ, Мвта ДвмвтриЈвввћ, ваввотвлацвв. 
i,,,,,,, др. Драгутвв 1;.1гти1. (трв аута). ввввоталац ка&вве 
Иллја Михоиловвћ, Ловро Пвтовар, Автоа Цврбр, ceape- 
тар Автв Кпиач, Др. Отов Гавраачвв- 

Пртеевник Др. Ковта Е^иаври: Огварам 52 
р(.д m   оаотанаи   Народвв   окушдишв.   Ивволитв 
чутп вапиотга прошцв овднаце. 

СежрвЛар Д1>- Дрмгоаув Јвговмовнћ арочагв вв 
iimimic   Г.1   реДОВВОГ   састапка   НарОДав   ОКуХШТВНв. 

Пре&седник 1fy. Коета Кукавуди: Има .m вакве 
гфнивдбе na вавионик? [Павлич:  Молим ва  реч!) 
Имачг .m дн учшттс какиу   ПрИМвДбу Нв ВаЛИОНИК? 

(Ilan.uni: Не примодбу, али xohy да учиним јсдпу 
вајаву понодом јучерашиЈег iniTaibu o верификацији). 
Не иожате оада, jep нија на дневном реду шжаква 
верифпкацијн. (Иас.тч: Ja саи no § № Пословнпка 
иодисп јсдам vnii'i' na ПрвТСеднвШТВО скупштиие). 
Што (■<• 'riiMi1 vnina ja сам га ориино тек «'ада, a Ви 
ако хоћвте да поставиге уши аоотаввћетђ гц доц- 
imji' Ј.ад 06 ваЛИОНИВ iijniMii. - Иошто иема прпме- 
даба вап&оник je првшБвн. Првдавимона саошптењв 
внтерћвдацкја. 

Секретар }{р. Драгол.уб Јснрсмонић саопштава: 
Мплаи l}. lloiioniili, народнв поолавик, упу- 

liyjo интервдлацију ва г. Мвввстра ооцијазше во- 
лвтвке и вародаог вдравља o ослобођбв>у оељака ив 
ОКОЛВНб Чачка ОД СВВХ n.ialian.a у бВНОВВВСКОЈ 
волввђи. 

Милап В. lliiniHiili, вародвв п сланнк, улу^ује 
ввферпелацвју ва мввистра уиутрашљих иослова е 
надзору (ушккмпих путона п имтким казпама ра- 
баџвја. 

Mii.ian li. lldiioniili, паЈшдип мос.даиик, упу- 
ћујо впторислацпју na Мввиотра ПољоиЈтвредс 
о штети орвчвњевој од града у ореву Т^вавокои. 

Алојиијс Ианлич n другови, вародаи иосла- 
ВИЦИ, yiiyiiyjy иптсршмацију na J [ротсодпика Mu- 
тктарског сапота o nnjuitn г. д-ра Стапа Panoa na 
оедавцв Народае окушитиве од !i августа  I!'.'i2 го- 
диве понодом  пашчптаја   И('|)мфпкацпоноГ   ОДбора 0 
(»стандп р. Јавва Барлеа, вародвог цоодаввка. 
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Др. Фрања Грубер в другови, народнп по- 
сланици, упућују интерпелацпју на Г. Мннистра 
тргов1ше u индустрије o скупом обавезном ociirypanjy 
аутоПуских путнпка за корнст Европског A. Д. у 
Београду. 

Милутин Ал. Јевтаћ пдругпви, народни посла- 
ници, упућују пнтерпелацију на Г. Иретседника 
Мшшетарског савета o гкшоћи народу пострада- 
лом  од  града.   (Внди прилоге   на крају оастанка). 

Претеедник Др. Коста Кумаиуди: Ове ће се 
иитерполацпјс упутиттт падлежној господи Miniu- 
стрима. Прелазпмо на питања. Има реч господин 
Иавлнч да упути питап.е на Претседништво Народне 
скупштине. 

Алојаиј Паплич: Господо народии посланици, 
јуче je иародпи послаипк И8 Дравске бановиие г. 
др. Стапо Рапе изјавно да je, no овлашћеи.у свпх 
својих другова народних иосланика пз Дравске ба- 
иовнне u сенатора, иа швештај Верифпкацноког 
одбрра дао једпу изјаву, која садржи впше неист- 
miTOCTii u »етачностн. И због тога ja дајем ову 
изјаву: 

Ирво, mije вствна да су сс са овом изјавом са- 
гласилн сви иародпп пооланвци из Дравске бано- 
виие, јер сам ja и мој друг Аитои Церер били про- 
тивпи овој нзјави. 

Друго, није истипа да католичко свештенство у 
Дравској башшшш није пацпопалпо, јер од вајкада 
иа СВв ДО данао, ono je увек бшш нацноналпо. (Граја). 
Иаше je свештеиетво увек радило за народно уједи- 
ji.eji.e и ва пародио једпистно и вбог тога je бпло 
ОтадНО iiporoii.eno од ту^чиских u.iacm и иодноси.чо 
je огромие жртве за пацпоиалио уједињеи.е n ства- 
pjui.e one name лепе државе Југославнје. (Добаци- 
ii.in.a). 

Гогподо народнн лог.шмпди, aivo држава ииа 
црава да хражи од овојих чиновввка кадб oe кавдк* 
лују да иодпесу  молбу за иеизпописашв,   ИОГО 'IMI.-O 

има права u црквеиа вдаот да од сиојих оввштекшса, 
I;OJIIX пма доста, да тражи да лодмесу вридикош 
кандвдаЈџпе  осгавку на  овоја ввааа  у цркваној 
r.ivJhoii. (Граја И иротегтп). H ОВДб mirna црквема 
илагт mije тппта Д1)уг0 V'iimn.i.i ncro je погтуип.i,i 
no :i,-iKoiiy u no каноЈкжом ii]iaiiy. (Чује ee: Лашто 
то иије траншла од др. Корошца ■' Граја.) 

Ja, гогиодо iia])o;uiii иослаиици, оамо могу vita- 
ЛИТИ Да еу овакне изјаве иале у Иародној (кумттиии 
ПОСЛб 13 годпиа   откако смо oc.ioooljeim n уједип.СНИ, 
u ja констатујем, да ва времв највећиз алемевоких и 
лергкпх  борби  mije 06 ДвОИЛО да еу  онакве  изјане 
n.i ic у  11а]1од11о| cK-vmiiTiimi.  II да Гтх матпји'! тоаао 
njMiTmiv тога, ja вао вах^коналиота, народнв вооланив 
ii овештевик, у име аваша другова католичкил ове 
пптпика. иротвотујем лротипу онаквпх изјава. (Граја 
11  oojamn.eii.e). 

ПЈнЛседник Др. Roevfl Кумавуди; Радн лич^ог 
oojamn.eii.a   мма  реч   i'.   С.таие   Pane. 

,;|,|». ОГОКе l'ane: ГООПОДО иародип noi маницм, Нв 
пајаиу i'. Ilaniii'ia MOJLIM да, ргагирам onaivo: Ja OaM 
Јучг  i.aaao и ■ \ mu'   гимју    iiociamiica   u   ОвНаТОра   ИВ 
Дравоке бавовиве, вА у имв друвова   овватора и 
пароднпч nm   iaiiiii;a na Драшаа' oanonnne   oiiiaiiilien 
cau, да дадем ову ввјаву. Мв амо CBj сооподОј оа 
СТадв    na   јвДВОЈ    ОвДНИЦИ,    ГДв   0в   mrrana'   ООТСШХб 
жутшика Барлеа раоматрало и тамо се важључидо, 
Да  ja,  у   имг другова,   КОЈИХ  јв бВЛв   neimai   neliiina, 
дадем ni;\ ивјаву, п маљина, која je у onoj отварв 

пзноспла одвојепо мшпљеље, изјавила je, да се no- 
корава већпнп. Дакле, ja сам потпупо оправдапо 
оно шјавио, што сам јуче рекао, [Павлич: 'l'o je де- 
пупдпјација!). 

Господо. иародни послапици, уосталом, што се 
тиче метода, којпма ее глужп г, Павлпч, морам 
отворепо да кажем ово: Ja нисам казао да код нас, 
у Словенији, нема нацпоналнпх свештеипка, већ 
еам, иапротпв, казао да пх пма п да omi, који yl)y 
у наше редове, не могу елободио да раде na ову 
државу, јер им дрквена власт ne да. (Пурпо n.i.e- 
(Kaibe.). 

Господо, ja морам попово да кажем то, да je 
црквепа власт увек, кад je дошло до тога, да je 
пеко из евештепства радпо у полптпцп, нмала, исту 
дужиоет n иста права, да п.ега у том раду надеире, 
na да то mije ввкада упшила, оспм у случају г. 
Барлеа. A зашто je оиа то учтпма.' (ina je TO 
учпнила, господо., зато, јер je on бпо један ивмеђу 
онпх, којп су хтелп да раде у саглаепостп еа пародом, 
јер je хтпо да ради са овима иама којп смо бплп 
увек пацпоналпстп, n шиу хтелв полустити, да je 
ваљан раднпк и onaj етчптетмч. којп n- впдп i naca 
само у Словенству веК шшротпв, којп je присталица 
пнтегралпог  Југословеигтва. 

IIITO  ее  тпче  оста.шх  гтиари  што  je   naneo   г. 
Павлич, мислим, да не хреба да реагнрам,  јер јо 
попова докавао,   како  могу н>вгове   ввјаве   да се 
третирају.   (Ил.ескап.е.). 

Претсвднак Др. Ковта ЕСумавуди: Има реч ради 
личпог  oojaniii.en.a   г.   Маилпч. 

Alojzij l'aviič: Na i/javo gospoda poslanca dr. 
Slala1 [{ajieta imam rasi tudi enkial V slo\<Misl;<4ii 
jeziku tn v namiini sknpšrini iako-lc odgovotiti. Ob- 
žalujem  ne samo  lo  kar  je i/javil   gospod   dr.   liape, 
am|)ak obžalujem,  da tudi  drugače prihajajo sem v 
Heo^rad  ra/.ne   dommeijacije,   in   da   le denuncijacije 
škodujejo  ne samo  /rlvam  leli  denuiit i ja-i j,   am   pak 
škodujejo celemu slovenskemu narodu, ker во neosno- 
vane denuncijacije. (Anion Cerer se približa govornici: 
Kdo je denuncijant? Prosim Te Lzjavise, kdo denun- 
cira?   l/javi s(! lakoj  (tikaj!  Demmcijanl  si Ti!) 

ПреШседник Д|». Коота IVy>iaiiy;ui: Молим, ro- 
гподо, да ааузмете enoja BlBCTa. (Посланик УрвВ 
ТравВ   oojaimiaai е.). 

ПреШеедник Др. Коота ЕСумануди: Молвм Bacj 
гооподине Урек да ваувмете овоје иесто! ( [нтон 
Церер\ To je срамдта. го je лумпарија!) 

иртсеаник Av- Коета Е^гмввуда: Господиие 
Иаилпчу.  вашто  не  роворитв] 

Aloj/.ij l'avlif: Neka puste da govorim. (Veliki 
hrup v dvorani.) Jaz samo izjavljam, da mod sloven- 
skim narodom, da ludi med slovensko kaloli.škodm 
hovšrino ni nolame^a, ki hi hil |irolo dr/.avi, proti 
kralju,   par   |>a  so  proti   slala   politik]    poedinili    pOS- 
lancev. (Velik  hrup.   Rasto   Pustoslemeek:   A   ko Je 
vikal, /'nela slmcnska republika, šla jfl sa lalijan 
skini/aslavamal') l/ja\ Ijujimiin   kliiaan   \   imenu   vseli 
slovenskih duhovnikov živel Kralj, živela JugoiUivija. 
(Veliki hrup v dvorani in ra/iii medklii i.) To В0 
vaše podvale, ('davia1 prnc lcli /alosnili dogodkov 
so /iipan Sidan in lal-alikalorji I isocdi larskih nov- 
lanic.  To so slabe  priče,   ker    so    /c    vsi    v    /aponi. 
(Velik innp), 

IIl« nirvtliiui; 'ГУ\\. КООГа liyMiiiiy,Ui: ГОСПОДИВ Др' 
Jlon4a]ieiiiil.  упутпо je mrraii.e да .ni    мп jfl imanaTO. 
да oe no нарвдбв   владе и државвш тужилаца у 
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штамиу не пуштају интерпелације, које су у На- 
родној скупштинп подиете, и да се конфискују сви 
онв лпстовп који се усуде те пнтерпелације штам- 
пати, и шта намеравам предузети да се углед н 
јавност Народне скупштине и права народних 
посланпка  заштпти. 

4 Част мп je дати овај одговор. Чим се, господо, 
Народиа скупштшш састала, no споразуму пзмеђу 
тадашшег Претседника владе и Претседннштва На- 
родио скупштине регулпсано je објављиваље говора, 
иптерпелацнја n miTaiha посланпчких на тај начин 
да je ва љих превентивна цензура укннута. Taj je 
poKiiM продужен n под прошлом владом^ a траје 
u данас. 

O случају забраиа „Обзора" и „Јутаршег лнста" 
o коме се говори у пптаљу др. Лончаревића добпо 
сам обавештеље да су оне извршене ne као мере 
ценвуре, вего као мере репреспвне no паредбп 
државнот тужиоца. Државни тужплац ту je посту- 
пио у граннцама своје надлежности, надлежностп 
која ji.oMv no закоиу прппада. Иошто je пашао да 
објављена интврпедација садржв пјјпвпчно дело каж- 
n.iiBo по законскии прописима, он je вапдену наредио. 
Претседништво Народне скупштппе нема шшакве 
вдасти у погледу надлежности државннх тужплаца, 
нити може утпцати и.ч п.ихове одлуке. To je мој 
одговор. 

