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— Почетак у 17.15 часова. — 

Садржај: 

1) Читањс п усвајање записпика XXV редов- 
ног састаика; 

2) Молбе н жалбе; 
3) Дисшш рсд: Претрес у начелу и поједино- 

стима и коначно усвојељс предлога Закона o за- 
штити земљорадника и остављању na снагу поје- 
дпиих одредаба Закона o извршењу и обеЗбе- 
ђењу. 

Говорници: известилац Милап Марјановић, за- 
ступник Министра трговине и индустрије, Мини- 
стар пол>опривреде Јурај ДемстровиЈ!, Министар 
правде Божидар Максимовић, др. Отон Фрап^ш, 
др. 11Мнло Гаврнла, известнлац др. Влада Андрић. 

П o т п p е т с с д n и к д р. Фрап Новак: Господо 
сенатори, пошто je присутаи довоЛ)аи број ссиа- 
тора, отварам ХХУ! редовни састаиак Сената. 

Молпм г. секретара да изволи прочитати за- 
imciiiiK  прошлог састапка. 

C е к p е та p Милан Поповнћ чита записник 
25 редовиог састапка. 

П отп ретсс д н и к  др.   Фрап Новак: Има ли 
ко од гоСподе сспатора да учпии какав npii- 
говор против овако састављсиог записиика? (Нс- 
ма). Пошто примсдаба иема, сматрам' да je запи- 
cniiK одобрен н ja га овсровљујсм. 

Молим г. секретара да изволи сада саопшти- 
Tii приспеле иолбе и жалбе. 

C е к p е т a p Мнлан 1 loiionnli: саопштава мол- 
бе: Беогардских трговаца и прстставипка београд- 
СКИХ трговачких удру>кс1ва и Трговачко-обртничКе 
коморе у Осеку. 

П отп ретсе д im к др. Фран Новак: Саопште- 
ис молбе упутиће се одбору за молбе и жалбе. 

Господо, прелазимо сада на дневии рсд. Ha 
дпевном je рсду као прва тачка: Прстрсс извсштаја 
одбора o предлогу Закона o заштити земљорадни- 
ка и o стављању na снагу појединих одредаба 
Закона o извршењу и обезбеђењу. 

Молим г. известиоца да заузме својс место и 
да   изволи   прочитати   одборскп   извештај. 

Известилац Милан Mapjaiiomih чита: 

C Е H A T 
Краљевине Зугослави}е 
14 априла 1932 голине 

у Београду 

Госполипе   Претседпичс, 

У везн Вашег писма од 13 овог мессца бр, 
2056 част ми je у прилогу доставитн вап извс- 
штај одбора за проучавање прсдлога закона o за- 
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штити земљорадника и o стављању na снагу иојс- 
дипих одредаба закоиа o извршењу и ббезбеђењу. 

Изволите, Господине Претседниче и овом при- 
ликом примити уверење o моме особитом пошто- 
вању. 

Претседиик одбора, 
(М. П.) Др. Бељ. Шуперина, с. р. 

Господину 
Г-ну Др. Анти Павелићу, 
Претседнику Ссната, 

Београд. 
Одбор за проучавање прсдлога Закопа o за- 

штнти земљорадника и o стављању na снагу по- 
хјединих одредаба закона o извршењу и o обсз- 
беђењу na данашњој својој седници узео je у 
претрес овај предлог и пошто je ra свсстрано про- 
учпо у целостп n појединостима саобразно акту 
Сената од 13 априла 1932 године бр. 2056, под- 
иоси Сенату овај 

ИЗВЕШТАЈ 
Одбор претресаЈући овај закон, стао je на гле: 

диште да je Краљевска влада овнм законом имала 
иамеру да прнврсмеНО у овом времсиу и економ- 
ском стаљу земље, заштити од штетних и тешких 
последица све one сељаке, који бп извршивањем 
тужплачкнх пресуда осталп бсз земље и посталп 
бескућпицп a у мпогом im своје вјеровнике првен- 
ствеио ие би могли измирити. 

