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САДРЖА1: 

XXXV Р1£ДОВНИ   СЛСТАНАК   14 .1УИЛ 
193;i ГОДИНЕ 

1 — Читање и yci30jeibe записиика 
XXXIV редовног састаика; 

2 — Саопштење Указа Њ. В: Краља 
o постављању: сенатора r. др. Љубомира 
Томашића за Министра пољопривреде, 
народног посланика г. др. Будислава Гр- 
гура Анђелиновића за Министра без 
портфеља н г. др. Албсрта Крамера, Ми- 
нистра без портфеља, за заступника 
Миинстра иностраних послова; 

3 — Читање телеграма Претседника 
чехословачке Посланнчке скупштине и 
Сената којим обавештавају Претседника 
Сеиата o усвајању Пакта o организа- 
цији Мале антанте и одговора Претсед- 
иика Сената Краљевине Југославије; 

4 — Комеморативни говор г. llper- 
седника Сеиата поводом смрти Вјеко- 
слава Спинчића; 

5 — Саопштење аката г. Претсед- 
ника Народне скупштине o упућегеу Се- 
иату иа решавање закоиских предлога: 
o ваздухопловиој конвенцији изме1)у na- 
me Краљевине и Аусхријске Републике; 
o конвепцпјама закљученим ИЗМеђу na- 
me Краљевине и Крал^евине Румуније; 
o оргаиизацији ватрогаства; o преносу 
права власништва имања гимнастичког 
друштва „Дутан Силни" на соколско 
друштво „Београд-Матица"; 

6 — Избор Одбора за проучавање 
поменутих законских предлога; 

7 — Саопттење извештаја r. г. Ми- 
пистара o санкцноннсању Закона; 

8 — Caoniureibe извештаја г. г. Ми- 
нистара o интерпелацијама сепатора г. r. 
Милоја Ж. Јованрвића и др. Ивана Ма.ј- 
стровића; 

9 — Caonmreibe захтева г. Министра 
правде за HSAaeaibe суду сенатора г. г. 
Милутина Драговића и др. Раденка 
Станковића; 

10 — Саопштење извештаја o кон- 
ституисању Одбора за проучавање за- 
комског предлога o сузбијању коруп- 
ције у јавној служби; 

Страна 
11 - Молбе, жалбе и резрлуције; 
12 — Дневми ред: Избор Одбора за 

проучавање предлога Закона сенатора 
г. г. Иваиа ХрИбара и другова против зе- 
ленашког трговања са штедним улот- 
цима. 

Говорници: I [ретседпик др. Апте 
Павелић.          

XXXVI РЕДОВИИ САСТАНАК 1« .1УНЛ 
1933 ГОДИНЕ 

1 — Читање и усвојењс записиика 
XXXV редовпог састанка; 

2 — Саопштење аката г. Претсед- 
ника Народне скупштине којима доста- 
вља Сенату na решавање предлог За- 
кона o пзмепама и допунама Закона o 
ликвидацији аграрне реформе na вели- 
ким поседима и предлога Закопа o у|)е- 
i;cii)y аграрних односа у ранијим покра- 
јинама Јужне Србије и Црне Popie; 

3 — Избор Одбора за проучавање 
иомеиутих закопских предлога; 

4 — Саопттење изветтаја Одбора 
за проучавање закопског предлога o ор- 
гапизацији ватрогаства; 

5 — Молбе, жалбе и резолуције; 
(i — Дневпи ред: 1) Претрес изве- 

штаја Одбора « предлогу Закона o ва- 
здухопловној конвенцији између name 
Краљевине и Аустријске Републике; 2) 
Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закона o конвенцијама закљученим из- 
међу name Краљевине n Краљевине Ру- 
муније; 3) Претрес извештаја Одбора d 
предлогу Закона o преносу права вла- 
сништва имања гимнастичког друштва 
„Душан Силпи" na СоколСко друттво 
„Београд-Матпца". Сна  три  закоп- 
ска предлога примљена су у пачелу и 
пбјединостима. 

Говорпици: Известилац др, Ђура 
Котур, Милан Л. ПоповиК, Министар без 
портфеља н заступннк Министра ипо- 
страних послова др. Алберт Крамер, Ми- 
пистар пољопривреде др. Љубомир То- 
машић, др. Емило РавриЛа^ известилац 
др, Васо Глушац  

Страна 

1—9 

11—37 
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XXXVII РЕДОИМИ СЛСТЛПЛК Ki .1У11Л 
1933 ГОДИНЕ 

1 — Читање и усвојеН)С записника 
XXXVI редовног састанка; 

2 - Дневни ред: 11ретрес извештаја 
Одбора o предлогу Закона <> органи- 
зацији ватрогаства. — Законски предлог 
примљен je у иачелу и појединостима. 

