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Иригутми  (V   ова   Г,   Г.    МпнпстЈРп   ' i'M    Mmiin тра   гргошшв    м    iiii,;yi Tjuije   Др.   Алберти   Крамери, 

Почетак у 10,35 часовс! пре подне. 

C A Д P Ж A J ! 
1 — Чнтан.е вшшсшцш; 
'•i — Уки o оотшца Вдаде г. Bferpa Жжвковмћв  i o 

""рввовању Владв г. Др, Војвсцава ИарншнипАа; 
:; N i.;i.i  (i  ;i;iir.VM;ni.v    Мииигтра   ППШШ8   И    ппду 

'l'nji' i. Др   \ |берта Крамвра од етраве Машктра  DO*O 
■ЧЦиредв i. ЈураЈа Демет] rta; 

I      Оставка г. Петра Жнв вћа ва мавдат вародног 

5 — Смшпмм aucoBCitor армпога г, Мшшстра ооци- 
!"*** ШМШТШИв   II   МрОДВОГ    ИДраи.ч.а < I    г\ ;n'iii iiin.v    СКуПОћб 
'.'■"""ишч   иамлрцица и  r. Инвистра  фвввчмог  ваепвта&а 
Ј'"11"! ;1аш)на o подизаљу домоваидрупа обЈеката удрЈ 

t'"
]u'x и установа, којв ШадаЈу у вадлвж !i штвотарства 

'u фианчко васпптап.и парода; 
j       . h-i, трацмја   I \w nm w 
Диопни ррд:       NTiipbniuuue ,uic'iiii"i  рвда. 

васт 'оиорипцн:   iipi'rct'iimii ((инногароног  савата п Ми- 
T;il' и  i|...im\   i.  i.i  Др.   BoJlOJItB Ma|iiiiii>nmil. 

..   V  in ,, 35 .,;„.,,„,.,  у дворшу улаав чдавовн 
M'iii.fiici;,.  владв  im   чслу  оа   Првтовдником   Mmm 
.''■'■"■Mii- оаввта  i    Д |> Војиолавом Маринмовмћвм, 
''"'^   НарОДНИ   ПООЛаНИЦИ   П08ДрП1«.1,!1Ју   Ц.Ч.ОСКИИ.СМ   и 

11иицима: Жи1 ! 
^Првтседник   Д-р   KoOTi   V&MMgVM''   Отварам 
il   ^^    родовни    оаотанан    Народ туташтв. 

'""'I11'''' 'ivm ватииши арошдв мднице. 
''"./'(» ,/,д-рДраг<».1,\Г|  јеврековаћ а\ иавв 

",'IIIIK \ \ \ i\ редовногоаотавма Царод цЈушвтинв. 
ПрвЛеедни* Д*р Коота КукааЈГДКЗ ЈЛиш ал '<" 

^и'  Приметбо   na   прОЧМТШИ   МШШиШК?   (HrMii)-   По 
^,1" '"-ма. прочитан вапионив j«- примлвн. Иаводите 
'"'^'^'п. N ,,■,,, ц,.  ц.   крала: Чива: 

ми 
\.1ЕКСЛНДАР I. 

no мм.питп Војцјој и no.i.n народној 
Краф .ivroc.iuniiji' 

N ii.iii.vjvlin   игтавку  коју  су   11нм   поднвДН: 
Претоеднак  Нашвг Мнниотарохог савета Жив- 

i.niuili  P.  Пвтар; (Уокпици: Жнвво!) 
Ihuii   Минвстар  кнострант  аоолова  Д-р  Ma- 

ринковић Војиолав; 
liani Минвотар трговнае u вндупрцјв Д-р Кра- 

мор   ^дбврт; 
llain   .Mmmi'Tii|i  ООЦВЈаДНб   ПОЛВТИКв  И   ВврОДНОГ 

вдравља Иуцсл, шкш; 
Ham  Мвнистар yiiyT])aiiiii.ii\  пословп Д-р Срш 

idili   .Mii.iaii; 
Ham    Мимистар   IIJIOCKI'TC   Д-р   Kojnli   ('..   Дра- 

гутин; 
Ham   MiimicTaji   иравде   MHKI'IIMOHIIII   Г)0/Кидар; 
Ham   Мтиктар  тума   и   рудпика  Д-р   ШлбвНИК 

