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Почетак у 11,30 часова 

C A Д P И» A Ji 
Dpe дневног реда;  l. — Чита&е џааасвхм прошло 

'".umu,.; 
2, — N I„I ; о уважвњу оставке Шгавстра шуна и руд- 

'i"""1 Др. Стаика Шибеника  и Мивистра  грађевина Николе 
l11'!.!' и o 11пстављањ\ ва Министра шуиа и рудника Вик- 
™Ра Погпчмика, иародног посланика и ва ЈМимштра грађе 
"""^ Лр. с.тјспииа Сркуља, градоаачеавика фада  З&греба; 

3, Папснгга.ји Сввата o усвојении вановима; 
4, Потврђевв вакони; 
5, Интерпелације нароЛниос посланика   Др,  Фрање 

Pyfiep» n Дп. Ииаиа Лончарввића; 
•i. — Иввештаји минЛотара кЛЈш be одг ритн na ии 

''l'ii'Mamijc; 
7. Заковски предлоан Министра инострашос послова, 

инистра caofipaljaja и Министра грађввина; 
8, Виае са ревервом Рлавнв коитроле; 
В,      Захтевв Мшшстра правдв ва ввдавање суду ва- 

''"■U|ii\ посланика; 
10,      Отсуства вародних посланлка; 

M 

11. — Молбе и жалбе ив парода; 
12. — Рапиа акта. 
Днгиип род; Утврђивање дневног реда. 

Претседник Др.Коста Ку.мапудн: Отварам XLIV 
родовни састгтак Иародие скупттпие. Ивволите чути 
ваписник првтходног састанка. 

Секретар Анте ЕСовач прочита записвик 43 ре- 
довног саставка. 

lipiтссдти; Др. Коста ЕСукавуди: Има ли ко 
од господс народншг аосланика какву примедбу на 
iianiuimK ? (Нома). Мошто примедаба пема, ваписнив 
je примљен. Изволите саолушати јодаи Укаа Ње- 
говог Величаиства  Краља. 

Секретар А.нтв Ковач арочита Укав 11)оговог 
Величавства   Краља који гласи: 

MU 
АЛЕКСАНДАР I 

lio   МИЛОСТИ   ВОЖЈОЈ   U   ВОЉИ   НАРОДНОЈ 
\;\\\:\, ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Уважавајући оотавке које оу нам поднели Наш Миниотар шума и рудника Др.. Шибеник Станко 
" ";||и Министар грађевпаа Ирока  Пикола  n (танл.ају1>п  их  na  раоположење,   na   продлог Претседника 

'"'"'i' Министарскогсавета и НашвгМвнистра иностравих оосдова,а ва основу члана 73акона o уређев>у 
Рховнс државне управе       постављамо: 

Ва Нашвг Миниотра грађввина Др. Сркузва Стјвпана, градоначвлника града Загреба, и 
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За Нашег Министра шума и рудника Погачнпка  Виктора,  народног посланпка. 
Претседник Нашег Министарског савета  и   Наш Министар   иноетраних    послова    нека   иаврпцј 

овај  Указ. 
21   априла  1932  године АЛЕКСАНДАР,  С.  р. 

у Београду 

Претседшш Минпстарског савета 
п Мпнпотар иностраних послова, 

Др. Војполав   Мариввовнћ, о, р. 

(Г.г. народни посланпци оаслушали су Указ Њего- 
вог Величанства Краља стојећи са усклицима: Жпвео!) 

Претседник Др. Коета ЕСума^уди: Господо на- 
родии посланици у међувремену кад Народна скуп- 
штииа нпје радила, преминуо je наш посланпчки 
друг Ђура Шеатовпћ. Молим Народну екупштпну 
да му устајаљем одамо почаст. Нека му je вечан 
помен! (Сва господа народии посланпци устају и узви 
кују: Слава му!) Изволите саслушати извештај Сената. 

Секретар Антс Ковач саопштава: Сенат Краље- 
вине Југославије извештава Народну скупштнну 
да je на свом 27 редовном састанку, одржапом 16 
априла 1932 год., усвојио у целини и oca икаквих 
измена предлог Закона o подпзаи.у домова и друшх 
објеката удружел.а a устаНова, које спадају у 
иадленшостМтиктајх твафизичногваспптап.а иарода; 

да je na свом 27 редовном оастанку, одржапом 
16 априла 1932 године, усвојтш коначио n бев intaK- 
них измена предлог Закоиа o овлаш^еп.у за неод- 
ложну примену међународншс уговора и споразума; 

да je на свом 25 ])едовиом састаику, одржаном 
15 априла 1932 год., усвбјио кона^шо и бев икаквих 
измена предлог Закона 0 заштпти вевиБорад&ика и 
o оФављању аа онагу појединџх аропиоа Закона o 
извршеи.у u обввбвђвњу. 

ПретседникЈИф, Korra Кумавуди: Овв ивђештаји 
Сеиата примају ce на анање. Ивволите чутм потвр- 
ђене ваконе. 

CeKptviap Аљте Ковач саоиттава: Г. Мпткта]) 
фвваЕсвја доставља Скупштини ва њвну архиву no 
јсдап потврђеи 11|)1шерак Закшк! o иамснама, n до- 
пунама Закона o кепосредаин аоревима и Закова 
o пореау на нежвњвва лица a аореском оодобођвн>у 
ЛИЦа са ДвВвторО И umne двЦв И Закоиа o иамсиамп 
и допунама Закона o државној грошарини; 

Г.   Мпипгтај)   тргОВИНВ   ii   индустријс^   доставл.м 
Скулмтпт ва њену архиву јадав потврђев примерак 
iiaKoiia   i.iaiiil.ni.v  за   иеодложну   ирпмеиу   мвђу- 
вародниз утовора и споравума. 

Г. МиННСТар ПОЛ.опрпнреда ДогтављаСкуиттппи 
ва л.сну архиву једав потврђвн оримерак Закона o 
ваштпти вошБорадника и 0 отављаљу на онагу no 
јединих одрвдаба Закона o и8врш№>у и обввбвђвау. 

Г.   Микистар  физпчЈсог   иаспптап.а   иарода   ДО- 
ставља Скупштини ва њеиу архипу једап imTuphiMi 
ири.мерак  .Чакоиа  o  подпзаљу  ДОМОВв и других  об- 
јеката УЈ(ружвн>а и ^отанова којв спадају у вадлвж 
IKH т Мвниотарства фивичког ваопитавб варода. 

ПрегпсебникЏф. Коота Куиавуди: Ови иввештаји 
примају ое на aiian.c. Ивводите 'ivni ивтерпвлације. 

Cvi.jH тарАвте Е^шач еаотптава: Г.г. Др. Фра&а 
Грубвр и друтип, вароднл поолавиди, упућују 
ивтерпелацију Гооподиву Миниотру Војоке " мор- 
варицб o веВоплаћивању људокв и оточне храве, 
коју je варод арвко житарскиж a друпи вадруга 
продао  војсци. 

Г.г. Др. Ивап Лончаревић п другови, иародп11 

посланици, упућују интерпелацију Г. Министру Ф"' 
вансија o додељивању хитне новчане помоћи по- 
страдалима од поплаве. 

Претседипћ- Др. Коста Кумапуди: Ове интерпс- 
лацпје доставиће ce надлежној Господи Министрима. 
Изволнте чутп  извештајп г.г.  Министара. 

Сскретар AUTC Ковач саопштава: Г. Министар 
упутрашљпх послова пзвештава да ће на иитерпс- 
лацију народних пооланика г.г. Владимира Шчље- 
говића и другова o догађајима у сслу Иетошевцпма 
одговорити  кад  прнкупи  потребне  податке. 

Претседник Др. Коста Кумавудв: Овај ввв^ 
штај Г. Министра yuyTpaiiiibiix иоелова пршма се 

иа зиап.е.  Изволпто чути закоиске предлоге. 
Секретар Авте Ковач еаоиштава: Г.Г. Министар 

иностраних послова u Минпстар трговпне n чнДЈ'' 
стрије подносе Скуппгппт na решеп.е; Предлог За- 
коиа o споравуму o клирингу ивмеђу Краљевиве 
Југославвје и републике Аустрије; Предлог Закона 
о' споразуму o нлирингу закљученом 27 апри'11 

1932 годивв оа Швајцарском Коафедерацијом. 
Претседиик Др. 1»«»ста Кумапудп: ПродлажеМ 

Народвој скупштини да ce за проучаваље оба ова 
ваковока прсдлога ввбере једав нарочити одбор- 
Прпма чи Народва скупштвва onaj предлог? (При- 
ua). Ивволите чутп даље. 

Секретар Лнтр Коиач саопштава: Предлог За' 
коиа o тргоштском ymnii|iv iiaMcliv Ј\рал.евивв •'>' 
гос.чавпје и Републпке ЛустЈШЈе, закл.учеио^ " 
iioTimcaiioM у  Београду 9 Marjia   1932 тдмие; 

Предлог Лаиопа •• допуиском споразуму .v! 