Пма рвЧ г. Др. . I(iii4a]i('i!iili. 
Др, Ииач Лоп&ревић: Гослодо народви посла- 

ипци Сва ствар није нова, то je ствар као што je 
г. Претседник изв 'леб рећи, која се повлачп веђ 
од арвог дана састанка Народне скушптине. Ko je 
пратио њвввв рад a то вмо мн бар народни ио- 
сланици, noju смо били овде сакупљени • ми смо 
ВИДелн да оу ne само тгп^ипмпцпј1'. исго n говорв 
народниа посланика ценвурисани в да се нису пу- 
ШтаЛВ   у   штлмиу. 

Росподо, тако je било са мојпм говорима. тако 
je un.Ki ii r;i i-onojJiiMa rimx осталих народних no- 
сланика којв оу сматрадв да имају равлога да ое 
иг слажу оа владом u ce №енои вепвном. Ja иррам 
лојално привнатв дв je i'. претседнив Народне скуп- 
Штине, бар у ОНИМ арввм даипма ;ia пладе г. Петра 
Живковића и ва владе r. Др. Војисдава Маринко- 
uiil.a. свакн пут, кад 6в му дошло до вва&а да ое 
интерпелације које су упувене Мвниотрииа ве пу 
штају  у  штампу,  нвтврввнисао, и то оа уопехои. 

\.m, ja иорам исправитв јвдву отвар, коју je 
i'. Претседнак иало чао рекао. Код орвиз оаставака 
Народпе скупшти ie отојв i 'ов навод да je била 
укинута превевтивна ценвура, вего отоји, у што 
i мп ие ja  n иојв друговн уверипи, да свакв пут 
када   je бмла   упућенв   која  интв] пацвја влв je 
био одржав који говор, којв вдадв није био UHO 
u драг, да ее интерввниоало у цвнвури, a то ce иијс 
иуштало v штампу. Ja наводим оамо једав прлмер, 
a го je одучај оа говором бившвг првтсвдника вдаде 
р. Др. Војисдава МариниовЛа у Нишу. Taj ое 
Говор нијв ауштао у иЕмишу »ог« дана ове дотлв 
Док шеф Цевтралног аресбироа v 6 часова уввчв 
нијо реферисао првтсвднику владе. Дакле, нв стојв 
taj иавод да je аревентнвна цвнвура била укинута. 

\ mm ое Tine вавода г.   иретовдника o вабраив 
ЈутарЈисГ .lii'T.i  и Обворб nuaii.i.eiioj  [аЈрвдбв ,ф 
■'•■uniiir туитоца у Захрвбу, господо, то je иотина. 
\IM ja држни да не »оиу вн ja, н вико од нас овде 
Да будо вадовољав одговором г-   џрчтовднина   Иа- 

родне скупштине, иако г. претседнпк са формалне 
стране нма право. Алп, има једна друга ствар због 
чега он мора бранити да јавност Народне скупштине 
не буде окрњена, a, господо, јавност Народне скуп- 
штнне укључује у себи не само оне који имају улаз- 
нпце да могу доћи на галерије да слушају, него u 
свакога у земљп, који хоће да прати и контролишо 
рад Народне скупштине, да ce дакле мора пуститп 
у штампу све што ce у овој кућп догађа. 

Господо, у Хрватској п Словенији некад je био 
врло строг и реакционаран Закон o штампи, али u 
тада све што ce износило у Хрватском сабору мо- 
рало je да дође н у штампу, u за тај рад нпкакво 
цензуре mije било. To je било, господо, под туђим- 
cKiiM режнмом. Ллн ми данас под југословенским 
режнмом доживелп смо то да наша јавност не може 
да зна шта ce у овом дому радп. 

Ja, господо, не могу да пређем п преко једно 
друге ствари, a то су мотивације државиог тужиоца 
у Загребу којима je оперирао код овпх забрана, 
a то су: мржња иротпв државе, затнм шазпвап.е 
племенског н верског раздора и крљеље угледа др- 
жавнпм чпиовницпма. Свако од нас no стенограф- 
скии белешкама може ce уверитп да ce нигде у 
нашим говорпма mije шприла мржља против државо, 
крп.ио углед државним чиновиицшш, нити смо иза- 
зивали верске u племепске раздоре, него смо пашим 
говорнма наиротив то  стшдавалп.   (Пљесак.). 

Ja упућујем господу народне посланико иа оне 
пнтерио.чације o догађајима од 20 јуна. Ko зна шта 
ce онда догоднло у лрвамкој n Сдовенији, тај вна 
да je сем опнх убијених в рав>ених бпло најнање 1|,|,<I 
л.их ухаитепих, због догађаја ГОГа даиа, п iicivt мв 
Г. Иретседипк владе n Г. Мпнпстар уиутратп.пх 
поодова Д('маптују ако можо. 

Ko зиа, гооподо, шта je оида било са хрватском 
ваставои, која je била вучена ио блату, n вад оу 
билв убвјени omi који сује иоси.т. (Веллки жагор 
n граја).. 

Пре&седник }{{). Коета ЕСумачуда: Молим Вас, 
Господше i осдавиче, да ввјавите јесте лв задовољнв 
са моји.м одговором.' 

Ј[\). Ивав Лшнчаревић: Ja морам, Г. Претсвд- 
иичс, да кажеш вашто виоам вадовољан. 

Прстссдник Др. ]>оста I»y>iaiiy,i,ii: По Послов1 

иику внате овега пет минута ва расподржвв>у да 
l'OHdJtiri'C. 

Др. Iliian . loii4a|M>itiili (iia( тавл.а): Пма joni једна 
ствар, гооподо, o којој sohy да кажек ввкОдико речв. 
'l'o je она мптпииција државног тужиоца, у којој 
каже, да ce „тп.ме крњи углвд државних службв- 
imi,;!'. Ha ово имам да кажем да ce таквим в>еговвм 
пштут.ом Kjui.n право коитроле, коју ми као на- 
родвв иооланвцв имамо вад радом државншЕ (Јлуж- 
беника. Ми смо, господо, в у напред уомвно упо 
воравалв г.г. шшвстре, a u у наошм  вктерпела- 
цијама,   да  ИВВвСНВ   Државнв    чтпиитцп   радв  'i'O  u 
те (Tnajni, Roje су неваконите, na чак којо су u 
срамотне, в које отварв саив no овбн крв>е углвд 
;qivi;aiiimx чииовпика. Господо, нвје дужност држав- 
ИОГ ту.киоца да ОВ чуаа угдвд државнИЗС чиионипка. 
Onu су сами ПОВВани, да тај СВОЈ углвД чупају, a 
државног тужноца je дужност, да чува углед Ha- 
родне окупштине и вародвих аосланика, a ве да 
га "ii iq)ii.ii na onaj пачип. 

Иретссдпин Др. ЕСоСВСа Кумаиуди: Мсипм  Вао, 
Господане   посчаппчс,   да  со  дрнштс  пословника« 
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Мзволнте образложпте зашто нисте задовољни са 
мојим одговором, у колико je то дпректно у вези 
е вашим пптаљем. 

Др.' Пван Лончаревић: Ja се, Г. Иретседннче, 
и држим пословника. Десило се да су загребачки 
листови „Обзор" и „Јутарњи лист" конфискованп, 
ja сам казао, кад би ми имали загарантовану судачку 
слободу, и судачку некретност, ja бих бпо за то 
да државпи тужплац најстрожпје п најрпгурозиије 
вршп своје право. Али кад ми немамо судијеку 
независност, ja мислим да je онда илузорно свако 
лраво, да државнп тужиоц на овај начин паносп 
велнку штету п јавиом мшиљењу, a нарочито оним 
лнстовима које je запленио. И знате лп, господо, 
коме листу се то десило ? To се деснло „Обзору", 
који je нема сумље југословенски лпст „пар ексе- 
ланс". Taj лпст je основао претеча југословенске 
идеје, неумрли бпскуп Штросмајер (Усшшци: Слава 
му1) Њему се, господо, десило то, што му се нпје 
десило нп од туђнпских властп. Југословенска влада 
ra je пленила, гонпла и отпмала no улпцама Загреба 
из руку читалаца, и то само зато, што je донео ono, 
што смо мп овде у овом Дому говорплп, п што има 
у отенографсшш белешкама. 

Дакле, господо, ja иезнам зашто n иа којих 
раадога Г. Претоедник неће сфнкаспо да заштити 
11])ана nama, као пародних нослаиика, и зато са 
његовин одговој)ом ja ио могу бнтп задовољаи. 

Лретседник Др. Коста Кумлпудп: Грододо, није 
тамаи npiu'OBop г. Лончарвв^а, да ja иоћу да за- 
штитим ирава иародних цооланика, a.in ja пс МОГу, 
и не смем, да сс мешам у власт и иадлежност, која 
менп ne црнпада, апајмап.е у иадлсжпост оудохе 
властп.   (Одобравање). 

Народнп ПООданвв Г. Мпта ДишЕГр^јввић упутпо 
мп je поводом конфврвнццје Парламентарвв Унијв 
ово питање: 

Овогодишња конференција Интерпарламентарне 
Уиије у Жеиеви, престављајуЋи важан форум парла- 
ментарних дел^гација европских држава, добила je 
свој особити лначај no времену кад je одржаиа, после 
значајн; Лозанске конференције o репарацијама, 
м iiocjie Женевске конференције o разоружању. Пи- 
тања, расправл>ан>а и претресања na конференцији 
Иптериарламситарие уиије треба и мора да интере- 
сују спаки Парламеиат, a Посебице И iiani ЈугосЛО- 
венски иарламсиат. Врше које преживљујемо, хао- 
тнчио и узбудљиво, даје иупо разлога, да nam Парла- 
мснат с ираном тражи обавештси.а o TOMe, у ко.мс су 
духу била претресана сва важна ntmiiba и кагао je 
било држање и став name делегације na тој тако важ- 
noj  копфсрепцнји Иптерпарламептарпс   уппје. 

ЈугословепскомПарламспту 0Д иптсрсса jo такође 
добити обавештења и o насталом инциденту на кон- 
феремцији Иптерпарламсмтарпс уннје ИЗМеђу делегата 
Француске Републике i. Пкера Р*нодела " италијан- 
скога делегата Костсмаре, a исто тако И 0 томс, да 
ЛИ јо и какпо ju држање према TOMe сукобу ЈуГОСЛО- 
пеиска делегација уопште узимала, Од пажносш je 
пкође, да ли iie потстрек од стране једне пријатељске 
пам државе, какпа јеФрамцуска, која пстпчс сВбОПШТИ 
зНача] контроле јавног мнења, имнти довољно суге- 
стивие последице за успостаил.сп.о слободне штампе 
коју цео nam парод, a оерујем И НарОДНд скуишптл, 
од срца жели и тражи: 

i) У интересу коитроле адрааог и пбштеиот јав- 
nor мисња у пашој земљи; 

2) ради потпуног и одређеног обавештавања ши- 
роке јавности, која, нажалост без слободне штампе, 
бива често збуњена и помућена тајанственим, често 
неистиннтим, произвољним и тенденциозннм гласовима 
и препричавањима, a на штету најкрупнијих интереса 
државе и народа. 

Пошто je Господин Др. Коста Кумануди, прет- 
седник наше Народне скупштине, био и претседник 
делегације нашег југословенског парламента иа коп- 
ференцији Интерпарламентарне уније, част ми je 
замолити ra, да o напред изложеноме изволи обаве- 
стити Народну скупштину на првој седници и у гра- 
ннцама своје могућпости. 

У Београду, 29 јула 1932 године 
пароднп послаппк 
Мита ДимитриЈевић 

O нашем учешКу na конферепцпјп Иптсрпар- 
ламентарне Уније далп су пзвештаје господа пародни 
послаппцп којп су na тој конференцнјп учеетвовалп: 
господпн Др. Вошњак, г. Др. ЈевремовпК n г. Ковач. 
Ирема томе паше je држање позпато и ja том изве- 
штају ne бих пмао ппшта да додам. Pelin hy само 
толпко, да je учешћс наше делегацпје било врло 
активно, да смо мп узпмалп рсч у свииа важнијим 
□итањвма, која Су na тој копферепцпјп дткутовапа. 
11 o разоружан.у n o бевбедности, n o оппуму, и O 
пзједпачсњу мс^упародпога ирава, у овима тпм 
питап.пма iiamn делегати далп су c^oie гледшите 
n нзложплп овоје становиште. Напоквнуку још оамо 
то, да Интврпардамвнтарна унија нв доноси у опште 
нвкакве onaneane одлуке. Ona je једап колектпвпи 
аардаиентарнн аредотавннк равшос Парламвната, 
jim се њена улога ограничава na то да дајв оугестијв 
и упутства да народни послаппцп у својии ве1№ама 
уз.му ппидијатину плп потпомогпу акцију у ОНОМ 
смислу у коме je Ивтерпардаиентарна унија вауввлв 
»•Boje ст,аћовиште у појединнм автањима која оу бп- 
ла на даеввоме реДу. 

Што се тиче држања наше дедегације у оукобу 
која Je тамо ивбио ијзмеђу тадијавске делегације 
n г. Ренодела, — етав наше дедегацвје био je псти 
као n ивих другшс дедегацаја став веутралши! 
аооматрача. 

Има реч г. Mma Дв&вдгријевић да одговори да 
.m je задов()л>ап мојим одгоиором nm ппр'. 

Мита JI,IIMUT|IIIJ<>BIIII: Гооподо вародћа посла- 
ппци, ввјављујом дн сам задонол.цп n ra оиако крат- 
i.n.M одгов()])ом. iMn MO]iaM(i ПЈшаиатп да со Пароди" 
скупттппа ne обаввшава, да ое цжо одабс обавв- 

штаиа   o   стм.ипм   дога^ајпма   у   OBBKBOBd   врвмвву 
ii]).i(i оудбоноонон. Ми д<| данас виомо виааи, "Д 
кахо Свушпгина радИ| вв једау врвлш^у да чујвмв 
Mimi.i.rii.f о вашој опољвој политицп. Иајплолкчштнја 
je била noja вамвра да упутим ово онта&е вв овога 
равдога: да Парламенат чујв овоју дедегацЕју o roirt 
one je тамо рвдшха, кахо ja говорваа, јар вије до 
imi.iKi, гооподо, да мп то оамн оудино apeua интер 
вјуама којн аосе дичнв карактер в ве воое овако 
aiiaiiipian и вначајав варактер. 

