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код епидомијских  лскара,  морамо  преднидсти  и [фодита-     - необнародоваи       јер вшје иадлслсно 
за ове. поднесеп хиче се поступка no члану  133. Устава 

lio MO.MI' схватању, ту   треба   иравнти   pa- и у одређеном року. 
зликуј im за one заразпе болести, за које се иађо [1рсдсед1'ш1;  Миша  Трифуновић:  Прпма ли 
piiii.ior ;i,ii п\ треба изједначити ca еЈЈЈгдемнјскнм одбор овако како je прочитано, да се број ^ čim- 
(iiiiiciiiiM болестима, да со сложн^б и до цризпамо сш уредаба и број 33 списка уредаба вратс Mmii! 
нстЈ'  imfpa [у, a  ^а  све друге,  гДе то  опаслшсти (парстну   Иародног Здравља   icauo je  предложуо 
liiMii. д! cč imcTvim друкмијс. одсек? (Прнма.) Оида ho ис вратнтл Миппстаротв^ 

Стога  (-матрахг, да  ово треба  jbui  JCJJIIIII.VT ИарћДног !3дравл>а. 
прегледати. Q овим смо, господо, данашњи днелнв  ред 

Председпик   Миша   Трифуновић:    Нач(ЈЛ110 псцрпнли. ;.'.i  нд\'ћу седпицу  имамо.само једпу 
стављам на raacaibe овај предлог, јер je госггбдип тачку: Извоштај Г\г-. од^ека. (Глас: Нијо.нам р^здаи 
Јовановић  Mmii.i.i'ii.n  да  ово трсба  jom јсдапи.у! извештај.) Ову седш1Д.у закључујем, a  ii;iyliv  \\у 
[1реглед£Сти. »акпадно захшзати с дневиим редо(м; извештај l\ . 

Ko je против тога, да се  ono нримв   овако одсека. (Прима се.) 
[сако je Одсек предаожио, тај нека даие руку.-(Ве- Госишдо,-сада iraui pa i зависи од судара са 
ћинадиже руку.) Овај he се трећи случаЈ o иодп [)ат[ скупштилским. Ja вас молим, да'ви оста- 
фицираљу ових уредаба  вратити Одсску попово. ,,„,,,,, Цредседништву, IM да  ирема томе удешава 
Изволите сада чутп 4. тачку предлога Ш; Одсека. „,,,„   р,1Д,   Ако   Скупштнна   држи   седницу   [ipe 

Известилац   Већеслав   Вилдер :   Одсек   пре- иодне, да ми'заказујемо рад за после подае и, обр- 
длаже, да Qe врате Министарству Народнрга Здра' нутб. Увек he изаћи објава o држању седнице no 
вља ови предаети: брбј 32 списка. уредаба:  >Пра- клубовима. Вн here се, господо, o томе нзвестити 
nif.'niin: o раду у берберницама«, Е1еобнародовап, благовремено. 
пошто je то једаи чисто адмшшстративаи акт; и Даиашњу седатцу закључујем. 
орој :УЛ списка урсдаба: »llpivi.'ior за закон o осло- 
бођењу napiiHci;n\r хакса  n  o употреби  извеспих (Седиида je закључена ,\   и n 15 часова;) 

ДРУГИ САЗИВ. 

1.  ИГКДХОДПА  СЕДИИДЛ 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

[{РАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана 21. октобра  1921. годинс у Београду: 

Ирсдгсдаг.ао прлпрсмони  Председиик  Љуба Миша Трифуновић отвара седницу Одбора и 
Јовановић. caonnnaiii!.  да   се  прома   Пословнику   Одборском 

Присутни  чланови:   i.  Љуба  Јовановић, 2. <;>■•-■) 'i^1 извршити нов.избор ПредседпиштВћ. 
[Тавле Хнђелић, з. Недељко Д^ац, i. Пера Map- Предлаже  за   привременог  Председника  najera- 
ковић, 5. др. Љуба Поповић, 6. Шлосав Рајчевић, РиЈег ,|;ifl,l;l ™™wm Љубу Јоваповића. 
i. лр. Славко Шећеров, 8. Љуба ђ)андафиловић, Привремсни   Председаик . Љуба   Јовановип 
9. Фехим Курбеговпћ, 10. ОсмадБиловић, 11. Јован заузима   прједседннчко   меото!   ПреДЛаасе.   да   ее 
Ђоновић, 12. Јован Јовановић, 13. др. ("исти^лпг. пдућа ссднИца заЈ;алге за оутра у 9 н  '■   часова 
Поковић,   ii.   Веља   Вукичевић,   15.   др.   Жарко с дневним рбдом:  консти^уисасње Одбора, (Одбор 
Миладиновић и ie. др. Анте Дулибић. прима горњи прбдпог.) 

(Почетак седнице у п сати н ' i часова.) (СеДпица je закључ^на у м a у^ часова.) 




