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Почетак у 5,15   часова 

'a. 

(   Л  Д Г VI.  Л .1 ; 

il|M' дневвог penal i      Minjm.i' ваписннка иротходно! 
'■'чка. 

2—. Цввештај Вврифшационог одбора o оотавца  ш- 
'"'•'•i"!- посланика г, Пвтра Жизковнћа. 
и      '■'■      Иаввштај Одбора ва ароучаваљв ааконсмо арвд 

re " ваштити аемљорадннка " вжснна канатв, 
„,      i      Ca..milini, кшсптунсању Одбора  вв  ороуча 
,'1"''' '.u: ,,,i   првдлога  o  сувбвјању  оиупоћв  жавотвах 
™«ирвица, 

Саопштање o конствтуиоаљу Одбора ^ проуча- 
"■Ml,, подвваљу домовв и друпа ooj« lOBCKor предлога 
,' ;'  VApvH^eiba u устаиоаова у вадлвжаоств ктшатаротоа 
"•Физичко васпатаљв вврода. 

Молбе и тадое вв аарода. 
I'a ni,i   ai.ra 

Дчтшн рпд: - - VTiiplimiaii.c дввввог рада. 

ПреЛеедник   Др.   Ковта   Кушшудш: 
\\\'VII   iiiM'miiii   оаотанак   Нвродве    окушмпшр] 
148ВОЛЈ19в    чутп  .•iuiiMcimi;  iipoiii/ic  седмпцс.        imij.'ii 

Секре&ар Галро Uliuioiucimli прочита :tiutUWiV}!; 
XXXV]  ред.  оатаака  Народве окупШгине.     . 

UfBTUI 
Црешседник Др. Коста IVyMaiiy,iii: Има .^i ко 

ДВ   учипи   I;;II;I;V   n рпмстоу   na   прпчптаии   lUiUiiCjiiiK .' 
(Неиа)« Принедвба вема, ваписнвк je прпм.мм! ,ун/ 

Пралааимо  на оаошите&а.   Ивволвте  чутр)Д)Д' 
.'||)]и•|^■(^ иввештаје. уцк u 

СекреЉар ишро Милошеввк читв в8Ввштв|с®У' 
рификвционог одбора o оотавци вародвојг воолтШв 

Жлвковила Koju гласи: . 
[BTUl 

атра 

Народној скупштини, 
l.v     "'■['Ификацииип   Одбор   прШШО   ј<'   ВрвИО    III""! 
^4""!..-! Иародпо гкупштино оставку ва оославички 
„'"'•^'■i' »ародио! пославика r. Ileroa P. Живковића 
'"■'ч.ц 

l"V(i.i,N 

кандидатоке лвотв ва  нвбор ua 
аоолштка  ва  НароднЈ  OKJTIUITIIHJ BO дан 

FIMO 1 

ili    93 

s вовеибре 1931 године, коју jo иодиои uu раадога, 
umi je укавом Његовог Вваочанства Краља AhrДлp^ 
(■'iSI  ОД 'i aiipn.ia  1932 године рсоктишфап аа а{»ду^ 
сног Кшврада. .:овч 

I in ра.мотрсм.у  ивборши ВКПта и капдидат^ш 
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листа Одбор je утврдио да јо г. /KHBKOBIIII na iiano- 
рима од 8 новембра 1931 године ивабрав као вооилац 
земаљске кандпдатске листо, тп у CMIH-IV §§ 13 и 
66 Закона o избору. пародних посланика за Народву 
скупштииу.  Верификациоиом  одбору јо част пред- 

ложпти Иародној скупиггтт, да изволи ирилттн на 
anaii.o   оставку  г.   Пстра   ЖивковЕ^а,   носиоца  зе- 
маљско кандидатске листе, n да упражњено noc-ia 
ничко  место  овом  оставком  остаје   непопуњено  за 
време трајања ];елс оне окупштиноке аердоде. 

8 anpiuia 1932 годинб 
Београд. 

Др. Јеша Бидпћ. с. 

Мротсодтж 
Верификациоиог одбора, 

Др. Лавоолав Хапжск, о. р. 
Члановп: 

р. Boj. Куртовић, с. р.    Чод. II. Захарић, о. j). Вјркоелан Спиидлор. с. ]>• 
Пст. K, Иврвоввћ, с. р.   Др. Богдан Видонић, е. ]>. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народна скупштпна извештај Верификационог од- 
бора ? (llpmia). Ирема томс извештај јо npira.i.eii и 
оставка на посланички мандат гооподина 11('т])а 
VKiiBKOBiiiia уважсна je. 

