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! -        СаОШ11ТвВ>в iMinmnaJa (>ii:n :i o ус mijun.V у шмипи 
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 вкаквих ивмева Преддога буџвта државант раохода 
1 прнход;, са Првдлогом фиаансжјсног вакова ва ajfvncvj 
ц*7*/38 годину; Предлога вакова o аромггу шиевнђв у векљв; 
Ред.к,,;, вакона o измепама " допувана у Вакову b аапоеред- 
'J »ореав n v Закону o порааи ва вокамва ввца u по- 

|есн<>м ослобођењу  лица  са двввторо » ваша .к-цс ■ Прцд- 
Га вакона o ввмевама и довуааш у Закову <> таксам«. 

], 8 Саопштење ваваштаЈа Фввансијсвог одбора o 
ЈЈРвДлогу вакоиа o ианвпама и довзгвама у Закову o цржаввој 
^"»арини, 

i      Захтеп ^rl1lmcтpu правдв o надава&у вародвш 
 ^адика с.уду. 
ван    * ""' Саопиггвљв o ковотатувоању Одбора ва проуча- 
ni,.!!!'   Зжовских   ш ;i   o  ваштвтв   иомл.орадштка  и  0 

камцгс. ""'I!,,.,' 

р^    г'     - l'l;iiwiiniij   l'.iamic   кимтрп. типл.ам.у   mina   Da 

' — Мп.иИ'  и  жалбв ил iKi|m,u». 
к    ■ Отсуства вародввз  доннш. 
<Ј      Равва акта. 
ДМив род: Утврђивањв лиеииог рода. 

I|]r ^l1 родовпи састанак Народнв окуппип ■  Ивво 
6 чути ваписник орошлога оаопшм- 

,     Секретар Гавро  Милошевик  арочита ваписнии 
'"'"■""■a састанка. 

Пјитссднии Д-р Коота Кумавудк: Ика лн шмо 
аршмлбв na uumicimi; .' (MoMii). Иримедаба нема 
вапионвк  ј«'   арнмАвв.   Ивводате  чути  ввввштаје. 

Секретар J'anpo Мнаоппвшк мошгаава: Сен{\т 
Краљепшк1 .1 vmr.iamiji' пзшчптава Иародпу скуп- 
iiiTiinv да je на овом XIX редовном оаоганху одр- 
vr;am),M 23 иарта  1932  года  уовојио у цвпхиа  и 
беа нкахвпх ивмена: Првдлог буџота државннх 
раохода и орихода оа Предлогом фвнашшјоког 
вакона ва будетоку 1932/33 годину; Првдлог вавсжа 
0 ароивту ттчтцс; Првдлог вакона o ааманама 
ii допунамб у Закову o ввпооредном иорсзу в За- 
кону i рвву na вбжвв>вна тда В DOpMItOM осло- 
MIIIIIMI.V   .iiuia   ia  дсисто])!!   n   mune  ДвЦв,   И   Иредлог 
Закона o наиенаиа " допуааш у Закоку o таксамц. 
Koju  гу   Mv  од отравв   Народнв окупшпшв били 
VII.VIHHIII  иа рад. 

Пр&пкедник Д-р Коста КуплвуЈџч Ови паве- 
ипаји upiuiaj; ое na внан>е, Ивволим чути потвр- 
iiiMic Законе. 

('.с.крпиир    Гаиро    Mii.ioiiit'iinli     гаопиггаиа:    Г. 
М&ниотар  хрговинв  и  иидуотрвјв доотвШБа Скуп- 
iiiTium   Вв   n.i'iiv   ai>viniy   im  јсдаи   ПОСврђеНН   иршв 
1>ак Звмона о гЈкмп.п.м грговачхим школавд, 3iiHOBa 
п    aOKOpOKO тртпачипм    ак-адсмпјами   u   Зцконц    0 
1 llimt|ii';uiiiM in'liv И Г. Мвниогар (јтиа.игцји доставља 
Скупшпшв ва M.CMV архнв^ доаи оотврђт мрим!' 
рак Фииансицјоког вакова ва  1932/33 годвну. 
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Прстадник Д-р Коета Вушшудк: Osa пзве- 
иггаји примају се na внаке. Извплите чути одбор- 
ски извештај. 