уговор o трговинв п вловвдбв ввмеђу   Краљеввв( 
С.Х.Сј. и Kpaj iniic Италијвод 14 јуда 1924 год"11'1- 

Пртседник Др. Коета Кумавудв: Предладае*1 

11а])()Диој ('купиггппп да ее и за ова два закоНсК' 
прсдлпга   uani'pe   јсд;'!!   иарочитп   ОДбор.    ПрИМв   ■'" 
Народна окупштвна? (Првма). Ивволите чути да*^* 

Секретар А.НТв Копач саопштана: Г.г. Mmnu'TaP 
иностраиих иослова и Мтпктар социјалве политив' 
модипгс Скупштивн ва решвн>е: 

Предлог Закова <> пројвкту коввевциј P ' 
нудном идв обавевном раду, усвојввом <>д Onio* 
Ковферевције међународве оргавивације рада ДрУ 
ттпа  11а])ода у 'Личкчт; 

Иред • Закоиа o 11])()јекту копвепцпј«' " '"'''' 
мимеи.у радвог времева у рудвицима угља, у11" 
јеног na 15 Међународвој ковферевцији рада, а • 
rMiic.iv   ч.1.   'i()(i   Нерсајског   угоиора   o   миру; 

Предлог Закопа  o  уг ipy   п  соцпјалиом  Рс. 
i'vpau.v,   вакључеши'  и   потптапог  у    Г«ечу  21   ,|У 
1931   године шзмеђу  КраЈБввине Југославије и 
аублихе А,устрије. 

Пре&севник Др. Коота Кумавудн: Преди' 
Иародппј скуптттт да ое ва проучавање ова 
ђаКОНОХв   Продлога   мааисрс   једап   нарочити   ОД" 1 

1В«вМ 
три 
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Нрпма ли Народна скупштина овај предлог? (llpn- 
Иа). Изволите чути дал>е. 

Секретар Анте Ковач саопштава Г.Г. Мвгаиот&р 
Иностраних послова n Мпипстар трговине и инду- 
c"rpiij(> иодносе Скупштпни на решел.е: 

Предлог Закона o споразуму Краљевнне Ју- 
1111 i;iвије ii Републике Француске o преференцп- 
Јадном   поступању   са   југословенском   пшенпцом; 

Прсдлог Закона o конвоицијп за стварање међу- 
чародног Друштва за □ољопривредни кредит, за- 
Кључеиој п потписаној у Жеиевп 21 маја 1932 год.; 

Г.Г. Мпнистар иностраних иослова, Миниотар 
Оаобраћаја и Миаистар грађевина подносе Скуи- 
Штпцц на решеље: Предлог Закона o конвенцијама 
11 споразумнма o режиму вода између Краљевпне 
Југославије и Краљеввне Румунијв, закључени и 
ротписани   у   ЈЈеограду   14   децемора   1931   годиие. 

Прешеедник Др. Коста 1\ума'уди: Иредлаже 
»ародној скупштинидасева проучавање сва ова три 
Ј^конска предлога изаоере један на])очитн одбор. 
Прима .m Народна скупштпна ? (Ирима). Кад ае 

<ч' изабратп OBU одбори предложићу на крају ове 
'■•'Дипцо. Изволпте чути пзвештај Главне Контроле. 

Секретар АлФе Ковач саопштава: Главна кон- 
^ролц пзвештава Иародиу скупштииу да je ставида 
|И8у са ])езервом на кредите одобрене решењем 
ринистарског саветв Г.Д.Бр. 23289 од S априла 
["32 године ва иадатке no Праввлнику o епоредвим 
npi4iH,4.it'>i4ii()( тпма службеипка саобраћачтх др- 
■'^апмих установа и на кредит no решељу Министар- 
ског савета Пр. 414A4 од 17 апрвла 1932 годнне у 
'Уми од динара 324.7GG no буџету Мппистарства no- 
''"приирсд!' за псплату .тчпих и матерпјалппх из- 
Да-таим   Дпрскциј«'    државпог   сипларства   у   Новом 
раду. 

Претседник l\\). Коста ЕСу^анудн: Овп пзве- 
111T'i|ii Главне контроле упуиЉв се Финаноијокои 
0Дбору, Мзволите чутп тражења ва пздаваи.с суду 
г'1'-   иародпп.х  послапика. 

Секретар Лпте К'<И!ач сатпптаиа: Госиодпи Ми- 
рстар Правде гражи овлашће&в ва иродужедо 
'"l'niiiniiiii' посгуока оротив вародншс аославика, 
ЈЈилана Мравље ва дело вв § Г)2 Закона o штампи, 
Милана \. Живановића ва дело ив § 52 у веви оа 
s^-^'i u do Законао штаипи, Милана Miijiilia ва дало 
":i § 297 кривичног Закона, Mii.ivrmi;! Крствћа ва 
Квдо иа g 302 кривичног Закона, Мидивоја Ђ. 
Чоаковића ва дело ив § 54 > ввди ce § <><> Закона o 
"iTiiMiui Др, Томе Фиданчевика ва двло иа § 125 
,;;I:I

- ■'iai«-. и Димитрија on. Поповвћа ва дедо ив 
»302 кав. Зак. 

Иретседник Др. Коота Кумагуди: Ови вахтввн 
■ Министра Правдв упутиће ce Имунитвтном одбору. 

Ивволите чути отсуства г.г.   вародвш  »ланика, 
Секретар kum Ковач: Г. Др. Maha Annh на 

0оНову лекарског уверев>а моли да му oe одобрн 6 
Мвсвци   боловања.   Г.   .Idnjm   Цетпиар    мп.ш   за   трп 
Дана осуства ради хптних доиаћш   мова. Г. Влада 
'"•"■Tnl, моли ва одоуство до 12 ов. мвс. 
Орепседник Др. Косгп Кумапудн: Одобраиа .m 

одоуства.' (Одобрава) U _*родна (KviiMiTmia тражена  o 
"јввљујвм да гу тражена отоуотва   одобрена. Ив- 

""■"iTc iivTii иолбе n  жалбв. 
СвкреЛар   Airiv   КОВВЧ   ЧИТа    молбе   и   жалбс: 
Др. Јанко il. illiija'inl. иолн оризнање нацио 

'.'ј1'11111!  рада ва иапредоваљв; Владиолав Чех, арх. 
,l1-   Грађевина,   иоли    прпзиањс   годппа   службе 