Станко; 
Ham   Мииштар  оаобраћаја   PaflHBojoimli   .laaap; 
Ham Миниота] љопривредвДвммрови)! Јурај; 
Ham    Мттгтар    граЈмчтиа    ll])('h-a    II iiiid.ia; 
Ham .Мпмистар војоне в  морварице, Арииски 

lii'iit'pa.i   СтОЈаНОВШ   '<I>.   Драгомир; 
Ham  Миваогар фннавоцја  Д p Ђорђввић   Mu 

трад u 
Ham   Мтпитар   фхввПКОГ иапппац.а иарид;! Ј\-у 

li'lja.i.cimli Драгаи раарстаиамо их   ОД   дужНОСТИ 
и   •■тат.амп   на   риспо.тжоње,   a 
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llOCTAl;. 1.ЛМО: 

За Претседннка Нашег Мивистароког савета и 
Нашег Министра нностранм аосдова Д [) .Nh'jum- 
коввћа Војислава, Министра ни расположељу и 
паЈјодпог послаиика;  (Усклици:  Живео!) 

За Нашег Министра трговинв и ивдустрије 
Д-р Крамвра Алберта, Миниотра вв раоооложвн>у 
п  вародног послаиика; 

За Нашет Миввстра ооцвјадве полнтвкв в ва- 
рвдвог вдравЈБа Пуцол.а Ивана, Мивнстра ва pao 
воложе1В>у п иародпог посланика; 

За liaiuor МипистЈЈа vnvTjiauin.iiN аоолова Д-р 
Сршквћа Милана, Мииистра на раополоЈКвн>у и im- 
родиог вооланика; 

.'in Нашег Мнвистра орооввтв Д-р Којвћа С. 
Драгутипа, Миввотра на раоположев>у " вародвог 
иослаиика; 

За  Нашег Мнпнсфа  арОвдв  MaKOBHOB^ia  Bo 
жвдара,   мннлстра   ва   расположеЈ!.)-   и   аародаог 
посланика; 

За Нашег Минвотра шума в рудввка Д i> Шв- 
бввнка   Стапк;!.   Мтпктра   ва   расВОЛОЖвЉу   м   iin- 
родиог воодавика; 

За Нашег Миниотра оаобраћаја Радивојвввћа 
Лазара, Мииистра ва раополо/кои.у и вародвот no 
сланпка; 

За Нашег Минпстра пољоирпв])!';^ До.мстроии!^! 
Јураја, Миннотра ва раоположев>у и вародвог no- 
одаввха; 

За Нашег Миввстра грађевива Првку Наколу, 
MiiimcTjia na распол6жев>у и народвог аоолаввка; 

За Нашег Мивш&ра војокв " корварвце, ^р 
миског ђеверада СтојановЛа Ж. Драгомвра, Мв- 
мпстра na расдоложен>у; 

За Нашвг Миниотра фннавовја Д-р Ђорђвввћа 
Мплорада, Мнниотра вв  раоооложвњу и 

За Нашвг Мшшетра ф1Ашчког ваопн¥ав>а варода 
Д-р Kpa.i.i'niit.a Драгана,  Мивистра us раоположвњу 
и  варОДВОГ   мослапика. 

Претоедввв Нахаег Мивиотароког оаввта и Наш 
Мпнистар   вностравнз    шова  ввка   нввршв  овај 
NKaa. 

4 адрнла  1932 годиве 
v Београду. 

АЛЕКСАНДАР с. р. 

Претовднии Миииотароког оавета 
Мивиотар нвоотравм поолова 

Д-р и. Иаранковнћ с.  р. 

(Скушптвва j«- отојвћн саслушала овај Укав 
li.. В. Кра&а, аклашфајућн бурвим уоклицвма: 
Живео! Његовом Вдлотавотву при помеву Њвговог 
Имспа). Иаволвтв 'ivin још јадан Укел Њ. В. Краља. 
Mirni: 

Mil 
^ЛЕКСАНДАР I 

ПО  МИЛОСТИ   БОЖЈОЈ   11   ВОЉИ   II ^РОДНОЈ 
КРАЉ ЈУГОСЛ \mi.ii. 