Секретар Гавро .Мп.кишчшћ саошптава: (l>iiiiaii- 
сијски одбор подноси Скуиштинв ма penle&e овој 
извештај o ПрвДЛОгу  закона o памсиа.ма и допуиама 
у Закону o државној трошаркнв оа одвојеним  ва 
нештајем  одборске мап.ппо. (Ипди вдућв састапак). 

Претссдник Д-р Коста Кумаиули: Овај ke 06 
извештај ставити na дневнв ред кад IO Скупшшна 
будв одлучила. Изво.ппч' чутп пздаваи.а суду р. г. 
народних  пос.ктика. 

СекрстаЈ) J'aepo Mn.iouii'Uiili саоиштаиа: I". Ми- 
ниотар правде тражи OBatuodieibe ва продужв&е 
крнвишот иоступка протии вародннх ооодашша: 
Стевана Шифтара за Двло В8 § 52 Закова o штампи. 
Садиха БаАша ва д&ш иа § 52 Захона o апашш и 
l'ncTo Ђокнћа ва дело пз § 301   Крчпичиог вакона. 

Прстссдти; Д-р Коета ЕСумавудк: Ова вазоввв 
I". Миниотра иравде уиутићв с« Ииунитетном од- 
бору. Пзволито чути конопогунсање Одбора. 

Секретар Ганро MH.IOIIICHIIII оаошптава: Одбор 
ва прпучавал.с вавоноких [фвдаога o заштпти ввм 
љораднвка п <> висшт каната вввештава да oe ROB 
гтитупсап 21 марта ток. год. и изабрао за претсед- 
ника г. Д-р Ниика llfpnl.a, за потпротседиика г. 
Мидована ЛаварешДа в за сокрота]>а r. Љубишу 
IpiKlij'iionulia. 

ПреЛевбмик Д-р Kocva Ку.мапудп: Овај иввв^ 
штај прима со на знап.е. Ивволитс чути вввшптај 
Главвв коитроле. 

Секретар Гавро IMILUMIICIHIII оаопштава: Главна 
ионтрода иввештава Народму скупштипу да ј*' na 
вваа впву са резорвом ва вфадвх Г. Мшшпра фв 
iiaiKiija no Јхмтмиу Миппстарског савета Г>]). 22011 
од 2 марта ток. год. у суми од 2,520.030 дннара ва 
иоплату равдине Иоаамокој вајаднвцв Краљввине 
Јупмдавцје no i'yi,H'Ty Млнистарстм оравдв ва 
1931 32 годину. 

lIpnTicDiiin; Д-р Когта l,"y>iaiiy,ui: Онај ВВВО- 
штај уцутиће м <I>miaii(iijCKn.M одбору. ИвВОДНТв 
чути отсуотж) вародаог аооланива. 

СекрвЛар Гаиро ИваотевЛ оаошшгава: Др. 
Марко Кожуљ, вародни аоодавнк, иолн да иу oe 
(.диГцји бодовакв до 5 апржла tm. год. радв лвчоаа. 

иретеевнил Д-р Koovt Ктшшудв; Одобрава лн 
Народна окуштина гоажвно огоуотво? (Одобрава). 
Отоуотво je одобрено. Ивволитв чути иодбв и жалбе. 

Свкребир   Гапра   Mii.ioiiifisiili   чпта: 
Душав Марпвоваћ, BeoipaA, жадв oe ва ре 

шања Првагоадншптва Миниотароког оавота вбог не 
оравЕпног оенвиониоа&а; Joen Ф. Планинц моли 
:;:i двјогоо нод Инваладохог оуда у Цвиш>у да му 
oe рвпш нмдба; Свмцв овда Љиое у Срвву драга- 
чввокон иоде   ii oe у ооноввој  школи Лиоанокој 
воотавн јадав  учнмљ;  Лдам  ЧаушевЛ,   Вв01трад, 
иолв ва оталну шоепну noictđi; Убавка (лојавовии, 
удова нв Чокота, Cpee внппш колв ва дејотво код 
старатвљ. оудцјв Среохог оуда у Вшпу, да oe в»вно 
рвшв&в u ваолеђу доваовЈ Догаа Etayprow), удова, 
tiar MD.m ва оталну вокоћ; Драгугав  MIMII. бвр 
бврив, Уашце колл ва дајосво, да му држава прн 
ми aiiMrim   оривваннца   o   ввиоплаћввим   боновима 
parna meve > вввову од днн. 21.560; ^нђа Буловић, 
С.ип.,  ШМШ   аа   (тату   моссчну   вбмоћ;    Иимиа   (.. 
Игтрипи!..   гевврадна конвуд у Жевеви иоли орв 
aiian.i'  годнна  ороведвввз   ва  вационалном   раду; 

