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САДРЖЛ.1: S —■ Саопштење молбе за осуство народиог по- 
Пг.« ,. i        TI • сланнка др. Бранка Виколића; 

"и.ика III и IV претходног састанка;       . „з Удружене опозицнје. 
- — Саопштење Указа o ооразован>у КраЛ)ев- ГЈ 

(:ке Владе г. Драгише Ј. ЦвеТкоВића; Говорници: Претседник Верификационог одбора Појко 
3 -     Комсморатииии говор Претседника Вери- !|?Рки.ћ'    пРивРемени    секретар   Душан   Пантић,   Трипко 

ФИКациопог одбора Војка Чвркића поводом смрти у"1'■ 
'Фквеног поглавара католичке цркве Папе Пија XI; Дневни ред: Избор сталног Претседништва На- 

_ ^. 4  ~  Саопштен.е  извештаја  Верификационог родне скупштине: Претседиика, три потпретседни- 
"•ln('p;i o оставци на положај претседкика Вери- ка и пет секретара. 
'"IKi|uii()ii()r   одбора    Стеиаиа   Ћирића,   Миинстра Говорницн; Претседник Верификационог одбора Иојко 
Фосвете и o »збору новог претседника Војка Чвр- Чвркић,   Претседник   Народне   скупштине   Милан   Симо- 
кића;                                                           " iioiuiii. 

^ — Саопштење o пидиошељу оставки иарод- 
111х ""ciamiKa нв посланичке иандате; Претседнпк   Верифпкациоиог    одбора    Војко 

''       Саопштење o подношешу оставки народ- Чвркић; Господо народни посланици, отварам V 
"•х ^осланика на положаје претседника оиштииа; лретходни састанак Народне скупттине. ПозиваМ 

с      ' — Саопштење o подношењу оставке na no- привременог секретара г. Пантића да изволи npo- 
''■"iii'iKn  мандаг Угрина Локсимонића; мптатп заппсиик 111  претходног састаика. 

i.' 
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Пртремеии секретар Душан Пантић прочига 
записннк III претходног састанка Народне скуп- 
штине. 

Претссдпик Всрификациопог одбора Војко 
Чвркић: Има ли ко од господс шародних посла- 
ника да стави какву примедбу на прочитани за- 
писник? (Гласови: Нема!) Примедаба нема, обја- 
вљујем да je записник примљен. Изволите чути 
записник IV претходиог састаика Иародис скуп- 
штиие. 

Прппремепп секретар Душаи Пантић прочита 
записник IV претходног састанка Народнс скуп- 
штине. 

Претседиик Верифпкациоиог оцбора Војко 
Чвркић: Има ли ко од господе тародних посла- 
ника да стави какву примедбу на прочитаии за- 
пионик? (Гласови: Нсма!) Примедаба нема, обја- 
вљујем да je прочитани запионик примљен. 

Господо народни посланнци, изволите чути 
Указ o успајаизу оставке владе г. др. Милана Сто- 
јадиновића и именовању владе г. Драгитс Цпет- 
ковића. 

Припремсни сскрстар Душап  Пантић  (чита): 

„У ИМЕ 
ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА 

ПЕТРА II 
no мнлости Божјој  и вољи народној 

КРАЉА   ЛУГОСЛАВИЈЕ 

КРАЉЕВСКИ НАМЕСНИЦИ 

Уважавајући оставку коју су поднели: 
Претседник Мннистарског савета и Министар 

ииостраинх послова Стојадиновић Др. Милан; 
Министар саобраћаја Спахо Др. Мехмед; 
Мипистар правде Симоновић Мнлан; 
Министар пол>опривреде Стапковић Светозар; 
Министар просвете Кујунџић Богољуб; 
Министар ооцијалне политике и народног 

здравља Цветкови!! Драгнша; 
Министар шума и рудника CTOIIIOBUII До- 

бривојс; 
Министар финансија Летица Душан; 
Министар грађевииа Крек Др. Михо; 
Министар  без  портфеља Ђорђевн!!  Војислав; 
Министар без портфсл.а Кулсновић Др. Џафер; 
Министар војскс n морнарицс армијски ђене- 

рал 1 Icvuih Милутип; 
Миппстар трговиис и иидустријс Кабалин ииж. 