Д))ут мп морамо да отавиио и ову јвдну иапо- 
MI'H.V. Mii.uiM гооподннв Премеднвха охупогаше да 
ваотаве чао аре да oe в овде осворв, као и у Д1>у''1,м 
iiii]i.iaM(4iTii.Ma,    ИнтврпарДаНвНТарнВ  пдГк!)),   Kiijn J" 
арвДуОДОВ  aa  08aKO  шпл.ап.с  дслогацпЈ!'   na  ИнТвр 
парламепта])пу  упију. 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 101 

Што се тиче сукоба између талијанске н фран- 
Цуске делегацпје, ja сам тврдо уверен да ће то оити, 
и дај Боже да у скором времену треба и мора бнти, 
гедна здрава сугестнја од пријатељско нам венље 
за здраву контролу јавнога мишљеља и за слободу 
Штампе, који сви ви одобравате. (Одобраваше.) 

ПретседникЈХр. Коста Кумануди:Сад би требало 
да иређемо на дневнн ред. 

Тачка 1 дневнога реда je: Претрес пзвештаја 
Фииинспјског одбора o предлогу Закона o изменама 
и допунама у Закону o државиој трошарини. Али 
пошто Фннансијскп одбор још нпје поднео свој ш- 
вештај, ja иредла/кем да ову седиицу одгодимо и 
да je иаставпмо даиас после подне у 4 часа. (Прима се.) 

Седница je прекинута у 12,35 часова. 

(Наставак седнице у 16-35 часрва). 
Претседник Др. IVocra К^умаиуди: Маотављамп 

седнпцу. Ирслазимо на претрес швештаја Финан- 
ОВЈског одбора o предлогу Закоиа o изменама и до- 

МИНИСТЛРСТВО ФИНЛНСИЈЛ 
КРАЉВВИHЕ ЈУГОСЛЛВИJE 

ФННЛНСИЈСКП ОДБОР 
Бр. 325 

Kl августа 1932. г. Бооград 

иунама у Закону o државној трошарнни. Има реч 
известнлац г.  Др.  Драгутхш  Костпћ. 

Иавесталац Др. Драгутин Костић: Господо на- 
родни посланицп, Финансијски одбор бавно се досад 
предлогомГ. Министра фпнанспја o увођењу једног 
намета који je, no изразима н жељамаГ. Мшшстра, 
нелпшован у овим данашњнм тешким приликама. 
Фпнансијски je се одбор старао, колико je могуће, 
да овај памет ублажи пошто му je објашњена тежина 
буџета n положаја у коме сеГ. Мннистар финансија 
иалази. Захтевп Г. Мпнпстра фнпансија били су 
прилично велшш. Фннанснјски одбор се старао 
колпко je могуће да те захтеве сузи, скреше, да би 
oinepelieibe било што маље. Тиче се, господо, оите- 
рсћења на електричну струју. 

Финансијски одбор je проучио предлог Закона 
0 изменама и допунама Закона o државној троша- 
iiiapiniii и част му je поднети o томе следе1ш ивве- 
штај: 

Господине Претседничо, 

Част ми je доставити вам у прилогу извештај Финансијско!1 одбора Народне скутцтине o пре- 
длогу Закопа o изменама и допунама Закона o Државној трошарини, с молбом на даљи поступак. 

kleto тако част ми je доставити Вам у прилогу одвојено мишљење г. Илије Мкхајлови^а и дру- 
Гова, ч caoiiiiiTinu Вам да je 33 изисстиоца већине изабрам r. Др. Драгутин Костић. 

Изиолитс,   Господине   Претседниче,   примити   и овом приликом  уверење  o  мом  одличмом по- 
штовању. 

Првтседник Финансијског одбора 
Д-р Нннко Исрић, с. р. 

Иародној скупштиии, 

Финаисијски одбор проучио je предлог Закопа o измсиама и допунама Закона o државној троша- 
рини и част му je поднети o томе следе11и извештај: 

1   Предлога закона месгго;  ,,775"   ставити У 
„750'. 

§ 2 Предлога закона мен»а се и гласи: 
После тачке 7 чл. 72 Закона o државној троша- 

риии додаје се иова тачка 7а, која гласи: 
\) Ha елекгричну струју употребљену за рсвет- 

лење ii.iaiia се sa сваки киловатчас динара 0.70. 
2) Ha елсктричпу сгрују употребљену за тераше 

МОТОра ii iia:iimx друп« иисталацнја luiaha сс 38 свакн 
Киловатчас дпиара 0.10. 

i) HaiioMcna. За осветлен.е улица неће се плаиати 
држапна трошарина, али електрична енергЛја за то 
осветлење »ора пролазити у централи нли иначе 
Кроз засебан струЈомер. 

Hehe се нлаћати државна трошарина на струЈу 
употоебљену за осветленл трамвајских кола. 

Исто тако неће сс плаћати државна трошарина 
Ha струју употребл.сму за елсктрохсмијскс И мета- 
лургијске сврхе у колико се употребљава као сиро- 
mina. 

2) Напомена. Ha електричиу прују пропзисдспу 
у сопственим инсгалацијама за осветлење или за 
ноторну снагу плаћа сс државна трошарина иа тач. 7а 

чл. 72 Закопа o држаттј трошарини, али струја за 
моторну снагу мора у централи или иначе пролазити 
кроз засебаи струјомер. 

3) Напомена. Државна трошарина на електричну 
струју iiaiiJialimsalic аредузеће од потрошача струје 
са наплатом струје, a полагаНе у државиу благајну 
најдаље до конца месеца, који следује месецу у коме 
je струја потрошеиа. 

предузеће lie полагати нзиосе трошарине no 
нарочитом списку, који he оверити иадлежпи одељак 
финансајоке контроле< 

4) Напомена. Твмо где сс струја за електричио 
осветлење од стране предузећа продаје отсеком у 
паушалпим месечним измосима државпу трошарину 
плаћаће иредузсКе ПО струјомеру a no одбитку про- 
цента na губитак струје у слектричпим водовима, 
који he ее Праинлмиком утврдити. 

5) Наиомеиа. Струјомери којима ее мерп потрот- 
ња електричпе етрује подлеже пропиеима коптроле 
мера, a еиака повреда иломбе мора се одмах прија- 
mrm падлежпом контролном оргапу. 

6) HaiioMcna. Одвађање електричне етрује ван 
етрујомера, као и свако утицање еиоља na етрујомер, 



102 LII РЕДОВНИ CACTAHAK — 10 АВГУСТА 1932. 

може повисити од дана ступања на снагу овог Закоиа: 
за uiehep у коцкама још за један динар и за шећер у 
кристалу исто тако 1 динар од цене утврђене иапред 
иаведеним законом. 

Предлогу закона додаје се иов § 3 који гласи: 

Овај закон ступа у живот кад га Краљ потпише 
и добија обавезну сиагу кад се обнародује у „Служ- 
бени.м Новинама". 

да не показује праву потрошњу,  кажњава се као 
кријумчарење. 

7) Напомена. Ko намерно повреди пломбу na 
струјомеру казниће се са 100—1000 динара, у колико 
није учињена кривица из претходне напомене. 

8) Напомена. Одредба § 4 Закона o уређењу 
цена шећера и meiiepne pene од 26 септембра 1931 
године остаје na снази, с тим да се цена у малопродаји 
n  великопродаји  као  и од страпе  фабршф  luehepa 

Финансијском одбору част je замолити Народну скупштину да  изволи  усвојнти  овај  извештај 
За известиоца je изабран г, Др. Драгутии Костић. 

Пзвестилац: 
Д-р Драгутии Костић, с. р. 

Чланови: 

Д-р   Литс   ЕСувтдрић,   Иикола   (тајкииић,   31нлан   Добровић, 
Актон  КрејчЖ)  Д-р  Отон  ГакрапчиН,  Сааих  БаљпК 

' Претседник Финансијског одбора, 
Д-р Ннико Порић, с. р. 

Ловро   Пстовар,   Д-р   Марко   Кожуљ, 
ЗХилутии Отанојевић, с. р. 

ОДВОЈЕНО    МИШЉЕЊЕ 
r. Илије Михајловића и другова. 

Народиој скупштини, 

Предложени Заком o изменама и допунама Закона o државној трошариии, који je усвојмла neliima 
Финаисијског одбора нс можемо примити, с тога подносимо одвојено мишљење које сс састоји у овом: 

Да се ?; 1 шшенутога закоиског предлога прими na потрошача м 0.75 na фабрике Uiehepa, a повишема 
како га je успојила Behima Фимаисијског одбора, no тротарииа na шећер у кристалу Ofl 1.25 динара ПО 
с тим, да повишема трошарима од 1.50.— динара за килограму падиеО.65 na фабрике a 0,60 na потро- 
сваки килограм шећера у коцкама падне n то; 0.75    шаче. 

Нрсдлагачи: Илнја Лпхајлонић, о. ])., Мплач CTciuroBiili, с. ))., Апдра I».vi.viiviili, с. p.j 
Лоца   Сслић, о. р,    и   Apaiil)<M ('aimli. с, p. 

Порвд извештаја ввћине, постоји в пвввштај 
мап.ппг Финаноијскот одбора ii то i". Илије Михај- 
.lomiliii   ii   другова.   Њихово   глвдиште   објаснцће 
r.   ll.mjii   .Мпхај.итп!.. 

Претсевник Др. ЕСоота ЕСуиавудн: Ииа i""i нв 
ВбСТИЛац мап.пнс  г.   И.тј.ч  MiiNaj.iiiinili. 

Il.iiija )liixaj.i(>Biili: Гшподо народни аосланици, 
вред nar je нвшпао Г. Мш^истар фннансија сасвии 
иокрвно, irtiioccliii како данвшке финансије стоје 
n мвносећв да ииамо дзгга ва орошле године 600 ии 
.umna, a да IH' рам фалити у оададпћем буџв*у једва 
шипјарда n  Н"1 шишона. Гооподвв Миннотар фи 
naiiciija траЖВ ан TO DOKp^ie И НОВв ii.iMrrr, да im се 
uoroo одговаратв обавеваиа^ 

Гооподо аоодашсци, иако je овај народ и оувише 
оптврећен, иако смо no миим.сп.у ceia вас ватова- 
рили ва n.iim.i m im.ii. кодико.се већ нооитв ве може, 
ппак држава vKinirni иора и Mu иорамо тражвти 
пута п вачина да joj дамо оно што joj треба. Ми омо, 
гоолодо, u јуче ивгласадв једав Закон, којвм омо од 
1",,  (iu])Tiiy   ПОрвВу   imućni   ii;i  2%,   8   ДаваС  ОИО   lii'li 
дот. ni 08 другвм Законом и тражимо нове твретв, 
иоис трошарине. Mu у Фиваноијоком одббру, и ако 
смо се одожиои да ове тврвтв и ове вамоте одобримо, 
ЦИСМО се Mor.iii дд cio/Kinid у ii;i'miiy  КВКО Дв Се I>H<> 
распорвди, то jeca колвво дв оптервтимо потрошача, 
:i кодихо арошвођача! I у оам ја оа друтовтЕа шшо 
одвојено Mmn.i.cii.c, које желвм овде и дв обравло 
ЖИМ,   Ствар   I1'   .v    ОВОМв!    мп   у   ;IC\I.I,II   трОШНМО   <»К(» 
l'Hio ввтова шећера со}џш1&в,(Минис1парфин(1нсија 
Лр. ђорђеваћ; LO.OOO вагона.) 

Вероватно, моћ варода шшувхта у сввму, \'"- 
сподине Мвнвстре, аа ke иоратв и ту битм иања no- 
■i'])(Miiii.a. • До' оада je било onrepeheibe ва коцку 

i5 а na iiiclic]! у ii]iaim;y 6,25 трошарине u било je 
господо, ваштитне дарвне на коцку 3,о5 в na орашав 
2,75. Значв да ру ваше фабрике us LO.OOO вагона 
уаимале прооечно 3,30 ваштитне цариве a го вначв 
да iy оне искоришћавале, узии&ле од овога народа 
330 Mii.iiKina aiiiia])a. II" ввсрећв ва^је било конку- 
ренцнје и name две фабр^ке које <\ биле државшз 
п оне оу отишле у картед, и оне оу бвле у картелу 
r,i umiM (кта.тм фабрихама. Јоп што што je io 
иоме Miim.i.m.у najnipi'. OIIIM тв две фабрике које 
су Јтжавш, ове оне друге оотаое фабрике ве при" 
нада.ју   naimiM  ,i,|ivi,ai!.l,ailllMa   urni обиЧНОСТраНЦЗШв 
u ову вараду којј ву онв добијади, увииади <>д 
оврга иарода, <IIIII су аваооида us nar вемље и вв 
тај   пачпи  (ШсаДН   В  опфоматаиа. m   ому  аамл.у.   (Na 
вици: Тако jel) Могдо ов ое рвћн: јеоте, ади онм оу 
KviKina.ui овде рвпу, ваоејввадв и овјалв. Танвв 
орииедбе оу мп аадади. Јеотв, гооподо. Да омо v> 
ку ia,m   Швћвр   na   cTpami   до   сада   аа   тај   meliop 
бисмо далв свега I iO лшдиока в ми дајемо ва вашгиту 
330   мп iiniiia.    Ha   TOM   агм.мпигу   KOJB   je   aaialjt'iia 
panou оосејалв бн се друта каква врота идн житв 
inu кукурува nm иа чега другога, тви то вешишив 
 m оотало веиокоршпћвно, ве бв варод којм обра* 
ii\jr репу гкјиитспих руку седво в глвдао у го ввМ' 
.i.miiTi'. ВврОВаСНО да пи (Hl оа ТОГВ ac.M.i.iiillTa ДобИО 
u 20% маи.г ОрШСОДа, a.m ja ВврујвМ. да SO im li;l 

Далвка  nuji' та раа.тка  KOASKO Тв фабрИШ  уапмају 
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пз ово земље и изпосе напоље. (Одобравање и уз- 
впци: Тачно! Тако je!) 