'Гтра KaMeiiajioiiiili, Бе01рад,молв рвгулисање пен- 
бвЈв; Мнлорад -М. ПавлошА иоли прпвнап.о годниа 
олужбе; Јоснф Беспалец,  Иријопоље, моли да буД6 

реавтивирав;   Радоодав  Ј.   Лукаћ    иоли  да  буда 
реакгввирав у војсди у чив наредника; Братввои 
• i. AnTiili .Mo.in ва иоплату вепрвмљеве платв; Евш! 
лвјав  A.   Шчерб   иолв  врванањв службв ијјоведе- 
mi.v у руској војсцп; Тодор KocTiili   из свла Шојвт* 
Габор, Срез ппшавски, молв у ние свла да ce школа 
у  111.  Габору imiijiaBii; Мица Чемврлић   na Jlahapi 
Md.iii   ва   ста.ту   месочму   вомоћ;   Чедомир   НвДв*' 
HOBiih, Београд, нсадисава воступке Милића Јотвввд 
оиоара вварта  XI у  Пеограду, вбог влостављав»в| 
Стојав A. Јовановић, Врање.жалв ce на рад Epa*' 
оке  прометно  бавка    вбог  наплате  високе  каматс; 
Ншсола  ТемељкоииЈ!    ва Оиорана иоли за сталВЗ 
иесечву HDMOII као вационалвв борац; Хасан I lp0' 
.ml., оооадним из Љубушког,  моли ва OCUOCOIICJ

1
''' 

од  u laiian.a ве1фаввлно му разрезаног прирева " 
nopeaa; Млјо Кранчац   жалв со ua pemeibo Дврв*" 
дијн држ.  вмлевнвод у  Загрвбу   вбог отпушта** 
из службе;  Рудолф Скада   из Загреба моли рв1У" 
аиоа&а аевввЈв;  Нико C.  IIBKOBHII, Г)еоград, ^1""1 

ва повчапу iioMiii,; VKiiuKu Милуновић жалн ce li;t 

рвшев>е Вишвг инввлвдоког суда  абог уквдан>а nn' 
вадидв;  Мартвв   Корвв>ав моли за дејство да "З 
oe код пеког повчаиог завода орвбави зајам у Д1111 

'i")    50 хнљада; Jocini Матичић,  иввалнд, жа.'"1 ** 
вбог iH4i])ii.Maii.a ипиа.тдс; Мвледр Милевоввћ, ^к0" 
i.i  Md.m .ча аевввју вдв огалну IIOMOII; Д-р Ђорч* 
Гувашшо, лекар ва Г>оог,рада, моли признаи.о г111 

miN   годпиа;   llorup   M.   СпаООЈевић   моли  да   му  '' 
вопдатв  веиопдаћавв дода^ав као општинском Д(' 
ловођи;  Боаса  Црноглавац, пеиаиопер, молн  пр^ 
iian.c   годшна  олужбе;  Д-р   Војнслав   К.   РвстЛ 
лакар,  Баохрад, иолв оривна&е годива службв • 
мапредовам.с  u  iu4i3iijy;  1'улп, nji   Муриајер    И8 ^|а 

рвбора  Mo.in ва дсјство да буде аоотављев ва д1"'" 
ВИЧара ООППв У Марибору nm да му ce додг.ш гга'11' 
веоечна DOMOB; Спорт К"луб „Јвдинство'", Пирот' 
Mo.m да будс оолобођев од плаћања таксе на cti^\ 
оке врврадбе; Даринха Г. ll.injnl. моли ва .ii'i""1'1", 
код Вишаг внвадвдоког оуда да oe њено peII,e*, 
o додсл.пиап.у вввалидоке потпорв огласп паврпшв 
PHOTO   A.   Тервић',   оввштеник   ив  Лепоглаве, ^0, 

li1 

вривнање варохисквл година службо у годинс дг 
тавне олужбе; Д p Ахош Рац, пвнвионер ив ' 
јгиа Meni ва вопаап нвиоплаВвгаи npBHaftrteee' lCTl' 

n Јичу.тгаи.с веваиЈв; Милав С. ИетровиК, У'",'1'','ј 
Државне (рговачке атдамије na Иптол.а •M"lM... 
врнвнања годвна олужбе; Миливој Поповић 1|;| '' 
мупа молв  да   му  oe додели  државна 80мл»а л 