C обзиром наслабе iipimoce лањске економске 
годипе, те велике поремећаје у вредности пољопри- 
вредних пропзвода, нужно je да сс оваква извр- 
meiba одложе за боља вреМена. 

Одбор сматра да je мера привремена, која не 
може изазвати веће поремећаје у нашим привред- 
ним одпоснма и реперкусије код другнх занимања. 
Смањења камата оправдава се смањеном кредит- 
ном ciioco6iioiiiliy иашег земљорадника, јер његова 
прпвреда сама собом указује na впсппу камате 
коју земљорадник може да поднесе, a ona je у сва- 
ком случају у садаппвпм прплпкама, како je пред- 
Biiljena у овом закопу, довољна за one који имају 
потражпвања од земљорадника. Нагла промена n 
вредпостп земље ДОВела je у пезгодап положај 
one земљорадпике који су куповаЛИ Земљу И за то 
се задужили, те ие бн бпло корисно по цслоку- 
пно друштво да се сада под припудним иаплатама 
у времс пореМећености његових производа', изла- 
же продаји земља и тиме сељак баци у ред бес- 
кућника. Ово оправдава n распрострирање закоп- 
ске заштите na време од дапа подпошаја овога 
Закрна Иародпом претставништву до дана ступа- 
ља na спагу овога закопа, јер се уређење оваквих 
одпоса сводп na дужпост земл>орадника n ње- 
говог пепосредпог повериоца, ако бп тај поверплац 
био  купац имања  na  принуДној  продаји. 

Да бн се јавпим продајама бар приближно 
праве вредпостп продатих добара, оправдапо се у- 
веде у прпмепу имеповапи npomic закопа o извр- 
шењима и o обезбеђењиш који уређују начин утвр- 
ђивања вредности добра продаји пзложспог, која 
се вредпоет мора иматп као оспова за да- 
љу дражбу (иадмстањс), a тпме се спречавају спе- 

кулацпЈС којпма сс иде na то, да се за ништавне 
цспе имања уступају na продајп. 

C тога je част одбору умолити Сепат, да npn- 
Mii овај пзвештај na зпање као правп пзраз МИШ- 
љења целог одбора и предложепи закопскп пред- 
лог прпхвати. 

За известиоце изабрани су: Марјановић Mn- 
лан n Андрић др. Влада. 

Београд, 14 априла 1932 годипе 
Претседпик одбора за проучава- 
ibe предлога Закопа o заштити 

земљорадпнка, 
Др.  Бсњ.  Шупернпа,  с.  р. 

Секретар, 
Др. В. Андрић, с. р. 

Чланови: 
Др. Шверљуга, с. р. 
Др. Jb. Томашић; с. р. 
Инж. Д. IIonoBiili, с. р. 
Мил. Марјановић, с. р. 
К. Л. Тимотијевић, с. р. 
Мил. Симонбвић, с. р, 

Господо сенатори, мпслпм да после овога из- 
вештаја Одбора ne би имало нарочите иотребе, 
образложавати корисност допошења овога закопа. 
Али, како чујем да се са стране пепосвеКеппх у 
узроке и цпљеве за доношење овога Закопа чипе 
примедбе и указујс na пекаква страховања, бар o 
niM страховињима коју реч да проговорпм. У по- 
следљем члапу овога законскога прсдлога остав- 
љепо je да Миппстар трговппе n Мпппстар прав- 
де, у споразуму са другим Министрима, у колико 
одредбе овога Закопа заеецају у рссор тпх другпх 
Министра, објаспе сам Закон једном урсдбом 
n упуствима, потребним за извршење његово. 