ETO TO je био разлог којп нас je руководно да се 
ja ca CBOJmf друговшш одвојим в да предложим 
да уместо што Мишк тар тражи да потрошач плати 
један дниар a фабрпка да платп пола динара, уместо 
тога ми смо предлагалн и ту смо се одвојшш да по- 
трошач платп 75 пара. a фаирпка да платп 75 пара. 
Фабрикама би огтало још уместо 3,30, што еада 
имају, 75 пара мап.е. Са тЈквин заштитним царинама 
ja верујом да би ипак за и»иг бидо ирнхода, да бп 
ini (к имали доходака који можда не би бшш онакви 
какви су до сада билп, али, господо, у овој земљи 
нпкоме no пде онако како му je пшло пре трп MCTIIJ)!! 
i'iMime, ne постојп ни један трговац нп нндустрија- 
лац коме су ирпходи псти као пре три годпне, na 
'у n one фабрике могле да се задовоље са миппмалном 
варадои са каквои се сви грађани ове земље морају 
ђадовољихи. To je мој предлог. (Одобравање и пље- 
'•кам.е.) 

Прстссдпик Цр. Коета Кумануди: У начелној 
Дш-куспјп јавио се за роч народип поеланик господил 
Ловро Петовар. 

LOTTO l'ctovar: (lospod Minister financ nam je 
gotovo jasno dokazal, da državi treba novih sredstev. 
Jaz govorim poselmo v imenu poslancev Dravske 
banovine, ki smo gotovo zadnji ki v državi ne bi dali 
mdetev na raspolago kolikor je to mogoče. Mi smo 
to včeraj dokazali, glasovali smo za dvojni porez na 
poslovni promet, ki je gotovo za našo pokrajino zelo 
eietljiv porez. Danes imamo na dnevnem redu zakon 
s katerim se poviša trošarina na sladkor in uvaja povsem 
novi porez, tO je Irošaiina na elektriko. Mi radi pri- 
znamo da je gotovih sredstev potrebno in da ni polno 
predmetov na razpolago, ki bi M

1
 dali na novo obre- 

menili, mislimo pa, da je medba nove liošarinc na 
elektriko, ki je občutna, zelo nepopularna. Smatram, 
da je slopa kakršna je predložena bodisi za sladkor. 
Kakor za elektriko, previsoka. Mi smo bili mnenja da 
treba napraviti večjo razliko med kristalnim slad- 
korjem in sladkorjem v kockah; Vidimo pa, da je 
obremenitev sladkorja v kristalih in sladkorja v koc- 
kah enaka. Povišica /naša pri enem, kakor pri drugem 
«ri dinar, in ni torej nobci.c mogočnosti, da se Ijnd- 
s|vu, ki ne razpolago / dovoljno svoto denarja, more 
jpOgnitl   tej   povišici.   .Najtežja stvar  pa je gOtOVO tro- 
forina na elektriko. Mi imamo pokrajine, neke mah' 
Pokrajino  V  državi,   ki  BO /.   verim elanom  in  /.  večjimi 
naravnimi prilikami začele uvajati elektrifikai ijo. Elek- 
trifikacija se je uvajala Z lorsiranjem vseh javnih 
fladleštev, z forsiranjem banovine in države. Tako se 
i'' v poedinih pokrajinah v to investiralo velike svote 
denarja. Vi dobro /nate, da je pogoj prednp s«; kaka 
"idustrija v splošnem ustanovi, da računa /. eno go- 
tOVO ceno pogonske sile in da racnna z ceno delavske 
*nage.   Z   nametom    poselmc   trošarine   na   električno 
•trujo, ki je mogoče še v nekaterem primeru /nošljiva, 
J<! gotovo zrahljana sigurnosi teh industrijskih pod- 
jetij, ker one ne vejo s kakšnim viškom morajo v 
Podočc računati. Mi smo bili pripravni v trošarini 
[Ja elektriko iti do skrajne meie Ln smo stavili predloge 
*atere smo smatrali da bi bili znosi ji vejši, boilisi /a 
'"diistrijo,   kakor   tmli   /a   hišno   ra/svel I javo.   Ti   naši 
pjbronamerni predlogi niso bili uvaieni, ln ве je^spre- 
•|',''a Obremenitev, katero smatramo /a [iievisoko. 
'•'•'Muk.i pri nas ni Inksn/, iioselmo ni Inksns v pO- 
^'"jinah   v   katerih   je   /e   uvedena,   Vsled   tega   sma- 

tramo za veliko pogreško, da se to breme v tako ve- 
liki meri ravno na električno strujo nalaga. Mi smatra- 
mo ta porez tudi radi tega za težek, ker je nepravičen 
ker pogodi samo posamezne dele naše domovine, a 
opravičeno bi bilo, da se primanjkljaji, ki nastanejo 
v državnem gospodarstvu pokrijejo z prihodi, kateri 
so vsaj primerno enako razdeljeni na celo državo. 
Gotovo se ne da nobeden porez popolnoma enako 
podeliti, ker razne kulturne in gospodarske prilike so 
po raznih krajih drugačne. Porezka možnost je vsled 
tega drugačna in mi radi priznamo, da se noben porez 
ne da popolnoma pravično podeliti. Vsekakor pa je 
ta trošarina, ki absolutno zadene le male dele naše 
pokrajine nepravična, in bi bilo potrebno .obremeniti 
tudi druga razsvetljevalna sredstva in ne samo elek- 
trično strujo. Mi smo torej povsem uverjeni, da je 
obremenitev električne struje v tej meri kakor je 
predlagana neznosljiva in je v veliko škodo razvoju 
elektrifikacije naše domovine, katero bi bilo potrebno 
vsekakor podpirati. Jaz moram radi tega izjaviti da 
se s predlogom kakor je predložen glede trošaiir.e na 
elektriko,   ne slagam.   (Ploskanje in   živio  klici.) 

Претседник Др. Коста Кумапудп: Има реч да 
roBOpu у пачелу „протпв пародпп поелашш г. Ристо 
TmKuh. 

РИСТО 'JdOKiih: Господо пародпп посланици, нпје 
редак случај да u пајбољп стручњаци u економп че- 
сто ce ареваре у рачуШлци, na тако псто mije редак 
случај да ce и Министар фшшпсија као стручтак 
превари урачуници. Ми смо буџет, који омо донелп 
пре некога времена донели на врат ва нос, кресалн 
смо га, рвдуциралм u повећавали намете иа народ, 
да бп допунили државне прпходе онолико колико je 
потребно   државној   бпагајни.   V   свакој   прждици 
астиц) je оџ сгране Г. Мин&стра финансија да ce 
аполује na штсди.у, u штедсло ce jo, ca штедљом ce 
je noMc.io, a.in НИКакО IIIICMO  вИДвЛН n no впдпмо да 
ce je noMiMo ca штедв ом овде рде трвба, да pe je yi;u- 
iiv.ia    вједаа устанрва    иједао држак^о надлештвр 
Ва noje ce oceha да СЈ СТВарНО nciioT))e6)iu. K'ao ВвПО 
T)ic6ne   усгапонс   Morv   ce   Сиатраш   na   првОМ   месту 
l'.]i\onim државни инспекторат, чију вадлсежност 
данас iinnii ne вна n^i im сам r. Мини^тар ПретсвдЕшк 
im с. Мивистар унутрашњшс деда. MOTO тако оу не- 
потребвв u окружнв инспевторати no оаиоттама, 
a тако нсто u onu шефовв саобра^аја, којм ce ввпрв- 
стано постављају у жељеавичкој служби. Ту ое дак.че 
ne •мшт штедв>а на гвм авпотребввм установана 
ncid ce само нде na то да ce иешто иово каметве ка- 
)io,4y u nonehajv аоревв. 

Гослодо, равумљвво je кад нешто требв! држави 
да сс то иора усвојити, али да ce удара пореа на ono 
lino ce сматра потрвбом целога народа, то ce иичим 
ue Mome оправдати.  J ep, ГОСП0ДО, ДаваС mehe]) mije 
mune луксуа ва nam варод, као што nujo нв оапув, 
ncid   mro  ce   OH   imiue   rpoiun  СМатра  Св Дв  Св   парод 
боље  кранв  и  да смо  културн^ји  u  напредвији, 
a ne само да na со.чу amahcMo СОЛИ. II оада Св хоће 
ИВ   mehe]!   i;ao   једцу   вајПОТребвИЈу   -кивотпу   пами])- 
ипцу да удара iion пбрев, бев внакве раранције 
од ' трапс г. Минлстра финансија да ke oe ухашути 
картвл na  he]) ii.in бар да he државва оредувећа 
icmhu na тога картела. Ja то, господо, пикако ио 
могу дасхпатим   u да Јшаумом. А.чи eno n кад биз TO 
рааумео дао бвз aoBepeaie и с/вом приликом Г. Ми- 
нистру фввавсија u К.ра<>евокој влади, вдп има ae 
ШТ0 друг то ме iiaroim да TO Вв учттм u тто вшив 
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наше стрпљење ne може подиетп, a то je то што у 
Крлљевској влади нма n дапас Мпнистара којп сма- 
трају да je Народпа скупштпна само једна декора- 
цпја и да се o захтевима народних посланика не води 
шшако рачуиа само када се дође на власт. .Mu нидпмо 
н. пр. да нам Г. Мпнистар тума и руднпка још нн 
до данас mije одговорио на интерпелацију, коју смо 
му упутшш и прнкупшш све доказе o једноме ше- 
говоме чпиовнпку за кога je утврђено да je учпиио 
pii.tna коруптивна дела. 

Из свнх овпх разлога ja изјављујем да iiy гла- 
lirm протпву овога законског предлога. 

ЛрпЋседник Др. ЕСоста K'y>iaiiv;ui: 11])е пего што 
приступимо гласању у аачелу o овоме ваковскоме 
предлогу дајем  10 мииута одмор. 

(Посде одмора) 

Пре&седник Др. Коста ЕСунануда: Има реч пз- 
П('( тилац већпне г. Др. Драгутпн KOITUII. 

И8вестцлаи,већинет.Џ$. Драгутип Коотић: Гос- 
подо, пошто су се поводом аредлога, који вамјепзнет, 
појавпла раа.шчпта мипм.сп.а, Оитатијски одбор 
li №егова веЈтма tioJie Скупштину, да ов тај иројекат 
noiiOBa уОдбор врати. не би .m се дошло до коитакта 
u каквог noaiminimi- рвшен>а< (Пљвокањв.) 

Претседник Др. Коета Куиавуди: Hpmia ли 
('.KviiniTiiiia овај предлог V. пзтмтиоца Фввавснјског 
одбора.'.' (Ilpmia.) llj)(M>ii;iaM седнШ^ ва '/a чаеа. 
Пошто he се настаиити i едиица кроз иола часа, 
Mn.iiiM господу народне аосланике, да ce ве раввлаве. 

(Посде преклда седавцв.) 

Ilpiuiccdnuic Др. Коота Кумапуди: Настављаио 
i сдшшу.   Има  реч   г.   Цсрср  0  шжрсди   ПоОДОВННКа. 

Anton Сегсг: Goepodj« narodni poelanoil Danes 
|ii»i(l poldne je gospod narodni poslanec Pavlic raz- 
lagal tu v zbornici neke stvari s katerimi so on slaže 
in s katerimi и M Blaže. To je njegova si var. Pri tem 
je imenoval moje ime, da se tudi jaz ne slažem. Iz- 
javljam, da nisem nikdar gospoda Pavlica ovlastil, 
da v mojem imenu govori, kadar govori naj govori 
v svojem in ne v (njem. Jaz mislim da so bil« v debati 
0 mandatu bivšega poslanca Barleta iznesene stvari 
s katerimi se jaz popolnoma ne slažem, osobito mo- 
ram izjavili, da stvari katere je iznesel poslance Pav- 
lir in imenoval Slovence, ki prihajajo v Helgrad da 
dcmincirajo, da je to napad Da nas slovenske poslanrc 
in odklanjani njegOVO izjavo in protest iram proti 
tega,   da   se   tako   provocira.   (Živahno   odoliravanje.) 

ПреШСбдник Др. Kocrii Кумапудп: Г.ц висте го 
воридв o повреди аосдовннка. 

Алојзиј Или.шч: Мо.тм ва реч Господвне арот 
гсдпиче! (Ие.ткп жагор и врнговора.) 

Пре&седник Др. Koeva Кумануди: Нијв реч an 
била 0 поиредп  ПовЛОВШШа.   Ne Morv    иам датп реч. 

Л.тј.тј   Иап.тч: On je мепе уирсдио! 

II ju ITICKIIIIIK Др.   Koeva   l«.V>iaiiy,i,ii: lin (Te   loim- 
pn.in Јутроо. To je nera оеднвца. Има реч г. ивве- 
ОТНЛаЦ   IvoeTllh. 

ll.uiciTiu.niu   Д|».   Дрпгутии li'ocTiili: ФиваОВЈСКИ 
ОДбор   Iionoito   je   y;ieo   у    иретрег    пројскат    .Чакопа 
o цоме je Gii.ia  ма.10 upe реч  n  јсдмог. lamo дшиао je 
до оледећег вакључка: 

папомеио 8 на § 'i иреддога ааковв треба де ов 
opinne n ц.сц твкотдасеставну! i као трећнл чатврт 
стаи, тако да текот I i треба да глаон; 

§ 1 
У тачци 1 под a) члана 72 Закона o државпој 

трошарппп место: „655'- ставптп „805"-, a месгОј 
„625*'  ставптп:  „750'. 

ПовеКаиу државпу трошарпиу na шећер И8 
тач. 1 a) под 1 од 1.50 динара за сваки кплограм 
пма да сносп ђабрнка шећера са 0.75 дппара a по- 
трошачп са 0.75 дпнара; a на uiehep ив тач. 1 a) под 
II од 1.25 динара за сваки кплограм има да cnocii 
фабрика шећера са 0.65 динара, a нотрошачпсаО.бО. 