Изволите чути вввештај ' 'дбора за ироучаваи.г 
вакоиских предлога o ваштвтв вемљорадника " ви- 
сиии камате. 

Секретар Гавро iMu.ioiueBiili оаопштава: ОДбор 
за проучавакв ваконских орвдлога o заттптп веи- 
љорадника в o ввоинв камате аодвоон Скупштввв 
ва ))eni(4i,«' сво] изнсштај o Предлогу вакова o 
.■uuuTUTii вемљорадввка и o отављан>у "'i онагу m>- 
јединвх оропиоа Закона o вввршв&у и обввбше&у. 

Претссдник Др. Коета ЕСумануди: Овај ne ое 
пзвештај штампати. равдатв г.г. вародннм аоодавв- 
цнма, и етавитп вв днвввв ред кад м Скушитава 
буде одлуввла. 

Ив&оДите Mvrn  ковотитувсање Одбора. 
Секрегаар Гавро MiMonicBiili оаошшава: Орбор 

ва ароучава&в ваковоког иредлога o водвва&у до 
мова п друшх објаката, удружва»а " уотажша, којв 
сиадају у ваддвжврот Мвввотраотва фввичког вас 
иптаи.а варода, извоштава, дм се ковствтувоао 8 
апрнда т.г. ii ввабрао ва оретобдввка р. Др. Богдава 
Bii/ionniia, ва вопфетоадввка г. Др. Људеввта Пввка 
п ва овкретара r. Др. Марка Кожуља. 

Одбор ва вроучавање ваковоког оредлогв o оув 
бијању окупоће вшвотвих иамирипца ввввштава, 
да со ковоппуноао s аврваа тек. год. и шабрао ва 
орвтввдвниа р.  Вјвкоолава Сшшддвра, ш mpet 
оедвихв г. Схввана Швфтара и ва оакрвтара г. Ва- 
томира  Данпдовића. 

ПреЛеедник Др. Коота ЕСзгмавудн: Ови oe ивве 
iiiraju вримају ва внаЈв>в. 

Иаволтч*   чутп    изиоштајв    ГоОПОДб   MmmcT.i|Ki. 
('скрсгпчр Гаиро Ииошевић: Гооподви Миввотар 

унутрашв>их   иос.чова  тпкчпта.ва  да  lio  na  ввтерпа 
гацију нарОДВШС imciamii.a  Р.Г. Др.   НнКОДв  Нвквћа 
И ДругОВв II РВДУ Мплама   \y:i.jai;a, iiaMciiimja Срвва 
вахребачхоГ) одговорвтв кад првхуш] потрвбнв no 
дапсб. 

llpciuccOiiiih- ,[\). KoBTfl КУМВНУДН: Оввј Ов nam' 
штај   орииа   иа   aiian.c. 

ii.iiKi.iiiTc чутп молбв и жадбв. 
Сгкрпиир Гаврв >lll.lolllcimli чита ИОДбб И a.aiur: 

lOlM   llmaiml!,   КВВаДНД   В8   Лсскиааца,   ИОЛН   Да  MV 
oe аовова додвдв кввалвдока аотпора " да му oe 
вопдатв ввноплаћева вввалиднвна; Митар Јовановвћ, 
l.iMii'|ia.u иода аривванав година олужбв ва аввавју; 
Мвлвца Д. Фшпшовић, удова вв Цвтшва, обнавља 
ОВОЈу   ИОЛб\   Ва   ilpiiaiian.r  iim.injr;   Др.   Mnivnm   1'и 
отоввл иа Веограда   телн oe на орвоуд^ Држа^вог 

Савота; Ката Amili .'livoipmli, удова пз Кипна. 
иодв за дожпвотну иовчану IIOMOI); Лојзс Ф. Смр^на11 

из 1)јеловара молп пЈшзиал.е годвва службе за BK 
11редова11>е и пенвију; Пауи Капетавоввћ иоли #' 
стадну внвалвдОку иотиору; Леополд Сввдаршвћ ll3 

Црвквешше молв за вовчаву HOMOII; Авдо Мавдвв 
n друговв, рударокв раденвци, иоле ва дејство коЛ 
Мппистра шума и рудппка да oe в>вхова молба ;iil 