ва иапредоваље н пензију; Др. Зора Илић молп при- 
зиаље година службе; Емшшја Трифу^новпћ молн за 
повећање пензпје; Недељко Вуковпћ, земљорадппк 
113 Горпчана, моли да му ce потврда o непздатом 
бону за репарацпју прпмп у отплату дужног по- 
реза; Лазо М. MapTiinoBiili, ив Цетпња. молп да му oe 
уместо добровољачке земље додели новчана помоћ; 
Крсто Ф. Јаблап, из Цетпља, моли за пензпју пли 
сталну месечну помоћ; Илија Радош, пз Коппца 
моли да буде ослобођен од плаћања .болничкпх 
трошкова; Тпма Лалић, пз Врањева, моли да ce 
понпштп заказаиа лицптација за продају љеговог 
пепокретног пмаља; Драгомпр К. Cnacnh, днев- 
нпчар Минпстарства саобраћаја, жалп ce на незако- 
iiiiTii рад Изеговпх претпостављених; Ненад И. Илић 
молп прпзнање годпна службе; Милан Баџић молп 
да му ce псплатп непсплаћепа пнвалпдска потпора; 
Милан Баџвђ жалп ce због укидања пнвалпдппе 
n тражп ])eBii3iijy поступка ; ЛИииева-Мица Протић, 
удова, молп оривнање годпна службе за пензпју; 
Вукосава Панковвћ, удова,мол11 за ослобођеље од 
iMaliaiba порезе; Мплован Фундук, начелппк оп- 
iimine Челебпчске у име становнпштва општпно 
челебичске молн да им ce одобрп забрањепа nonauia. 
Емплпја Мравуиац молп за регулиоање породичпе 
пенвије; Илпнка Ил. Валаша жалн ce na решење 
Окруж. Уреда за осигураље раднпка; Alnpaui В. 
llnjmoBiih моли прпзпап.е година службе за пензпју; 
Даппца IlaBnoBiili — Зрак, удова, молп оривнање 
годпна службо и.епом покојном мужу n регулисаље 
аенвије; ДрагШпа Михајдови^ молп за дејство да 
Mv ce поврати п.егова имовппа уз накнаду купцима; 
Лазар Турудијабпв. чотппк, моли за сталну ме- 
ссчму noMoh; Apcen Вјелоглава тежак пз Грача- 
пицс, срез Гацко, молп за беглучку оштету; Авакум 
IVimopiijciiiili и друг, пз ctvia Вуковје у срезу Га- 
IIIMKOM, моле за хитпу помоК у сточпој храпи; 1>ре- 
сничха Земљорадппчка i;]iivuirna задруга молп за 
дејство код Ешшистра грађевина да joj oe надок- 
мади штета иричии.сна ОД Стране поште у Прељшш; 
Mapa Xлај, удова, Ката Уђбаинац, Драгпда Кврцег, 
Бара Псштај, Jara Уђбнинац моле да им ce додвли 
укппута ннвалидока иотпора; Mapa Жввановић вв 
Душваје, MILIH да буд побођена од ивдржававва 
кавне на коју осуђена преоуДом ореског оуда у 
Беаој Цркви; Градоко начелство у Вировитици 
иолв да буде оолобођено од плаћања бановинске 
трошарвне на бенвину иотребав ва оозшвав>е удица; 
Отмар Зидарич, вв Цеља^али ce na поотупке ин- 
валидског 1'уда, драигк-с дивпзпјске области; 'l'a- 
iiiiiui . IdniniMiili MIKIH да joj ce доде.ш мпвалпдска 
венвија; Богооав CjenoBEdi иодв ва сталну иеоечну no- 
иоћ; Милутип В. MiLioraii.i.ci!iili моли да ce оа вен- 
aiijciM ii])('n(',i(' na niniii чпновничкв закоп; Јохап 
ФОЛК u други ратви мпналпдп ИВ Ипђије, моле да 
HM Ce доделп једма сума повца као хптпа IIOMOII 
lini као iipiMVjaM na ппип.шдску потпору И др.; 
Живорад   II.   MiimoBiili    молп   пЈшзнап.с   ратппх   го- 
дппа; Световар llpcinli Md.ni ва двјотво код начед- 
niii;a орвва трвавоког да oe во аеговој гужби до- 
Ввсе ОДЛука; Др, <l>]iii,|(i Иогачппк   молп за пзузетпо 
вривнање година олужбе; Милица Д. IICTJIOBIIII 
MU.III ,(■,[ joj oe додели удовичка веввија; Чедоиир 
РадОСаВЉвВШ] ИОЛИ да му гс ирпзпа npano na iin- 
валидску вотпору; Владимир Ж, Динић, кмеи села 
Д.  РвСавче,  у срсзу ДобЈтчком,/ка.лп ce na поотупке 
Мвлана Вујисипа, учвтеља у Ст. Вожурни; Горњо- 
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Тошшчка земљорад. иабав. и продав. задрута жа.ш 
се на несолидан рад великопродавца соли у Мпо- 
нидп; Никола Глушчевнћ жалп се на решење o 
иензиописању и тражи да буде реактивиран; Др. 
IMapnja Штамбук. лекар пз Београда, молн за при- 
знањс година службе за пензију; Мита Ссшић, из 
Св. Ивана, моли за сталну месечну помоћ; Majo 
Мићовић молп за хитну новчану иомоћ; Јулија 
Плина—Шарпћ, учитељица у Буковчу, моли ва 
гталну месечну помоћ; Глигорпје Шатић молн да 
му се накнади ратна шгета; Дпмитрије Тошић, зем- 
љорадипк из Трпаве, срез Златиборски, молн да 
му се додели пивалпдска потпора; Рудолф Чех из 
Сп. Волпчине, молп да му се додели и регулише 
пеизпја; Мата Вујић, трговац из Цетпња, жали се 
што му држава нпје исплатпла дуг, којп му je 
остала дужна бив. Краљевина Црна Гора; Ђуро 
Лукачевић, возовођа из Вараждина, жали се на 
решење Ген. Дир. Држав. Железница због редук- 
ције; Зорка Сжочић, из Шибеника, моли за npii3Hait>c 
година службе; Милан Ј. Героч, жандармеријскп пот- 
иуковнлк Цет1ш>е, молп да му се време проведено 
под пстрагом, у притвору п у пензији иризиа у 
активно службоваље; Кпта 0. Ђедевиђ И8 Малнне, 
моли за сталну месечну помоћ; Цвета М. Милади- 
новић моли за сталну месечну помоћ; Станко Му- 
Tiih моли да му се додели инвалидска потпора; Нико 
Нартуловић, књижевник пз Београда, моли да му 
се поред прнзнатнх 6 годнна u 3 месеца прпзиа још 
10 година националног рада; Сељаци из Војскове, 
среза дубичког, моле за отвараље забране попаше 
насервитутиомподручју плашшс Коваре место Вој- 
ОКОВа; Зорка И. Стојаиовић.удова, Г>ооград,мол11дајој 
(•е додели стална мосечна помоћ; Милка удова Петра 
Кочића моли да joj oe јсдиим сцецијалним законом 
додели да доживотпо орина na име noMoiiii 2.000. 
днвара месечио, колико  и сада. trornta   оривреиено 
у  Мттстарству ИросввТв;  Истар Бајац   молч да му 
ce доддли инвалидска потпора;  Лааар  Јовавоввћ, 
])ата]1 пз Мабишта, моли за дејство да му ce непра- 
niuiiio продата некрвТНИНа прати у власииттво; 
Илија llonoB, ратар na Иабишта, моли ва дејстио 
да му ce неправидно ародата докрвтивна вратв у 
n.iaciiiimTno; Мехо Л. Ilajcmil. жадв 0в на рвшвн>в 
ннвалидске Ковшоиј^ Гатачког војног округа вбог 
укпдап.а инвалиде; .ločim llajcp.i -MOMI дамуседо- 
делн пенвиЈа; Јаков Р. Карајчев, молн вв арввнање 
годвнв олужбе и орава ва аенвију; Атрарна ваједница 
у Ст. Ка&ижв Mo.in да ce њеним члановима одсбри 
овлобођење олаћања државног и бановиноког порева; 
Miuiaii II. Велица, бановииоки иутар иа Трнова, 
моли за дејство да Милош С. Вјелида, служитељ 
lloniTo у Калиновнку буде IIJICMCIIITCH; Omiian T. 
Барбарић, из Богомоље, моди да будб поврвЉвн у 
r.iyvi»ny угОВОрног поштара; Сава ll])0O4aiiiiii, иа 
Цетиње, иодв наинаду ратне штете која му mije 
iirii.ialiciia; Браниолав Бров, na Херцвг Новог, моли 
аривнање годааа надиопалног рада; Дпмитрмјо .lu- 
naiKimili ЦрнОСОрЧИЈ! молп аа iipiiaiian.r ГОДИНв 
СДужбд;   KpCTO   .'ianmiomil.     мо.ш   мрмамапа'   ГОДИВа 
одужбе; Љуба Метикош, удова ив Бања Духе, иоли 
Да ji>j oe додвЛВ удовичка пспапја; llcrapCaiariili, из 
Кдадова, иолв да иу oe додела внваладока аотпора 
или  отална   иесечна  помоћ;    Марта  Ф.   Алиј ић 
MII.IM да joj ce iMUKMia додедн укинута и^валидска 
аотпора; Јоке Окима, твжакиЉа ав СтолвАка, орвв 
□ИООЧКИ,   Mo.in   a;i   aaiiiTiiTV   ОД  rima   llnmiva;   КрОТв 

П. Иванпшевпћ жали ce због неправилно регулп- 
сања пензије; Стаја И. Миловпћ, удова, жалн ce 
због обуставе удовичке пензије; Петар М. Милановићј 
бив. жапдар. иарединк, моли за помплован^е и по- 
делу пензијс; Никола Јефак, Јуро Вољковац, Mu" 
Mecapiih, Обренија J. Гордвћ, Стеван М. Мучпбабић, 
Рнста Чабрило, Шаћир K. Чолпћ, Ајкуна A. Хал- 
ваџпја, Тодор К. Киежевић моле да им ce понова 
додели укпнута пивалидска потпора; Јанко Равник, 
в.д. Управиик држ. пушкарске школе Ужице, моли 
ва прпзнање година службе; Општина Мпелпше, 
срез Словенградски, моли да ce но окспроприше зем- 
.Бпште велепоседника Артура Пергерја у Мислишп; 
Добросав Марић, земљорадник пз Д. Љубеша, моли 
за новчану помоћ; Јовнша Милшшовић и др. ll3 

Карана срез Ужичкп, моле за хитну помоћ у љуД' 
ској и сточној хранп; Др. Јоспф Рожмаи молп за 
дејство да ce његове молбе код Мивистарства ир0' 
свете што пре реше; Радован Митровић, пз БрадићвЈ 
моли да му ce обпови порушена зграда н куНа углеД 
попдаве; Фата Р. Пита, удова, моли да joj ce доделп 
инвадидска потпо])а; Аиђа Петковић, учител.пда. 
моли да joj ce призпа у дупле године учитељскб 
службе времо проведено у Скадру од 1004—1915J 
Невена Милвтић, ]>еоград, моли признање годива 
службе; Вид Косјер, инвалпд пз Коларића, ми'11 

да му ce додели укинута иивалпдска потпора; СуД 
Оиштине околине Цет11н.ске моли за дејство да М11' 
трополпт Др. Гаврило остаие п даље на челу у ЊЦ 
ховој покрајини на столпци цриогорских мнтропо- 
лита; Мате КандиИ, нз Љубушког и Стјепаи i- 
JypKOBiih, ii3 Звирића, жале ce на решење инвалвЈР 
ског суда Јадраноке дивив. обдасти вбог укидан>в 
пмвалпдгкс ii()Tiio))o; Јаков Срдановић и Д|>- li;! 