У тим упутствпма n тој Уредби, no опоме што 
емо чули од Минисгра трговине, обратиће ее на« 
рочита пажња баш na ono што je дбнекле код 
пепосвеКсппх у саму ствар пзазвало сумњу, — 
n то i>e бптп разјашњепо. Тако парочпто биће 
разјашњена тачка 2 параграфа 1 где се говори 
o солидарним дужницима са земљорадппком у ис- 
тој обавези. У Одбору je било наглашено да со- 
лидарни дужппцп no меничним обавезама могу 
бптп n петрговцп. Водп1>е ее рачупа o таквпм 
обавезама, да onu којпма се дугује no таквој 
обавези, имају И солпдпог дужппка у обавези, 
те да ne до1)е овај Закоп у колпзпју са пптсресима 
поверплаца којп пмају ова.чве обавезе у рукама. 
Наглашено je, n no тексту закопа вал>а схватпти 
тачку 2, параграфа 2, да се ona одпоеп само na 
купца Koju je поверплац Земљорадцика^ Ако бп 
се коме Земљораднику пзложило добро продаји 
или je ono Beh бпло пзложспо од 19 марта паова- 
мо, a због поремећаја у коме смо мп дапас, про- 
даја je ппштавпа, ако je купац, сам поверилац. 
И то mije неправедно да се дужппк земљорадник 
може у остављепом року обратптп падлежпој вла- 
сти n да захтеватп да продаја извршена путем лн-ј 
цитацпје буде попиштспа a да се опоме na 4ii,jy 
се штету врпш поппштај продаје плати Go/o ка- 
мате, да бп се on потпуно обештстио. Ha тај пачпп 
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сс одлаже рок за принудну продају до бол.их 
времсна. Ilujc о&де у питању rpcliii купац, којп 
je задржао право no куповини од ирвог, јср то 
fin одвсло далеко. To право задржава само купац 
који ie поверилац дужпика. 

Према томе, кад je тежња закона да се да 
рока свима земљорадницима, да у бољим прилика- 
ма уреде та своја дугоиања, npauo je да се и ова- 
квом дужиику, чије je имањс продато и поверилац 
га купио у бесцење, изузетно да прилика да бп и 
оп искористио тај рок, те да и поверилац ис буде 
оштећен, a и on да ne постане бескућник. Сма- 
трао сам за потребпо да то иарочнто иагласим, јер 
je то мпшљењс n целог Одбора, као п г. Министра 
трговине, којп je присуствовао овом иашем раду. 

Замера се и чују прпговори да je камата ипска; 
да je бо/о камата ниска и да се ona упоси и у 
извршне прссудс, у већ ;;ocyljeiie камате, које 
су мпого веће од тих 6о/о; дакле, да lie се ова 
камата применити и на извршне пресуде којс ncl! 
ПОСТОЈе. To би био допекле, no форми, удар, na 
нека стечена права. Ллп, кад се узмс у обзпр го, 
како с.мо Mii у Одбору схватили, да принудном 
наплатом, због поремећаја n пада цена и због 
кесташице новца, поверилац у Већинн случајсва ne 
on наплатио често пута nn целу главницу, a то ли 
one већ досуђене трошкове n интересе, то сс сво- 
Ijen.e na овај нптерес оправдава једпим циљем: 
да једпа страпа ne претрпи штету, n то огромпу 
штету, која je може довестп до просјачког штапа, 
a друга страна у ствари не губи ништа, нли губи 
мало. И законски питерес je код нас бо/о, те ако 
би се тај интерес кроз овај закон вратно na бо/о, 
га je камата довољпа, ако се и TO само може 
да наплати у овпм прплпкама, a да пам ne остапе 
земљорадник без земље. 