Пошто be ое Наш  Мивиотар грговввв и ивдј 
стрвје Д ji   Краивр  Алберт бавити  ваввово  врвмв 
>  ивоотранотву го, на аредлог Првтовдввиа Нашвг 
Мвввстароког оаввта и   Нашвг  Мввиотра  ивоотра 
miš аоодова a ва оовову чл.  12 Замова o урвђвњЈ 
Врховва дртавва управе 

аОСТАВЉАМО: 
3a ваотупввка Нашег Мвниотра трговине џ. ивду* 
стрије Деиетроввћа Јураја, Нашег Мввистра по- 
љоврввреде. 

Преинзедввв Нашег Мвввотароког савета и Ham 
Мвввстар ввоотраввх воодова века iiaB])iiiii onaj 
N h-aa. 

i   аирпла   1932   ГОДВВв 
у  Г.»'|)Г]1аду. 

АЛЕКСАНДАР с. р- 

Претседввк Мвнистарског савета 
Мтпктар ивостраввх  послова 
Д-р !>. Иарншмввћ с. ]>. 

Ивволита саодушатв ортавку на пославичкИ 
маидат вародвог вославвка Г. Иотрп Живковива! 
Чвта; 

Веоград, 5 априла  1932 ''• 

Гооподвве Претседввчв, 
Пошто оаи Ујкааои ll>. Величавства Кра** 

Ађ.Бр 6481 од i апрваа 1932 г. реактввврав (upa- 
lim у војоку), vo MU j«.' част ва оовову чл. 55 ичл« 
57 Устава КраАввине Југоодаввје, као и тачкв -• 
оаратрафа 13 Закова o ввбору вародввх пославввв 
ва Народву снуиттину водвети оотавку на своЈ 
тнмаипчкп маидат као восвдац вемаљске ll^<"r,, 

ва ввборика од 8 воввмбра 1931   годвнв. 
Првиитв, Гооподвве Претседвиче, увврвн>в " 

MI>.\I особвтом аоштова&у. 

vpMiiciai Ђеверал 
Иетар Г. Жввввввћ с   I*- 

Прочвтава оотавка ва OCBOBV члава ll"> Заковв 
o пооловвом раду у НкродвоЈ скупштвнн бввв 
упућева Верифлхацвовом одбору. Ивволите ''У'1'11 

ваковоке врадлогв којв \<\ ваи оаопштвти. Г. М* 
нвотар ооцвјалнв волнтвкв и народног здрав*а 

аодвоои Скушотвви аа решење Предлог вакова " 
суаицјап.у скупоће вшвотви! намнрпица, a !"■ ^" 
циотар фивичког вао1шта&а варода подноси Скуи* 
inTiiim n.i pcini'ii.i' Прадлог вахова o подиваЈ*3 
доиова и другиз објеката удружвша и установа» 
која опадају у вадлежвоот Мтпитарстн.ч ([таичко 
ваопвтан>а народа. 

За ароучаваље oma ваконоквз  предлога  >]'лЛ 

браћа оа варочити одбори кад то буде (.KVIIIIII'
11
"' 

ОД l V'lll.l.'i. 

Има  рвч   Претоедввв   Миввотарског   саввта 
вввиотар  ввоотравив порлова   р. Војислав  M;'!"" 
КОВВћ.   (ll.i.i'CK.'iii.t'). 

ПрвШеедник  МинисШтрекое сав mu u  Мтпк'1"''!' 
иноетраних послова д-р ВоЈмвхш Марншмвнћ! • 
сподо вародвв воојМшици,  оматрајући да у ":,"^', 
IIIIM.'I овој вадазгах,  Влада којој je  првтсадавао г' 
iirT.ip ■.i.'miKdiinii водввла je оотавку n [beroBO '' 
личавотво   Крадђ   благоиаволео je имв! ати   ||""- 
Владу, којој je чам орвтотавитм се Народној овј 
iinimii. 