Прњавора, моле за ослобођаЈ^е од luiaiian.a nain'- 
ввнске таксе na лову ..Хибрпдс"; Јулија Шугтсрч'1- 
na Mapnnopa. молп за сталцу noMuh; Сима II.   КрстВИ 
Mii.iii ва дејс^во да му воплати оштета ва yiiaa>eH0 
СвНО; Hr.iaai Aii'ipnli моли за дсјстт) да му ce у( ту"11 

доброволЈачка асмл.а и уве])е11.е његовог иокоји01, 

cima; Јована II. Пејичић, удова пз Залома, моли 8а 

joj ce иоиова додели укипута пнвалидска потпора? 
Макспм   Mnia'.iOBiili    n  дјлти   rpaliami   na  ОрОВИДвј 
жал(> сс na поступак поревника ворђа Јордановића 
абог неправилног раврева Есућарине и др.; Никол? 
Mnjaj.Kiunii   иолв ва гталпу мвсечву помоћ; Жарк" 
В.   Jonanouiiii.   учптсл,   na   КамвНДОЛа,   МОЛИ  аа   nj1"' 
внање година оамоуправис службс; Ivoca .1. Кова- 
чсип!.. Mapa ,1. Kesa, Вид КосјеР, Ђука ДоКВ'1 

удова,   Mapu a   Вучетвћ,   \1арко   Кнежввић,   Мила 
.laimli,  .Ч)уба   ГајпЈ!  удова,   llanan   l'a.iv.ionnli,   Mi|H' 
Михајлобић, Ђуро Npcml., Koca Тодорић, Николв 
Мпхајлопп!.   n  Софија   .laimli    ИОЛв ДВ   ИМ  Св  UOBOB* 
додеда укинута инвалидока  вотпора;  Мирко   Кур 
оулић, кафеџија na Јошаничке Бан>е, моли да буда 
осдобођев од олаћањв всК nrn.ial.c ■ мореаа; Пк"" 
K'panc, псиз. из Љубљане, иолв ва аривнање годвВЧ 
службс   аа   псизију;   Мптар   llnaimmcnnli     МОЛИ   ;'а 

сталну иеовчну помоћ; Перо Радмав и друг- ";| 
Јардола, opea Травничуи иоле ва дејство да нм г' 
ппиратп   ОДуВвта   пмап.а;   Иата inja   n   ДарИНКа   ДГ;| 

гооавац, иа Загреба, иоле да им ce додели ni'111" 
додатав na окупоћу; Јуре Г. Јурковић,ив ЗвириД®! 
vi;aaii oe na решвње инвалидсхог суда Јадран. ДИВИ"' 
обдаОТВ   Вбог   укпдап.а   mina.тдпппс;   lliian   Macin1'- 
na l!i'.i.yna, молв ва дејство код Управних судова ^ 
му ce довволв да може бвв наплате таксе ва ci  " 
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ВВоју породмцу успоставити грунтовно стање; Крста 
Секулић из Избишта, молп да се његово пмање 
осободи секвестра и да му ое врати понова на ужи- 
в?ље; Богдан Поповић. Mn.nili Иоповпћ, из Д. 
Скрада моле да им се додели инвалидска потиора; 
Антица A. MOHTII, иа Сплпта, моли да joj се додели 
стална месечна помоћ; Ана Дрофеник, иоли да joj 
(е Доделн инвалпдска потпора илн стална месечна 
ћомоћ; Марија Видмар, моли да joj се уместо уки- 
чуте ii(in;)iii(> додели сталиа месечна помоћ; Стјеиан 
'От, жали се због недоношења o предмету накнаде 
8а погинулог му сина; Др. Рудолф Колари!), проф. 
из Љуб.Бане, моли ирнзнање годииа службе за на- 
чредоваи.е; Марко Малпћ, Лпа BpoaoBiili. Ипкола 
Утјашановић, Симо Мусулвн, Станко Хрстић, Марко 
'.vuiTup, Стоја Дракулић, Марко Јулић. Ђуро Бла- 
rojeBiiii.Ooja Ерор, Станко Вулетић н Станко Хр- 
'•'"li, иоле да им се повова додели укинута инва- 
•'"Л1 ка uoTiiopa; Хусеин Ј. Коаарић, моли да буде 
8раћен у државну службу; Jepa Иваишек, колд 
38 сталну месечну помоћ; Дшштрије II. Степановић 
11 Друг. гре^ани пз Стола, у срезу Лужнчком жа.к- 'v 
Ва решење Министра иросвете вбог оуопевдовања 
учитеља Борисава и Мпливоја Мплића; Лавар Ла- 
^ревп!! ii др. na Сочанице, жале се на просуду Окруж- 
чог суда у Бан>а Луци; Марко Крижанш!, жали ce 
119 пресуду Kp. Котарског суда у Вел. Горнцп; Хри- 
'"niiia удова Јована Херцега—Скобле моли да joj 
Се повећа стална месечна иомоћ; Трифко Самарџнћ, 
■'Ka.in се на одлуку ореоког суда у Невеоињу; Ве- 
"'Miip Богић, пивалнд, жали се на решење Вишег 
чнвалидгког суда вбог вреаначења 11])()цсч1та те- 
ttecHe неспособност n укидам.а иииалпдсис иотпоре; 
■осиф Гернач, моли арианање година олужба и др.; 
^вдреј Андрија Цуња, иолх аршна&е године служ- 
"e проведевих у Италији; Анте MII.KIIIH'HIIII. иоли ва 
"^једначење на положају оа остадвш друговима који 
'п,'Му вшиушколску спрему; Радивоје Нешковић^нсали 

1'' аа решеи.с IVminciijo аа ограиичси.с држаштх 
"'Ума због одувимања његовог вемљшпга; Марко 
■^рковић м оотали оопствеоици вршачих машана 
5 cpeay Заглавском мола ne буду осдобођвни од 
"^аћања рааних такса " аодвова na овоје вршаће 
Mi,iiiiiii,.- Цгтко Hc.i.Kdnnli, Гхмпрад. Md.in аривнање 
''''Hina службе ва пенвију; Стјепан Хрзгаачки, Ружа 

■   Hi'jiil,.   .lan,a   II.   Ilt'inli,   Пстар  VKv.l..   БоЖИЦв   M. 
ррижел., Цвотан II. Симић, Грго М. Пејић, llnan 

'• Коаина, Ива II. Логора, удова, Ивко II. Петар 
'.''puli, Јсла  Конђан, Томица II. Грижељ, Луца Г. 

J^eaoBHh,  Hitan   II.  .'{opni,.  MIKI  II.   livmiil.,  Матс  II. 
[ЈРижвљ, Јаков II. ПвЈић, Ружа И. Ћутук и Ловре 
'• ''1>\.1,. молв да им (н 10ва додвли укинута ип- 
^лидск! гпора; Душаа  Г. Мидошевић, жали се 
'|;|.1 .е директора Ввфдарскв финаноијохе дирвк- 
^"i1, вбог отпуштан>в as овужбв; Осмја Антонијевић, 
М"1И да Mv се поврати одуввто имац.г: Mapa Жипа- 
""""'i. моли да се вакавана лидитација &вндт пмам.а 
'.""'"urni;   Mapa   Жива ић,   ДОЛН   Да   пуд мобо- 
■ "'||;|  ОД  n.i.il.an.a   кавне  И ОуДО|Ш  Т] nama  na  laijv 
ј^^Уђена; Jepa Роде, молн да иусв иоппати ваоохала 
"'"'•:im,m im,,; Мачванска вв11љорадничкв »итарока 
■''''4'vi'a,   моли  да   буд ахобођвна обаввва   [фвма 
р0РвСКОЈ N мратг, llnan .1. ЈврКО, vKa.m 06 OB рвШв&в 
(|'|"'

г,;|>|' суда   у   КОЊИДУ;   l'.vaai   lianil.,   MO.III  да  joj 
^'' Додвли иивалидока потпора; Свмо II. Вучинић, 
l'"111 прианање и  пријеи ваоотала авваије; Драга 

