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САДРЖА.1: 
1 —■ Читање и усвојење записника XL1 редов" 

»ог састанка; 
2 — Комемор^гивни говор г. Претседника Се- 

пата поводом смрти сенатора др. Емила Гавриле; 
3 — Читање писмеиог саучешћа г. посланика 

Пољске Републике понодом смрти сенатора др, 
Емила Гаврнле; 

4 — Саопштења o посети пољских парламен- 
тараца и читање писм.а Маршала пол>ског Сената; 

5 —■ Чита1ие Указа Њ. В. Краља o Имемова- 
и>у за сенатора г. др. Петра Зеца, лекара из Гос- 
пића; 

fi — Извештаји г, г. Министара <• санкциони- 
сању закопа; 

7 — Саотптеп.е аката r. Претседника Нарбд- 
ne скупштине којима упућује Сенату на решава' 
ње: предлог Закона o допуни конвенције од 14 
фебруара 1930 год. o ликвидацији двовласних и- 
мања између Краљевине Југославије и Краљеви- 
ие Бугарске; предлрг Закона o тргрвинском eno- 
разуму ii3.\iet)y Краљевине Југославије и Републи- 
ке Немачке; предлог Закопа p допунн аранжмана 
од 7 новембра 1931 год. између Краљевине Југо- 
славије и Републике Француске; предлог Закона 
o накнадном споразуму уз трговински уговор од 

9 мапта 1932 год. 11змс1)у Крал>евине Југославије 
и Републике Аустрије; предлог Закона o општој 
конвенцији за систематизацију имовинских инте- 
peča бпвте покрајине Истре и бивше Тјзговачке 
i: обртне коморе, са споразумима a, б, u и д, 
између Краљевине Југославије и Крал>евине Ита- 
лије; и предлбг Закона o привременом тргбвин- 
ском и компензационом споразуму и.змеђу i\ini- 
Лзевинс Лугославије и Републике Грчке и оглаше- 
ње ти\ законских предлога за хитне; 

(S — Избор Одбора за п|)оучаван>е поменутих 
законских предлога; 

9 — Чптаи.е п усвојење нзвештаја Верифи- 
кационог одбора <> доласку за сенатора г. Л>убо- 
мира  Видаковића,  претседника  Смедеревске on- 
штине, на место пок. др. Е.мпла Ганрилс; 

10 Дпевип рсд: i) Претрес извештаја Од- 
бора за молбе и жалбе q молби Андреја Габршче- 
ка, књижевника и новинара из Љубљане, за при- 
знање досмртне пензије; 2) Претрес извештаја Од- 
бора за молбе и жалбб o молби г. Гаврила Це|)()- 
вића, окружног наче^ника у пензији и сенатора, 
da признање година службб. 

Говорници; Претседник др. Анте Павелић, Mu- 
нистар без портфеља др, Будислав Гргур Анђели- 
iiomili, известилац др. Исак Алкалај, 
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ПреТСвДНИК др. Лнте Иаист!.: Огиарам 42 i)C- 
довии састанак Сената Краљевине Југославије. 
Молим господина секретара да изволи прочита- 
ги записник прошле седнице. 

Секретар др. Иван Гмајнер чита записник -11 
редовног састанка: 

Претседник др. Лнте Павели1|: Имаде ли ко 
од господе сенатора какве мрнмедбе овако иро- 
читаном записнику? (Нема). Примедаба нема, за- 
писник сс оверовљује. 

Прелазимо на саопштења, 
Гбсподо сенатори, поврдом изненадне смрти 

namer друга др. Емила Гавриле на 27 августа у 
РОгашкој C.ianimi, болна ми je дужност да замо- 
лим Сеиат, да му и-овдје, као што смо neli над 
одром, кад je na 29 августа (^ахрањен у Великом 
Бечкереку, искажемо послеДњу почаст. 