Уво1)ење извесних повпх npoinica из Закона o 
обезбе1)ељу n n3Bpuieiby бнло je потрсбпо. Taj За- 
коп joni nnje ступир na спагу у овпм крајевпма. 
To je нужно n због тога, што сс тамо одређује 
начин пописивања за продају и начин утврђивања 
цене onor момепта кад се продаја пма да извр- 
inn. ЖеЛело се да n у редовпом СТању тако будс, 
no Закопу o обезбеђешу и извршењу, да се почи- 
њу та падметања, те дражбе од пзвеспе пормалпе 
цене. Ta Се nena пропалазп no прописима овпх 
одредаба ИЗ Закопа o извршеп.у n обезбе1)Сп>у, 
n зато су Kopneno те одрсдбе увсдепе. Досадап>11 
пачпп утвр1)ПваП)а цепе за nonnc, бар у Србији, 
ono je савршепо произвољан, Приликом noniica, 
Два човека која се нађу iipn руцп, кажу цену, 
често кажу n мању, да ne бп тобож онп као проце- 
ппоцп рдговарали, плп ако пеко има памсрс да 
купп то добро, да бп га mro јевтиније купио, 
na су због трга одређивали багателне цепе, a op- 
ranu Koju су вршплп продају једва су чекали да 
истскнс законски рок у погледу времепа за npo- 
дају, na су тако добра одлазпла за мпого ппжу 
цену пего mro ona у ствари ВргДе. Овпм се хоће 
да сузбпјс још n једиа Bch уочена педостојпа cne- 
кулација многих л1удп, којима je то постало зани- 
мање да читају no Службеним новинама илп огла- 
сима где се вршп каква продаја, n да крећу na 
Te продаје, у цпљу да до1)у за мало поваца до 
великих имања, која пмају велику вредпост. И 
детавало се, no примерима којп су пам парочпто 

папомспутп n позпатп, да збиља na продајс до1)у 
2—3 лпца, која су сс договорпла, којпма je то 
цнљ да искористе ситуацију, и omi даду пајппжу 
цепу тако, да врло велико добро, рецпмо од20.(Х)1) 
n Biinie, оде за  Г.ООО, 2.000 n 3.000 дппара. 

To he се n без сумње спрсчптп прпмепом ових 
Законских одредаба. 11 пајзад впделп смо npn- 
говоре у погледу чл. 5., који се одпоси na нов- 
чане заводе. По ономе како пам je г. Mmmcrap 
трговппе објасппо n како схватамо, ово je нађено 
као једпа пужпост ,да се пагласп уз овај закоп, 
јер стицај прилика и интерес наших новчаицх 
завода ne дпктује још потребу, да бп се морало до- 
посптп једпо парочпто закоподавство у погледу 
повчапих завода, права И дужпостп поверплаца 
новчаних завода n евентуалних њихових лпквпда- 
nnja. 

Ово je последица опога што je бпло, што сс noja- 
впло у прошлој годппп. 1 [аишла je паника, оправдапа 
ИЛИ пеоправдапа, каква je, таква je, љуДи су na 
повац најосетљивији, полетелп улагачп да подпжу 
своју улоге n napamio нема те устапове Ko- 
ja бп могла да врати опоме улагачу шегов повац, 
јер je on пуштеп у промет десно, лсво. И ако би сс 
сада пекп.м нарОЧИТИМ закопом решавало то ппта- 
ње у свпма њеГОВИМ тапчппама n поједппостпма, 
пзгледа, да бн био један веома неповољан ефе- 
кат. Одмах бп се могло помпслптп: a, пма псчег 
трулог, опаспог, ево држава предузпма овакве и 
онакве мере n опомене и можда бп тр изазвало 
једну неосновану паннку и jom гору, каква се 
Beh била појавила. Овпм наглашавањем у § 5 дата 
je једиа пзјава у закопској формп, да ппкоме ibe- 
гов улог nehe моКп доћи у очаспост n да никоји 
завод ne треба да се crpaum каквог прспада, јер 
држава je ту, да у томе случају, ако се код кога 
повчапог завода п појавп какав поремећај у ње- 
говпм одпоспма кредитним n т .д., Држава je ту 
влада je ту, да за сваки такав случај допесе какву 
урсдбу, која Ке бити П0В0Л>на, да cannpa стап-е, 
да умнрп духове и ла сваком обезбедп ono, што 
je његово. 

У том смислу смо MII схватили ову одредбу и 
свакако да ће се то провести и кроз уредбу, коју 
има г. Министар правде да пропише, 

Према томе ,господо, одбор je из тпх раз- 
лога namao да овај закопски предлог треба у 
целостп примити. 