всплату iieiicn.ialicim^ im вадввца што npe рвиШ! 
Mit.ia.ii Магарашеви!) иолв ва дејство код КомавДв 
Зетске дпвпв. облаотв да .му се всџлатв дугујув8 

су.ма од 2.943. динара; Ђока Ваквћ пз Г>ос. ДУ' 
бвце Mo.ni да му oe доделв аомоћ као нациовалвоМ 
радввху; Анпмпиа .1. 'l.MiKiil.. удова вв Мвоввдв| 
MII.IU да joj oe вовова доделв укввута ннвалидвЈ 
Михајло .Мп.тсавл.саи!! и.ч М. Поповвћа, у < ri:l> 
беличхом, Mom ва дејотво да село М. Поповвћ освгур' 
од аоплаве; Коота воовћ, деловођа, молв да иу г'' 
иоплатв IKMICII lalii'im додатав као општввском -^" 
.lOBoljii; Стевка llitaimnnli, удова иа Раввловив*! 
Mo.ni да jnj o- воплатн вевоплаћева n понова додеЛ" 
укимута   вввалвдоха   aomopa;   Владашвр Ст.   I'"' 
iiiiauli,     ОВеШТевИИ    В8     Руи.апа    n    другови     viui-i* 
oe  ва решев>е Општивоког одбора,    твве ' l"1.' 
■шрске,    вбог   ввдаља   вове   школе;    Борвоав ^1 

.liiiia.ii(iitiili,  вевввоввр  ва   Крагујевца   моли да   fi 
oe  врввн   враво на ii]>iij<'\i  .тчппх   n   породвчв0* 
додатака ва окупоћу; Живка  Р.  Мвлошеввћ, v-i1""' 
na  Влахова   кодв  да jnj  (■» вова   додели   у|;"' 
иута   кввалидока   aomopa;   Милввоје   Жлађан   "^ 
Зекуна иола ва отадву  иесечву   помоћ као над*' 
оналном   раднику;   Миле   Кв^жеввћ   ва    Грачад 
Mo.in аа дсјстно да II- одложи распвсана лпцитаМИЈ 
ва ородају в>вговог внав>а  ва дуг, до дшкии'"11" 
Захова o ваштвтн вамљорадввка и ввсвни кама1'1- 
Благоје  MamtoBidi,   инвалвд  вв   Бучаиа  моли ■ 
дејотво код Ншпког инвалидоког оуда да ce ii'1'1'""' 
жалба што ii|><' реши; Лавар 'l'. Ботур, нв Capaj®^ 
жадв ре иа Ји-тги.г Држ. Савета no продмету ааа11" 
протнв одлуке  ^праввог Суда  у Сарајеву;  " "'J' 
Ti. Дробндоовв)!,  иа Вучитрва, молв да му '"'z1" 
дсш   mina тдска   immo|ia;   fleiap    ВулвКВВВћ,    о1П]\ 
поручнн«    црногороке    војоке,    иолв    да   му   '^ 
ариана    чпи    и   аа   oe   ПвВВВОВВШе;   Др.    Д||<'|]>",'|а' 
('.Taiia]iciiiili.   leitap na Веограда, мол« првв»аи>о Р* 
,inv   тдппа   аа   пацрсдицап.с   n   испапју; 11 пк" |;|  l'\, 
прп кчт!,, инввлвд ni Београда, жали со на ]i',||M'"v 
Пореоке упрвве ве град Веогрпд вбог раврвван0 • 
ini|M;r im мнло11])одају дувана; Дрвгомир М- ' 
ввп, na Дрооавв MiMii да му oe додедл 
двдока вотора; ЈБубшпа Дршћановнћ! " 
ввр na Ввогоада, иолв ва привиап.о годииа ''■'•,''1|1 
бе   ва  ивнвијуЈ  Грађани  Општвпс   KI рске   vl"' 