' "'iiii'p.  иоли ва оталнЈ   ивоечнз   оомш; Јвквна 

М. IloiuKOBiiii, моли за сталну месечну помоћ; Мијо 
M. Впнски, моли да му се исплатп незаконито обу- 
стављене принадлежности; Мате Р. Зорић, Станко 
Опачић, Јуре М. Влашпћ, Ива С. Илићић, Иван 
Ј. Никулић, Луција Милулић, Јоса C. Сулић и 
Аипца 13. llejiih, моле да им се додели инвалпдска 
потпора; Мика Ћуп, тежакиња пз Верпћа, молп 
да joj се доделп шена очевина; Никола Космајац и 
други, жале се на пресуду аграрног делегата у Са- 
рајеву због одузнмања земљпшта; Никола Павловић, 
Дмитар Радановић, Васо Брујић, моле да пм се 
додели инвалпдска потпора; Перо М. Анђелпћ, жали 
ев na решеље начелства среза Конпчког; Шпма Жи- 
љић, удова, моли за дејство да joj Уред за ооигу- 
рање радника псплаћује ренту за погинулог мужа; 
Стана A. Al.iiMdunh, моли да joj се додели пензија; 
Александар Илнћ, моли за признаже годииа службе; 
Франц КајзеР, молп за сталну месечну помоћ; Иван 
Ковач, моли за дејство да се његова тужба противу 
Мплана Циндрпћа што пре реши: Анђа Ј. Граковац, 
молн да joj се понова додели укинута инвалпдска 
потпора; Адем Чокљат, жали се на решење Вишег 
пнвнлидског суда у Београду због обуставе п неис- 
илате инвалидппне; Мпло A. Mapnh, молп за дејство 
да буде одобрепо полагаље велике матуре при 
једној од Поморских Академија; Мнлош G. Богу- 
imiiiili, моли признање година службе за пензију; 
Инвалиди, ратне удове, u ратна сирочад из Посушја, 
моле да им се додели укннута инвалпдска потпора; 
Ллојзија Побршчек, учитељица из Трбовља, моли 
ва признање годпна службе; Саво Л. Давпдовић, 
молп за отадну месечну помоћ; Драгутпн Јзосиљевац, 
молв признаше година службе; Вннко Шкрабут, 
молм ва реактивацију n признап.е годнна службе; 
Ђорђе A. MII.IJKOBIIII, MO.III ва прпзнање права na 
иензију; Ивап Донко, моли да му се додели пензија; 
Г.лагоје М. Симеоновић, моли да му се понова до- 
дели укипута инвалидска иотпора; Др. Иван Осто- 
jnh, жали се на решењв Мтптарства просветс због 
направшшдг равврстава&а; Велпмпр Т. Вукосав- 
.i,(Milili, мо.т да му 06 потврда o иоиздатом бопу за 
рспарацпју урамуна за псплату државиог пореза; 
Airm ll.i.ajiili. Md.in да му 06 npiiana ипвалндска пот- 
аора; Јахја Хаџи.—Садик, молп ва скадну мбовчну 
iidMoli;   Тони    \-    Сврнај«   моли    iipiiaiiaii.c   годппа 
службб  ва  пвнвију;  Љубица   В,   и'овачеви11,  моли 
iipiiaiian.c   ГОДИНа ОЛуЖОб  ЊбНОМ   iKihojiidM   мужу   за 
пенвију; Димо IIHIKIHHII, вун^иоћншс оада Гоиеша, 
MIKIH аа Дбјство да Општппа гопошна у Срезу арв- 
спанском арипаднб Срвау битодовои; Лена Umi 
\ pm'inli, ('/riMiaiioBiili,  MOJIH  за  сталну  мвсечну 
uoMoh; Катарпна Петровчћ, молп за сталну ме- 
Овчну uoMoh; А.кчаапда]! lllmiHr, -молп цриава&б 
прмиатпих годииа СЛужбб за пензију и друго; Му- 
харем My,iiiti студент, моли за сталну месечну помоћ 
Густи Урбавч^, из Мриомеља, моли за сталну ме- 
оечну аоиоћ; С^швнон Станић, молп да буде враћен 
у државпу 1лу,кбу; МиДОрад 'Г. llcTiamiili и Дра- 
i'VTiin МплпК, Md.ic за дсјстио код Миппстра саобра- 
Каја да Пуду врвћбНВ у држаниу служиу; Душан С. 
IVojnli, MO.III ва Оталпу мпсчпу noMoli; Оојка Р. 
Младвновић,   укалп  сс   na  ооступав   отараФвфоног 
•■УДУЈ'-    J^oibor    мила (ачког    суда    због    НбДОНО- 
шв&а решвв>а; Jy])eTiili, молп ironBHaHie година 
одужбв;   Градоко   Началотвб,   Љуб&ана,   моли   за 
(ic.MiudlaMia' n.ialian.a баНОВИНОКб T])()iiiapiinc na бен- 
aiin laijn гс употребљава за поливање улица; Нинко 
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llajiih, молп да му се доделп инвалптска потпора; 
Кртса Ј. Дудудловнћ, моли признање година службе 
за пензију; Вјекослав Зидарпч, молн признаи.е го- 
днна службе за напредовање и пензију; Софија 
Докп!!, молп да се доделп внвадитока потпора ратиом 
сирочету Мплп Михајловић коју она издржава; Ђуро 
Макарун, моли да му се доделп инвадшдска потиора; 
Михајло Кошарпћ, Анђелија Годпћ, Сенпја Пекић, 
моле да им се додели инвалидска потпора; Лепосава 
Ребић, молп за сталну месечну помоћ; Омер a Мехо 
Дедић моле да пм се вратн у посед одузето зем- 
љиште; Жпвојн М. Филиповпћ, моли прпзнање го- 
дпна службе за напредоваље; Дпмитрпје Боди, моли 
да му се у године стенографоке служое привнаду 
само 12 година и 2 месеца у године указне службе. 
Зорка Ђ. Белкић, моли да joj се доделн удовпчка 
пензија; Др. Сергије Чернозубов, моли прпзиаи.е 
годнна проведеннх у хонорариој п контрактуалној 
службв за напредоваље; Војиелав Раловић, моли да 
му се доделп једном за свагда новчана помоћ од 
Дин. 20.000; Mapa M. Цуеш жали се иа рвше&е 
Вишвг инвалитског суда у Г)еограду због укидања 
шгвалиднине; Ђука Раухер, удова, моли за привназд 
породичне пензије; Гавро Цвпјановић, моли за нов- 
чану помоћ; Taca K. Радојковић, моли за сталну 
месечну noMoh; Влагуиа Ј. Којовнћ, моли да joj се 
додели стална месечна помоћ; Зорка Микичи!), моли 
да joj се доделп стална месена поиоћ; Мплета Р. 
Грујић, жали се на pemeibe o разврставаљу Mnmi- 
старства просвете; Општина которска п друге, моле 
да се не укнда Државна поморска академија; Микола 
М. Марковић, жали ое na решење Мнниотаротва 
соцмјалне политике и народног здравл.а вбог naima 
вилно одређеног процвнта ипвалидниис; Богдав Ђу- 
1>и1., ва Коомаче, цоли да будв оолобођев од и.шКап.а 
порева; Радоје Mau-culi. иолв да му ое аонова додепв 
укинута инвадитска аотпора; Бвица Драг. Јаков- 
љевић, моли-за сталиу мпсту аоиоћ; Ми.кин Сви- 
ченић, моли В8 дејотао да му ое аовратв одуаета 
peiira; Радосав М. Хрњец, жалв се на решење Сре- 
ског нпвалнтског оуда у Нввебињв вбог уквдан.в 
инвалитоке потпорв; AMI);I Трајановик, удова, моли 
ва сталну месочну помок Недвљко Којадиновић, 
моли аасталну мссгчпу aottoh илн државно ввмљиште; 
Душан liOJaTonnli. МОЛИ Дв ИЈ 06 ООВратВ укпдугл 
ИНВалитска uoTiiopa; MII.I.KO И. Hvidinili. модв Дв му i е 
иоврати одуагти чп [»ицира; ЈоошЈ Почкај.моли Д8 
буде мреведои na зиаи.с era/utor државВОГ IBBOBHIlka; 
i\iiil.a Дран-у.итп!, n друш, ми Доњег Закулвика, 
Сроз влапчтчкп. таде 06 на аавакониги рад држав 
мог .ivra.pa .i|yi<(' l^uilia; VIUIHKO Ит.чтт!,, жаЛВ 06 
на рвШвЊв Мтктра упутјктт.пх послоиа због ne 
ораввлног аенвионисања; Кивор <',. Myp<'(vi, молп за 
новчану SOUOh; Лидо Хрпмп!.. МОЛН ва т.ичии 
110моК;"Ива Kpomili, моли привна&е гоДина арове- 
девих sa вациоваднок! раду за веввију; Елвоаввта 
Т. Манојловп!!, моли да joj сс додсли удоипчпа  - 
ввја; Јудија Мартаничхив, иоав да ce н.вном мужу 
вратв одувета аенвија путвм мвлооти; Тома Цввт- 
ковић, молп ва ваређв&в Нашком окру^шом оуду 
да ое довеоб преоудв in> опору o аовршајЈ његовв 
куће; Општива Дол, орв Храотввку, Cpea аашки, 
иодв дв 06 обуставв редухцја 258 рудара у руднаку 
Крстввху; ila.ia <l>. Мохорш!, згдова, шми да joj 06 
доделв удоввчка абввија; Minu Јованчвћ, молв ва 
дајотво да му 06 аовратв у восбд одуввто ввиљиште; 
l'a.lt' Слијепчсвић,   ИВ  Лнтоица,   ИОДВ  88  обнОВу   nii- 

ступка ради продате земље за дуг Стевана Вукови1'а; 
Илија Глпгорић, молп да му ce понова додели укВ' 
нута пнвалптска потпора; Ибрапм Даутовић, моли 
за сталну новчаиу помоћ; Стјепан Гишанић, жаДВ 
ce на решење Фпнансијске дпрекције у Загребу 
којом je осуђен ua плаћаЈие казне; Душап Дракулић) 
молп за сталну месечпу помоћ; Младен Т. Остојићј 
молп за дејство код Веоградског трговачког < уДа 
да му ce одгодп рок за вођење cnopa; Јуре КљајивЈ 
моли за обнову поступка ради земље; Манда BeKiifii 
моли да joj ce додели стална месечна помоћ; Hai та- 
сија M. ЈКчпћ, моли за пензнју пли сталну месечну 
помоћ; Др. Светислав Стојановић, моли признаВ>? 
година службе; Анка Ст. Јевтпћ, удова, иоли :ia 