П OTii ретсе д n n к д р. Фран Новак : Прс 
прелаза na пачелпу дебату, за реч сс прпјавпо г. 
Мпппстар пољопривреде. 

Мпппстар n o л> o n p n в ре де Јурај Демс- 
TpOBiih: Господо сспаторп, овај законски предлог, 
о коме сада решавамр, тслсдица je поремећенИх 
привредних прилика .последпца je ситуације, у 
коју je nama земл.а дошла као цол>опривредна 
зсмља. Свс пољопрпвредпс земљс данас су у ве- 
ликим тешкоћама. To знадемо мп сви, то знаде цео 
свет. 

У свим пољрпривредним земљама, услсд аб- 
пормалпог n страховитог пада цена, наступило je 
једпо стање које се мора пазватп вапредшш. И 
те ванредне прилике диктују и траже ванредке 
мере, ванредну помоћ и сада je само питање оцспе, 
на који  начнп  и  у  kojoj формп  треба ту  IIOMOII 
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дати пољопривреднику ,који се, неоспорпо данас 
налази у иајтсжим прпликама. И друге пољопри- 
вреднб зсмље баве сс непрстано тим истим про- 
блемом. Bch 1930 годинс извссие законскс мсре 
допела je Немачка за заштиту својп.х ПОЉОПривреД- 
НИКа у нсточиој Пруској. Ona je предиидела од- 
лагање овршпих дражби, одлагаи.!' екзекутивних 
продаја за својс ПОЉОПрИВреднике у тој npoBim- 
цији. Декретом од 5 децембра пр. године ове су 
одредбе протегнуте на цслу Нсмачку. To чини Но- 
мачка, где су цене на сасвим дрзтом пивоу исго у 
једиој експортној пољопривредној земљи; Немач- 
ка je наиме импортпа земља, т.ј. увозна за пољо- 
привредне продукте н према томе она може увоз. 
иом царином Да те цеме регулише п да их iiomie 
на виши iiiiBO. 

Овпх дапа чнтчлп смо BeCT ИЗ Чехословачке, 
која за своје ситне сопствепике предвиђа извесне 
заштитне мере, a у Чехословачкој цспе су na 
другом нивоу, јер je ona у главном увозна земља за 
пољопрпвредпе артикле. Земље исте структуре као 
што je наша држава, непрестано решавају тај про- 
блем како he да заштите свог земљорадншш. Ma- 
џарска je већ допела један закон o земљишном ра- 
стеретпом поступку, гдс се предвиђа један ИНСТИ- 
Тут прпродне паводое, конверзије и редукцпЈС зс- 
мл.орадпичких дугова. Исто питање решава се у 
Румунији, где се предвиђа конверзија земљорад- 
ничких дугова, a исто тако поступа се и у Бугар- 
ској. II према томе пеоспорно je, да сс то питање 
заштите земљорадмика поставља само no себи na 
дпевпп Ј)ед услед прилика којс постоје у пољопри- 
вредним земљама. Л na крају те тешкоће полјоппп- 
вредппх зема.г>а прпзпаје данас ЦеО СВет, И поз- 
нато je, да се тим проблемом баве и велике с!!ле 
n Друштво народа n да се испитују могуКпости ка- 
ко бп се поправиле прнлике у пољопривредним зем- 
љама, како би се дпгла куповпа моК у тим држа- 
вама и na тај начин почела да решава општа свет- 
ска криза, јер подизањем куповне моКп становника 
110Л>опр11В|1едп11Х земал.а дала бп се могућност за 
пласмап ппдустрпјске робе које производе ппду- 
стријске земље. Ja xoiiy тим да истакием то, да 
ово пптање ,које ми сада хоћемо да решимо на 
onaj предложени начин, да je то питање, које се 
само no себи наметнуло и да mije niiumi. пово n 
ни мало друкчије, nerc ли je ono поставл>ено и у 
другим Земљама. Али, господо, најважније je то, 
како lieMo тај проблем да решимо. Несумњиво je, 
да овај законски предлог обухваћа односпо ne 
решава у потпуности проблем земљорадничке за- 
штпте, одпоспо ne решава т. зв. проблеМ, како je 
формул1 счп.у плшој јавности, проблем раздужења 
сељака. 