Мн смо у Сенату били свједоци, како je покој- 
пнк готово код сваког важнијег питања са свјежи- 
ном и одушевљењем за све mro je племенито и 
добро узимао ријеч и ono радо слушан као чо- 
lijcK широка погледа, великог искуства и поли- 
тнчке културс. A доказ тога и његове политичке 
далековидности je чињеница, да je већ године 
l.s()2 судјеловао у Бечу код састанка и организа; 
ције за споразум потлачепих народа Срба, Руму- 
ка и Чехословака, те je тако у каспијем стварању 
Мале антанте доживео реализовану своју младе- 
начку концепцију. 

За вријеме рата су га прог ши n затвори до- 
ста физички сломили, али ге je у Сеиату поновно 
освјежио, јер се je осјетио иа свом политнчком 
тсрену. Радо je у разговорима истицао да je Се- 
пат, новоустаиовљена институција Владарева' вр- 
ло добра и корисна установа и зато je ca пуио л>У" 
бави судјеловао у његовом раду, на чему му je Се- 
нат благодаран, као и за сав његов несебични na- 
триотски рад за наш народ. 

Нека му je хвала и слава! (Сва господз сеиа- 
тори саслушали су стојећи говор г. Претседпика 
Сената и сложно узвикнули: Слава дру Емилу Га- 
врили!) 

Молим гоподима сскретара да изволи саоп- 
штити сажалмицу г. Посланика МолјСкс Републи- 
ке поводом смрти покојнрг сенатора др. Емила 
Гавриле. 

Секретар др. Иван Гмаднер чита: 

Београд, дне  7-1Х-1933. 

Многопоштовамн Господине Претседниче, 
Примио сам данас брзојав од Маршала Се- 

Ната llo.hcKe РепублиКе г. Рацкијевица као и од 
Претседништва пољско-југословенске парламен- 
гарие групе, потписан од страпе вицемаршала Сеј- 
Ма Пољске Републике г. Вацлава Маковског и no- 
сланика г. Јована Валеског, са молбом да Сена- 
'гу Краљевине Југославије и југоСлОвенско-ИоЉскОЈ 
парлаМентарној групи на Ваше руке, Господине 
Претссдниче, умутим изразе дубоког саучешћа 
приликом смрти г. сенатора Емила Гавриле, ис- 
јтробаног пријатеља Г1ол>ске. 

КористећИ се oiio.M приликом прилажем та- 
кођер и у моје и.ме нзразе топЛог сауЧбшћа. 

Изволите, Господиие Претседниче, примити 
Изразе мога одличпог поштовања. 

Вл. Шварцбург Гнптер 
Послапнк Пољске Републике 

Претседник др. Лнте ПавелиН: Ово писмо 
прима се на знаље. — Молим господина секрета- 
ра да изволн прочитати писмо маршала Пољског 
Сената господииа Рацкијевица. 

Секретар др. Иван Гмајиер чнта: 

многопоштовани осподиие Екселенцијо, 
Претседниче, 

Хнтам да na Ваше руке, Екселепцмјо, упутим 
Сенату Крал^евипе Југославије најлепшу захвал- 
иост на дивиом поклому у виду народног ћилима 
југословенског, синоћ мени предатог. 

Ћилим, no моме наређењу, биће смештен у 
згради Сената са одговарајућим натписом, да би 
видно сведочио o најискренијим односима који 
вежу оба nama Парламепта. 

Уједно сматрам за своју дужпост изразити 
Вама, Екселенцијо, топлу захвалпост na Вашем 
љубазном саучестврвању у дочеку Сејма n Сепата 
пол>ског. 

Утисци, nonecenn приликом тог ванредно ep- 
дачног дочека, за увек lie остати у успомепп ne 
само учесника у делегацији, no и код нас свију. 
Убеђен сам да тако јако и дубоко осећање узајам- 
пе симпатије, које се објављују у свима слојевима 
оба nama парода, створиће najcnrvpnnje темеље 
за jom свесрднију нашу сарадњу. 

Захваљујући  се Вама,  Господине Претседни- 
че, ja Вас молим да изволите примити доказе мог 
одличног n истинитог поштовања. 
Варшава, дне 27 септембра 19.33. 