Говорници: Известилац др, Ђура 
Котур, Министар физичког васпитања 
иарода др, Лавослав Ханжек.       .   .   . 

XXXVIII РЕДОВНИ СЛСТЛНЛК 20 ЈУНА 
1933 ГОДИНЕ 

1 — Читање и усвојење записника 
XXXVII редрвног састанка; 

2 - - Чита11>е Указа lb. В. Краља o 
наименовању исжих сеиатора; 

3 ■— Саопштење u подпотењу пред- 
лога Закона o измени § 258 Закона o 
чиновницима од стране сенатора г. г. 
др. Мнрослаиа Плоја н другова и упу- 
Кење Финансијском одбору; 

4 — Саопштење извештаја г. Ili)eT- 
седпнка Мародпе скупштине да je I la- 
родна скупштина усвојила сне измеие н 
допуие Сената у предлогу Закона o из- 
мепама и допунама Закоиа o лекарнма 
специјалистима за болести уста и зуба 
и o зубним техпичарима од 18 новембра 
1930 годипе; 

5 -- Саопштење и упућење Имуни- 
тетском одбору захтева г. Министра 
правде за издавање'суду сенатора r. Га- 
ирнла Церовића; 

6 - - ЛАолбе за боловање сенаггора 
i'.r. др. Бењамина Шуперине, Петра Ко- 
cTHha и др. Отрна Франгеша; 

7 — Молбе, жалбе и резолуције; 
8 — Дневни ред: 1) Претрес изве- 

лптаја Одбора p предлогу Закона 6 из- 
мепама и допуиама Закома o ликвнда- 
цији аграрне реформе na великим посе- 
дима; 2) Претрес извештаја Одбора o 
предлогу Закона o изменама и допунама 
Закона o уређењу аграрних одиоса у ра- 
инјим покрајинама Јужне Србије и Црне 
Горе и Закона o насељавању јужних кра- 
jena. — Оба закомска предлога прим- 
л.еиа су у начелу и појединостима. 

Говорници: Известилац већине Да- 
ка Поповић, известилац мањине др. Же- 
лимир Мажуранић, Министар пољопри- 
вреде др. Љубомир То^гашић, извести- 
лац Спира Хаџи-Ристић  

XXXIX РЕДОВИИ СЛСТЛМЛК 27 .1УЛЛ 
1933 ГОДИНЕ 

1 — Чнтап.с и усвојење записниКа 
XXXVIII редовног састанка; 

2 — Саопштензе и пЈЈИмање na знање 

Страпа Страпа 

39 -4/ 

49—78 

извештаја r. г. Министара o санкциони- 
сању закоиа; 

3 _ Саопштење акта г. Претсед- 
ника Народне скуиштиие којим достав- 
л.а Сеиату иа решавање предлог Закона 
0 изменама и допунама Закона којн се 
односе иа аграрну реформу у Босни и 
Херцеговини и усвојење његове хитно- 
сти од страие Сената; 

4 — Избор одбора за проучавање 
аоменутог закрнског предлога; 

1 5 - Саопиггење акта r. Претседиика 
Народне скуиштине којим доставља Се- 
иату на peiiiaBaihe предлог Закона o Дру- 
штву црвеиог крста Краљевине Југосла- 
mije, усврјење Његове хитности од črpa- 
ne Сенагга и нзбор одбо1)а за проучавање 
тог законског предлога; 

G — Саопште:1>е акта г. Претчгедника 
1 [аррдне скупштине којим доставља Се- 
иату иа решавање иредлог Закона o вер- 
ској насгави у народним, грађанским, 
средњим и учитељским школама у Кра- 
љевини Југославији, усвојеп.е његове 
хитности од стране Сената и пзбор од- 
бора за његово проучавање; 

7 — Саоиштеше акта г. Претседпи- 
ка Народне скуиштиие којим доставља 
Сенату на решавање предлог Закона o 
трговинском аранжману изме1)у Краље- 
виие Југославије и Краљевиие Mal^ap- 
ске, усвојеи.е његове хитности од стране 
Сепата и избор одбора за шегово п[)оу- 
чавање; 