регулпсаље пензије илп сталну месечну помоћ; Дитуи 
Ортоланп, молп за новчану помоћ; Босиљка •• 
lllB])aKuh, удова, моли да ce љеном покојпом супруГЈ 
урачунају двоструко годпне проведене у затворУ) 
интериацији n др.; Мато Грвгурвћ, жалп ce зоог 
неисплате инвалитске потиоре која му je додељвва 
решољем Вишег инвалптског суда; Добривојв И 
Цветолик Вранковић, молс да ce обустави продаја 
љихове куће за дуг; Mii.iiui Иуповац ив Милошева) 
моли за дејство да му но продају пмаље за Дг' 
Петар Антуновић, иолв да му ce исплати инвалит* 
ска потпора; Катарвна Д. Мвхајловић, MUHI да 
joj ое попова доделп уквнута инвалитска ncrnopai 
Цвијета A. Мучибаб^, жалв ce на решеље Инв* 

.штског суда Зетске дввивијскб областв вбог 'ie 

додсл.пнап.а тшалпдиипс; Hana Л. Кнежевић, МОЛи 
да joj ce додели ипвмлидска иотпора; Хенрив КрО' 
вивнвцки, моли да буде реактивирав у државву 
c.iivvh-nv; Длександар В. Be.u.Kouiiii, моли ripH8HaB>e 
ГОДВНб ОЛужбо за напредован.с и пензију; М^" 
\|i;iimiiiili. иолв да му oe исплати инвалиднинв! 
Градсхо аачвлотво Бјеловар, иолв да буде ослооо 
limu од олаћања тровЈаринб ва бвнвав који ce уп0' 
т|)спл.а11;\ за иолива&б у.шда: Султанвја Капета' 
iKimili. Mn.m арввнааб година одужбе в>еном u011, 

иужу ва веввију; Др. Албфрвд Вергвр, жали ce ^1' 
незакоппте иоступкб Идијб Миљовића, чиноввВКВ 
Пораокв уираис у .'lai'pcnv; Грго III. Марић, жалиoe 
II;I рвџхвњб Вишег внвадидског оуда у Београду ^1"" 
укпдаи.а иниалпднпие; Лнтица Варбалић, y,4i,1,'K 

MII.III   да  joj   сс   noiiona   додвЛВ   укииута   инваЛИТСК 
iioTiiopa; ЈбДбнв   \.  Питбша, удова, моли да i"1 т* 
иоплати трошав ва оревов в>еиог аок. мужа; VrHHJ 
li. Деопинић, удова, иодв да joj ce додели сталв 
ивоечна аомоћ; Ствва ll.mli      Мрчевић, удова, и0* 
ва   сталну   иесечну   поиоћ; Општина KpMnoTOKO"* 
двничка, MO.III ва дејотводајој МвниотарстводоД^^ 
IKIMOI,; Лавар  Мијановвћ,   иолв ва сталну   месвчвз 
аомоћ; Мнхајло A. Рајвајн, Цетиње, иола ва i"'1^ 
лисчт.а  сиога  иоложаја;   Истар  .lan.aTOHiili,   МОЛИ Д 
му oe вовратв чпи официра; Урши Јојић, моли -*■' 
буде npalicn у државну одужбу; Ивав С. Бошн>вЈ»' 
miti,  MO.III   ирплиан,!'  прцва na ДЈ^иаииу  помоћ; ДР' 
Tiiipn Галебић, молв мрплиаи.с оаиоуправне слу»к 
и зфвђењб овогв аодожаја у државну олужбу! '' 
двговић Димка    Фраикпн.ц, моли аривнање год111' 
олужбе; Габријвд Вајо, жали ce на рвшен>е Фина _ 
оиЈОке контроде којом je ооуђвв на [mahajte ^88 ul 
Јелена   Цераии!),   молч   за   сталиу   мессчнЈ   in^1"'' 
Пвтар   Карамап,   молп за   сталну    месочну   "^1"1.', 
MhiMc   Кожул,   моди   аривнаае  годива  службв 
аенвшу; Лндрвј  Бајиц,  иолв ва  привнање r0^L 
службе;   llnan   Михал.,   Г.р.   Матија   MapKOTa   И 
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■чамена Ј. Банић, жале се на решење Инвалитског 
сУДа вбог укидаља инвалитске потпоре; Велимир 
Н. Гавриловић, моли призиаше годпна службе за 
'•aiipoflOBaibe п пензију; Јулнјана Шустерић, моли 
:);' удовичку пензију; Илпја Јовичић, молп за по- 
вишепи' пензије; Лндреја Новак, молп да му се у 
Ошцтини 1 »аваниште, додели добровољачко земљиште; 
Свето.чнр Радојкоип!!, жали се на одлуку Државног 
савета; Живојин Р. Ногићевић, молп да му се по- 
Чова додели ук1шута инвалитска потпора; Шимица 
•'vpnli, удова, молн за дејство да joj се дозначн до- 
1 yl|i4ia инвалитска потпора; Пава Бреберина, ин- 
вадид, моли да му се понова додели укинута инва- 
^ИДска иотпора; Јово Вујасиновпћ, моли да му се 
Чсплати доживотна пензија; Mapa O. Милидраг, 
УДова, жали се на решеше Среског инвалитског суда 
У НевесшБу због укидав>а инвалитске потпоре; Во- 
ЈИслав Праиковић, моли да му се додели на уживаи.с 
Добровољачко земљиште; Анте Н. Бан, моли да му 
l'e приана 11])аво на додатак на скушћу; Иваи Бран- 
Ков у име 70 аграрних иитересената из Избншта, 
Иоли ва дејство код начелника среза у Вршцу да 
Се одреди амбулантна коМиоија за преглед ji>iixoBor 
землЈшпта; Чедомпр l>. MII.IOIIKOBIIII, моли за салну 
■всечну помоћ; Јелена Цакнћ, удова, моли за сталну 
■есечну помоћ; Мп.кип Авичић, укали се на peuieihc 
" одпуштању пз државне службе n моли да будв 
јвраћен у исту; Антон Часка, молп ва призиап.е днев- 
вичарске службе sa напредовање и пеизију; Ката 
Мужа м Рока Ишек, моло да пм се додели инвалитска 
^Отпора; франц Кромар, ^оли за иовчану noMoh; 
"ввто Иванишевић, моли да му се поиова додели 
[Јреглед (,i гтраис iiiina.iiiiTi'HO компсије; Opaiba Ре- 
"вртек, и други иа ДсспимиКа, жале се na незако- 
""'ni рад жаидармерпјсма)!' иародшња Аидреје lllop- 
■'iilia и траже да се преместв ив и.пховога иеста; 
Р^Досав М. IliiHiili, моли да му се додели ннвалит- 
'l;;i потпора; Анатасије JoBaiKinnli, молн за признаЈио 
roAiiiia службе; Катарија Mt'pm', удова, из ЈВубљаие, 
^оли признање година службе в>ввог пок. иужу ва 
'"'"'Пју; C гислав Мандић, в д])угп \\л Иолог Ма- 
111,1 тирл, Md.ic :ia дсјгтпо код НарОДНв банке да им 
°*Мвне мађарске аенгв no данашњеи куроу у динаре, 
"ИКОЛа ^ндрић, na ('.linama, a.a.in Св иа prim'ii.i' Ми- 
l"" "lapi-Tiia иојскс и мориарнцв вбог мспадапап.а му 
^"'''piiiio.i.ii'iiair   уисрсп.а;   liana    llmcj;.   Mu. i   Cy- 
'"'""li n Марта Сучевић, моле да и.м be ^одвлл инва- 
"»тска потпора; Саво Влачо, моли да му ce поврати 
lla ужившве одувето ввмљшпте; Вратуша Токаж, 
i'"1'! да \i\ ce додели и нсплатн ннвалиднина; Стевав 
^Досављевић, моли да му ce додели вовчава помоћ; 
^■'".ииј .1. Метелко, моли ва оривнаЛе година службе; 
^ате li. Вукшић, na Витинв, жали ce на рвшење 
"'"'ii'p инвалидског оуда у Бвоград^ вбог укидања 
""''■i iinvi4r imnmpr; IViini Адртт!., МОЛИ ПЈтанап.г 
)'(,Д11||а  r.iviKnc  аа   пспаију; СрвТШ   ЈонаионпК,   ИОЛИ 
riil вовчану помоћ; Алвоа Попов, жали ce ва нвва* 
'^"HITII   рад (l)ii.iuja.ii'   југослпнсисие  баНКв  у   НОВОМ 
"■i.v;   Ружа   Лаловић,   иоли   ва   примаав   година 

СлУЖбе iLciiuM иик.  мужу аа  исиапју; (лсиап  Ипрп- 
""''• Mo.iii ;i;i новчану помоћ; Марвја A. Лвонтцјвш, 
м"'^ ва сталну месечну аоноћ; Una И. Црногорац, 
ХД^а, a.a.m ce вбог укидаи>а инвалитске потоорв; 
'•""la.n   Глогоцац,   молп   аа   ( та.чпу   м.тсчпу   IIOMOII; 
-"'I11'  lai;  КуровСКИ,  ИОЛМ Вв  iipiiaiian.r тдипа r.iva; 
""; Љубица ГрГш!,.   мп,m  аа  удоничку  исиаију;  Ma 
^,"ii, Иванишевић   иоли аа удовичку пензију; Стаиа 