Краљевска Влада, заједпо са Народним прет- 
ставништвом, стала je na то гледиште да треба 
приспшити решавању тога проблема етапппм пу- 
тем. Треба у етапама решаватн проблем заштите 
пашег земљорадппка. У данашњем Моменту, кад je 
криза највећа, уистину треба водити рачуна да се 
допесу, u то хитно, om мере које су за овај мо- 
мспат пајпотребппјс. Даљи развитак догађаја пока- 
заће пам којпм путем ћемо морати да no- 
ђемо. Док су биле цене, — a цсо npo- 
блем своди се na пптање цепа — док су биле 
цспе пољопрнвредппх  производа na много већем 

ппвоу, као што je то бпо случај 1925 годппе, no- 
зпато je да се o пптању раздужења mije у општс 
дпскутовало; то питање mije се уопштс покретало, 
mije бпло актуелпо. Mn смо Данас у једпој фази 
најниже депресије у погледу цена, n допста у 
томе моменту дати једно решсње у потпупостп 
било on доиста рискатно. Aln свп очекујемо да су 
данашње прилике ипак пролазне природе n да ne 
могу дуго да трају n да ne преетављају ппшта 
стално, пего рачунамо са поправком тих прилика, 
a no готову с обзиром na то што су ту пастојања 
свију држава да траже евака за себе пацпопалпо 
решење у својим пацпопалппм граппцама, као што 
je n настојање да се нађу peuiema n na базп пптер- 
националној. Према томе за овај момепат треба да 
се задржимо на ономе, што треба најхитније и naj- 
бржс да се решп, што He трпи никакво одлагањс. 

i [ајбрже што треба да се peiun то je заштптп 
кров над главом угрожепом земљорадпику n Ca- 
чувати земљу у рукама земљорадппка. To je једа1{. 
императив, o коме мора да водп рачуна цело дру- 
niTBo. II када бп господо, за ту сврху требало да 
се поднесу ма како велике жртве од целппе, од 
читавог нашег друштва, ja сам уверен да бп то 
наше друштво примило, да ne бп томе прпгово- 
рпло, јер то одговара целој линији name нацио- 
налне политике од нашег пародпог уједињења, 

Овај законски предлог у првом реду дакле 
iipe;i,Biil)a заштпту земљорадпика na тај пачин да 
спречава, да одлаже продаје сељачкс покртпостп 
п непокретности. Питање конверзије дугова, којс 
се само no себи намећ« n o коме се у пашој јав- 
nocTii дискутује, то je једап сложен проблем. Пи- 
тање конверзије дугова у првом реду претставља 
познавање висине задужења. 

Пзиеспе апкете o впсппп зеМЉОраДНИЧКИХ ду- 
гова проводила се je 1925 г. у Мтшстарству тр- 
говине, n тада се дошло до резултата да сељачки 
дугови у iiainoj држави пзпосе по прплпцп 3 мп- 
лијарде динара. Te цифре нису аутентичне ни 
on I,I биле, нису испитане n установљене na тај 
начин да би се one могле сматратп као апсолутно 
тачне n сигурне. Данас jom мање можсмо да оце- 
miMo колико je заправо задужење пашег сељака. 
Има пх који рачунају да je веће од те суме, и 

вероватпо да je тако, алп са сигурношћу то ne 
можемо да тврдимо. Међутим кад се приступа ре- 
шавању o конвЈерзији дугова, n ако се у потпуности 
хоће да penm тај проблем a ne да сс само детаљи 
захтевају, онда je потребно знати, са којом сумом 
треба да рачунамо да бп се могла да предвиде по- 
требпа сретства n потрсбпс мере за повољпо рс- 
шење тога проблема, a да се на другој страни ne 
би изазвале веће тешкоће n всЈш поремћаји. 