8 — Саопштем.е аката г. Претседпи- 
ка Народие скупштнпе o доставлЈању Се- 
нату на решавање законских предлога: o 
допунској коивепцпји 6 регулисаи.у пу- 
гем компензације тргоиачких пртражива- 
и.a пз.ме^у Kpa.henmie Лугославије и Бел- 
гијско-луксембуршке привредне уније; o 
споразуму између Крал>евине Југослави- 
je n Републике Фраицуске o iipe(|)epeH- 
пијалиом поступа11>у ca југословенском 
пшеницом; o конвенцији за стварање Ме- 
ђунаррдног друштва за 11ол>о11рнвредно- 
хипогекарни кредит; o уређешу грговин- 
ског промета између Краљевине Лугосла- 
i'nje и Краљевине Италије; o уговору o 
раду и no.Mohn закл.учеиом између Кра- 
л>евине Југославије и Републике Францу- 
ске; o споразуму o стажијерима заклзу- 
ченом између КраЛЈевине Југославије и 
Републике Француске; o ме1)ународном 
споразуму o бродпвима-светионицима са 
посадом, који се налазе ван одређеибг 
места, зак.ључен<).\1 у Лисабону 23 окто- 
бра 1930 год.; o иеђународној конвенци- 
ји o теретиим линијама, закљученој у 
Лондону 5 јула 1930 год.; o међународ- 
noj копвенцији за изједначење подно- 
икн.а резултата анализе материја наме- 
њених .иудској и сточној храни, закљу- 
ченој у Паризу 30 јупа 1931 год.; o међу- 
народној конвенцији за уређење лова na 
китове; o допунском акту уз међународ- 
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иу конвенцију o превозу робе железни- 
цама. — Избор   одбора   за   проучавање 
тих законских предлога; 

9 — Саопштеи.е акагга г. Претседни- 
ка Иародне скупштине o дс)сганл,ац)у 
Сенату на одобрење решења Минисгар- 
ског савста, усвојених од стране Народ- 
ие скугаитогае, u то; решења o забрани 
увоза робе из Аустрнје; решења o уки- 
да(ву peuieiba o забрани увоза робе из 
Аустрије и решења o допуни напомене 
иза броја 24 увозне тарифе прсдлога За- 
кона o општој цартшској тарифи; 

10 — Caonnnon.e ii примање на зиа- 
ii,t- извештаја Финансијског одбора Се- 
ната o законском предлогу г. г. др. ,lo- 
снпа Шиловића и другова o изменама и 
допунама Закона o држашој трошарини; 
o резолуцнјн г. г, Иваиа Хрибара и дру- 
гова o мерама за ублажоБе садање кри- 
зе поверења и o мзбору за потпретсед- 
ннка Финансијског одбора г. др, Миро- 
слава Плоја; 

11 — Caoniirreii>c извештаја Одбора 
за проучавап.с предлога сеиатора г. г. 
Иваиа Хрибара и другова o мерама про- 
тнв зеленашког трговања ča штедним у- 
лошцима; 

12 — Саопштење интерпелације се- 
натора г. Милоја >К. Јовановића на г. 
Мипистра унутраш11)Их послова због не- 
законитог лишавања слободе свештени- 
ка и учитеља у Срезу добричком и реша- 
вање o њеном првенству; 

13 — Саопштси,е интерпелације сена- 
тора г. Милоја Ж. Јовановића на г. 
Претседника Министарског савета због 
исдоиотен>а Закона o заштити земљо- 
радника и законскнх уредаба за слакша- 
ње пшшжаја иашнх привредиика; 

14 — Саошптење и примање на знање 
извештаја г. Министра yiivT|iaiiiii.Hx no- 
слова да ће одговорити на интерпслаци- 
ју сенатора г. Милоја Ж. Јовановића o 
лишавању слободе овештеника и учитеља 
у Срезу добричком кад прикупи пптрсб- 
не податке; 

15 — Саопштењс и прииање на зна- 
и,с извештаја г. Минисгра пољопривре- 
дс o уважењу оставкс сеиатора r. Франа 
Иванишевића на члаиство у Надзорном 
одбору ПрипнлсговаЈгс arpđpne банке; 

16 — Одобрсње боловања до 1 сеп- 
тсмбра о. г. сенатору г. др. Георгу 
Граслу; 