Програм вове Владе j'' овај  псти ма  К011Л i, 
ивабраво  OBABIM   Народво   првтставвиштво.      \а 
Аввоха влада oe орема ммв o равлогом нада Да /, 
v OBOue раду имата вашу  пуву потпору. Оив 
ароду>квти прнпрвШАе  потрвбнвл вакова   прв" 
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ђених аемаљским Уставом и износиће вам их ре- 
Дом према  хитпостп  на  процеиу и решеље. 

Сматрајућп међутим, да je суштина тога про- 
гРама начело народиог и државног једннства, њена 
1>е политика бити одлучно упућена у правцу да 
олакша и убрза iipiionpajbe свнх здравих иародиих 
елемената око тога начела. Влада je дубоко убе- 
ђена да огромна већина народа стоји иепоколеб- 
љпво уз заставу државног и народног јединства п 
сматра. да то треба да се изрази и у новом ип.штич- 
ком rpyniica]by. To je неопходна погодба сваког 
Вормалног политичког живота. Све док то начело 
"ије примљено од свнх и свакога нзнад ових дру- 
ипе обзпра u иолитичких и партиских коибинација, 
мч се ne можемо no другнм основама диферепциратп. 
(Уввиди: Тако jel) To je, господо, у првом реду 
Bfiui nocao као изабраних претставиика народних, 
а Краљевска влада упутпће целокуипу смоју по- 
■'Чтику тако да се тај неопходно потробнп процес 
за нор.ма.шзоваље полптичког жпвота убрза n олак- 
^- To je једини пут који иашу отаџбипу водп 
Дефинптпвном консолидовању u обезбеђеиом иа- 
претку. (Уавици: Тако jel) 

Ho сем тог свог цо.штпчког задатка, Краљевска 
^чада увећв одмах у процену в решеше и важне 
проолемо које пезависио од сваке политнке, кул- 
'■'Урии, еконоискв и ооцијаднв жпвот поставља 
РРед iiaiijv аемљу не чекајући peuiejbe аолвтичкш! 
""Tuii.a. Светска привредна крива која je бев при- 
МеРа у модерној псторпји, захватила je такве раз- 
МеРе да није могла остати бвв утицаја a на нашу 
ввмљу. Taj ce утицај веЉ твшко осЛа. Влада je свв- 
снасве тежине то ситуације в аотребв да oe иредузме 
све што може омогућити пашој земљи да из тешкоћа 
створомпх оиштом гветском привредном кривом иаађе 

са што мање жртава и што uajhe штете за своју 
прпвреду. За извесне од тих мера Краљевска влада 
ће морати тражити u одобрење Народног претстав- 
ништва, и препоручује их већ сада вашој пажњп 
н проценп. Из велике прпвредне бптке коју данас 
бпју сви народп за свој опстанак и напредак, Кра- 
л^евска влада ие сумља нпједног тренутка да he 
наш народ пзнћи победоиосно, п да ће и у тој новој 
борбв показати оне особине пожртвоваиости, хра- 
брости и одлучности, које оу осигурале n успех 
далвко већег и тежег дела народног ослобођен.а и 
уједиЈа>ев>а. 

Најпосле, Краљевска влада сматра за потребно 
да нагласи да he спољну политику водити no веК 
утврђеипм дпрективама које су вам познате a које 
су добиле и вашу сагласиост. (Бурно одобравап.е). 

Претседник Д-р Коста Кумануди: Прелазвмо 
na дневни ред: Утврђивап,е дневнога реда. За на- 
редну седнпцу предлажом: 

1 Избор Одбора за проучаваље законског 
аредлога o сузбијању скупоће животнпх иамирница; 

2 - Избор Одбора за проучавање закоиског 
предлога o подпзаљу домова и других објеката 
удружев>а и устапова, које спадају у надлежност 
Мттстарства за фпзпчко васпитање народа. 

Прима лн Народна скуиштина овај предло- 
женв  дпсвпи ред.'  (Ирпма). 

Са вашим пристанком, ja hy закључитп дапашп.у 
седницу, a наредпу заказатп за петак 8 априла у 
Kl часова пре подие са OBIIM примл,епим днсвиим 
редом.  (Првиа ce). 

Ова je оедница вакључена. 
((.гдница  je  закључена  у  10.45  часова). 