Мартал Сепата, 
В. Рацкијевиц 

(Буран аплауз и одушевљени узвици: Живела 
Пол.ска!) 

Претссдиик др, Анте Павелић: Господо сена- 
тори, примио сам од Претседништва Владе једап 
Указ и молим Вас да га изволите саслушати. Указ 
гласи: 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

no милости Божјој и вољн пародној 
Краљ југославије 

Ha основу члана 50 Устава имепујемо за се- 
натора: 

Др. Зеца Петра, лекара из Госпина. 
Претседпик Нашег Министарског савета пска 

изврши овај Указ. 
Александар с. р. 

6 септембра 1933 године 
у Београду 

ПретседНик Министарског савета, 
Др. М. CpuiKHli, с. р. 

(Госисда стпагорп су сасЛушаЛи ctoje^ ■ 
тање овога Указа и пропратили бурним узвицп- 
Ма: Жпвео краЉ*1 

Гогпод'>, ово пмеповате за сенатора г. др. 
Петра Зеца прима се na знање. (Узвпцп: Живео се- 
иатор Збц!;. 

Молим госпбдина секретара да изволи прочи- 
тати извештаје г. г. Министара o санкционисању 
закона. 

Секрегар др. Иван ГмаЈнер саопштава: 
Г. Министар иностраних послова извештава 

Сенат, да je Њ. В. Краљ благоизволео потврдити 
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8 августа о. г. Закон o ваздухопловној конвенцији 
између иаше Краљевине и Аустријске Републике, 
;i 8 септембра о. г. Закон o конвенцијаиа закл>у 
ченнм између наше Краљевнне и Краљевине Ру- 
муније. 

Г. Министар просвете извештава Сснат, ла je 
lb. В. Краљ благоизволео потврдити 23 септембра 
о. г. Закон o верској настави \ народним, грађан- 
ским, средњим и учитељским школаиа у нашој 
Краљевини. 

Прстседипк др. Анте Павелић: Извештаји г. г. 
Министара o санкционисању поменутих закона 
примају се иа знање, 

Молнм r. секретара да изволи прочитати за- 
конске предлоге упућене Сенату на рад од стра- 
ne Народне скупштине. 

Секрстар др. Иван Гма.јиер саопштава: 
I". Претседник Народне скупштине доставио je 

Сенату на рад, саобразно чл. 64 Устава и § 66 За- 
кона o iioc.ionnoM реду, законске предлоге које je 
Народна скупштина решила no хитном поступку, 
и то: 

1) Предлог Закоиа o трговинском споразуму 
између Краљевине Југославије и Републике Нс- 
мачке; 

2) Предлог Закона (» допуни конвенције од 11 
фебруара 1930 год. 6 ликвидацији двовласних и- 
мања између Краљевине Југославије и Краљевине 
Нугарске; 

3) Предлог Закоиа o допуни аранжмана од 7 
новембра 1931 год. између Краљевине Југославије 
н Републике Француске; 

4) Предлог Закона o накнадном споразуму уз 
трговински уговор од 9 иарта 1932 грд. изме1)у 
K'pa i.cnime Југославије н Републике Аустрије; 

5) Предлог Закона o општој конвенцији за си« 
стематизацију ииовинских интереса бивше покра- 
јине Истре и бивше Трговачке и обртне коморе, 
са споразуиима a, б, ц и л, између Крал1евине Ју- 
гославије и Краљевине Италије; и 

(i) Предлог Закона o привременом трговин- 
ском и компензационом споразуму између Краље- 
вине Југрславије и Републике Грчке. 