17 — Молбе, жалбс и резолуције; 
18 — Дневни ред: Избор једног члаиа 

Финансијског одбора. 
Говорниии: Министар пољопривре- 

дс др. Љубомир Томашић, Министар 
војске и морнарице, армијски ђенерал 
Драгомир Ж. Стојановић, Министар 
просвете др. Раденко Станковић, Ми- 
лојс Ж. Јовановић, Министар унутраш- 
њих послова Живојин Лазић  

XL   РЕДОВНИ    САСТАНАК   28   ЈУЛА 
nm годиие 

1 - Читање и усвојење записника 
XXXIX редовног састанка; 

2 —■ Саопштење извештаја Одбора 
за проучавање међународних конвен- 
ција; 

3 — Саопштење извештаја Имуни- 
тетског одбора o захтеву г. Министра 
правде за издавање суду сенатора г. др. 
Раденка Станковића; 

4 — Одобрење тродневног отсуства 
сенатору г. др. Мићи Мићићу; 

5 — Саопштење и примање на зна- 
н,е извештаја сенатора г. др. Саве Ул- 
маиског да je одре1)ен за делегата name 
држ.аве ради преговора o трговинском 
уговору са Републиком Аустријом; 

6 — Молбе и претставке; 
7 — Дневни ред: 1) Претрес изве- 

штаја Одбора o прсдлогу Закона o из- 
мспама и допуиама Закома који се од- 
посс на аграрну реформу у Босми и Хер- 
цеговнни; 2) Претрес извештаја Одбора 
o предлогу Закона o Друштву црвеног 
крста Крал.евине Југославије; 3) Претрес 
извсштаја Одбора o предлогу Закоиа o 
верској настави у народним, грађанским, 
средњим и учитељским школама Краље- 
вине Југославије. — Сва три законска 
предлога примљена су у начелу и по.је- 
диностима. 

Говорници: Милоје Ж. Јовановић, 
известилац Асим Алибеговић, Мииистар 
пољопривреде до. Љубомир Томашић, 
Дтаиасијс Шола, Мипистар војске и мор- 
иарице армијски ђенерал Драгомир Ж. 
Стојановић, известилац Светозар TOMHII, 
известилац др. Валентин Рржић, Мини- 
стар просвете др, Раденко Станковић, 
Лоио Бањанин, Осман Виловић.     .   .   . 

XU   РЕДОВНИ   САСТАНЛК   29   ЈУЛА 
1933 ГОДИНЕ 

1 - Читање и усвојење записника 
XL педовног састанка; 

2 - Саопштење и усво|ење изве- 
mrai'-i Финаисијског олбора Семата o о- 
добрењу решења Министаоског савета: o 
забраии упоза робе пореклом из Penv- 
блике Аустрије: o укилапл' решења o за- 
брани увоза робс из Републике Аустрије; 
o допуни напоменв изч бпоја 24 увозне 
тарифе предлога Закона o општој ца- 
ринско.ј тлпиФи: 

3 - Саопштење извештаја Одбооа 
за молбе и жалбе o молби Андреје Габп- 
тчпса, књижевника и новинара из Jby- 
бљане. за поизнање досмртне пензи.је и 
f) молби г. Гаврила Иеровића за призна- 
и.е годииа државне службе; 

4 — Саоппггси,с извештаја иарочи- 
тог Олбооа Сепата за ппбучаванЈв за- 
конског предлогл сенаторд г. г. Дими- 

79—96    тпија Илииановчћа и лругова o сузбија- 
II,V корупције у јавној служби; 