Никола; 
Министар физичког васлитања народа Мастро- 

вић Анте; 
Министар пошта, телеграфа и телефона Јова- 

noBnli Панта; 
Министар    унутрашњих    пословја    Аћимовић 

Милан; 
Министар без портфеља Сној Франц, раз- 

решавају их од дужности и стављају na располо- 
жеп.с, a постављају: 

За Претседника Министарског савета и Minm- 
стра унутрашњих послова Цветковића Ј. Драгишу, 
Министра на расположењу и народног посланика; 

За Министра саобраћаја Спаху Др. Мехмеда, 
Министра na расположсп.у и парпдпог иослапмка; 

За Мимпстра просвстс Ћирића Сгевапа, народ- 
пог посланика и бившег Претседника Народпе 
скугпптине; 

За Министра грађевина Крека Др, Миха, Ми- 
нистра na расположењу и народног посланика; 

За Министра без портфеља Куленовића Др. 
Џа(1)сра, Миппстра на расположењу и народног 
ткмаиика; 

За Мипистра воЈске и морнарице армијског 
ђенерала Недића Ђ. Милутина, Министра na распо- 
ложсњу; 

За Министра без портфеља Мастровића Анта, 
Мипистра na расположењу H народног посланика; 

За Министра без портфел.а Cnoja Фрапца, 
Мнппстра na расположењу n народног посланика; 

За Министра трговине и индустрије Томића 
Јеврема, народног посланика; 

За Мпнпстра потта, телеграфа и телефона 
АлтппармаковпЈи! Јована, народног посланика; 

За Министра социјалне политике и народног 
здравља Рајакрвића Милоја, народног посланика; 

За Министра шума и рудника' Пантића Љубо- 
мира, пародног посланика; 

За Миппстра бсз портфеља Миљуша Др. 
Бранка, народног посланика; 

За Миппстра полЈОпривредс инж. Бешлића 
Ннколу, народног посланика; 

За Мппистра фпзичког васпитања наррда Чс- 
joBnha Ђуру, народног посланика; 

За Министра правле Ружића Др. Виктора, 
бившег бапа; 

За Министра иностраних послова Цинцармар- 
ковића Др. Александра, опуномоћеног мппистра и 
пзвапредпог послапика у Берлину; и 

За Мипистра фипапсија Ђуричића Војина, 
управника Државне хипотекарпс банке. 

Претседпик Мппистарског савета n Мпппстар 
унутрашњих послова пека изврши овај Указ. 

5  фебруара   1939  год. 
v Београду 

ПАВЛЕ,   с.   р. 
Др.  Р. СТАНКОВИЋ,  с, v. 
Др.  И.  ГШРОВИЋ,  с.  р. 

Претседник  Министарског  савет^Ј 
м Мипистар унутрашших послопа, 

Драгиша Ј. Цветковић, с. р. 

(Сви пародпп послаиици саслушали су читап.е 
Указа стојећи и пропратили бурпим и једнодуш- 
пим усклицима- Живео Краљ!). 

Претседиик Верификациоџог одбора Војко 
Чвркић: Господо народни посланицп, прочитапп 
Указ Његовог Величапства Краља прима сс im 
snaibc. 

Господо народпи послапицп, католпцп нашс 
државе 'Стоје дапас завијспи у дубоку жалост по- 
ред гроба свога najnnnier црквспог поглавара 
Папе Пија XI. Зајсдпо с њима цео nam народ са- 
гиње главу и клања се великом духу, који je кроз 
седампаест година стајао na чслу католичке цркве 
и nf.iiiKOM истрајношћу, својом пауком и приме- 
ром показивао свету, да идеја треба да влада ма- 
теријом. У данашње тепжо времс међународних 
затегнутости љегова je рсч давала потстрека свп- 
ма који су вол^пи да свету очувају мир и свпма 
онима,   који раде na томе,   да сс буд^^шост на- 
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Рода н држава заснује на хришћанским принци- Др.  Антои  Корошец,  на  посланичке  мандате 
пима- за град Љубљану и Срез љубљански; 

У знак одавања   нашег   поштовања   позивам Др. Мехмед Спахо на посланичке мандате за 
господу народнс посланнке, да великом покојнику град Сарајево и Срез тузлански; 

Цр. Франц Куловец на посланички иандат за Усклмкну три  пута:  Слава Му! (Спи народни  no 