Дражнћ, удова, жали ce на решење Вишег пнва- 
литског суда због укпдања пнвалиднине; Ђорђе 
Хаџв Антпћ, Скопље, моли за дејство да ce одреди 
комисија за преглед књига и пореских рачуна прп 
UopecKOJ управи за град Скопље; Франц Блажич, 
моли за тренутну новчану помоћ; Катарпна Петро- 
вић, удова, из Београда, молп за сталну месечну 
noMoh; Милан М. Стојичевић, моли да му ce поврати 
ираво за пријем 15% повпшпце основне плате; Иван 
Железник, моли тренутну новчану помоћ; Радојко 
Ј. Досковић, моли за сталну месечну помоћ; Кока 
Д. ПавловпИ, моли за сталну месечну помоћ; Аиђа 
A. Чикола, моли за удовичку пензију; Нпкола Ми- 
лутиповић, жали ce на пресуду државне контроле 
због доношења неправедне одлуке; Јозица Гривнћ, 
удова, моли да joj ce додели пензија; Драгшиа 
Apciih, молп прнзнаље година службе за напредоваље 
и пензију; Васил Чокоровић, моли за сталну месечну 
noMoh; Мпћа Вукојовић, жали ce на рад Окружног 
уреда за осигурање радника у Бањој Луци, због 
одузете му помоНи; Јанко Кравић, моли признаље 
година службе; Благоје Вучковић, молп повишеље 
иепзије; Томпслав Адамек, жали ce на пресуду Др- 
жавиог савета, због направилног разврставаља; Јер- 
неј Добовишек, моли за признање година службе; 
Шииица Бркп!), моли за сталну месечну помоћ; 
Вилко МохориК, моли признаље година службе за 
иапродоваље n пензију; Др. Језимир С. Кушик, 
моли ирпзнаље ратних годпна у годнне ефективие 
државне службе; Јана М. Вушковпћ, моли за при- 
знал.с права на удовичку пензију; Милорад Ф. 
Aimpnli, жали ce на решење Вишег ипвалнтског 
суда због укидања иивалитске потпоре; Лабуд Пе- 
тровић—Iborom, моли за повишеше пензије; Чедомир 
CpeliKOBiih, моли за ирпзнаље година службе; Удру- 
жев>е балана, ]>еоград, моли за дејство да ce стане 
na пут агптацијп на иолитичким зборовима o непла- 
liaii.y сељачких дугова; Франц Графенауер, Пивши 
народнв iiociaiiiiK, моли за признаље годпиа нацио- 
палпог рада; Глиша Ковачевић, моли за призиање 
тдииаслужбе; Кирпло Ј. Вујичнћ, MO.III за iipii3naibe 
ГОДИНа службе; Младеп Јоваповић, моли за инвалиг- 
ску потпору; Касан Мурат Спахић,, моли да му ce 
imiiona додслп укимута иина.ттска потпора; Ипкола 
llr|ii;().   vi.a.in   ce  na   pciiicji.e   Ппвалидсног   суда  Ја- 
драноке дввивијске обдасти, вбог укидан>а инва- 
литске noTiiope; Олга  М.   Шаулић,  иоди  за   аови- 
iii i иесечне аотпоре; Грга Мишкулин, трговац. вв 
Г(1( iinl.a. жалв ce na поступке Срвског иачелника у 
I'IK imliv, вбог a.ioi таил.аи.а n тражи заштиту; Руска 
М. ВвЛИЧХОВић, жали ce на pemejbe Вишег шпшлит- 
СКОГ суда због уипдап.а инвалитоке потпоро мало- 
летној Богдана НВколЛ; Ana Прауса, моли да joj 
n1  додслп   игиаија. 

Пре&седник Др. Коста Куиавуди: Све ове модбе 
и жалбб упупИи' iс одиору за молбе n жалбо. Изво- 
лптс чути разна акта. 

Секретар 4нте ЕСоваччлта разиа ахта: Бавагока 
трговачко ИНДуотријокв H .'iaiiar. номора у BOJI. 
Бечкереку, Ив^стријсха комора Београд; Акциони 
Одбор отручАиз органивација за сувбијаљв скупоће 
у Цсл.у; Удружси.с трговаца за Сроз косанички 
Куршумлија и Е^оморе ва грровину, обрт и инду- 
отрију у Загребу im,umre ареотавке o законском 
врвддогу ва су8бијав>а окупокв жавотних ваиирнвца? 
Мплаи 'I"iyp4iili, асмл.ирадипк na Самјла, I Id.i.onpii- 
вредиа   уљарска    задЈјуга   Макарска,   и    Љубвсав 
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Матић земљорадник из Ракара, подносс преставке 
o законском преДООГу o заштити земљораднпка п 
виспнн камате; Матица Нови Сад подноси прсставку 
у којој тражи да се изузме са љеним фондовима 
игиод Закона o заштитп земљорадника; Савез хр- 
ватских обртннка Загреб, доставља резолуцију Удру- 
жења млипара o изменама у Закону o промету пше- 
пице и друго; Удружење шумарских вваничника 
Краљевнве Југоолавије подноси преставку o подр- 
жав&ењу имовних општина; Лесковачко трговачко 
удружење подноси преставку o изједначоњу фаорич- 
ппх цена плавом камену; Удружење ратипх пива- 
оида, Трбушшша, подноси преставку o изменама п 
допунама у новом Иивалндском закону; Андрија 
Коспр, земљоделац, подносн преставку o ослобођељу 
сељака од плаћан.а самоуправног пореза; Општипа 
Св. Иетер на Меведовом селу, Срез шмарокп. за- 
хваљује Народпој Скупштини на донетом Закпиу 
o заштпти земл>орадннка н њеном раду; Савез рад- 
ннка i! раднпца Монополских предузећа Југославије, 
подноси резолуцпју o ие снпжењу 10% од Пруто 
принадлежности радницима и радницама монопол- 
скпх оредуаећа; Друштво власиика кућа и остадпга 
некретнина Сарајево, подноси резолудију 0 noiiin- 
жењу кирпја и др.; Учигвљско удружеп.о (".реза ам- 
дрнјевског подноов преоташсу o тешкон матвријал- 
ном стан.у које влада у Срезу андрпјевичком; Удру- 
жењератиих иниа.шда. Јупкоиац, ПОДНОСЛ рсзолуцију 
o изменама и допунама у новом Иина.штгком вакону; 
Клуб инвалпда офвцира и ратнвка ратом осакаћепих. 
у Београду, подносп реаолуццу пнвалптског подод- 
бора из Баровшеца и Вентова o аобо&ша&у инва- 
ДИТОКОГ положаја; С.аиоз хотолск-о-кафансквх и ре- 
оторамрских намвштеввка, Сарајвво, водноов пре- 
< тавку o укидан.у трошарвнв на впно и ракију; 
Народ Cpeaa пива&окот оа овога вбора вахва&ује 
ЦретседННКу Н^одавскупштинп ч:\ досадап.ом раду; 
Бруско тји-оначко удружвке, Баввтока пагова,чко* 
ипду! тријска u ванвтока Комора, Вевикв Бепхврек, 
Удружен>е трговаца ва Среа деоковачкв, Лесковац, 
Удружеп i' т])Г()иаца -^ ^V^' ловачкв, Рековац, V;ipy- 
eieHie грговаца Срем орашачког, А.равђвдовац^ lp 
говачко удружеав Горљв Ивлановвл;, Вел. рради- 
тт.шгко трговачхо  удруж e,   Велико    Градшоте, 
мримудм"   удружвЛв   трговаца   за     СрвВ   млански, 
Истрииад. Алекоандровачко трговачко удружеае, 
Апександровац, Удружвае трговаца ва Срев мла- 
.u'ii(ii;.i4i;ii. Младвновац, N;ipyvi;(Mi..' трговаца ваСреа 
каадеиовачки, К1ааденом^, Удружвав го( гвовичара 
Савско Паиовнне n др. Загрвб и Трговачм и обрт- 
вичка кошорк ва Бокжу и Хврцвговвну, Сарајаво, 
подносе ревоауцвје o вакононом предлогу o оувбв 
јап.у (Kviiiiliii жимотиич па.ммрииц:!: Др.  га«  БуЉвН, 
Сплит, водноов орвставку o ваконоокм оредлогу o 
заштптп    ВбИ&орадиика;    ОдГшр    it,iat ппка    старпх 
вграда, c.ii.inT, оодвоов вреставку o BOBOM стамбеном 
вакову; ('.;ini';) апотвхароккх сарздвиха у Краљевшој 
Југоодввајв, водвоов првставку o вакоаоком   оред- 
логу п ввмевама Замова o i гекаиа; Гпаввв рад- 
iiiiMicii Савев, Бвоград, аодноои реводуцвју o доно 
швв>у Захова o отавовлма и др.; Строковвв органи- 
мцхје цржавввз ив првмткш уолужбвницвв, ■1>уГ|- 
оАна, аодноов револуцију o смам.гп.у кврвја; Јврввј 
l'iifupi, ппдпоси мростаику <i тмшсим адвокатскИИ 
4 рарвиа; \ друаамм' угоотнтвља ва град и Сри 

ђанске подносе меморандум o фивансврању воднвХ 
задруга n др. 