Страна 

97—114 
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5 -    Дневни ред; 1) Претрес изве- 
mraja Одбора o предлогу Закона o трго- 
винском аранжману између Краљевине 
Југрславије и Краљевине Мађарске, за- 
кљученом n iiDiiiiicanoM у Будимпешти 
15 маја \9'УЛ год.; 2) Претрес извештаја 
Одбора o предлогу Закона o споразуму 
између Краљевине Југославије и Репу- 
блике   Фрамиуске  o  преференЦијалном 
поступању   са   југословенском   пшени- 
цом;   3) Претрес извештаја   Одбора  o 
предлогу Закопа o уговору o раду и по- 
Moliii, ca прилознма, закључеиом и пот- 
писаном у Паризу 29 јула 1932 год. из- 
међу Крал.епппе Јггослапије и Републи- 
ко Француске; 4) П|1етрес извештаја Од- 
бора o споразуму o стажијерима, закљу- 
ченом и потписаном у Паризу 29 јула 
1932   год.   између  Краљевине  Југосла- 
nuje  и  Републике Француске; 5) Пре- 
трес извештаја Одббра o предлогу За- 
Kona o споразуму o уоеђењу тпговин- 
ског  промета  између Краљевине Југо- 
славије и Крал>евине Италије; В) Претрсс 
извсштаја Одбора o ппедлогу Закона o 
допунској конвенцији o регулисању пу- 
тсм   компензације   трговинских   потра- 
живања  између Крал>сви\т Југославије 
и    Белгијско-луксембуршке    привредне 
уније,  закључепој  и  потписаној  v Ве- 
ограду 23 Љебруара  1933 год.; 7) Ппс- 
трес извештаја Одбора o предлогу За- 
кона  o копвемиији за стварање  Mel)V- 
народног   друштва   за   пољопривредни 
хипотекарни кредит, закљученој и пот- 
писдној v Женеви 21 маја 1931 год.; Н) 
Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закома o /IOIIVHCKOM акту уз иеђунаро- 
дну крнвенпију o превозу робе  жсле- 
зницом (М.К.Р.). закључену и пртписа- 
ну v Берну 23 октобра 1924 год., закљу- 
чоиом и потписаном v Берну 23 септем- 
бра 1932 год.; 9) Претрес извештаја Од- 
бора o преллогу 3?кона o иеђународној 
конвенцији ea уређење лова на китове. 
закљученој и  потписано.ј v Женеви 24 
септембра  1931 год.; 10) Поетрес изве- 
штаја Одбора 6 предлогу Закона o ме- 
ђународном    сгторазуму   o   бродовима- 
светионицима са посадом. којн се налазе 
ван одређеног мсста, закљученом и пот- 
писаном   х'   Лисабону 23 октобра  1930 
гол.:  1П ГТретрес извегатаја Одбора o 
предлогу Закона  o иеђународно.ј кон- 
венцији o теретним   линијама.   закл>у- 
чопој u потписаној  v  Лондону  5 јула 
1930 гол. са закључним ГТротоколом ол 
игтог лапа. са прилозима под 1. II. 111 и 
fV и са закључним актом мећунаролне 
конвенпи1е  o  теретним   линшама   1930 
i""i.:   12)   Претпес  изпотгајл   Oinopa   o 
"пеллогу  Закоиа   o   међунаполној  коп- 
ренииЈи за изједначење полнтпења ne- 
ч-лпгг!   анализе   материја    ндмењених 
лулгко] н ČTOuHoi хпани   ззкљученој и 
потписаној у Паризу 30 јуна 1931 год.; 

13) Претрес извештаја Имунитетског од- 
бора o захтеву г. Мииистра правдс за 
H3;taBaibe суду сепатора и Министра про- 
свете г. др. Раденка Станковића за дело 
из § 194 одел>ак I Крнвичпог закома. — 
Сви поменути законски предлози прим- 
.i.ciiii су v начелу и појединостима. — 
Примл>ен je и пзвсштај Имуни^етског 
одбора; 

П — Саопштење и примање на зна- 
ње извештаја Административчог одбора 
o рачунима Сената за IV тромесечје бу- 
џетске 1932-33 године. 

Говорпици: Мнлоје Ж. Јоваповић, 
Претседник др. Апте Павелић, Милан Л. 
Поповић, известилац др. Ђура Котур, 
др, Емило Гаврила 1 -153 

XI.li   РПДОВНИ   СЛСТЛИЛК   18   OKTO- 
BRA 1933 ГОЛИНЕ 

1 — Читање и усвојење записника 
XLI педовиог састаика: 

2 -- Комеиоративни говор г. Прет- 
седника Сената поводом смрти сенатора 
др, Емила Гавриле; 

3 — Читање писменог саучешћа г. 
Посланика Пол.ске Републике поводом 
смрти сепатора др. Бмила Гавриле; 

4 - - CaonuiTeibc o поссти поЛ)С1<11х 
парламентараца и читање писма Мар- 
ma.ia пољског Ссиата; 

5 — Читање Указа Њ. В. Крал.а o 
именовању за сенатора г. др. Петра Зе- 
иа, лскара из ГоспиНа; 

fi — Извештаји г. г. Министара o 
санкционисању закона; 