цЦВВ* 
енвв0 
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Д;| им се врати na уживаЈве одузето земљиште; 
Msrap MiihoBuh, пенаиопер из Београда, молп 
прпзиап.е }1ационалног рада; Алфрод Орсшт, кон- 
трактуалнн чиновипк Дир. држ. и;ел. иеоград, молн 
аа per\Miiicaibe положаја; Пстар Илић, псзионер, пз 
Београда, моли да му се призна право иа доживотну 
псизпју од почетка 1929 годнне; Рудолф Чсх, пз Сп. 
Воличине, молп за регулисање пензије; Општина 
Заблаћска, Срез трнавски, молп за дејство да се 
0Дреди ионовна компспја sa класпфпкацију земљп- 
•пта; Грађани ни Сјенице и околппо моле за хптпу 
но.чоћ у људској и сгочиој храни: Јоваи С.авић, ив 
|'Поковца, молн за сталну месечпу noMoh; Миливоје 
Жпвадиновић, пензиоиер мз Крагујевца, молп за 
повећал.о пензије; Љубомнр Мпладшшвић. инвалпд 
ta Бело Стене, моли да му се понова додели укинутв 
"'iu;*лидсна потпора; Михајло Н. Андросов нз Ко- 
Вачице моли зо дејство да буде прпмљеп у државну 
('1ужбу и разврстап; Др. Милош Лазареви!-. лекар 
"з Београда, моли за признап.е ратиих година; Андра 
^учнпи!!. инвалнд ii3 Брежника. молн да му се до- 
Делц ццвалпдска потиора; Мплева М. Церовпћ, удова 
"8 Веограда, моли дв joj се удовнчка пензија регу- 
ВВше no I групи; Вјекослав (>трајиар из Иовог 
ч*ота моли за привнање права na пспзпју; Сиио A. 
чвсковић молп npiiBiian.o годчпа проведених у бив- 
'""ј Краљевини llpnoj Горп; Марнја Штурк, удова 
"8 Сплпта, моли пршшаи.о права na удовпчну пом- 
:311ју; Лепцс llaiuKOBiiii иа Јав>ова жадв ce ва рад 
"овршмпх органа Среза грачаничког вбог вевакони- 
T
"
,
TI>: фравц Арвеншек, инвадид us Војнкка, жалп 

06 ва решење Инвалидског суда Дравске дпвпзпјси;«' 
""'нсти због укида&а внвалвдоке потпоре; Луке 
^Дамовић i; др. ав Куњеуше. срев Бос. Петровад 
■'Кнлс ce na рад претседниха ошппше Крв>еушке и 
*Р4жв да ce сиеве цела општинска у|Ц)ава у Крн>е- 
•VlI1<,; Милоје Николић ив Црног Кала жалисена Pe« 
,ll0ii.t' Вишег ннва пидокогоуда вбог укидав^ нввалвд- 
''''' потпоре; Коста М. Лучио пз Бвограда шма ва вак- 
";' iy рцтпе ттст"; Д])аг1|!1 М. Ilaimvmli   II:I   i^eorjiajia 
'"V" Да му с;' доеудп ратна штвта вртвњена у Ру- 

ЈИ1 Др- Душан Милојавић и друт лекара во- 
"Онтври us Београда, иоле да ре пвпаршса-волонтв 
PBiia да право учвшћа na овшш раошканим држаштм 
!и)'1ку|)спм,1 п Д1>.: Грађанн Сравв цреничхог иоде да 
'" "''Укпд:! Срв8 дреипчкп n дј).; Др.Олга ц. Лндрнћ, 
'''fna]) na г>(Ч)Г])ада. мо.т прввнаше година олужбе: 
'Шитииа иланачка у Среву отуденвчком молв ва 

?Чотво да ce Драгутгау окну у рату аопшудог Во- 
1иолвва Јовановића као нешоообног додвла оталне 
"вовчна аоиоћ; Никола Магдп!' na Огулвна као 
•У»ор умоболног Ивана Кеовера, бив. paun. учи 
""'■'••i, мо.ц, да ,.,, Ксспср ca iieiianjoM препеде ca II 
."■'' I групу; Станко Карајовопови!.. тјп-овац пз lio 
'K,4l"'liU;i, M.i lil :i;i jrjrriio h(i,4 MlIMUCTpa 110Л.011])11ВреДС 
j1:' МУ Ce  ратп 6e3ii])aBii() одузсто имап.с; П.члја ('.. 