Mvl'r1"   УCMaj,Va СВТ^ Месга " тту:   Слава    сРез новомешки; Му! Слава Mv! Слава Mv!) ', ,  ., . 
Гл„ " ћоголло   lwi\iii.mli   ма   iiociaiiiniKii   маидат  за 

._ Господо народни  посланицм,   изволите   чути    Срез босашжо-граховски; 

Душан Летица на посланички иаидат за Срез 
коренички; 

Светозар Станковић, на посланичке иандате за 
Срезове новоканхишки и старобечејски; 

Хусејин Tmimili на посланички мавдат за Срез 
мостарски; 

Милош Драговић на посланички мандат за 
Срсз јабланички; 

Душан Трифковић на посланички мандат за 
град Београд; 

Каменко Божић на посланички иандат за Срез 
крагујевачки; 

Милош Цукавац на посланички мандат за Срсз 
раванички. 

.КЧЧап одборскм извештај 
Сскретар Душан i lamu h (саогтштава): Вери- 

фнкацнопи Одбор иавештава Народну скупштину 
Да je na својој седници од 7 фебруара о. г. иза- 
брап себи за претссдника г. Војка Чпркића на ме- 
С1'о г. Стевана ЋириКа, који je дао оставку на 
t>Baj иоложај, пошто je Указом од 6 фебруара о. г. 
имеиоваи за Мннистра просвете. 

Прстссдпик  Верификационог   одбора   Војко 
■вркић: Onaj извештај прима сс на знање. 

Изволите чути оставке г. г. народних посла- 
Ника na послаиичке мандате. 

Сскрстар Дутаи I lam uh (саоттава): Г. г. 
чародпи посланици извсттавају Народну скуп- 
"'ninv да, сходно § 21 Закона n избору народиих Претседник   Верификационог   пдборп   Војко 
послашика,   подносе   оставке na послаиичке   ман-    Чвркић: Прочитане оставке упутиће се Верифика- 
Дате, и то: 

Драгита UBCTKOBIIII па послапички мандат за 
Срсз mnuKn; 

цпппом одбору, 
Изволите чути изјаве г. г. пародних посланика, 

претседника општина, o задржавању посданичких 
Стеваи Tiiipnii на посланички иандат за Срез мандата. 

срсмско-карловачки; Секретар  Душан   Пантић   (саопштава):   Г.   г. 
Др. I.Ia(l)ep Куленовић на посланичкн мандат народни   посланици  извештавају   Народну   скуп- 

За Срез жепачки; штину да, сходно проггису §  12 Закона o избору 
Димитрије Магарашевић на  посланички  ман- народних  посланика, задржавају свој посланички 

Дат за Срсз бачко-паланачки; 'мандат a  дају  оставке  на  положаје претседника 
Инж.   Никола Kana/mu на посланички   иандат општина и то: 

a Срез осјечки; Душан Вујић на положај претседника Општине 
Tnpa Јанковић на посланички маидат за Срез грубишко-посавске; 

Чи"1ки: Петар Витановп!! на положај претседника On- 
Добривоје Стошовић на посланички маидаг за штине грљанске; 

Рез добрички; Фсрид Hepuli Јабланица на положај претсед- 
Тихомир Шарковић на ткмаиичкп мандат за ника Општине босанско-новске; 

Рез штавички; Сава Јакшић на положај претседника Оппгпше 
Душан Пантић na пооанички мандат за Срез у Српским Моравицама; 

^чшки; Алојзиј Михелчич на положај прстселника Оп- 
Др.  Богдан Стопар  на  посланички  мандат за штине цел.ск-е; 

Рез вараждински; Јожеф Шпиадлер на положај претседника On- 
Ђура Мккашиновић на послапички мандат за штине Cn. Ana; 

I'r; огјлински; Стојадпп   Павловић на  положај   прстседника 
Исмет Гавран-Капетановић на посланички ман- Општине петровачке; 

л'л^ за Срез фочаноки; Сава Вујић на положај претседника Општине 
Др.  Пстар  Kocrnii  na  послаппчкп   мандат   за у Гсптп; 

Рсз прњаворски; Маркп   Јурић   на   положај   претседника   Оп- 
„    Милап Добровољац na посланички мапдаг за mrinic града Суботице; 
^Рез клањечки; Мартин  Стебловник  на  положај  претседника 

Лр. Хивзија Гавраи-Капетановић на посланички Општине Шмартно об Паки; 
"андат за Срсз рогатички; Иван   Штрцин   на   положај   претседника   Оп- 