V пстој тач. под б) место: „200' ставпти: „400 '. 
Ha дан ступаља na спагу овога Закона пзвршп!'1' 

ce nonne ко.шчппа inehepa у промету код велпко- 
продаваца n малопродаваца n шшлатптп повпшена 
трошарипа од 1.50 дпиара na шећер na тач. 1 a) под I, 
a 1.25 дннара na inehep пз тач. 1 a) под II, a 2 дппар^ 
na mehep na тач. 1 под б) за снакп кплограм. Колпчпис 
пспод 5 Kii.iorjiaMa ne до.тае у  обвВр." 

§ 2 предлога закона мен.а ce n iviacn: 

§ 2  Предлога •'iauona меп.а ce n глаен: 

После тачке 7 чл. 72 Занона o државпој троша- 
pumi додаје ce пона тачка 7а. која iviaen: 

1) Ha едектричну струју употребЈвену за освет- 
.i.en.c luiaha ce за оваки Еошоватчао динара 0.70. 

2) Ha едектричну »трују употребљену за тс- 
pan.e мотора n раапих друшх пкеталацпја n.iaha 
ce ва свакп кплоиатчае до 1.000 кп.тнитчасова 110 

дивара 0.10, в иреко l.niin кЕловатчасова 5 napfl 
динарских. 

1) Ilano.Mcna. За ocneT.i.en.e тргова, улнца, трам- 
иаја, жед.еаппчнпх itarona, лађа псто тако за М0- 
To)inv Мрују  88 Tcpan.e тјммиаја,  ВОДОВОДа,  ОШПТИН' 
еких пливара, едентрЕчнт цешрада, вао и ва ocnci'- 
.i.en.e ваведених внстадацвја^ веће ce влаћатв л!1' 
■.i;aniia Tj)oiiia))ima; ii.ni с.кччТЈтчпа eiiejnnja уло- 
T]ie6.i.eiia аа иредп.е цпл.еие, Mojia v Ц(Ч1ТраЛИ, И]10' 
.laaicni   кроа   аасебаи   струјомер. 

Пето тако  nei.e iс  n.iahaTM  ;i])«i;aima Tpoina))!!"'1 

иа  струју   употребљева  ва  елевтрохемијске  сврхв 
у   нолпко  ce   vnoTpeo.i.ana   mm  mpomnia. 

2) Папомепа. lla е.чектричпу струју niioiianc- 
делу у coiicTHcim.M  шк талацвјама B8  ООВвТЉвЊв V& 
аа иоторву сваху n.iaha ое државва трошарвва ^'л 

тач.  7  a чл. 72 Зђкова o државвој трошарввв, il 

струја аа моторпу спнгу ИОра у цевтралв ИЛН инач1' 
вролаввтв кроа васебав струјомер. 

3) llanoMcna.    Државму    трошаЈтпу    na    е.мч;- 
тЈисту етрују  iiaii.iahinialie  Црвдуавћв 0Д ПОТ] a,fl 

отрујв оа ваддатОМ ст1)ује, a nojiacalic у д))ЖавН) 
благајву   вајдаље  до   ковца   ввсеца,   који   олвдУЈв 
Mci гцу   V   i.iiMe  je  етруја   потрошепа. 

Предувеће  be  полагатв   вввосе  грошариве  "" 
iia)io4HToM   einicKV.   laijii   I lepBfO   падлеа.аи   ОДЛ 
.i.ai; Фввавовјсве контрода. 

'i)   IhimiMena.   ТаКО   РДв  06  СТруЈа  88 вЛвКТрВЧН0 

oi lieT.l.ell.e од cipane llpe,4vaeha продаје OTOOBOM 7 
пауша.тим   мееечпим  папогпми,  држаВНу  трОШврВ11^ 
ii.i.iLahe вредуаеће во отрујомеру в по одбитку "V"' 
цепта na ГубВТВВ ОТрујв v ВЛевТрВЧНИМ иодоииМ'1- 
miju   he  ое   llpaiiii.iiiiiKoM   утврДВТВ. 

.">) Нашшева.  Струјомери  којвма ce мери  "" 
Tpoillll.a   e.ieiCTpii'ine  гтЈ.ује   ||од,|еи;е   n) ИОВИ8   l;,,", 
ГрОЛв мера, a ОВаХв ИОВрвДа (ШОИбе мора Св одм:14 

njmjamrm   ВаДДвХШОМ   ВОВТрОДВОМ   opraiiv. 

(i.   llanoM(4ia.   ();uialiaii.e   едеВТрВЧПв   гтрујс   "^" 
отрујокера, иао и бваво утвцање споља ва струјоч*"' 
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да не показује праву потрошљу,  кажљава се као 
крпјумчареље. 

7) Напо.мена. Ko намерно повреди пломбу на 
струјомеру, казнпће се еа 100—1000 дпнара, у колпко 
Jiuje учпи.ена крпвица пз претходие напомене. 

Иредлогу Закопа додаје се иов § 3, који гласи: 
Овај Закон ступа у живот кад га Краљ потипше 

п добија обавезну снагу кад се обнародује у „Gnvvi,- 
беним   новпнама''. 

Фииансијском je одбору част замолитп Народну 
(■купштпну  да  пзволи  усвојнтн  овај  извештај. 

Ивввстилац:    Претседтш. Фшшнсијског одбора 
Др. Драгутни Костнћ, с. р.     Др. Нипко Порић, с. р. 

Чланови: 
Др. Viiiv Куптарић, Ннкола Стајкоинћ. Мнлан 

Добровнћ. Ловро IIi'Tonap. Др. МаркоЈшжуљ. Аитон 
Крејчи, Др.ОтопГапранчић, Салих Баљић, Милутни 
(jTanojcBiih. Илнја ПехаЏовА, Мнлан CTciiaroniili. 
Андра Кујуиџнћ. Јоца (Чмић, Лрапђел Савић, o. p 

Лpimoduик Др. Коста Ку.гаиуди: Иретрес у 
иамслу je завршеи. Прелазпмо на гласање. Гласаће 
се поименично. Господа пародни послаиици који 
прнмају законски предлог, гласаће аа, a којп не 
пршсају, гласаће против. 

Секретар Анте KoBfn прозива господу народне 
пооданнке да гласају и онв 6у гааоада овако: 
Аврамовић Брапко — за 
Alpili Амтс — отсутап 
Аксснтијевић Алексапдар— за 
Алекси!] Коста — за 
Алилови!! Шаћир — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Др, — ва 
Aiiiil, Mnlia Др. — за 
Антонијевић Душан — за 
Антуновиђ Јосип — за 
ApaiiljcjioDiiti Јован — за 
Ауер Људевит Др. — отсутан 
Бабамовић Јордан — за 
Бал.м!) Салих — за 
Бараћ Бранко Лр. — за 
Батинић Јозо •    за 
liaMnli Сгјспли Др, — отсутаи 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. — за 
Богдановн* Исо — отсутан 
Божић Miriaii — за 
Борисављевић Страхии.а      за 
Бркић Стјспан   - отсутап 
Брушија Радослав — за 
Вудишин Стеваи — за 
i'>yK'niiii Александар ■-- за 
Буновић Милан — sa 

• Ваљавец Стјепан — отсутан 
Иарда Север — за 
Васиљеви}) Стеван Др. — за 
Величковић Миладин — за 
Beji.Koiiiiii Вељко — отсутан 
Видакови!) Витомир ■ - за 
Ви uili Јеша Др. — отсутап 
Видовил Богдан Лр.      sa 
Војиновић Јоиап      отсутан 
Вошњак Богумил Др. — отсутан 
Вујић Димитрије li.   - отсутан 
ByMilK'i!iili  Boi II!I Др. — :ta 
l'aupaiiMiili OTOII Др, ■     38 
Гавриловић Ото — sa 
PajuicK Карло — за 

105 

за 

Главички Божидар — отсутан 
Гссподнетић Фрањо — за 
Грајић Перо — за 
Грба Милован Др. — за 
Грбић Емилијан — за 
Грђић Васиљ — отсутам 
Грубаиовић Милан — за 
Грубер Фрањо Др. — отсутам 
Давидовић Витомир — за' 
Даниловић Живко — отсутан 
Деметровић Јурај — за 
Дервишић Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор 
Добровић ЛАилан С. — за 
Добровол>ац Милан Ј. — отсутан 
Довезенски Јован С. — за 
Додић Александар-Така — отсутаи 
Дошен Мирко Др. — отсутан 
Драговић Л1илош П. — за 
Дрл^ача Вранко — за 
Дрмсљ Алојзиј — отсутан 
Дубоковић Јурај — за 
Ђокић Ристо — против 
'BopljeBiiii Владимир — за 
Ђурић Михаило — sa 
Елеговић Иво Др. — отсутан 
Живановић Милан — за 
Живанчевић Михаило — за 
Живкови)! Нсгосим Др. — за 
Живојиновнћ Душаи М. — за 
Захармћ Чедомир — за 
Зељковић Бошко — за 
Зе1мљић Јакоб — отсутан 
Иваидекић — Ивковић Мирко Др. — отсутан 
Иваиишеви}! Петар — за 
Иваичевић Душан — за 
Исаковић Миливоје Ђ. — отсутан 
Исаковић Мито — отсутан 
jaiiKOBiili Велизар Др. — отсутан 
јевремовиН Дра1()љуб Др. — за 
Jcimili ЖивоТИЈе — отсутаи 
Јевтић Милутин Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
Јевтић Радоваи ■— отсутаи 
ЈелиН Милутин — за 
јсличи!! Божа Ц. — за 
jcpeMHli Живојин — за 
JepeMHli Тоде Др. — отсутап 
Јован Андрија — отсутаи 
Јовановић Алексапдар — отсутан 
Јоваиовић Ђока — отсутан 
Јовановић Јова — за 
Јовичић Добросав — отсутан 
Кадић Хусеин — за 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевић Михаило Р. — отсутан 
Кандић joBnina K. — отсутаи 
Kanili Милош — за 
Каћански Стеваи — за 
Кешељеви!! Никола Др. — отсутаи 
Клинц Амтон — за 
KnoKcmili Ловро — против 
Кнежбвић Стјеио Др. — за 
Ковач Aure Љ. — за 
Ковачевић Драгугин — Карло — отсутан 
Кожуљ Марко Др. — за 
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Којић Драгутин Др. — отсутаи 
Коман Албин — за 
Костић Драгутин Др. — за 
Костић Милорад Ј. Др. — отсутан 
Краљевић Драган Др. — за 
Крамер Алберт Др. — за 
Крафт Стеваи Др. — отсутан 
Крејчи Антои — за 
Крстановић Ристо — за 
Крстић Владимир — отсутан 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михаило В. — отсутан 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмаковић Лазар К. — отсутан 
Кујунџић Апдрија К. — за 
Кујунџић Богољуб К. — отсутан 
Кумануди Коста Др. -- (претседава) 
Кунтарић Анте Др. — за 
Куњашић Јоахим — за 
Куртовић Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
Лазаревић Милован М. — за 
Лазаревић Тодор Др. — отсутак 
Лазаревић Теодоспје К. — за 
Лазаревић Филип С. Др. — за 
Леушић Ђуро Др. — отсутан 
Лнсавац Младен Др. — за 
Лончаревић Иван Др. — против 
Лончар Иван — (нови посланик) 
Лончар Станко — за 
Лукић Жнван Др. — за 
Макар Дако — за 
Максимовић Божидар — за 
Максимовић Стјепан — за 
Маланчец Владо Др. — за 
Марипковић Војислав Др. — отсутан 
Марјаи Ђуро — за 
Марјанац Симо — отсутан 
Маркић Фрањо — за 
Марковцћ Миленко Др. — за 
Марковић Милорад П. — отсутан 
МарковиН Никола — против 
Марковић Петар К. — отсутаи 
Мастрови|1 Апте Ф. — за 
Матица Павао — за 
Матић Ђока Н. — за 
Мацековић Матија — отсутан 
Машић Марко — за 
Метикош Милан Др. — отсутап 
МијиН Милан Ђ. — за 
МилетиН Вјекослав Др. -- за 
Милети11 Владислав — отсутаи 
МилошевиН Гавро — отсутан 
МилошевиН Младен П. — отсутан 
Милутиновић Милинко Р. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Мисирлић јоваи Т. — отсутан 
МитровиН Тован Р. — отсутаи 
Михаилопи!) Илмја П. — за 
Михајловић Светислав Др. — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан -- 38 
Мулали11 Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недсљковић Урош П. — за 
Никић Никола Др. — протмв 
Никић Федор Др. — отсутан 