M'^iuil,    ii:i   Г.сог])ада    мплп' за  ДвјагВО  дн  му   Ов 
■^"т.чи,. ^кцијв А.грарне банхе v  оумн оџ  данвре 
h000 којо je псплатпо; Драгомир Г. ЛрпаутошЉ ИВ 
"'"Ч^да  Mn.in iipiiaiian.e годниа ОЛужбв;    Ана Tor, 

J
;I

"
I,;I
 ив Вјеловара,   иолв ва отадшу мвовчну иомои 

ј'.'" пвнвију; Јелена удова Др. Јопша Хјш.и ;а   n- 
^''"'^адм   моли да joj оа доделл аеввца; Марвда 
|. '"''    иа Г.сигЈшда   Mo.in nn сталпу мосвчну BOMOTi; 
P^anuОпштппс лучкс   у С-резу драгачевоком   МОЛв 

jj' x"Tiiy MOMui, у људокој м оточној  крани;  ^нтв 
""''H    ii;i  Триља    мплп  да   му  вв  призма   шмпија; 

Марко Граннћ пз Вишњице срез Високо моли за 
повећаље потпоре; Стојап Вишњевац, пензионер нз 
Требиља, моли да му ce разлика у пензији што пре 
псплатп: Впктор Мпуца нз Делиблата моли за деј- 
ство да ce попнштп лнцитација o продатом му за дуг 
miaiba; Илија Л. Шаковић пз Меке Груде жали ce 
na рад п пезакопптостп среског начелнпка у Бп- 
лећу и др.; Мнлан ЂоковиН—Кузмановпћ^инвалпд, 
моли да му нзда уверење o при8на№у за војне об- 
везникекаомладпћапоследаћеодбране у време рата 
Дарпнка К. Которчевић, удова нз Приштине, молп 
за дејство да joj ce псплати пенсплаћеии хопорар за 
прековремепи рад ibenor покојпог мужа; Тода Симпћ 
na Осјечапа моли за дејство код комапде жапдар- 
Mcpnje да ce њена зграда узме у закуп за смешгај 
жандармерпјске станпце; Глигорије A. Стрекачев, 
коптрактуа nm чпповник Mnn. Фипапспја^оли прп- 
зпап.о годша службе n регулисаље положаја; Да- 
рппка Kpacnh—Драшковић, бивша учнтељица, молп 
за npii3iian.e годппа службе; Владнмир С. Масловскп, 
суднја пз Вел. Кикипде, молп за признан.е годипа 
службе; Дарнпка Васовић, удова нз Такова, молп 
да joj ce попова доделп укинута нпвалидска потпора: 
Јован Младеповпћ из Брдарнце Срез посавотам- 
павскп молп за повчапу помоћ услед претрцљеног 
пожара; Матпја Kocu пз Мале Недеље моли за нов- 
чапу noMoli услед претрпљепог пожара; Авдо Maimnh 
n другп моле за дејство да им ce исплатп наисплаћепо 
иадпицс; Фаии Палчик пз За^еба молп аа пензпју 
\!m оталну noMoh: Baca Стапковпћ, музпкант из 
Шапца. MO.'III за с.талпу месечиу^ помоћ; Мплена Mn- 
јушковп^ молп признање права на пепзпју као 
пацпоналпа радепица; Хермина Пучппк. удова пз 
Дубровпика, моли за сталпу месечпуЈпомоћ; Илпја 
Г). Г)ркљач na Вишеграда молп ва сталпу месћчпу 
noMoli плп пеавију; Даринка IleTKOBiili. удова na 
Београда, молп за сталпу месечну помоћ; Јелпса- 
iicTu llonoBiiii, удова из Београда, моли за сталпу 
месечну noMoii; Апка Стапковић, удова пз Г)еограда. 
MUHI ва мгалну месечпу noMoh; Савка JepoTiili, удова 
пз Београда, молн за удовпчку непзију; Милка Ilan- 
. lomil., удова пз Тузле, молп за сталпу месечпу IIOMOII; 
Јелиоаввта Милошеввв, удова из Г)еограда, моли за 
рсју.пмап.с ii(4i:!iijc no новом Чпновппчком закому; 
Коота Пекић ta l'njcne моли за дожпвотпу пов- 
мапу аоиоћ; Ипж. Халав 1>алдасар, профвоор вв 
Сарајева, жалп ce na решеље Држ. Савота no пред 
моту прпзпап.а ратппх годипа; Иапта Apcnh, бпв. 
чгтппк na Оиорана, ИОЛИ за сталпу месечпу noMoli 
ЕМО вацвоналнп радвнвк; Mirxo Јеремпћ пз Шпбе- 
mina, .Mom да сс 11рсд])ит11пм пацпопалппм радппцпма 
иа ceB(>])iic Далмације прнвва п.пхов рад на inuin" 
вадвон no.i.v; Алфрод Чебулар вв Новог Сада моли 
иЈшзпап.о годппа службе; llnaii ЈимпЈт!. пз Сара- 
јава /иалп ое na рвшење Џрга. Савета вбог оопарвног 
opasa na авввиЈу; Грађајзв   опопине  Рајковићоке 
у Срезу колубцрском, иоле Ba хптму IIOMOII у људ- 
ОВО] п сточмој храпп; l'oca У. .laiiKoniil., удова нз 
Всограда.  молп да joj ce доделп удовичка iieiianja; 
Сввтовар 'l.HiK-iiii   na Бнвоља моли да му ое воплата 
jiariia  ттста; Свотозар Milili    na .Јармепопаца   молп 
да му ce аохлонл његово тса&б којв je грешком 
vncTd у државву таппју; Мпрко Гргурови^   na Всл. 
Ввчиервка иода ва дејство код Мшшотра војско и 