Претседник др. Анте Павелић: Господин Ми- 
нистар Анђелиновић je затражио реч, да се нзја- 
ии у име Kpa.i.encKe владе, 

Министар без портфеља др. Будислав Гргур 
Анђелимовић: Господо, ja бих Вас молио да би се 
хитност за ове законске предлоге примила, прво, 
са разлога, што су ти закони, делимице, у извр- 
шивању; друго, што тиме можеио да нагласимо 
нашу једнодушност у питањима вањске политике 
Владе; a треће и са разлога тога, што не би било 
згодно да сада, кад иожеио те законе кроз крат- 
ко време да решимо, пренашамо их у Другу се- 
сију. Стога бих молио, господо, да би се једно- 
душно у оврм питању прииила хитносл коју Вла- 
да тражи. 

Прегседник др. Анте Павелић: I lomio kpa- 
1>евска нлада желп да се саопштени законски 
предлози н у Сенату расправе и реше no хитном 
поступку, то ћемо сада приступити решавању o 
ione захтеву ;}а хитност ових предлога. Ona го- 
спода сепатори којн су за TO да се призна хит- 
ност саопштеним законским предлозииа, нека из- 
ноле седети, a она госиода која су протнв тога, 
иека изволе устати. (Сва господа сепатори седе). 
Пошто пико не устаје, објаил.ујем да je Сенат при- 
иио да се omi предложени законски предлози ре- 

ше no хитном поступку. 
Добио сам свега једну   кандидатску   листу, 

потиисат  од петорице господе сенатора, у којој 
се за чланове    одбора за проучаиаше    закоиског 
предлога o трговинском споразуму између Крал.е- 
вине Југославије и Републике Немачке, законског 
предлога o допуни   конвенције   од 14 фебруара 
1930 године o ликвндаинјн дшжласних имања из- 
међу Краљевине Југославије и Крал>евине Бугар- 
ске, законског предлога o допуни аранжмана од 7 
ковембра 1931 године између Крал.евине Југосла- 
mije и Републике Француске и законс^сог прсдло- 
ra o накнадном споразуму уз трговински уговор 
од 9 марта  1932 године између Краљевине Југо- 
славије и Републике Аустрије, — предлажу   ова 
господа сенатори: Круљ др. Урош, Поповић Ми- 
лан, Јовановић >К. Миливоје, Плој др. Мнрослав, 
Гавриловић др. Богдап, Алкалај др. Исак, Бања- 
mm Јово, Мажурапи!« др. Желнмир, Грасл др. Ге- 
opr, Мићић др. ЛТн^о и Котур др. Ђуро; a 33 за- 
иенике господа сенатори: Михалџић Стеван, Л1уф- 
TIIII Салсм, Поповић МатиЈа, Равнихар др. Влади- 
Miip, Јанковић Стјепаи,   Махмутбеговић   Ссс^еднн 
» Драговнћ Милутин. 

Пошто je подмета свега једиа кандидатска ли- 
ста, избор he се, у смислу Пословника, извршити 
акламацијом. 

Прима ли Сенат предложену листу? (Прима) 
Сенат прима, према томе објавл>ујем да су поме- 
нута господа изабрана за чланове и заменике од- 
бора за проучавање наведених законских пред« 
лога. 

Добио сам, затии, свега једну кандидатску 
листу, потписану од петорице сенатора, у којој сс 
за члаиове одбора за проучавање законског пред- 
лога o општој конвенцији за систематизацију имо- 
винских интереса бивше покрајине Истре и бив- 
ше Трговачке и обртне коморе, са споразумима a, 
б, ц и д, између Краљевине Југославије и Крдље- 
вине Италије и предлога Закона o привременом 
трговинском и компензационом споразуму између 
Крал>'евине Југославије и Републике Грчке, — пред- 
лажу госпбда сенатори: Гаврнлонн!! др. Богдан, 
Шиловић др. .lociui, Глутаи др. Васо, Бањашт 
Лоио. liviiili Паиле, .loiunnmili Ж. Милоде, Ђирлић 
Петар, Ивковић др. Момчнло, Л>убибратн1| др. 
Саво, Рожи11 др. Валептнн и Смиљанић Крста; a 
за заменике господа сепатопп: Алнбегови!! Лсим, 
Ллкалај др. Исак, BIUIOBIIII Осмаи, Обрадбвић Па- 
ја. Ala.icrpoBiih др. Иво, Ивковић лр. Л1омчило, 
Мићић др. MHIIO, Цветковић Јордан, Поповић /la- 
ка u ToMiih Снетозар. 

i loniTo jo поднета свега једна кандидатска ли- 
ста, избор he се, у смислу Пословника, извршити 
аклаиацијом. 