Владимир Казимировић на послаппчкп иандат штине Коменда; 
а Срез псгпттгскп; Фодор  Гелерт   на   положај   претседника   Оп- 
Милан Баџак на посланички  мандат за  Срез штине у Хоргошу; 

"•"адедовачки; Славко Ратковић на положај претседника On- 
Станоје Протић на посланички мандат за Срез штине љубин>ске; 

'''PaiiiincKn; Anacrac Чорбевић на положај претседника On- 
P    Војиславн Ђорђевић на посланички мандат за штине охридске; 
Рез кочаиски; Петар Чипевић на положај   претседника On- 

Господа impo.inn посланици извештавају Ha- штине царево-селоке; 
P Дну скупштину, да сходно пропису чл. 50 Устава, Сава Богуновић na положај претседника Оп- 

" '"',(-4' оставке на посланичке мандате, n то; штине батајиичке; 
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Урош Jlo.iop на положај претседника Општине 
улошко-борачке; 

Владимир Побијенски на положај претседаика 
()пшти'Не божићке; 

Аде.м Мармулаковић на положај претседника 
()пштине злокућанске; 

Јусуф Ћорозић на положај претседника On- 
штине лозаноке; 

Миро Протаћ на положај претседника Оп- 
штине града Пећи; 

Живко Ђорђевић на положај претседиика Оп- 
штине орланачке. 

Претседиик Верификациоиог одбора Војко 
Чвркић: Ове he се оставке упутити Верификацио- 
ном одбору. 

Господо народни посланици, ■ изволите чути 
још једну оставку. 

Секретар Душан riaiiTiih (саопштава): Народни 
посланик г. Угрин Јоксимовић, извештава На- 
родну скупштину да подноси оставку на посла- 
инчки мандат за Срез гррн>о-полошки, сходно 
пропису чл. ПП Устава. 

Прстссдиик Верификационог одбора Војко 
ЧвркиИ: Ona ће се оставка упутити Вер^фикацио- 
пом одбору 

Изволте чута једну молбу за отсуство. 
Сеиретар Душан Пантић (саопштава); Г. др, 

Бранко Киколић, народни посланик, моли отсуство 
за in o. м, збаг Крснс славе. 

Претседник Верификационог одбора Војко 
ЧвркиН: Одобрава ли Народна скупштина тражено 
птсустно? (Одобрава) Објављујем да je тражено 
отсуство одобрено; 

Дајем реч народном посланику г. Трипку Жу- 
пићу, да у ime шефова група дА једну изјаву. 

Трипко Жугић: У име посланика из Удружене 
опозицнје, част ми je изјавити, да посланици из 
свих опозиционих странака неће да учествују при 
избору скупштинског Претседништва, из рВзлога 
који су наведени у нашој изјави прс гласан>а o ве- 
рификацији мандата, и због nora напуштамо сед- 
ницу. (Левица напушта скупштинску двррану). 

Претседник Верификационог одборл Војко 
Чвркић: Господо народни посланици, прелазпмо na 
дневни ред: избор Претседника, три потпретсед- 
ника и пет секретара Народне скупштине. 

Гласање за избор Претседника и осталог скуп- 
штинског часништва, сходно чл. 13 Пословника, 
извршиће се тајним гласањем посебним листићима 
једновремено. Гласаће се у 3 кутије, које су у дво- 
рани постављене и то у једну за Претсед^ика, у 
другу за потпретседнике и у тр^ћу за секретаре. 
Mo/niM секретара г. Пантића да изволи извући ли- 
тсиће са именима котрплора и да их саопшти Ha- 
родној, скупштини. 

Секретар Душап Пантић: (Извлачи лпстпКс са 
именима народних посланика — контролојза). 

За избор Претседника; Делимир Петровић, 
Бећир Ђонлагић, Славко Николић; 

За избор Потпретеедника; Стојадин Павлрвић, 
Дано Милетрћ и Џахи Љу8а Патрногић. 

За избор Секретара: Др. Милин Стијић, Карел 
Гајшек п Mii.ian Баџак. 

Претседник   Верификационог   одбора   Војко 
Чвркић:   Молим   господу  контролоре  да   заузму 

своја места, a због раздавања листића прекидам 
седницу за кратко време. (Чује се: Добили смо 
листиће!). Пошто господа посланици изјављују да 
су листићи раздати, го одмах настављамо седницу. 