У ту сврху Министарство пољоцривреде спре- 
мило je све тако, Да Кс се Molili у пајскорпје врсме 
прпступптп пспптивању земљорадппчкпх дугова, 
да можемо утврдптп колико omi износе, na да се 
тек онда може у всзп са прплпкама како сс буду 
даље развијале, донети потребна одлука. Морам 
ме1)утпм напомепутп, да je бпла једподушпа мп- 
сао и етаповпште одбора Сената, a то je н стапо- 
виште Крал>евске Владе, да се приликом конвер- 
зије земљорадничких дугова може да ради само o 
конверзији досадашњих .старих дугова, насталих 
до ДОношења овог закона, a im у ком случају, да 
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бн та конверзија требала да обухвати и one дугове, 
које he земљорадинк евентуално да прави послс 
допошеља овог закона. 

Господо, ja мислим да je потребио да се то 
зиа и у пашој јавности и то na обе занитерссованс 
стране. У првом реду земљорадник, у колико буде 
вршпо каква пова задужси.а, трсба да размислн o 
том колнко му љегове прилике допуштају да може 
да сс задужи, na да не cphe лакомислено у дуг, 
јер 110Л)011р11вреда крај данашње коњуктуре "с под- 
носи im малих a камо ли већих задужења. Исто 
тако u na другој страни треба, да су и будући 
повериоцп осигурани у том погледу, да би моглн 
без ризика изаћи на сусрет земљорадппку и да 
ra кредитирају у границама које данашње прилике 
допуштају. 

Господо сенатори, у дискусији 6 том целом 
ироблему било je усвоЈено, како сам всК раније 
рекао, иачело да треба ићи у овом питању-етапним 
путем и ми допоссКи овај закон стварно радимо 
тако, a уједпо ставлзајући иа снагу одредбе за- 
копа o извршењу и обезбеђењу, доносимо извесне 
законске проппсс .којп he значити велику помоћ и 
велику заштиту сељака и сваком другом грађаниму 
у будућности, јер he се спречити то, да се својппа 
у бесцењу продаје и да се чине злоупотребс које 
су до сада чињене. 

Господо, има пзвеспих приговора који су се 
ИЗНОСИЛИ бар у иочетку док још наша јавност нијс 
потпуио схватила интенције овог закона, који су 
сс днзали због тога како 1>е тпме бити окрњена 
СВОјина, ai<o се нде са заштитом земл.орад1111ка так0 
далеко како то овај закопски предлог предвиђа. 
Мсђутим, господо, трсба водити рачупа и o за- 
штити човска који je дошао у тешкоћу и треба 
га заштитити, како се њсгова својипа ne би буд зашто 
продавала или боље pelui отимала. Ако се једиом 
земљорадпику или ма ком другом грађанину може 
његова својппа покретна или непокрстиа да прода 
у бесцеље, опда то значи да заправо отимање, од 
иосио одузнман.е могућности жпвота томе човску. 

Пре-ма томе, стављање na спагу овпх одрсда- 
ба, као niTo n доношење самог.овог Закона има' 
првенствепо соцпјалпо значење; нде сс за тим да 
се заштитп економски слабога n социјално слабога, 
да сс у томе крИТИЧНОМ момепту њему сада no- 
Monie. A, ГОСПОДО, ако уважпмо то да су задужења 
вршена у ранијем периоду времена кад су цспе 
пољомрпвредппм пропзводпма бпле ппфлациопи- 
стичке, a данас мора да одговара тим својпм оба- 
везама из onora времепа паш Земљорадник, онда 
морамо да разумемо да je on данас у сасвпм дру- 
гнм приликама кад пма да враћа веКп дуг него 
IHTO je био опда кад je дуг бпо прављен. 