Прима .m Cena i предложену листу? (Пркма) 
Сенат iipima, објавл>ујем| према тоие, да су госпо- 
ла чија сам имена прочитао изабрана за члановс 
u заменике поменутог одбора. 

Молнм господу да се после седпиие изполс 
састати и конституисати, и, ако je ca вољом Се- 
пата, да сутра до 11 caru upe подне oda Одбора 
поднесу извештаје o свима овим конвенцнјама 
Прима ли Сенат onaj предлог? (Прима). Објављу- 
јем да  je овај предлог примљен. 

Сад nac молим, господо, да илиолите саслу- 
шати изпештај Верификационог одбора o доласку 
за сенатора г, Љубомира Видаковића, претседни- 
ка Општине смедеревске, на иесто покојног др. Е- 
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мила Гавриле. Молим господина секретара да из- 
воли ирочитлти onaj извештај. 

Секретар др. Ивап Гма.јпер чита: 

СЕНАТУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Верификациони одбор примио je, преко Прет- 

Седништва Сената, вест o смрти сенатора др. Еми- 
ла Гавриле, изабра^ог у Дунавској бановини. 

lio расматрању изборних аката за Дунавску 
бановину, Верификациони одбор утврдио je, да 
са кандидатске листе за избор сенатора ouc ба- 
новине, a чији je носилац г. Тимотијевић Коста. 
дблази за сепатора паредпи заменик, г. Љубомир 
Видаковић, претседник Општине из Смед^рева. 

Ha основу предњега и'§ 39 Закоиа o избору 
сенатора, Верификационом одбору част je пред 
ложити Сенату да огласи и позове за сенатора г. 
Лзубомира Видаковића, претседника Општине из 
Смедерева. 

18 октобра 1933 године Нретседник 
Београд. Верификационог одббра, 

Др. Ј. Шиловић, с. р. 
Сскретар: 

r'jpo Ђирлић, с. р. 

Чланови; 
Шериф Арнаутовић, с. р. 
MjiiigaiioRiili, с.  р. 
Др. Ћ. Котур, С. р. 
Фран Кукуљевић-Сакцински, с  р. 
О. Виловић, с. j). 

Претседиик др. Анте Павелић: Прима i» Со- 
nar прочитани изветтај Вбрификационог одбора? 
Шрима), Пошто Сенат прима, то оглашујем л\ 
;'.а сенатора долази г. Љубомир Видаковић, прет- 
седник Општине у Смедереву, кога lie Претсед- 
ништво позвати ради полагања прописаие заклет- 
ве п вршења сенаторских дужности. 

Прелазимо на дневни ред. Kao прва тачка 
дневнога реда je претрес извештаја Одбора за 
моЛбе и жалбе o мрлби Андреја Габршчека, књи- 
жевиика и новинара из ЉубЛЈане, за признање до- 
смртне пснзпјс. 

Има реч известилац Одбора за молбе и жал- 
бс, сенатор г. др. Исак Алкалај. 

Известилац др. Исак Ллкалај: Поводом ла- 
iiaiiiii>er дневнога реда, у име Одбора за молбе и 
жалбе; част ми je поднети Сенату један кратак 
пзвештај o раду Одбора за молбе и жалбе уоп- 
ттс за време ванредног и редовног сазива Сената, 
ii дапустите ми да тај извештај, којн je написан, 
прочитам и да га после пропратим da неколико 
речи. 