отална иеоотва помоћ; Мато li. Корди!!   на l Г'4'., 
вицо, орвв Виоочхо, M'i.m да му vi' понратп :| 

Голуб .'idioiinli Mn.in ва Д0Ј 
јотао 

> пре воплатв рачум путнизс Т01"1","!!,. 
nnli.   гоотноничар   ва   Вооанскв ''l ,. 

i;oja му jo одуаета; . 
.......aH'1' да му oe mro 

Гојко   Софрвнил,   гостионичар 
иолв да oe оа дн  од  плпћаља новчанА '"'''..i. 
Потар  Е^ринковокв Mo.in ва дрјство код Митк"1 ^, 
crna војоке n иорнарпцо да будо IIJ>IIM.I.(MI аа I"':"'i;1 

ног офвцира; Cimpa ^лексић, пуномоћнж 
Жагњана, Среа жеглиговски моли у »ме селв 
им oe одобрв оопаша отоке у држ. шуин ^<":IJ'',l.

v
Ti' 

Рим Hpannli моm ва 1сакнаду прпчињпно ""'^,, 
од отране државо; Драгутин •'.. Димитрпјсви'1 ^' ^ 
ва двЈотао да in oe код новчаиих завода "I"1", ,„- 
зајам дпн. S(i.(i(i(i; Желеаничкп олужбовици У 
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ско   жале се на решеље Дјјж. железница   Загреб 
8бог отпритан>а пз службе; Михајло Поповпћ моли 
аа прпзнање годпна службе   за пензнју; Анте Сту- 
napuli, Сплит молппрпзнап.е година службе; Славко 
Ми.mlien  из  Од10Љ1ше,  сроз   Панчево   жалп  се  иа 
рад Општписког поглаварства због незаконито на 
плаћепе порезе;  Јаков Ј.  Рајевски.  Београд моли 
88  сталиу новчаиу помоћ; Адолф  Клонгер из За- 
rpeuii, моли за правплио регулисаље пензије; Хата 
Kapapuli   пз Трујаиа моли за повчаиу помоћ; Дра- 
гутии М. ЈовковиК моли sa ослобођење од плаћаља 
петогодиипБе  порезе  као  колонпста;   Драгутин  М. 
•'oBKOBiih, Београд  жалп се na рад Окружног уреда 
8а ocnrj'paihe раднпка у Београду; Драгослав Ми- 
лппкови!!  жали се на решење Впшег инвалидског 
сУДа у Београду   због укидаља ннвалпдске потпоре; 
Д-р  Јоспф Моржнк   ii3 Крал.ева    молп да се пре- 
веде   na   пепзију   no   повом   чпповштчком   закону; 
Јоца Ракпћ   нз Меленоца моли за дејство да буде 
Примљен   у   државну   службу;   Славко   Кнежевпћ, 
трговац пз 1ЈЈтрбаца. жали се »a пресуду Врбаске 
финансиске  дврекцвје   којом јо кажнЈвн  на пла- 
одње новчаво кавне у суми Дин. 2200; Реџоп Бешпи 
11 Друговп 113 Козарца, Срез ирпједорски   моле за 
Дејство да им се дозволи попаша  стоке у плаипнн 
мКозарп' ; Мплорад Љ. Обрадовић жалп се na ре- 
IUOILO .Мпнпстра војске и мориариде због отпуштаља 
Из службе; .Милица Газнвода   из Београда моли за 
noBehaiLe пензпје;   Катарипа  Ииколајепи'!  пз  Бео- 
'"рада моли арианање година олужбе; Д-р Брани- 
а1ав M. CTanojeBidi, доцент Београдског упиверси- 
■feTa,   моли   призпаЈље   годппа   службе;   Блажа  Ђ. 
Стојановић из Малипе жали се на  екопома Среза 
'Кеглиговског    због   неправшшог   класпраи.а   зем- 
љишта и разрезаи.а пороза; Ката Иетковн!!, удова, 
Београд, молп npii3naibe година за пензпју; Косара 
JoBanoBiiii.   удова,   Бечап..   жали   се због укидања 
Јввадидске потпорс; Сава Ј. Мелпдови!!, пспзионер, 
Подгпрлцц МОјП1  призпал.о  ГОДИНа  службс за пеп- 
3l,j.y;   Спорт   Клуб   „Омладпнац",   Ипрот, моли   да 
"Уде ослооођен од олаћања таксо ва опортске при- 
l"'.l'ie; Миодраг Hojinr.uu.oBiili,  чшшвиик државног 
Добра,  Беље, жалв се nu илоупотребо чииовипка и 
Јоужбеника иа држ. добру    Бвље"; Месии одбор 
Црвеиог   Крота,   Пожега ужичка,  мо.чи  за  IIOMOII 
У људској и сточпој хранн 11а])ода Срсза пожсшког; 
^ветомцр    Jeneimb    из   Трнаве,   Сроз   оплспачки, 
М0|и sa дојство код Мпиистра правде да се п.егова 
*Ужба аротив Ђорђа Доиановића, учптеља, узме у 
Ооотупак; Инж. Конотанпш БожиношЉ, Лвсховац, 
^"'ni привнаљв ратних  година за надредова&е в 
"е|18ију; Cana I1, l^irapul. n другоип из ДобрОГ 
A^'u моло да со ввневв бановински Правилник 
" Употоеби народне онаге на нвдржавним пупчипма: 
Јоао Додиг, пенвионвр, моли да са пепзпјом будв 
■Фвведвн na iionii чиновнвчхн оакои; Милан Мило- 
^OBHJI жали ce na решењв Дунавскв финаношоке 
^вкЈ^ије обог отпушта&а ав олужбв; Лавар Чсб- 
:,;UII