Претседник Др. Коета Кумавудв: Ова акта прп- 
мају се знаи.у. Прелазнмо на дневни ред. Ha дневном 
реду je утврђиваи.е дневног реда. Нредлажем На- 
родпој скупштвнв за наредну седннцу овај диевни 
ред: 

1) UaGop одбора за проучаваље закоиских преД' 
лога o опоравуку o клирввгу саРвпубликом Аустрв* 
јом n Швајцарском Ковфедерацвјом. 

2) Избор одбора за проучавање законскпх преД- 
лога o трговинском уговору са Републвком АустрИ" 
jiIM и допунском споразуму ув уговор o трговини И 
пловидбн са  Краљевпном  Италијом. 

• i) Ивбор одбора ва проучавање закопскпх пред- 
лога o Коивепцпјама за уређбње раднвчког пптап^- 

4) Избор одбора за проучаваље законских преД" 
лога: o коивеицијп ва (тваран.е мођулародног ДрУ: 
штна ва иол.опрпвредпи крвДВТ, o конвенцијама i' 
споравумима o режпму вода са Краљевином РумУ' 
ппјом и o коивопцијп оа Републаком ФранцускоМ 
o првферевцвјалнон поступар»у са јз^гословенскоВ 
твеввцом. 

Првмалв Народна окупшгвва првдложвви дневни 
ред? (ll])ii.Ma). Опјавл.ујем да je Иародна скупштвва 
примпла предложоии дввввв IH

1
;!- Са вашви ni"1' 

станком ja 1>у дапати.у седвлцу вакључвти, a пду'1) 
вахавујвм ва сутра у II часова пре водне са арвМг 
л.спим  ,4iii'uiiiiM  редом. 

('".umna je вавЈБучвна у 12 часова. 

ПРИЛОЗИ 
ГОСПОДИНУ 

МИНИСТРУ BOJGKE II  МОРНАРИЦЕ, 
Наро^ je у аослед&е врвме преко својвх жвтвр' 

оких n другвх вадруга ародао велвке колвчивв 
људске n i точве хране војсцв. 

Ову јо храну варод ввћ аоодавна иврзгчво војсЦЈ1! 
комасвје су je арвшше као  всправву  робу,   ■'|1" 
ДО дамас. im иаипи ЏОЛГОДИШ&е И ЈОШ Дуже ИГПОруКв 
тиу вадруге оршшде ов oape, тако да војск* 
ппјгдпиим вадругама дугујв no више стотвва ^11^ 
љада динара. Отоуство тога новца сељачкв ' 
v врвме оокудвце вовчавих оретотава   тмпко 
lliirll. 

II   BLKO   ииај   nuiTViiai;   iiojiic     viipaiir   НИЈв   ('a<) 

поД 

( '.KUM.I.l' подвоси peaojiyjiiijy i' закспиком предлог]/ 
0  ■i'pnm;ipiimi;   I l(ii\ innapn   п  ОДборВВЦИ  ( IIIIIITIIIII'  6đ 

бравав   im   скЈ љевии   уговорвма  oa   вадрУ1"**1 

im аропвоима, народ je, и адред сталивх и чест№ 
модбл, да му ое исплатв куповвна, стрпљиво iieK40i 
дов ra авоу вајвад вратводе и аоплавв y;1 " ' 
оотаде ведале. Даље ввше чвхати вв IIOHCB. 

ПОВОДОМ Tura уоућујвИО ма   вао Kim нвдлево1^ 
Мипигтра   im   ч.1.   72   ЗВКОН! ОСДОВНОМ   рвДУ   » 
Народвој ri.vimiTiiim ову Внтерпелацвју са питаљв*' 

1) Да лп na.M je, Гооподвне Миавстре, повнато« 
да BOjfie вдасти ове до дааао нису исплатиле i"1'1"^ 
ручшу храиу од отране Жвтарске вадруге у }'olil' 
ii.auiiMii,   орвВ   VI«'yiiaii,rKii   у   иввосу    од   240.641-' 
двнар   п пд ovpaite  Жвтароке  вадруге у ипзовмУ" 
срсз  Иалповачки,  аа  иптрупчтч  27   вагона    и,и> 

мпцг Војној кошгоији у  оурђевцу и куповине  • 
другака у Свв&арввцима,  орвв Вуковарскв,   "*■ 
II;III.II   и   ИрГтн.ц,  ( рса Vi^viiaii.chii. 
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2) Шта каните, Гоеподпне Министре, предузети 
Да иарод већ једанпут добије новце за своју муку 
У овој изузетно тешкој економској сптуацији no 
сељака. 

Молимо, Господине  Миниотре, да нам изволите 
јавпо одговорптп  у  Народној  Скупштини. 
'4, априла 1932 године 

у Београду 
Др. Фрања Губер, с. р. 
Др. Пван Лончарепнћ. с. р. 
.loitpo   Кнежсвић.   с.   ]). 

ГОСПОДИНЕ  МИНИСТРЕ, 

Нашу Посавпну, нарочито ону с лијеве страио 
ријеке Саве, задеснла je прије три недеље поплавом 
Вевапамћена невоља  и пеорећа. 

Пабујала Сава са својим прптоцима покварила 
je t'Bo до чега je дошла. Не рачунајући остале опу- 
ртошене крајеве напомпљем, да je страшпа ова по- 
плава тако у самом мптровачком срезу порушила 
преко 300 кућа, које на пајвећу жалост пропадају 
а&јсиромашнијим n најбеднијим   грађанима. 

Са свих се страна чује разумљивп једнодушии 
B^iiaj ва аомоћ. Чује се и ca страие К'рал.евскр 
111;|.М' привнање ужасног народног стан>а, али ое 
'""де ne oceha ни најмаи.е акцпја, која би очајипм 
0Вромасима за безнадну будућност указала само 
""•'о ко.кав трачак наде. 

Кад год ce са отране рародних пооланика по- 
крене каква помоћна акција, обично ce равбије на 
оладиним пршч)ворима: „Одакле да ce набаве нов- 
чава сретства ?I" 

Увимајући уоупрот тога оарлаиентарну ини- 
Чвјативу ва помоћну акцнју у овој народиој ката- 
С1рофи, слободаи смо вам, Господине Митктре, од- 
M;i^ овом приликом ставитв конткретип предлог, 
,с"ји беа икановпх мЈјцговора, n бв8 икакових фи- 
в*8сијских потреса унутар оамог буџета палази 
преко потЈЈсипа iioii'iaii.i сретства за поноћ. 

ПовјериЛИ СМО na 11ме,даје na ОЛужби   ГООПОДИ 
"^ааистрима, бановима, nOMoiinmni-Ma,   licncpa.imMa, 
''■'"'ра.итм n окружнич инспвкторимЈа   вајмаље око 

150 аутомобила, који Државне финансије стоје ме- 
сечно преко динара 1,200.000.— или годишње дпн. 
15,000.000.—. 

AKO ce сада господа министрп одрекну овог уго- 
дног и згодног саобраћајног сретства, a Kp. влада 
одреди, да ce због тешког народног стања и свима 
осталим ускрати месечна дотација за вожњу ауто- 
мобплом, моћи ће ce без пкакве неприлпке одмах 
приступптп ефнкасно даваљу помоћи поплављепима, 
те грађеЈљу и подизању љнховпх порушених до- 
мова. 

Стављајућп вам, Господнне Мпнистре, овај уме- 
спп предлог и помињући вам, да je претседннк 
Маџарске владе гроф Карољп ступајући na чело 
дапашље владе докинуо државне аутомобиле, сло- 
бодпп  смо   вас  овом  прилпком запитати: 

1) Што мислите подузети, да ce одмах без оклн- 
јевања, без сувишног расправљаља n пзвпђања, те 
без народу омражених компсија прпступп стварном 
давању  помоћи  поплавлЈенмм ? 

2) Да ли мпслите, да ce наш предлог o укндању 
вожље аутомобплнма господе мпнистара ит.д. н 
Државне дотације за вожњу може примпти .' 

3) Да ли мислите, да господа Мннистрн, банови, 
ђенерали, ит.д. могу у државном и иародном ипте- 
ресу барем кроз две године ићи пјешице, и да ли 
мислите, да ce буџетом предвиђепи издатци за уздр- 
жавап,е њиховнх аутомобпла сад најзгодније и нај- 
корисније могу употребпти за подизаше порушених 
паЈЈОДних домова, дотација водних задруга „Вука" 
и , Пиџ-Босутска", те грађење одбранбенпх водних 
na ппа ? 

Захтевајући ва ову пнтерпелацију због Изезине 
парочнте важности првенство n прешну хитност 
молимо, да нам на њу изволите у Народној сцуп- 
nrmim одговоритп. 

У Београду. дие 2 маја 1932 годпис. 

Др. 11 Kan Лончареввћ, с. p. 
Ловро ВСнеасевић, с. ]>. 
Др. Гру(и|) фрлњо, <, р. 
Стјспач Ваљавец, с.  р. 
Др.   Иикола   MnKiiii. с  p. 