Молим господина секретара да изврти rtpo- 
зивку, a господу народне посланике, кад буду про- 
звани, да изволе ставл>ати гласачке листиће v 
кутије. 

Секретар Душан Пантић прозива народне no- 
сланике   да   гласају.   (Настаје  тајно   гласањс  ли- 
стићима). 

(Послс гласања). 

Претседник Верификациоиог одбора Војкр 
Чвркић: Госзподо народни послаиици, изволите 
чути резултат гласања за претседништво Народне 
скупштине. 

За Претседника Народне скупштине гласало 
je укуппо 292 иародна посланика. Од тога броја 
гласало je за г. Милана Симоновића 257 народиих 
посланика. (Опште бурно пл)ескаП)С и повици: 
Живео!) Празних листића било je 35. Према овак- 
вом резултату гласања, за Претседника Народне 
скупштине изабрап je г. Милап Симоновић. (Бур- 
но одобравање и дуготрајно пљеокање.) 

За Потпрстседнике 1-1арпдне скупттине укупно 
je гласало 291 народни посланик. Од тога броја 
гласало je за г. Алојзија Михелчича 263, за г. др. 
Драгана Дамића 264, за г. Нурију Поздерца 264 и 
за г. др. Пјекослава Милетића 1 иародни посла- 
ник. Празних листића било je 27. 

Према оваквом резултату гласања за Потпрет- 
седнике Народне скупттиис изабрапи су г. г. 
Алојзиј Михелчнч, др. Драган Да.мић и Нурија 
Поздерац.  (Бурпо пљескање  и повици:  Живелиј) 

За Секретарс Народне скупштине укупно je 
гласало 291 народпи посланик. Од тога брпја 
гласало je за г. Милапа Баџака 255, за г. Новицу 
Поповића 254, за г. Стојадина Ди.митријевића 255, 
за r. Нику Ћнпика 255, за г. Велжа Вишњевца 253 
и за г. Анту Ковача 1 глас. Пр.азних листића било 
je 35. (Бур«о одобравање). 

Према оваквом резултату гласања, за Секре- 
таре Пародие скупттине изабрани cv г. г. Мнлаи 
Баџа«, Пппица Попови1\а, Стојадип Димитријевић, 
Нико Ћипикр н Вељко Вишњевац. 

Молим господу чланове изабрапог претседпи- 
штва Народие скушптине, да изволе заузсти свпја 
места. (Опште бурно одобравање и пљескаље), 
(Изабрапи претседник Народне скупштине г. Ми- 
лаи Симоновић, г. г. потпретседиици и секрстарп 
заузимају места за претседничким столом.) 

Прстседиик Милал Симоновић: Госпрдо на- 
родни посланици, сматрам за дужност да вам у 
своје и.ме и у име својих другова у Претседништву 
топло захиалпм на поверешу које иам Je овим из- 
брром указано. Стараћемо се да то поверење 
оправдамо, придржавајући се у току свога рада 
строго прописа Устава и Закона o пословном реду 
v Народној скупштини и поступајући према свима 
члановима овога Дома подједиако и непристрасно. 
Мм ћемо Moim својим дужностима да одговоримо 
само тако, ако у свомс раду увек будемо наила- 
зили на сву пбтребну потпору код сиих чланова 
овога Дома и ми стога, преузимајући данас своје 
дужности, упућујемо свима најтоплију молбу да 
нам у нашем раду стално указују своју помоћ, 
како би  nam заједнички рад у овоме Дому био 
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што плоднији ii како би ова Народна скупштина 
одговорила очекивањима која се na њу полажу. 
(Одобравање и пљескање). 

Господо народни посланици, од постанка наше 
нове државе једва су протекле две лсцсиијс. За 
Живот једне државе и једног народа свакако 
кратко време. Стога je донста разумљиво ако хо- 
пемо да будемо правични, mro се у тако рела- 
тивно кратком времену и нису могла онако, како 
би се то могло желети, да реше сва питања која 
су нам се у новој држави наметала. Озбиљносг 
времена у коме живимо, догађаји чији смо живи 
Сведоци, намећу свима нама нароДним послани- 
Цима, без обзира да ли с.мо изабрани са једне или 
Друге кандидатске лист.е врло. велике дужности и 
одговорности. Ha свима нама лсжи нсторијска од- 
ГОворност за судбину ове наше лепе уједињене 
Отаџбине и целокупног нашег народа од Триглава 
До Ђевђелије и од банатских равница до плавог 
Јадрана. (Бурно одобравање и повици: Тако Je!) 
■^ све нас, и једие n друге, упрте су очи свега 
Нашег иарода из еиих наших крајева, који нам je 
Указао своје поверење, и on с правом очекује од 
»ас да и MU допринесемо свој део за осигурање 
ft>eroBe данашњице н за обезбеђење његове што 
болЈе будућности. 