III ni) Титела моли ва иввршвње оудскв пресудо 
У ствари своје рвхабилитацијо; Јапко Л. Јолтшни)!, 
'"" "'i.'!"!'    Мппистарстпа   п]1апД(!,    МОЛИ    ВрИ8НаН.в 
''"'Uin.i проведвних у адвокатура и оамоуправној 
^У^би   ва  напрвдован.е   и   аенвију;   Ридоваи  М. 
'""n^iimi,, инспектор Мивиотаротва аравде, моли 

"i"l;4ian.(' година проведених у адвокатури a само- 
^Равној  олужби  ва напредова&е "  аенввју;  Ни- 

'"•i T. Димитријввић, рачуновођа Кичввоког iipeo- 

степеиог суда, молп да буде реактивиран и унапре 
ђен у чин капетана II класе; Мплорад Стојићевпћ 
жали ce на незакоипти рад дпректора и појздпнпх 
службешша Пожаревачке жел. дпрекдпје; Владп- 
мпр Марвуш молп за дејство да буде враћен у служ- 
бу Мпнистарсгва coofipahaja или да му ce уважи 
оставка; Суд огаптпне оџачке у Срезу трстенпчком 
моли за дејство да ce одредп поновна комисија за 
премеравање п пласпрање земљшпта; Алекса Ан- 
дриН, пензпонер пз Кочана, молп за дејство да му 
ce нсплати неиспд^енн зшчви. и породпчни додатак 
на скупоћу; Паула Цихлар, удова пз Загреба, моли 
за додељивање пеизпје; Инж. Јуро Хорват, проф. 
универзптета у Љубљапи, молп признадБе година 
службе проведенпх у прпватној праксп; Светислав 
Богдановић моли за сталну новчану помоћ; Шпма 
удова Јакова Руи>е, из Шибеника моли да joj ce 
додели удовичка пензпја; Владплнф Ристпћ жали 
ce због отпуштан.а пз државне службе без пензпје; 
Трифун Недимовкћ пз Прпједора жалп ce на ре- 
шење Дир. Држ. Жел. у Београду због отпуштања 
пз службе; Спмеуп Скендерија молп за дејство 
код Среског суда у Баља Луцп да му ce кућа и зем- 
љпште оставе и даље na ужпвап.е пошто су псте 
продате на лпцитадији за дуг; Дон Стјепо Крешић 
из Раме молп да му ce у срезу Лпвашском додели 
аемља која му као добровољцу прпгада; Тихомир 
B. AnTOHiijeBiili из Београда моли прпзнаи.е го- 
днна службе; Општппа Иетпичка, Грез ваљевски, 
молп за помоћ у људској п сточпој хранп; Младен 
C. Обрадовпћ, пуиомоћтшк села Стрмостена, срез 
деспотовачки моли sa дејство да ce одреди комиеија 
sa клаоиракв земљишта; Вујадип ЗонјЉ моли прпз- 
naihe година службе sa пензију; Владислав С. 
Hnuiili из Крагујевца жали ce на решење Окружног 
уреда sa оспгурање радипка због пеисплате пови- 
шаце; Михајчо Ражнатовић из Цетшља молп за 
сталну месечпу IIOMOII n.iii попзпју; Радош п Васка 