7 — Саопштење аката г. Претседип- 
ка Народне скупштине којима упућује 
Сеиату на решавање: предлог Закона o 
допуни коивсчпшјс од 14 фебруара 1930 
год. o ликвидацији двопласних имања 
нзмеђу Крал.евтгс Југославије и Крз- 
љевине Бугарске; предлог Закона o трго- 
ринском опоразуму измећу Краљевине 
Југославије и Републике Немачке; гтред- 
лог Закона o допуни аранжмдна од 7 
noi'cMupa 1931 гол. између Крал>евине 
Југославије и Ретгублике Француске; 
предлог Закона o какнадном споразуму 
V3 трговински уговор ол 9 иарта 1932 
год. измећу Краљевине Југослапије и Рс- 
публике Аустрије; прсдлог Закона o оп- 
niToj конвенцији за систематизашпу ч- 
мовинских иптсреса бившс покрајиис Ис- 
тре и бивше Трговачке и обртне коморе, 
са Споразумима А,В,Ц и Д, између Кра- 
љевине Југославије и Крал>свипе Итали- 
јс; предлог Закона o привременом трго- 
винском и компензационом споразуму 
изиеђу Крал)евипе Југославпје и Репу- 
блике Грчке и оглашсње тих законских 
предлога за хитне; 

8 — Избор одбора   за   проучавање 
поменутих законских предлога; 
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9 — Читање и усвојење извештћја 

Верификационог одбора o доласку за се- 
натора г, Љубомира Видаковића, прет- 
седннка Смедеревске општние, na место 
пок. др. Емила Гавриле; 

10 — Дпевии ред: 1) Претрес изпе- 
штаја Одбора за молбе н жалбе o молби 
Андреја Габршчека, књижевника и но- 
винара из Љубљане, за признаље до- 
смртне пензије; 2) Претрес извештаја 
Одбора за молбе и жалбе o молбн г. Га- 
врнла Церовића, окружног начелника у 
пензији ii сенатора, за признање годнна 
службе. 

Говорници: Претседник др. Анте Па- 
велић, Министар без портфеља др. Бу- 
дислав Гргур Анђелиновић, известилац 
др. Исак Алкалај 155- 

ХУП РЕДОВНИ  САСТАПАК  19 OKTO- 
BRA 1933 ГОДИИЕ 

1 — Читање и усвојење записиика 
XLII редовиог састанка; 

2 — Дневни ред: 1) Претрес изве- 
uriaja Одбора o предлогу Закоиа o грго- 
винском споразуму између Краљевине 
Југославије и Републике Немачке; 2) 
Претрес извештаја Одбора o предлогу 
Закона o допуни конвенције од 14 фе- 
бруара 1930 год. o ликвидацији двовла- 
сних имања између Краљевине Југосла- 
нијс и Крал>евине Бугарске; 3) Претрес 
извештаја Одбора o предлогу Закона o 
допуни аранжману од 7 новембра 1931 
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године између Крал.еииие Југославије и 
Републике Ф[)анцус1<е; 4) Претрес изве- 
штаја Одбора o предлогу Закоиа o нак- 
надном споразуму уз трговински уговор 
од 9 марта 1932 годиие између Кј^ал.е- 
внне .Југославнје и Републике Аустријс; 
5) Претрес извештаја ()д5ора o предло- 
гу Закона o општој конвеицији за систе- 
матизацију нмовинских интереса бивше 
покрајине Истре и бивше Трговачке и 
обртне коморе, са Споразумима A, Б, 11 
и Д, између Краљевине Југославије и 
Кралгевине Игалије; 6) Претрес нзвешта- 
ја Одбора o предлогу Закона o привре- 
меном трговипском и компензадионом 
споразуму између Краљевнне Југослави- 
је и Републике Грчке. — Сви ови заком- 
ски предлози iipiiM.hciin су у начелу и у 
појединостима. 

3 — Усвојење предлога Прстседии- 
ка Сеиата o преношеп.у у идући сазив 
Сената свих несвршених предмета у Фи- 
нансијском« Имунитетском и Одбору за 
молбе и жалбе и извештаја Одбора за 
молбе и жалбе o молбама Андреја Га- 
бршчека и Гаврила Церовића; 

4 — Читан.е Указа Њ. В. Краља o 
заклЈуче11>у седница Сеиага и сазиву Се- 
ната у редован сазив за 20 октобар 1933 
годиис. 

Говорпицн: Известилац Милап Л. 
IIonoBiiii, Министар трговине и ииду- 
сi рпје др. Илија Шуменковић, Mimiiciap 
унутрашњих послова Живојин Лазић, 
др. Саио Љубибратић, др. Динко Три- 
најстић, Претседник др, Анте Павелић, 

Страна 
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