Извештај одборски гласи: 

II.'mililTA.I  ОДБОРА  ЗА  МОЛБЕ И  ЖАЛБЕ 
СЕНАТУ КРАЉЕВИШ- ЈУГОСЛАВИЈЕ 

()дбор за молбе и жалбе Сената Краљевине Ју- 
гославије објављује, у смислу § 82 Закона o пр- 
словном реду у Сеиату, одлуке no појединим мол- 
бама и жалбама кбје je донео у ванредном и редов- 
ном сазиву Сената, на својим одборским седница- 
ма од: 

26 фебруара 1932, 16 марта 1932, 2-1 марта 1932, 
П августа 1932, 21 новембра 1932; 15 децембра 
1932, 21 децембра 1932, 20 јуна 1933, 21 јуна 1933, 

28 јула 1933 и 18 октобра 1933 године. 
Одбор je донео своје одлуке no 516 иолби u 

жалбч, и го: 
1 

Молбе и жалбс које je Одбор прогласио за 
беспредметне       59 

11 
Молбе и жалбе упућене појединим Министри- 

ма и Одборима на мит.^еп.е: 62 

111 
Молбе n жалбе упућене разним Одборима на 

надлежносг: 86 

IV 
Молбе II жалбе упућене полицијским властима 

да се сбаве претходне радње: овере пот- 
писа и обнова поступка: 85 

V 
Мериторно |)cijieiie молбе и жалбе:   ....     38 

VI 
Законскс основе:         5 

Vll 
Молитељи одустали од иолбе: 

VIII 
Осим тога још 177 предмета који се односе на 

поједине за«онске основе које he се тек 
донети, na he стога бити упућивани одно- 
сним сенатоким одборима (§ 81 Зак. o 
посл, реду у Сенату) 177 

Секретар, 
Др. И. Алкалај, с. p 

Свега прелмета    516 

Претседник Одбора, 
A. Шола с. р. 

Потпретседник, 
П. Вујић с. р. 

M.iaiiomi: 
Ст. Михалџић с. р. 
Др. Грасл, с. р. 
Т. Јалжабетић, с. р. 

Господо сенатори, Одбор за мблбе и жалбе, 
као iiiTo сте чуми, нмао je v 11 седница за време 
ванредног и редовног сазива Сената да решава o 
пристиглим молбама и жалбама најразноврсније 
садржиие, и Одбор je врло савесно узео V расма- 
трање и претресао све те молбе и жалбе. Onaj no- 
сао, услед тога што одредбе у Пословнику ограии- 
чавају рад Одбора за молбе и жалбе, није био тако 
лак и био je приличнго компликован. Јер, свака je 
молба једна законска оскова за себе и, према то- 
ме, за сваку je молбу потребно прибавити разне 
податке, тражити мишл>ења и извештаје појединих 
ресорних Министара и управних власти и, iuvo je 
најглавније, потребно je издејствовати сагласност 
Мниистра финансија, због финансијског е(|)екта KO- 
JU би таква молба илн жалба имала као последицу 
у случају да се повол>но реши. 

И поред свих тешкоћа и свнх постојећнх огра- 
ничења, ипак je Одбор савладао скоро сав матери- 
јал. Решавање no молбама, господо сенатори, које 
стижу Сенату, ставља свакоме члану Одбора за мол- 
бе и жалбе и велнки етички задатак и пуиу морал- 
иу одговориост. Јер, господо сенатори, често се пу- 
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та у таквим иолбама ради o части unoi-a који je 
молбу поднбо; често пута се ради o иоралном или 
материјалном опстанку дотичног молиоца Како je 
лаасо једним простим потезом убити молиоцу сву 
наду, често пута и последњу наду коју молилац 
полаже у наше највише тело, тражећи да му сс no- 
врате она права и да му се даду оне бенефиције 
које мисли да су му ускраћене на неком дрјфом 
мссту! 

Руковођен овим хуманим чоисчаиским мотиви- 
MI, Одбор за молбс и жалбе има част подисти Се- 
нату и два предлога, за које моли да их Сепат 
усвоји. 