БулатовиЈ! пз Врал.е Mo;ie за сталпу месечпу иомоћ; 
Добривоје М. JaKOBJbeBidi us Соко Баље моли приз- 
naiLe година службе; Стево Иешовнћ us Берана 
моли за сталну месечпу соиоћ; Mn.ian J. Маџар 
ив Цстпл.а молп sa лензију или сталну месечну 
noMoIi; Вјекослав Радовавш!, учитељ пз Сплита, 
молп sa дејство да ce jnerona дпсдпплппска крпвпца 
правилпо иследи; Општппа костајппчка у (резу 
рађевском моли sa дејство да ce одреди комисија 
sa премераваже вемљишта; Мо])авка С. Ђор1)еви11, 
удова us Бучума, молн sa дејство кодИпвалидског 
суда да joj ce решеље o додолсл.у плваллдске пот- 
поре огласп изврилтм; Томо Шимлца моли да му 
ce noiioBo додеав уквнута инвадидска иотпора; 
Трајко С. AiiTiili, учлт(!л., Бооград, моли лрпзлал.е 
година службе; Божица Марков^к, удова, жалп ce 
на рсшел^* Ввшег внвадидоког суда због укидаља 
ллвалидске потпоре; [1врб lllupan 1Ш Загорица 
моли за псплату iieiiciuaiieiic лпналпдокв потпоре; 
Mapa Mnimli лз Кошкс моли sa рвгуЈШоа»»в лслзпје; 
Грађали OimiTimc Луковичвв у i Ре8У колубарском 
моло sa хитпу IIOMOII у л>удској п сточиој храли; 
Фрапц Чад us Пеоница жали ce на решел.е Дир. 
држ. жел. због отлуштал.а ив службе; Пикола 
Зднјелар из Крв>ака жали оа на рад Среског суда 
у Крл.аку због недоношења одлухв no л.еговом 
слору; Mapa 14. KaTiili, удова из Солина, моли ва 
сталну месечпу IIOMOII; Грађалп пз Иовог Ррада у 
Срезу копривлнчком моле sa дејство да ce обуставе 
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судске иаплате за дуг н продаја њихових пмања на 
лвцвтаЈ^ијауа; Ввпнмир Ђ«р9сашовА,Јчамљ врцокв 
народне школе у Трсту, моли оривнаке година 
с ужбе; Удруанољв ратпих иивалида, Сента, молв 
ва оолобођвв>в од nnahajba пореза на куће у којвиа 
стаипју инвалидоке породице, a које им je држава 
иодиг. a; Иван Купц из Љубљапе молп за дејство 
да, будв поиово враКен у службу државиих нш- 
левшаца; Мартин Фдво из Марабораи Фрвнц Хри- 
бар пз Шиарја моле за дејство да буду поново вра- 
i.t'im у с ужбу државних железница; Стојан Ј. 
Равић, чнновнив Жеаевничкв Диреедије, Београд, 
молн оривна&б годииа службе; Јела Свобода, удова, 
иолл да joj се додели пензија; Момчило М- Боно- 
Biili, Hum. колв за сталну месечну помо!.: Равиолав 
HeroBul. iK) Жупанца, Срез коаубароки, ноав вв 
дејетво код начеамва код Среза колубарског да се 
обустави наплата и продаја његовог имања до ко- 
iiuMin' распра. 