Никодијевић Аранђсл Д. — за 
Николић Бранко Др. — отсутан 
Нинковић Трипко — за 
Нуић Петар Др. — за 
Њамцул Ранко Др. — за 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Др. — за 
Павлич Алојзиј .— иротив 
Палечек Иван Др. — за 
Парабућски Ђорђе — отсутан 
Паранос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фрањо — за 
Патрногић Љуба — за 
Пернћ Матеј Др. — отсутан 
Перић Миливоје Ђ. — отсутан 
Перић Нинко Др. — за 
Перко Драгутин В. — отсутаи 
Петковић ЈМилан — за 
Петрак Никола — (нов посланик) 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Др. — отсутаи 
ПетровиН Марко — за 
Пешнћ Милугин — за 
ПивкоЉудевит Др. — за 
Пиштелић Славко A. Др. — за 
Погачник Виктор — за 
Поповић Димитрије On. — за 
Поповић Добривоје Гер. Др. — за 
Поповић Душан — за 
Поповић Јефтимијс — отсутан 
Попови!] Коста Др. — отсутаи 
ПоповиН Милаи В. — за 
Поповић Милан Др. — отсутан 
Поповић Свстислав Др. — отсутан 
Праљак Недељко — за 
Прека Никола — отсутаи 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — за 
Прша ИЈнме Др. — за 
Пустослемшек Расто — за 
Пуцељ Иван Ј. — отсутаи 
Радивојсвић Лазар Љ. — за 
Радић Иваи — отсутан 
Радовић Cano Др. — за 
Радбњић Милап — за 
РадоњиН Миљаи — за 
PaJHli Toma Др. — за 
Рако Јапко Др. — за 
Рапе Стаие Др. — за 
Г^ессли Огмар — за 
IN рбахер Јулијан Др. — отсутаи 
Савић Арапђел — за 
Савић Сава В. — за 
СавковиН Илија — отсутан 
Санто Гавро Др. — за 
СарачевиИ Раденко — за 
Секулић Милан Др. — отсутан 
СелиН Јоца М. за 
СелмановиН Алија — за 
CiiMnh Мнлорад — за 
CHMOBHII Александар М. — отсутан 
СмиљаииК Тома Др. — за 
Сокић Милоје М. — за 
CoKoJiomili Микола — отсутаи 
СпасовиН ВукаЈиии — за 
СпВХИћ Владо — отсутап 
Спипдлер Вјекослав — за 
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Спинчи]"! Вјекослав — отсутан 
Сршкић Милап Др. — за 
Стажић Јосип — отсутан 
Стајковип Никола — за 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Др. — отсутан 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин — за 
Стефановић Живојин Ар. — за 
Стевановић Милан — за 
Степанов Миливој — отсутан 
Стевановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — отсутан 
Стијић Милаи Др. — отсутан 
Стојадиновић Милосав Др. — за 
СтојковиИ Милан Ђ. Др. — за 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић Крста — за 
Суботић Никола Др. — за 
Тадић Глигорије Др. — отсутан 
Теодоровић Војислав — отсутан 
Толић Игњат М. Др. — за 
Томић Јакоб — за 
Тонић Тодор Р. — отсутан 
Топаловић Милан — отсутан 
Торомансвић Хасан — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Др. — за 
Трифуповић Љубиша ~ отсутан 
Тркуља Станко — отсутан 
Трпковић Ставра К. — за 
Ћнрић Ђорђе — отсутан 
ЋириИ Стеван — отсутан 
ЋуковиН Милаи — за 
Узуновић Никола — за 
Урек Иван — отсутан 
Урошевић Мирко Ил. — отсутан 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Др. — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотири1| Арса — з'а 
Хајдињак Антон — отсутаи 
Ханжск Лавослав Др. — за 
Хасанбеговић Авдо Др. — отсутан 
Хођера Светислав В. — отсутан 
Хрибар Никола — за 
Христић Бора — за 
Цемовић Филип — за 
Церер AIITOH — отсутан 
Ципушевић Методије — отсутан 
Чорбић Бранко — отсутан 
Чохаџић Хазим — за 
HlapKOBuli Тихомир — за 
Шсга Фердо — отсутан 
Шелмић Драгић М. - ■ за 
LUeiiepoB Славко Др. — отсутаи 
LUnjLcronnli Владимир — за 
Шифтар Стевап — за 
Шнајдар Фраљо — за 
Шуменковић Илнја Др. — за 
Шурмип Ђуро Др. — отсутаи 

Прстседник Др. Коста Кумаиуди: Изволнто 
чути рсвултат гласаша. Гласало je свега 192 народна 
аооланика, од којих су 186,w, a шест проишв. (Др. 
Muaii ЛончарвввЉ: I^TO, господнне претседннче, за- 
што се не да нама да стојимо тамо да контролишемо 
rjiacaibe.) 

Секрегиар Анте Ковач: Ha ову инсинуацију мо- 
рам да одговорим. Г. Лончаревић имао je прилике 
да контролише и сам. Уосталом, ко je гласао про- 
тив, нека устане, паће се видети да je овај резултат 
тачан, да су гласали против свега 6. 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Прелазимо 
на претрес у поједгшостима. Пошто се нико није 
јавио за реч, приступићемо гласању. Она господа 
народни посланици која су за седеће, a који су 
против устаће. Г. известилац нека заузме своје 
место. 

Известилаи, Финансијског одбора Др. Драгутин 
Костић: Прочита § 1. 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Прима ли 
Народна скупштина прочитани § 1 ? (Прима.) Објав- 
љујем да je § 1 примљен. 

Известилаи Др. Драгутип Костић: прочита § 2. 
Претседник Др. Коста Кумануди: Прнма ли 

Народна скупштина прочитанп § 2 ? (Прима.) 
Извсстилаи, Др. Драгутии Костић: Овоме пред- 

логу закона додаје се нов  § 3. 
Претседник Др. Коста Кумаиуди: Прима ли 

Народна скупштина прочитани § 3. 
Са овим je, господо, примљен и у поједнностима 

предлог Закона o изменама и допунама у Закону o 
државној трошарини. 

Сад ћемо npehn на коначно поименичио гласање 
у целини. Ko je зато да се овај предлог закона прими 
коначно у целини глаоаће за, a ко je против гласаће 
прогпив. 

Секретар Антс   Ковач   прозива   послашше   да 
гласају и они су гласали овако: 
Аврамовић Бранко — за 
Ађић Анте — отсутан 
Аксентијевић Александар — за 
Алексић Коста — за 
Алиловић Шаћир — за 
Анђелиновић Гргур Будислав Д-р — отсутан 
Анић Мића Д-р — отсутан 
Антонијевић Душан — отсутан 
Антуновић Јосип — за 
Аранђеловић Јован — за 
Ауер Људевит Д-р — отсутан 
Бабамовић Јордан — за 
Баљић Салић — за 
Бањац Љубомир — за 
Bapah Бранко Д-р — за 

. Батинић Јозо — за 
Бачић Стјепан Д-р — отсутан 
Бенко Јосип — за 
Бешировић Димитрије Р. — отсутан 
Богдановић Исо — отсутан 
ВожиН Милан — за 
Борисављевић Страхиња — отсутан 
Бркић Стјепан — отсутаи 
Брушија Радослав — за 
Будишин Стеван — за 
Буквић Александар — за 
Буновић Милан — за 
Ваљавец Стјепан — отсутаи 
Варда Север — за 
Васиљевић Стеван Д-р — за 
Величковић Миладии — за 
Вељковић Вељко — отсутан 
Видаковић Витомир — за 
Видић Јеша Д-р — отсутан 
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Видовић Богдан Д-р — за 
Војиновић Јован В. — отсутан 
Вошњак Богумнл Д-р — отсутан 
Вујић Димитрије В. — отсутан 
Вукићевић Богић Д-р — за 
Гавранчић Отон Д-р — за 
Гавриловић Ото — за 
Гајшек Карло — за 
Главички Божидар — отсутан 
Господнетић Фрањо — за 
Грајић Перо'— за 
Грба Милован Д-р — за 
Грбић Емилијан — за 
Грђић Васиљ — отсутан 
Грубановић Милан — за 
Грубер Фрањо Д-р — отсутан 
Давидовић Витомир — отсутан 
Даниловић Живко — отсутан 
Деметровић Јурај — за 
Дсрвишић Ђулага — за 
Димитријевић Мита — за 
Димитријевић Хаџи-Тодор — за 
Добровић Милан С. — за 
Добровољац Милан Ј. — отсутан 
Довозенски Јован С. — за 
Додић Александар-Така — отсутан 
Дошен Мирко Д-р — отсутан 
Драговић Милош П. — за 
Дрљача Бранко — за 
Дрмељ Алојзиј — отсутаи 
Дубоковић Јурај — за 
ЂокиИ Ристо — отсутап 
Ђорђевић Владимир — за 
Ђурић Михаило — за 
Елеговић Иво Д-р — отсутаи 
Жнвановић Милан — за 
Живанчевић Михаило — за 
Живковић Негосим Д-р — за 
Живојиновић Душаи М, — за 
Захарић Чедомир — за 
ЗељковиН Бошко — за 
Земљић  Јакоб — отсутан 
Ивандекић — Ивковић Мирко Д-р — отсутаи 
Ивапишевић Петар — за 
ИваичевиН Душап — за 
Исаковић Миливоје Ђ. — отсутаи 
ИсаковиН Мито — за 
JaiiKOBuli Велизар Д-р — отсутан 
Јевремовнћ Драгољуб Д-р — за 
Јевтић Животије — отсутаи 
ЈевтиН Милутии Ал. — за 
Јевтић Михаило Р. — за 
JCBTHII Радован — за 
Јелић Милутии — за 
јеличић Божа Ц. — за 
JepeMHli Живојин — за 
"jepeMnh Тоде Д-р — отсутан 
Јоваи Андрија — отсутаи 
Јовановић Александар — отсутан 
JoBanoBiili Ђока — отсутап 
Јоваиовић Јова — за 
Јовичић Добросав — отсутам 
Кадић Хусеин — sa 
Кајмаковић Омер — за 
Каламатијевић михаило Р. — отсутан 
Кандић Јовиша К. — отсутан 
Kanih Милош — за 

Каћански Стеван — за 
Кешељевић Никола Д-р — отсутан 
Клинц Антон — отсутан 
Кнежевић Ловро — отсутан 
Кнежевић Стјепо Д-р — за 
Ковач Анте Љ. — за 
Ковачевић Драгутин — Карло— отсутан 
Кожуљ Марко Д-р — за 
Којић Драгутин Д-р — отсутан 
Коман Албин — за 
Костић Драгутин Др — за 
Костић Милорад Ј. Д-р — отсутаи 
Краљевић Драган Д-р — за 
Крамер Алберт Д-р — за 
Крафт Стеван Д-р — отсутан 
Крејчи Антон — за 
Крстановић Рнсто — за 
Крстић Владимир — отсутаи 
Крстић Милутин — за 
Крстић Михаило В. — отсутан 
Крстић Симо — отсутан 
Кузмановић Лазар К. — отсутаи 
Кујуппић Андрија К. — за 
Kyjyni,iHii Богољуб К. — отсутан 
Кумануди Коста Д-р — претседава 
Кунтарић Анте Д-р — за 
Куњашић Јоахим — за 
Куртови!! Војко — за 
Куртовић Шукрија — за 
JlasapeuMli Миловаи М. — за 
Лазаревић Тодор Д-р — отсутан 
Лазаревић Теодосије К. — за 
Лазаревић Филип С. Д-р — за 
Леушић Ђуро Д-р — за 
Лисавац Младен Д-р — за 
Лончаревић Иван Д-р — отсутан 
Лончар Ивап — иов посланик 
Лончар Станк.о — за 
Лукић Живан Д-р — за 
Макар Дако — за 
Максимовић Божидар — за 
МаксимовиН Стјепан 
Малаичец Владо Д-р — за 
Маринковић Војислав Д-р — отсутаи 
Марјап Ђуро — за 
Марјанац Симо — отсутан 
MapKiili фрањо — за 
Марковић Милепко Д-р — за 
Маркови!) Милорад П. — отсутаи 
МарковиЈ! Никола — отсутаи 
Марковић Пстар К. — отсутан 
MacTopoBiili Апто Ф. — за 
Матица Павао — за 
Matnli 'Бока Н. — за 
МаЦековић Матија — отсутан 
МашиН Марко — за 
Метикот Милап Д-р — отсутаи 
Mnjiih Мнлан Ђ. — за 
Munenili Вјекослав Д-р — за 
MIUICTHII Владислав — отсутаи 
Милошеви!] Гавро — отсутаи 
MiuioiiicBiiii Младен п. — отсутан 
Милуптови!! Милинко 1*. — за 
Милутиновић Милорад Ђ. — за 
Miicupjnili Јован Т. — отсутап 
Митровић Јован Р. — отсуган 
Михаилови!! Илија 11. — отсутаи 
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Михајловић Светислав Д-р — за 
Мохорић Иван — за 
Мравље Милан — за 
Мулалић Мустафа A. — за 
Најдорфер Мирко — отсутан 
Недељковић Урош П. — за 
Никић Никола"Д-р — отсутан 
Никић Федор Д-р — отсутан 
Никодијевић Аранђел Д. — за 
Николић Бранко Д-р — отсутан 
Нииковић Трипко — за 
Нуић Петар Д-р — за 
Њамцул Ранко Д-р — за 
Обрадовић Алекса Ј. — за 
Остојић Ђуро Д-р — за 
Павлич Алојзиј — отсутан 
Палачек Иван Д-р — за 
ПарабуИски Ђорђе — отсутан 
Паранос Шпиро Ф. — отсутан 
Пахерник Фрањо — за 
Патрногић Љуба — за 
Перић Матеј Д-р — отсутан 
Перић Миливоје Ђ. — отсутан 
Перић Нинко Д-р — за 
Перко Драгутин В. — отсутан 
Петковић Милап — за 
Петрак Никола — нов посланик 
Петовар Ловро — за 
Петричић Живко Д-р — отсутан 
ne-rpoBiiii Марко — за 
Пешић Мнлутин — за 
Пивко Људевит Д-р — за 
Пиштелић Славко A. Д-р — за 
Погачник Виктор — за 
Поиовић Димитрије On. — за 
Поповић Добривоје Гер. Д-р — за 
Поповић Душаи — за 
Поповић Јефтимије — отсутан 
rionoBnti Коста Д-р — отсутан 
rionoBiih Милаи В. — за 
nonoiuili Милап Д-р — отсутан 
Поповић Светислав Д-р — отсутаи 
Праљак Иедељко — за 
Прека Ннкола — отсутан 
Прекоршек Иван — за 
Принцип Јово — за 
Прша IIlime Д-р -- за 
Пустослемшек Pacro — за 
Пуцељ Иван Ј. — отсутан 
Радивојевић Лазар Љ. — за 
Радић Иван — отсутан 
Радовић Саво Д-р — за 
Радоњиђ Милан — за 
Радонић MHJbaii — за 
Рајић Toma Д-р — за 
Рако Јанко Д-р — за 
Рапе Стане Д-р — за 
Ресели Отмар — за 
Рорбахер Јулијан Д-р — отсутан 
Cannli Anljcji — за 
Čamili Саиа В. — за 
Савковић Илија — отсутан 
Санто Ганро Д-р — за 
Сарачевић Раденко — за 
Секулић Милап Д-р — отсутаи 
Cejinii Јоца М. — за 
Селмапови!) Алија — за 