иорнарице, да му ввда добровољачко уввр^^в ва 
њвговог BOR. оца; Вруво Марчп!., двреитор гимна 
anji^ у Котору, молп да будс vnanjicijcn у треј.у групу; 
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Божидар Ђ. HeAuli, иретседиш. N ,4]iVrKeii.a JJUTUILV 
мнвалида, моли да се укпне комесаријат над Удру- 
ЖвВ>е11 ])aTiiiix иииа.шда; Општиве Лииовљакска, 
Срез HOBCriii, моли да joj се нсплати дужпи општшк ки 
иамет no шумском ерару; Јакоо VKaraj) ii;t (']IOMCHII.\ 
Карловаца ноли да се ослободи од цлађд&а наследне 
npiiCTOJue luni да .му се одложи уплата; Никола II. 
'Bypnh из Београда моли за дејсгво да дооијо tta 
како послужитољско место у државној служби; Je- 
врем Обренић, oiiB. доловођа С)пштипе r. дубачко, 
моли да се аоједвва лида пз општппс г. дубачкг 
ослободе од iiOBpahaja држави оивезиида ])атие шгете; 
Тима Д. Cnacuh, удова, моли аа сталиу месочну 
иомоћ; Милорад М. Стсфановић, Веоград, моли ii])ii- 
знање година олужбе; Станоје Зариђ пз Брчунвца 
моли да му се додели допровољачка земља и др.; 
Милорадка М. ИетровиК, удова, моли призиан.с 
права na иеизпју; Владими]) .Милосавлзеви!. пз При- 
зрена Mo.in за сталну мссечпу аомоћ; Mapnja Mapu- 
чић, удов;1 пз Београда, додв да joj се додели цвн- 
зија; фрашка Грлсогоио пз Сплпта моли да joj се 
додели повчаиа HOMOII; Драга Cnaculi na Лаоковцр 
моли за сталиу месечну IIOMOII; Ната inja Домавовић, 
удова Београд, молп .ta повишицу помзије; Десаика 
В. Кшдошшг, удчпа na Београда, иодв признаи.о 
ирава na удошпку овнввју; Илишш (".. Стојмановић, 
удова из Ma ume, мо.m да joj се доделн сталпа MI- 
сочпа no.Moti: Рајвна Тр. r,a])('niili, удопа из Малинс, 
моли да joj Св ДОДбаи irama иеоечва HOMOII; Памта 
ЈоваиовиК   Mom  ва  iia.mv  MIMOMUV  HOMOII    tbaroSOJ 
оратичшт Mu.ICHM ратвом оироздту; Криохина Вра- 
'MMUIII, удова, Mo.iu да сс оа iKMiaiijo.M арТЗвДв Вв uomi 
Чиповипчнп ваков u Д)«.: Јовав II. 'ГошковиК na 
ilivK'Bor Бријега Cpes аодгорнчки, мо.ш ва оталну 
попману iioMoii   i;; ационалнв радешш; Фраи Гра- 
i| гиауср     Mom   а.ч   црнвцањб   кмина   арОВаЈЈВНИХ   Ш 
нацвошишом раду; Стаиеиа Миденмов^) џоаи ва 
отбдву цовчан} аомоћ, или да буде омвштана у вшси 
дом, noniTo jo за вром!' рата осанаћена,  ^аемоандар 
llniioniii.     II:I   ГолООДХв     Mo.iii   ва   ДвјОПО   КОД   lla.i.i 
начког   upu.    оуда   Да   ci-   iiaitpiim  рвВИВЦЈа   ИО   ПрвД 
MI'TV 0Јфеђивав>а оуме ва иадржававав њвгове одво- 
Ј(М1()Ж11И('1н'с\11ру|'|'; Mf.icuiija TiaTiili. удона, из ЖвПЧб, 
MO.III :ia гта.шу Mcn'Mnv HOMOII; Ilnun I!. Бооић,ЖаНДа- 
Mi'pnjcKii .мајору авнвији, жади cena аоотупвн коман 
ДаНТа жапдармсрпји вбог исиодипццчис и.сгоиих ирм 
лога ув жалбуba дат\ му оц^иу Мттстру »ојона и 
морнарице^ИвкоВ. Бџсић, жандар. иајор у авнацји, 
vi;.i.ui Ов na адмттгфатииио рвОДвАв КОМаНДвИТа MtftH 
дармврвје; Катарнна Вицхови)] на Бихс^ажалновна 
pfilirn.c   ДрЖаВНОГ   ('.ацста   вбрГ   ЈПШДаЊв   ппридичис 
iirinmji'; ГГетар JI. Дроца ш Горажда  иолимотвлну 
ипммаиу iKi.Miiii: Радоваи llanii4<4iiili па Подгорица 
Mapnja Hojiionuli удопа ив Бвограда; Ката Коцјаи 
удова na r>ii\alia; Зорха Cenil, Јгдова na Бвограда; 
Mn.iha   \IITIIIIIIJI4IIII.    г.учмЈ!    na   Београда^  Canta 
Ђурић    na   Игиир^да,   Марко   Mvimli     Н8   Пртптппс 
Доброта Гхидам   мз Бралшшова, Парвоквва Велич 
iaimil>     иа   БвОГраДв,   .!<'. пмаиста   li'aMimiH'.i     иа   С.у 
ботВЦв,    ДООТО    .laliiiMomil.      пз    ' livioiicica,    Ми.тца 
Mi'imil.    из  ПрокуПАа,   lliiiimja   ^убвЛ    U   Гмјариц«'. 
Kavapaaa Мајцон   ue Sarpefe, Саввга   Драшмови)) 
ИВ   ВрН01рача,   ЉубоМИр   l'ajinml.     иа   ЛрајМкмоица, 
Катаркна  Комав   m Дуга Peoe, Валииир   Мамдм). 
мз .'tcMvnn, Ииктор ГраВДИћ ма Сндбв, Mapa llamili 
na   IlitKimilia,   O.ua   ТрИПНОВИћ     na   Ncpjn'i'   НоМГ 
Јомфина K.ian ц   ,,:, ci.  Брода, Ђорђа   Ранчић 