Ми то, господо народни посланици, дугујемо 
н^ само нашим бирачима, ne само нашем потом- 
ству, — ми то дугујемо и сенима оних великаиа, 
ЗДих великих n далековидих синова namera na- 
Рида us свих покрајина, који су први почели 
l);Uimi na буђењу name националне сиестп и који 
СУ нам кроз поколења стално указивали на чиње- 
инцу: да смо једнокрвна, једпородна, рођена 
браћа, да смо једно и да нам свима спас и снага 
■"•''Ке само у једппству n заједници, (Опште бурно 
11 луготрајно одобравање и пљескање). 

Ми то дугујемо и сенима оних небројених 
наших див-јунака, чијим жртвама имамо да забла- 
''одаримо mro више пмсмо принуђеНи да живимо 
и У границама гуђих држава и што можемо данас 
Да жнвимо сви удружени и уједињени у својој 
3аЈедничкој и слободној држави. (Бурио одобра- 
li:il|>e и пљескање). 

Ми то дугујемо и успомени пеумрлог Кралљ 
' Јсдипител.а... (Сви народни послапици устају са 
СНо,јих меета n једподушно кличу: Слава Му! . . . .) 
• • • •» чији нам аманет свима мора стално лебдети 

пред очима. (Опште бурио одобравање и повици: 
Тако je!). 

Гоеподо народии послапици, свест свих нас, 
свест o тежини name дужпости n одговорнрсти, 
као n иелпком значају'задатка пред којим стојимо, 
учиниће, непоколебљиво сам у то унерен, да ћемо 
сви, ма n no цену крајн>их напора na n no цену 
побеђиваља самих себе, успешно пспунити очеки- 
naii>a која се на нас полажу, и тиме достојио оду- 
жити свој дуг према нашем младом Краљу. (Сви 
пародни посланици устају и једнодушпо кличу: 
Живео Краљ! — Настајс опште бруно пљескање) 
. . . заједннчкој Отаџбипи n целокуппом народу. 
(Поповно  бурно  Г1л>ескање). 

Дубоко прожет тнм уверењем, ja вас на крају 
ове  своје речи  молим  да заједнички узвикпемо: 

Да живи Његово Велнчапство Краљ Петар 11! 
(Сви народни посланици стојећи једнодушно кли- 
чу: Живео Краљ! — Бурно и дуготрајпо пље- 
скање). 

Да жнви Његово Краљевско Височаисгво 
Кнез Намесник Иавлс! (Сви народпи посланици 
стојећи једнодушно кличу: Живео Кнез Намесник! 
— Бурно и дуготрајно пљескање.) 

Да живи Краљевски Дом! (Оптте бурпо пље- 
скање и једнодушни повици: Живео Краљевски 
Дом!) 

Да живи Краљевина Југославија! (Једнодушпо 
бурно 11љескап,е и сложни узвицн: Живела Југо- 
славија!) 

Господо народнп послапицп, према нашем 
Пословнику o консгитуисању Народне скупштине 
биће обавештеп господин Претседник Миппстар- 
ског савета, и кад on буде Народпу скупштипу оба- 
вестио кога ће се даиа отворпш еедпице Мародпе 
скупштине, биКе наредна скупштипска седница за- 
казана, a ову, пошто je дневни ред исцрпен, са 
вашим npnciiiiiKOM закључујем. — Али како je у 
изгледу да hc ова размена аката Гппи извршена 
jom у току овога даиа, то je врло вероватно да 
ће наша будућа седница бити заказана још данас 
за 5 часова после подне. Стога молим сву гасподу 
народпе послапике да npe тога времепа буду na 
окупу у згради Мародне скупштине. 

Ову седницу закључујем. 

Седница je закл>учеиа у 11,45 часова. 