Један предлог састоји се у томе, да се све мол- 
бе и жалбе, o којима још пије донета коначиа од- 
лука због тога што се налазе на раду или се чека- 
ју нзвештајн ресорних Миннстара, аутоматски пре- 
несу са овога сазива на идући наредни сазнв, да се 
не би губило у времену, да се пс би губило у фор- 
мл.пкг^тнма за обновл>ење поступка и да се избегну 
све тешкоће које с тиме стоје у всзи. 

To би био један предлог Одбора за молбе и 
жалбс, a други je предлог у вези са данашн.им 
дневним редом. Ви знате, господо сенатори, да je 
на лтгашн.и дневни ред стављеи rtpetpec извешта- 
ја Одбора за иолбе и жалбе o моЛби Андреја Га- 
бршчека, књнжевника и иовшгара из Лзубл>аие, за 
призиаи.е дошртне пензије, a друга je тачка днев- 
иога реда иретрес извештаја Одбора за молбе и 
жалбе o молби r. Гаврила Церрвића, сжружног иа- 
челника у пензији и сепатора, за признање година 
службе. Одбор за молбе и жалбе моли Сенат да се 
те две тачке одложс и ла се скииу с дневнога реда, 
a то je у питсрссу са.мих петаната, јер би технич- 
ки било немогуће да се ови законски предлози, акс 
их Сеиат буде усвојио, jom и у Народној скупшти- 
mi у току овога сазива узму у претрес и ла се nb 
њииа донесе закл^чак. Стога je Одбор мишл>ења 
и моли Сенат да донесе o томе одлуку, да се ове две 
тачке скину с данашњега дневнога реда и да сс пре- 
несу ма једаи од идућих састанака после 20 октобра. 

Претседник др. Анте Павелић; C обзиром на 
предлог г. известиоца, изјавл.ујем да liy први његов 
предлог изнети, у име Претседништва, на сутра- 
шњој седници Сената, да може Сенат o томе ство- 
рити закључак. Што се тиче другога предлога, 
Претседииттво je тај предлог усвојнло и иитам 
Сенат: je m споразумдн с тлм, да се ова два иред- 
мета скину са данаип^ега диевнога реда и пренесу 
на једну од идућих седница. (Прима се). Сенат при- 
ма м према томе изјављујем да je гиме завршен да- 
иашн.и дневни ред. 

Данашњу седиицу закључујем, a идућу зака- 
зујем за сутра, у 17 часова, с оиим диеииим редом; 

1.) Иретрес нзвештаја Одбора o предлогу За- 
кона o трговинском авдразуму између Краљевине 
Југославије н Републике Немачке; 

2.) Претрес извештаја Одбора o предлогу За- 
кона o допуни крнвенције од 14 фебруара 1930 
na. o ликвидацији двовласних имања између Кра- 
л>евине Југославије и Краљевине Бугарске; 

3.) Претрес извештаја Одбора o предлогу Зако- 
на o допуни аранжмама од 7 новембра 1931 год. из- 
Mebv Крал>сви1ге Југославије и Рспублнке Францу- 
ске; 

-1.) Претрес изнештаја Одбора o предлогу Sa- 
кчлш o иакиадиом сморазуму уз трговииски уговрр 
од 9 марта 1932 год. између Краљевине Југослави- 
je и Републике Аустрије; 

5.) Претрес извештаја Одбора o предлогу За- 
кона o општој конвенцији за систематизацију имо- 
вкнских иитерсса бивше ггокрајпне Истре и бивик 
Трговачке и обртне коморе, са споразумима, a, 
б, u и д, изие1)у Краљевиие Југославије и Краље- 
вине Италије; 

6.) Претрес изнештаја Одбора o гередлогу За- 
кона o привременом трговинском и компензацир- 
ном споразуму изме1)у Краљевине Јупославије и Ре- 
публнкс Грчке. 

Прнма ли Сенат onaj диевии рсд? (Прима). Се- 
иат прима диевии ред и тнме je седница закл>учена. 

Седница je закључена у 19,40 часова. 