na Кичева. Петар IlouoBiili из Битоља, моле да им 
се додели сталиа месечна помоћ; Марија Макрањај 
na Бсограда, Милица Ломпар из Цетпља Mn.ia 
Радомп.ак, из Л^уоотина, n Мпхпоа Дефтсдарсви!'. 
из Tjioonn.a моло да 1Ш се поиово доделп укппуп! 
пензнја; Јустина Цуков пз Загреба, Дариика Ко- 
.lapeBiih ii3 Београда и Паја Н1шоли11 пз Новог 
('ада, моле за иовишеп.е пензпјо: Блаика Јордапп!' 
ne Загреба мо.ш за сталну месечну помо}> плп пвВ; 
зију. 

Прегпседник Др. Коста 1»умануди: [IponuTatff 
молбе u жалбе упуНуЈУ се Одбор\г за молбе и жалбе. 

Изволите чутп разна акта. 
Секрстар Гавра Милошевић саопштава: UiiuiTinm 

Шпбеник и вииоградарп северис Далмацнје, подносе 
иретставку o укпдап.у rjiomaprnia na nuno n paKiijy: 

Општинско поглаварство у Краљевши! иодноси 
ирететавку o подржап>у рада на бродоградилипппм« 
у Краљевини; 'Грговачна n обртпичка Комора У 
Сплиту иодноси претсташчу o с.мап.еп.у оточарокв 
•гаксе; Впнограда])11 општинс Промина иајавл>У)^ 
захвалпост Пародпом прететанннштву n Крал>евокој 
влади ма донесеном Закону o трошарппп; Савеа срВ: 
ORBZ земљорадничких задруга. Иови Сад, иодноси 
прстставку o Законском мредлогу o заштптп вемАО* 
раднвка в вноннв камата; Општппа бучичка, Срвв 
r.inin'Kii. OiniiTiina бовичка, среа Вргин Мост, '^11' 
iimnia чемврншка, орав Вргив Мост, Општина јУ' 
каппчка,  Gpea  гоннеки,  Ошвпша  клаоичка,  Ср^ 
iinncKn, OiniiTiina крал.тчапска. Gpea ГЛИНСКИ, Oli' 
niTiina ма.тградачка, Опттппа мајска. Општива 
(■тапконачка. Општппа пчмичка. Oiiurniiia вргИВ1 