UpducedKU* Д-р Ковта h'yvaiiy.ui: Све ове 
иодбб п жмбе уиу1.ују се Одбору за молбе и жалбе. 
Ивволите чутп равна акта. 

Свкрет p Гввро МнлоиичшК чита равна ак»а: 
Ошгаина Kumi подиоси преставку o шпкидни.у 

учитвљске школе у Шибенику; Управа кадастара 
Св. Грачаница доставља преставку o доношги.у 
Закова o обаовв цркве Грачанице; Жиадрад Ђор- 
IM'IUII, n;i l'.aii.nuo, рез трнавскп. иодноов дфеотавку 
o ввиеаама н допунама у иовом Инваввдоком ва- 
кону: Грађава Ошшинв ружкгомлхе у Ореау мш 
деновачком подиосе преставку o раздужол.у оа&ака; 
Бачко аољоарввредно удружеље, Сомбор, аоднооа 
ареотавку o ваконокои пред.:'огу o промету шпшвцв 
у ВОС&н; Ратав ппва.шди из бановписког лечи.птпм 
. БрвомтцГ код Загреба подносе првотавхЈ o м- 
иенаиа мовог Закона niiua. идског; Спорт № у€ 
, Иобеда", Нирот, подиосн претстанну 0 МДОбођшу 
од плаћа)1.а таксе на спортске приредбе; Инва ИДВ 
na Уба п ОКОЛВНв подносе преставку 0 имешама u 
допунаха у иовом Занопу твалидоком, „бвеаа 
тиви&оких дававцвв", ЉубЈмва подвоои првогавку 
,i вевапоолшоотв и радутвтв радеввка; Удружвв»в 
дишкмвраввх мхнвчара! Сарајово, аодвоои прв- 
тст.шку o вшвнаха ■ допунама у Занову o срвдн.вм 
тгмтчкпм    п   иушхВМ   заматским   DIRMUCa;    ВаНО 
градарв п  воћара п Ад«кмвдровца  ■ахва&ују   м 
НарОДВОМ Прстгтаиииттиу na лонстој  вД  УП"  O УКИ 
дан.у тровшрвв« ва виво " раквју;  Мво   Бурвћ 
пз Загрвба   аод м 1фво*авку o иммнама у вахов 
CI.MM [фвДЛОВШа 0 ЗЈМИтптп ввм&ора№Шш n ввовни 
камта; Друштво југооловввааа оррвкуптурам тех 
ничара,   Нраг,   ооднооа   вр«втавку  o   иаманама   у 
ЗаКОВу  п  ср.мн.пм  ПЗШВЧХИМ   iiiKiuaMa   n   трг.   ака 
демвјама; Миаав Цпспсоип!.. пилугтЈтјалац u Раж 
u.a,  ВОДВООВ  паисттај  (i ]'алу mora  И. ИВв;  Јуп 
вевокв   оама   трвввеаооти,   8aipe6,   подноов   овој 
ОрвДЛОГ   0   iia.M.'iiiiMa   n   лицунама   у   .'iaiamv   0   tpO 
шарввв; Јужвв Саовбаоха оввачив оавев,  Бвоград, 
аодвоов ареотавку o иманајц у фатавоијоком вв 
кону ва  1932 33  аоводом оодобођења од  апавала 
тажов вмавеаввз aeatfaaa. цууппава; Овшпша пи 
бачкв,   Шабац,   подвоои   праотавв^   "   ввуквдалу 
шапачич'   ШМВавИЈв   ii   VMiiTiM.ci;«'   шхолв   у    HlaiDt.v; 
Чехооаовачхо Југоеловввокв аип у Врвтиолавв под- 