Симић Милорад — за 
Симовић Александар М. — отсутан 
Смиљанић Тома Д-р — за    - 
Сокић Милоје М. — за 
Соколовић Никола — отсутан 
Спасовић Вукашин — за 
Спахић Владо —■ отсутан 
Спиндлер Вјекослав — за 
Спинчић Вјекослав — отсутан 
Сршкић Милан Д-р — за 
Стажић Јосип — отсутан 
Стајковић Никола — за 
Станић Андра — отсутан 
Станишић Владимир Д-р — отсутан 
Станојевић Драгомир М. — за 
Станојевић Милутин — за 
Стевановић Живојин Ар. — за 
Стевановић Милан — за 
Степанов Миливој — отсутан 
Стевановић Милан Р. — за 
Стефановић Игњат — отсутан 
Стијић Милан Д-р — отсутан 
Стојадиновић Милосав Д-р — за 
Стојковић Милан Ђ. Д-р — за 
Стошић Стаменко — за 
Стрезовић Крста — за 
Суботић Никола Д-р — за 
Тадић Глигорије Д-р — отсутан 
Теодоровић Војислав — отсутан 
Толић Игњат М. Д-р — за 
Томић Јакоб — за 
Toпuh Тодор P. — отсутаи 
Топаловић Милан — отсутан 
Торомановић Хасан — за 
Трбић Василије — за 
Трбојевић Урош Д-р — за 
Трифуновић Љубиша — отсутаи 
Тркуља Станко — отсутан 
Трпковић Ставра К. — за 
Ћирић Ђорђе — отсутан 
Ћирић Стеван — отсутаи 
Ћуковић Милан — за 
УзуновиН Никола — за 
Урек Иван — отсутан 
Урошевић Мирко Ил. — отсутаи 
Урукало Сергије — за 
Фиданчевић Тома Д-р — за 
Физир Виктор — отсутан 
Фотирић Арса — за 
Хајдињак Антон — отсутан 
Ханжек Лавослав Д-р — за 
Хасанбеговић Авдо Д-р — отсутан 
Хођера Светислав В. — отсутан 
Хрибар Никола — за 
Христић Бора — за 
Цемовић Филип — за 
Церер Антон — отсутан 
Ципушевић Методије — отсутаи 
ЧорбиН Браико — отсутан 
Чохаџић Хазим — за 
Шарковић Тихомир — за 
Шега Фердо — отсуган 
LLIcMiMuli Драгић М. — з^ 
ULIehepoB Славко Д-р — отсутаи 
Шпљеговић Владимир — за 
Шифтар Стеван — за 
Шпајдар Фрањо — за 
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Шуменковић Илија Д-р — за 
Шурмин Ђуро Д-р — отсутан 

(После  гласања). 
Лретседник Д-р Коста Кумануди: Ha коначном 

гласању гласало je 184 народна посланика п сви су 
гласали за. Овај законски предлог примл.ен je 
у целини. По члану 64 Устава бпће упућен на рад 
Сенату. 

Господин народни послашш Д-р Гавранчић са 
друговпма поднео je један предлог резолуције. Има 
реч г. Гавранчић да у име своје н својих другова 
прочпта предлог резолуцпје. 

Д-р Отон Гавранчић: Ми смо тешка срца мо- 
рали пролетос,  кад смо гласали државнп буџет... 

Лретседник R-v Коста Кума-уди: Господине 
Гавранчићу, ви можете само прочитати предлог 
резолуције. 

Д-р Отон Гавранчић: Ja сам мнслио да. образ- 
ложим наш предлог. 

Претседиик Д-р Коста Кумануди: По Послов- 
нику  можете  само  прочптати  свој  предлог. 

Д-р Отоп Гавранчић: Предлог наше резолуцпје 
je овај: 

Предлог резолуције Народне скупштине o реви- 
дирању одлуке МинистарскоГ савета o редукцији 
средњих школа. 

Господииу 
Претседнику Народне  скупштине 

Београд 
У смислу § 69 Закона o пословном реду подносимо 

овај предлог 
РЕЗОЛУ.ЦИЈЕ: 

Министарски савет, на предлог Господина Ми- 
нистра просвете, укииуо je 13 напотпуних, 7 пот- 
пуиих гимиазија и 8 учитељских школа, a 12 потпу- 
них гимпазија свео je na непотпуне. Следствено тсше 
Госиодин Министар просвете пензиоипсао je, одиосио 
отпустио je неколико стотина наставника (ца) сре- 
дњих школа. 

Фимансијски ефекат ове мере mije зиагаи. нити 
hc за nam овогодишњи буџет бити осстан, јер уштеда 
na материјалним издацима, који у опште нису тако 
велики, услед укидања и свођења гимназија неће 
бити велика; исто тако nehe се уиггедити много ни 
на личним издацима, јер после пепаиоиисања пеко- 
лико стотина паставника смањиће се, додуше, буџет 
личних расхода Министарства просвете, али he се 
повећати буџет личпих пемзија. 

f е^утим, ова мера npm iie тешко погодити у 
културпом и материјалном погледу ona мсста и kpa- 
јеве у којима je редукцпја школа спроведеНа; у кул- 
турном, IHTO lie велики број деце лишити »nor обра- 
зовања које je потребпо за свршавање стручних 
школа и испособљеп.е учења пског запата n трговине; 
у материјалном, mro ne родитељи, који буду хтели 
децу своју школоватп у другим местима, бити изло- 
жени великим трошковима, a ти he трошкови сада 
у доба скоиомске кризе и када je Народна скуппгтпл 
принуђена ударати na народ нове намсте, бити jom 
осетл>ивији; осим тога, у мпогим местима постојање 
школа и стално пребивање неколико стотина ученика 
преставља sa та места и љихове сиромашнИје стапов- 
нике врло важап извор сигурних прихода. 

Напослетку, не треба из вида губити ни соци- 
, јално-политички моменат. Пензионисао се je пре 
врел1ена, кад je и активним чиновницпма тешко 
живети, велик број државних службеника са сма- 
њеним пензиским припадлежпостима; a велик број 
наставника остао je без плате и пензије у времену 
када je и ипаче скоро нелгогуће наћи приватну за- 
раду; поготову немогуће je наћи зараду наставпи- 
цима средњих школа, јер се они изван школе за коју 
су се спремали не могу нигде запослити. 

Позива се, стога, Крал^евска влада да што пре, 
свакако пре почетка нове школске године, своју 
одлуку o укидању и свођењу гимназија и учитељских 
школа подвргпе темељитој ревизији, водећи једнаку 
бригу o културним и економским потребама свих 
крајева наше Краљевипе. 

Молимо Господина Претседника да горњи предлог 
резолуције стави на дневни ред данашње седнице 
Народне скупштине; уједно молимо да се без бирања 
нарочитог одбора ова резолуција прими. 

9 августа   1932   годипе 
Београд 

Народни'посланици: Д-р Отон Гавраичи!!, с. р., 
Мнлач Ћуковић, с. р., Марко Пстровнћ с. р., Салпх 
Баљнћ с. р., Милан Добровић с. р., Антон Крсјчи 
с. р., Н. В. Стајковић с. р., Ловро Петовар с. р., 
Д-р А.нте Куктарнћ 6. р., Душан Ивавчевић о. р., 
Пван Урек с. р., Расто Пустослсмшек с. р., Д-р Ла- 
вослав Хапжск с. р., Литоч Клипц с. р., Д. Макар 
с. р., Коман Албнв с. р., Алојаиј Дрмељ с. р., l'aj' 
шск Карло с. р., Д-р Кожуљ Марко с. р., Д-р Ш" 
T|m4iih о. р., Д-р Брапко Бараћ с. р., Дутаи Анто- 
вијеввћ с. р., Д-р Влад. Малавчец о. р., Фрањо 
Маркић о. р., Милош Драгови!. с. р., Јосип Лнтуно- 
вић с. р., Јозо Батииић с. р., Тринко Пинковић с. р., 
СтјеПав Шифтар с. р., Д-р Стат« Parni с. р., Исо 
Богдаиовић с. р., МЈШИЦВ Павао с. р., Ђуро Ма- 
рвјвв е. р., Јово .loBanoBiili с. ]>., Иасплпје Tjiouli с. р., 
Лаз. Кузмаиовмћ с. р., Б. ц. Је.шчп!! с. р., Мил. 
Јсвтић о. р., Мих. l*. JeBTiili o. p., Младев Миио- 
шеввћ с. р., проф. Павлпч Алојвиј с. р., Јозо Ба- 
Tiimili o. p., Д-р Живаи Лукић с. р., Стаико Лоп- 
чар с. т., Фердо Шега о. р., JI,-p Il|niia (Шшес.р-« 
Тнхомир lIlapKOBiih o. p., А.Церврс. p., ЕмжличаВ 
Грбић с. р., Брапко ЛврамоимЈ! с. р. 

Поштовапп друговп, част мп je пзвестити вас 
да je господии Иреседппк Краљевеко владе прпстао 
па ову и овакву резолуцију и ja вае молим да бу- 
дете љубазни да je изгласате. 

Претседник Д-р KoOTfl иумапуди: Гооподо на- 
родпи посланици, no § П1) llociomniiui cuaini предлог 
резолуције упуКује ее једноме нарочитом одбору, 
ако Народпа скушитина, споразумпо са Владом,. 
друкчије не рвши. Влада je споразумпа да се овај 
иредлог револуције не упућује одбору. Ако се и 
Народиа кутптипа елаже с тим, ми onaj Ј1Ј)едлог 
рсмЈолуције nelieMO упућивати одбору. Слажв JW 
се дакле  Народпа скукитша  G  тпм .'  (Слаже се). 

Сад hy отапптп 1'аму резолуцпју na гласаав. 
Ruacalie ее седе11>ем и устајаи.ом. Гооподв која iv 
протпв ове розолуцпје ycTalio. (Сва оеде)| Сва господа 
пародпи цооланвци оедв, првма томв onaj аредпог 
реводуцнје je аримљен. 

Днеипи ред je iianpmcii. .'!a паредп.У гедпчДУ 
п])едлажем као днсвт! род: Утврђившв ДНвШОГ 
реда. Прима ли Иародиа скуиипчта оио'.'   (ПриМВЈ. 
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Овај диевни ред je примљен. Наредну седницу за- 
казаћу писменим путем, a данашљу седницу, са 
вашим  пристанком,   закључујем. 

Седннца je закључена у 19.30 часова. 

ПРИЛОЗИ 
Народни посланик Павлич Алојзиј уиућује 

интерпелацпју на претседника Министарског савета 
због изјаве г. Д-р Стане Рапе-а у Народној скуп- 
штпни од 9-V111-1932 г. на пзвештај Верифпкаци- 
оног одбора o оставци Јанка Барле-а, народног по- 
сланика. 

Господиис Прстсодпнч^ Мшгастарског савета, 
Народни посланик господин Д-р Стане Рапе 

изјавио je у Народној скупштини да му je част, 
Да да no овлашћељу својих другова, сенатора u 
народнпх посланика из Дравске баповине на из- 
вештај Верифнкационог одоора поводом оставке г. 
Варле Јанка, бпв. пародног посланика, изјаву, која 
садрнш више пеистинитости и нетачности и увреде 
католичког свештенства и црквених власти. Huje 
Истинито, да је народни посланик госп. Д-р Стане 
Рапе дао своју изјаву no овлашћењу свих својпх 
другова сенатора и народних посланика из Драв- 
ске бановпне, пошто нас има више посланика, који 
се овом изјавом не саглашујемо, a за такву изјаву 
није бпо пајмаље овлашћен од бившег народног 
посланика г.  жупника Барле  Јанка. • 

Huje истшш, да има у Дравској бановиии само 
мален број иациоиално ориентисаних свештеника, 
Него све католичко свештенство у Југославијн било 
ВДовеначко, било хрватско je векова национално 
југословенико орпентисано и пајвише je патпло, 
Највише je било ирогол.ено због Јвубави до народа 
Под туђој власти и доприпело огромиих жртава 
за ову лепу нашу  државу  Југославију. 

AKO има држава право да тражи од својих чп- 
швника, којо кандидују ва народне поолшихв, да 
Иолажу молбу за пенвДовиса&е, миодци, да може 
Имати то исто право и црквена власт да тражи од 
Агупника који се кандидуЈе, да у меотима где иема 
оскудпце савштвнотва ПОДа оставку na своје зва- 
вачно иесто. Црквеиа влаот nuje o хоме ништа друго 
.vmim.ia пего се држала овог каиопичког права. 
Ивјаву господина Д-р Paue Стане, народног uo- 
'•итика није само неосноваиа крптика политичког 
ђада католичког свештенства и црквепих власти, 
Beh  je то увреда католичке цркве у  Југославији. 

Госнодчне   Ирстседпиче, 
1) Да ли вам je позиато, да je нзјавно народни 

ђослапик г. Стане Рапе, да je говорио уз овлаш- 
Reae народнизс поеланика и сепатора из Дравске 
"■'iiKimnH' п далл се рлажу овом изЈавод! " г- г._Ми- 
iiiicTpii Краљевске владе Д-р Адбврт Крамер, Јанез 
"уцељ и  Иван lMoxoj)iili   као n  остала Влада r 

2) Да.ш вам je позпато, да 08 ииаквим паиадим 
Il;i като.ппчко (лсттспство n ХфКВбНб власти ne сти- 
•оава верске n алемешзке мјпкл.с, већ ее исте још 
""A' тцсиавају ? 

3) Да ли вам je позиато, да ће довести овакав 
11 сличап рад, когц опажамо у пјмлвдав време од 

стране државних властп против католичког ^све- 
штенства до културне борбе коју не жели ни један 
разуман грађанин, још мање државник ? 

10 аугуста,  19.32 год. 
у Београду 

Ироф. Павлич Алојзиј, Ловро Кнежевић, Д-р 
11вач Лоачаревнћ, СтЈерап Ваљавец, Д-р Никола 
Никпћ, Д-р Фрањо Грубер, народни посланици. 