MucTch-a,   OmiiTima    јмиисха     и   грађави   пз     ГлИВв 
noflHooe ормгатавву o ноухида&у нмжв реалне гим* 
мазијс у r.iiiiin: 'Гргонцп и ногсдмпци иа Иу.и"' 
аодносе аратогавку o .Чакопском прсдлогу o ваштити 
вемЈБораднива и виовнн каната; Удружешв твхни 
чара Дравскс оаиоптп' ПОДНООВ    [фвТОТавку 0 рвВИ' 
вциЗакона o вубшш декарима t вуботвхничарима( 
Фрако Иацадп   пз СдавОВСКОГ Г>1»ода  n Ддвокатска 
EtoMopa, iloitii с.ад, аодноое првтотавку o Заковоки*' 
иЈмм.кктма   n   заштптп   зсмл.орадтп.а   и   ммстт   Кв 
.мата:  Гатпп  имиалидп  иа СвНТб   ПОДНООе првТСТвВВУ 
п  измгпа.ма  у  MOBOM   Пииа.шдпчом закопу;   Мплут!111 

Ma])ivoitiili   na Лувавцаг, Савва трговачких удружвв^ 
ВрбаОКб oanoiiiilir,  lia.n.a .i|yna, ТрГОВВЧКО удрув®* 
> Боо. Иотронцу п УдружвАв аољопривреднихв ДЗ 
вавока бановввв лџ EiOBor Сада подноое tipeTOTaS" 
o Лак-оигким  прОДЛОВШП  0  аапппти  згм.ј.прадшп*'1  " 
luicmiii   каматг:   BtVhKO   iiOKiiitlli   n  Другоцм    na 'I-'M' 
lama    ООДНООв   пргтгтапку   0  обуОТаВВ   naiipiiHMi.a   Вв 
браВВ до допопкмпа .'taiiona 0 ааппптп BBIUbOpaABBKa 
п  iiiicmin  камагв;  Главпм Саноз  \друаач1.а  влаОНЈО" 
аграда,  Загрвб,   подиигп  пшју  ирстстат.у   И   рвВОЛЈ 
цпју  0  смап.сн.у   i.ii]nija;  Опппчта   злаЈтнска,  11"'' 
iiiiiiiriiiiMiai,   цидтип   пргтгтаику   0   укидап.у   ТрОШв* 
pmir  na   iinnii   n   ракпју. 

IIјчтсгвтп; Др. Iu»cia l.'y>itiii>;i,ii: (»na акта Op* 
мају M na апап.г. Ирг.шапмп na Д um рвД.  Ha ДНв^ 
noM рсду jo: N Tiiplinnan.c днввнога реда. За нараД8' 
гсдппцу  врволатвм овај днмнн рад: 

1) ПрвТрвО    патчптаја    ()дбо])а    аа    проучиШ1"' 
закопскчп'   иреДЛОГВ   0   aaiinmn   ВвМАОраДННХа   " 
rTaii.i.an.y    na    rnaiv    пој(>дппп\    npuiinca    ЗаКОНв 
изирпнчпу    и    пГи-аГпИц-п.у; 

2) l'i-inanan.i'    п     Mpaini.iniiKV    o    npran naaU1^^ 
ОДуЈВбв    v    ИарпдпиЈ    iKvnniTiinn    n    ОкупШТИНвИ* 
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ОЛужбеницима (S  127 Закона o посдовнои рвду  у данас после седнице илн сутра пре^подне.  Иошто 
Народној   скупштиии). Скупштипа прина предложени дневни ред, са вашим 

Прима ли Скудшнша ouaj дневни ред'.'  (Прииа, пристанком закључујем данашл^у седницу, a наредну 
Гласови:   Нисмо још нп добили извештај  o na- вакавујем за  11   anpn.i, у поиедељак, у  17 часова. 

конским  предлозима  који   су  сташвени  на  дневни (Седиица je закључена v  18 часова). 
РеД).  Извештај има и раздаће се г.г. посланицима 