воов   преотввну  o  н*ухвда&9  југооловвввког  ивв* 

зулата у Братислави; Месна задруга за цољопрт 
вредии кредит у Пурачићу (Тузла) иодиоси прв: 
ставку o вредатврању вадруга no Првввлеговавој 
Аграрвој Банцн у ЈЈвограду; Ректорат улввервв- 
гета у Загробу подносн своју преставку o npejt 
.IOIV Фииапсијског закона ва 1932/33; Савез Пцос- 
копа В филмских завода, Загреб, доставлЈа Јуезолу' 
цију са своје главие скунштине; Удружсис насв* 
л.сиика у CoiiTii подноси меморачдум o воложају 
својпх чланова; Југословенскн ногометпп оаве8| 
Београд, подноси преставку o ослобо1)ењу спорт- 
ских друштава од luialiaii.a. таксе на снортске при 
редбе; Среска оргаввавцвја Савоза добровољаца У 
Требва у подносн проставку o побољшвњу im.io- 
жаја спијих чланова; ДрЈтитво железнлчких пепзи- 
ОВвра у Љубљани подносп преставку o регу.шсап.у 
вевввја овојих члапова; Клуб внвалвда офвцвра i' 
рахввка ратом ооаквћшвх у Бавграду оодвоов 
оретотавку o ввмевана у новом Закону вввалвдскоК« 
(iiiiiiTinia имотска подноси преставку o веуквдав>Ј 
учитељско школе у тнбепику; Ошотвва a.iajiiun i;a. 
Срвв швбеввчкв, подноси праставку o неукидаАУ 
учипм.гких iiiKoia, у Шибенику; (.lane:) мета ictaH 
радввка, Јаоеввце, Сплошпа делавска ввева l'o- 
гашка Слатвва, Савоз металских радввва, Лесдај 
Савез Рудара, Ва шм, Опшги радавчкв Совев^ 
Рвбввца на Похорју, Савсв нвталсквх радввка) 
U'.i.i-, Савва живпл.ских радвшса, Љубљааа, Осред- 
н <■ друшхво, Стари 'lpr, Совез металских радввКв| 
Мута, Осродн t> д]1уштво, Ракек, Савоз металскв* 
радвика у Фадн, Удружв&е брчЈачко-власул»ар" 
(кпх радввка,Јћубљава, Савоз орвватрвл вамвпи* 
мпка. Ma])ii6op, Савез металскпх радввка, ШторвЈ 
n Мстстроковпн одбор 3. Д. С. Ц. 3. Ј., Марвбор! 
вОДВОСв преставке o незапослености n iir.iviaii'J11 

радашка; Савоз аграрнпх ааједнпца ваБ. Г>. и Ci 
EioBB Сад, доставља своју револудпју ов гилт"1''1' 
окувшгвав o тешком положају својих ч.кшова; 
Преотавоацв Мвонва; земљор^ишчких вадругв i;i 

овоје годшпња охушипша у Ћупрвји вовлрављаЈУ 
рад Цародва окупшпшв; удруже»њв гоствоничара! 
хотедвврс п кафвџвја ва обЛаот Крувхевачку ооЏ 
Hooi врвотавку <> срошарнва ва ввво и ракијУ! 
Звева ншвшбовхп двлавцев, оодружввца Марвбор) 
Саввв M'-T.i.i(i.ii\ (тлшпса. воЈфувшвца Зрече, СвлР' 
mila л^лапска .^.сза. аодружввца Рушв об Драа*« 
Зпсаа py;i;ipiij<'", подружпица, Мижвца, Савеа М* 
T...iii4iix радввка, водружввца Слов. ПмстЈтда, <;l 

ne:) MCT.I icKiix радшша, подружввца Гушташ, {)и' 
urni радввчкв оавав аодружваца Слаткв Вр**« 
аодвоое овоје npeofaoiM o вавапоолевосги и рвду*" 
цвјв  радеввха. 

IIп, iTiciiuuK Д-|» Коста l>y>iaiiy,ui:< Ina раана ai;Ta 

прммају   сс   na   ananс.    I Ipc. laaiiMo   na   ДВОВВИ   1и''1' 
Утврђввоње дввввога рвда. Предлажеи да лапами1) 
<i'.umjiy ааил.учпмо n ла na ДВбВВИ ред аа ИДУ^У 
ОвДВВЦу   cTamiMu   ii])eTpi'C   пашчптаја   ФиианСИЈОК0? 
одбора o ванввама и допуваиа у Закову o држа^ој 
гровшрввв. Првма лв ое onaj предложеви л.п|",!"11 

рвд (Првма oe). Према томв објављујем да je .ui''1""! 
рад ва паргдиу мдвацу прпм.мчг Ову седнЈВД 
вах&учујеи, e другу вакввујвм ва оутра у 10 часовв) 
оа  дпсштм   радом,   који  je  Скувштвва   примвл4, 

Свдввца je вакључвва у 10.30 ааоом, 