Мнтерпелација народног поеланика Милутина 
A. Јефтића п другова на претседника Мшшстарског 
савета. 

Господинс   Претсодниче, 
Елементарне иепогоде прошлих недеља и ра- 

иије од поплаве уништпле су у више срезова наше 
државе све усеве, воћке, винограде, негде стоку, 
na и зграде су оштећене. Народ je у впше општина 
тпх срезова остао од данас за годину дапа без људ- 
ске и сточне храпе, као и семепа за јесењу сетву. 

Обраћали смо се усмено n ппсмено, као и преко 
Народне Скупштине појединој господи Министрима 
и наш глас остао je глас ваппјућег. 

Све се свело на то да народ у тим Општинама 
не платп порезу и да се једна мала сума додели 
банским управама за набавку семена, коју неће 
примптп ни десетп. 

Ми Вас уверавамо да je народ у појединим 
општинама остао без хлеба и да ће глад ускоро 
учинити своје. 

Да не би настушшо оно што je најгоре, потребно 
je сем оног што je учишено, да се народу што пре 
подели, било као и позајмица, храна, нли да се у 
тим крајевпма створе ма какви јавни радови и да 
се сва плаћаша код новчаиих установа и приватннх 
лпца одложе за годнну дана. 

Ha основу свега овога, да би отклонили сваку 
сумау грађапа тих оштећених општина да ми не 
тражимо за љих никакву помоћ и да им Краљев- 
ска влада неће да помогне, молимо Вас да нам у 
Народиој скуиштиии одговорите uiTa сте иреду- 
зели и шта мислите предузети да се оштећеним 
од града u поплаве помогне. 

10 августа 19.32 годинс 
у Београду 

Народни иослаиици, Милутпп A. Jeimih, с. p., 
Мплач A. Божи]1, o. p.. 'Јаулага Дсрвншић, с. р.. 
Стјспаи Мдцеиковић, с. р. Алексаидар М. Симовнћ, 
с. р. Милош Драговић, с. р. Марко Машић, с. р., 
X. Љ. Патрпогић, о< р.; д-р Драгутин Костић, с. р., 
Чеда И. Захарић, с. р., Игњат Стофановић, с. р., 

Интериелација Алојзија Иавлича и другова, 
иародних пооланпка на Министра трговине и ин- 
дустрије. 

Госиодти' ЈЧттстрс, 
llaui rpal;aiicKU закоипк одређудући ирописе 

o ооигурашша свротава ове ме1)у погодбе на срећу. 
Сматра, да je овде есенциале спекулација, у којој 
пуки случај одређује, коме je погодба осигураиЈа 
на корист, a коме на штету. 

Зато, ако по свом појму Beli пиједна ириватна 
иогодба не трпи силе, најмаље je баш трпи оваква 
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спекулативна погодба осигурања. Кад пако поврх 
свега тога нема још нп изобиља новца, да се без 
велике жалости и размишљања баци у спекулацију, 
онда за принудна прављења оваквпх погодаба 
осигурања не може објектпвно бптп горпх услова. 

Ma да je код нас у народу наступио тај случај 
да нема никаквог, a најмање изобиљног новца, 
ипак сте Ви правилником o обавезном осигурању 
аутобусних путника, односно Упутством за швр- 
шење овог правилника од 12-V-1932 бр. II. 14.105 
(Службене новине од 6-V1-1932) одредили, да од 
првог јула о. г. ступа на снагу обавезно осигураше 
путника и робе код Европског акционарског дру- 
штва за осигурања н т. д. у Београду. 

По том правилнпку односно упутству присталн 
сте, да се од народа 1 јула о. г. почима принудно 
наплаћивати осим аутобусне карте још н премија 
осигурања од Дин. 1.— Дин. 4.50 ио једној карти 
већ према даљини вожње. Изузетка од плаћаља 
премпје нема ни у локалном саобраћају. За ауто- 
бусна подузећа пако одредили сте у чл. 15 веома 
строге казне глобе и одузима№а права обављан.а 
радље, ако путншџша ове више цене вожње од- 
носно осигурања не наплаћују. 

Пред очима нам je наш народ, Г. Министре, 
којн he се 1 јула о. г. на својим тешким путова- 
њима no мукотршшм и нерентабилпим пословима 
згранути кад сазна, да се од њега опет тражи иова 
жртва, да се од њега опет узима вишак цијена, 
док Јљеговим пословима цијена из дана у дан пада. 

He осврћемо се на многе рђаве и недовољне 
услове овог принудног осигурања, али не можемо 
прећи преко пеобичиог и огромног профита, који 
he сретном Европском a. д. у Београду на штсту 
сиромашног народа пасти. 

Рачука се тако с просечшш бројем од 5,000.000 
оутобусипх иутиика прско годиие у земљп, што 
само уз 2 дииара no путнику изпосп днн. 10,000.000 
г()Д11Ш11>11Х премија. Ако Европско a. д. у Београду 
ИСПЛ8ТН 11аЈ)оду за евентуалне несреће певјероватну 
суму од дин. 2,000.000 остаис му дии. 8,000.000 
сигурног годшшбог доходка. У тој je вашој спеку- 
лацпји, Господипе Млиистре, рнзик иашсг иарода 
чотири иута Belili пего Европског a. д. у Бвограду. 

Сматрајућл таио, Г. Мииистре, да сад у 
иашој земљп mije вријеме, да се народ силом гура 
у пробломатпчис и сиупе j)]i:!iiiv(^ мо.шмо илс, дн 
иам  у   Народиој   сиупштини  изволите  одговорптп: 

1) Зашто сте у име државе ииарода прихватп.т 
обавезно и скупо ост1гуран.е аутобуспих путнвка 
за  корист  Квропског a.  д.  у Београдуј' 

2) Да ли сте вољни nalili начвна, да се још иријо 
i. јула о. г. то осигурање стави ваи снаге ? 

У Београду, дана 15 јупа 1932 год. 
АлојзиЈ Павлич, с.р., Д-р Фраљо Грубор, с. р., 

Д-р Никола IhiMih, с. р., Д-р Ипап Лопчар(>вић,с. р., 
( ijciiaii Ваљпксц, с. р. и Jloitpo    KiiciKcitiili, 0. p. 

лежни Г. Министар унутрашњих послова изволи 
дати свој одговор на исту у једној од наредних 
седница Народне скупштине. 

Да ли Г. Министар зна да су наредбе банске 
управе o надзору сувоземнпх путева п одвише 
строге, које врло често у данашњем тешком времену 
економске кризе тешко падају na терет нашега 
иарода  a нарочито  сеоскога. 

Путари државних и бановинеких путева u 
непоимајући законске прописе достављалп су над- 
лежнима и за најмање крпвице грађане који су 
јаке казне добили и којима je немогуће исте пла- 
тпти. Дешавало je се да путари чине инат и пакост 
CBOjiiM грађанима. Кривнце истих грађана јесу 
што нпсу имали прописне таблице шш никакве 
на својим колима; други су кажљавани што се 
нису држали лево шш десно и трећи што нису 
имали винт-кочницу на колима. 

Казне су за исте одмераване од 150—750 дин. 
1) Према наведеном питам Г. Мшшстра имали 

могућности a с обзиром да je Народна скупштина 
многе кривичне трошкове народу ослободила као 
трошаринске и горосече, да се и од ових кривичиих 
трошкова иарод ослободи. 

2) Да се исти законски прописи укину, пошто 
je номогуће народу од истих грешака крпвица 
сачувати се, a имајућп у виду да сељаци-рабаџије 
вазда су уморни и искључено je, да као уморан 
у својим колима не заспи; тим пре што ми je поз- 
нато да у друпш бановинама оваквп законски 
прописи и не постоје; и 

3) да ако je немогуће да се народ ослободи 
од плаћаља .ових казни да се ово плаћаше казнп 
замени затвором пошто je немогуће да народ плати 
оволике казне a законом je предвпђено највпше 
15 дана. 

10  августа  1932  године 
у Београду 

Народни иослаипк 
Ми mu   Г,. lloiiomih 
за oped трнавоки 

Госиодииу 
Прстсодппку Еаррдне свупигпше 

Бвоград 
KopucTeliM се § 71 Закона o uiK.iditimM реду у 

Народној скупштшш, као народии иослаипк, чаот 
ми je иоднети ову интерпелацију с молбом да над- 

Гоииодииу 
Прстссдинку НароДве овупштане 

Београд 
lla осииву § 71 Закона o пооловном реду У 

Народиој скупитпш част ми je подиети ову ии- 
терпела^ју с молбом, да падлежни Г. Мтпи та]' 
пољопривреде шволи дати свој одговор на исту 
у једној од наредних седница Народие скупштинс 

Да ли Г. Министар вна да je у Срезу триавском 
у овој годиии град доста прпчиппо штсте грађаипма 
у Ј1>иховим иол.ским добрима. 

Овде истичем да je отптииа јеадписка јако 
oiai-elieiia. 'Гако на даи 23 јула тек. годиио нмено- 
ваиа општиаа ne само што je била ОШТдћена градоМ) 
BOII и 11])01)ала облака учииила je да су мпоге пар- 
целе заеађене разним уссптма толико упропашћввв 
да je и земља однешеиа. 

Према иаведеиом питам Г. Мтпктра пмали 
могу^иости: 

1) да со извршп »a лицу меета комисиј«'^11 

увиђај  на уироаашКепим  крајовима. 
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2) Имали могућностн да се грађанпма оште- 
ћеннм да новчана накнада, ако не no приносу no 
ектару a ono бар no уложеном труду и раду no 
ектару. 

3) Мишљења сам да no овоме треба хнтну по- 
моћ учшштп оштећешш грађанпма, пошто je народ 
у тешкој  економској  крпзп. 

10 августа 1932 године 
у  Београду 

Народнн посланик 
Мнлан В. Поповић 

За Срез трнавски округ чачанскн 

Господину 
Претееднику Народие скупштнпс 

Београд 
Ha осиову § 71 Закона o пословном реду у На- 

родној скупштпни, част ми je поднети ову интер- 
пелацију с молбом да надлежнп Г. Минпстар соци- 
јалне полптпке в народног здравља пзволп датн 
свој одговор на исту од наредних седнпца Народне 
скупштине. 

Да ли Г. Министар зна, да се врше егзекутившш 
путем паплате болнпчкпх трошкова од народа који 
je као болестан лежао у Банској чачанској болницп ? 

Како je народ a у већини сељачки сталеж ив- 
нурен тешким радовима a при том иемајући добре 
храно n удобности за живот оболевао те je морао 
тражпти лекарску помоћ у овој болници a пошто 
je због економске кризе финансијсгаг у данашњем 
времену псцрпљен n нпје у могућности да болиичке 
трошкове плати_ то оам мишљепЈа да би трсбало 
народ ослободпти a парочпто сељака од шхаћања 
свих до сада болничких трошкова, тим пре, ово 
ослобођсље троба учинити, пошто су се свима omra 
грађаиима могле опростити кривице за горосечу и 
трошарину. 

Према горе изложеиом питам Господтша Мн- 
нистра: 

1) Да ли има могућности, да ое сви болесници, 
који дугују болничке трошковс, a који су лежали 
у чачашжој банокој болппци као и у другпм бол- 
ницама округа чачанског ослободе од плаћа&а 
болпичких трошкова. 

2) Да mi je могуке да се једппм општпм рс- 

шењем ослободе грађани у нашој држави плаћања 
ових болничких трошкова ? 

9 августа 1932 годпне 
у Београду 

Народни посланик 
Милан В. Поповић, с. p 

за Срез трнавски п варош Чачак 

Господине Претседниче, 

Сваки пут, кад je која наша интерпелација саоп- 
ћена у Народној скупштини, морали смо за времена 
затражити Вашу интервенцију, да интерпелација 
буде пуштена и у штаипу. 

Тако je то било за пријашњих влада, које су ипак 
на све те интервзнције кроз Централни пресбнро 
пуштале у штампу бар оно, што се у Народној скуп- 
штипи радило и догађало. 

Међутим данашња влада, која за Народну скуп- 
штину има само силу, док нема никакве декларације 
ни програма, наређује државнии тужиоцима, да у 
штампу не пуштају ништа, што се односи на наш 
рад као народних посланика. 

Тако je ових дана због иаших интерпелација 
конфискован Јутарњи лист, a јуче опет Обзор, који 
јеоснованповеликом Југословену, благопокојном би- 
скупу Штросмајеру, није ни од туђинске власти до- 
живио ово, што je сад доживио од југословенске. 

Како се оваквим поступком Краљевске владе крњи 
углед, право и јавност Народне скупштине, a како 
сте Ви као њезин претседник први позван сва њезина 
прерогатива чувати, молимо Вас, да нам у смислу 
§ 49 Пословника изволите одговорити: 

1) Да ли Вам je познато, да се no иаредби Владе 
и државних тужилаца у штампу ne пуштају наше 
мнтерпелације, које су Народној скупштини саопћене, 
и да се конфискују сви они листови, који се усуде 
те интерпелацмје штампати? 

2) Кад Вам je сад то познато, што каните поду- 
зети, да од Краљевске владе бар углед и јавност 
Народпе скупштинеи праванароднихпосланика заш- 
титите? 

У Београду, 2 августа 1932 године. 
Д-р Иван Лопчаревић, с.р., Д-р Фрањо Грубср, 

с.р., Ловро Киожсвић, ep., СтјепанВаљавец, с.р., 
Д-р Никола IIm,iiI., с. p. и Павлич Алојзиј,  с. р. 





SKriooRAFSKe KaešK€ 

штк sm?S\\K 
VANREDAN   SAZIV 

ZA 1931/32 GODINU 

KNJIGA   VI 

OD LIH DO LV1 REDOVNOG SASTANKA 

OD 15 OKTOBRA 1)0 19 OKTOBRA  1932 GODINE 

BEOGRAD 
ORAFIČKI UMETNIČKI ZAVOD „PLANETA"       DOBKAČ1NA   UL. BR. }{ 

19    3     2 