И na крају, господо, још једап моменат, I le- 
оспорпо je то да земљорадппк, крај те коп.уктуре 
n тих данашњих цена, ne можс у главном, — Hehy 
да кажем да je то апсолутио у свакоме случају, 
— ne може да одговара својпм обавезама. И, према 
томе, кад бп толпкп n ТОЛИКИ поверпоци хтелп 
no сву цепу да наплате своја потраживања ne бн 
им преостало ппшта друго него да преузму сва ra 
сељачка имања n да се стварају нови велпкп по- 
ссдп, јср пема купаца којп бп могли да ту земљу 
преузму. ociiM, господо, a то je оправдано за 
ретроактивпостп пзвеспнх одредаба овога Закопа, 

ociiM тамо где се нађу поједипн шпекулаптп, којп 
xohe да пскорпсте ту сптуацпју, да буд зашто 
узпмају та Сељачка добра, na да могу доцппје 
опет   шпекулпсатп  n уз   велпку добит да могу да 
0ТУ')3'ЈУ T'4 пмања. 

Међутпм, господо, поставља сс пптање, које 
je од парочпте важпостп, a то je: шта се овпм 
Закопом даје a шта се одузпма? Даје се, господо, 
једап почек, даје се одлагање продаја земљор^^- 
iniKOBor имања за шест месецп n даје му се cnn- 
жење камата. Ha другој страпп, господо, шта се 
одузпма? Одузпма се могућност продаје ссљако- 
вог имања sa тпх шест месецн, могућпост продаје, 
која, као што сам n пре рекао, палазп се под зпаком 
Питања ,будући да пема тпх купаца којп бп моглп 
тај мањак преузетп n купити. Одузпма се, ако хо- 
1»емо тако да кажемо једап део од досадањс ка 
мате коју су повериоци наплаћивали. Па сада ако 
вагпемо то na једпој страпи да желпмо да сачу- 
вамо сељаку земљу и љегов дом, a na другој 
страни да то има само за последпцу да за некр- 
ликр процепата буде смањена камата коју пове- 
рилац наплаћује, онда, господо, у пстппп пема 
никаквог оправдања да се ма ко узрујава због тога 
n да приказује како те мере могу да изазову неке 
веће nopeMehaje. И ja мпслим да ona страховања, 
која су се пзпоспла у пашој јавпостп са разних 
страпа, да су ona долазпла због neynylieiiocTn n 
да ona нису оправдана у томе да те мере могу 
да изазову неке веће поремећаје и да упссу неки 
Belui пемпр, спецпјалпо ме1)У one кругове na којс 
се пепрестапо мпслп, a то je муђу паше улагачс. 

Господо, ред je да кажем коју реч и o кре- 
дптпим односима код nac. Несумњиво, кредитни 
одиосп дапас су уздрмани и то ne само код nac, 
него у целом свету n то због оппх повремених 
прилика које паступају, јер у тим дапашњпм iipn- 
ликама, какове постоје у целом свету захватпо je 
немир one штедише, one улагачс, one који пмаду 
новац у новчаним заводима и у тој паппцп л.удп 
самп ne зпају што чине. Најбоље и пајјаче заводе 
улагачп у момепте панике у стаљу су да доведу 
na руб пропасти. Рачунајући с тиме, да можс na- 
ступптп, na пмамо пскуства n дапас да може пасту- 
пптп овакова једпа пспхоза, која na крају крајева 
може пајвише да штетп те саме запптсресовапс 
улагаче, моралп смо предузетп и предвидети из- 
веспе мере, n то n у користи самих улагача као и 
новчаних завода, a тако и у корист целокупне 
паше привреде; јер, ако пајбол.п повчапп завод 
мора брзо реалпзоватп своју актпву, опда то правп 
тако велике потешкоће, да on тешко може свсму 
тому да удовол^п и да то води све такове заводе 
до опаспостп, a na тај начин, na крају крајева 
ппету трпе улагачи, којп су довели до тога CTaiba. 
C другс črpane, господо, пптерес наше прпвреде 
захтева то, да могу nauni повчапп заводп да мпрпо 
продуже свој рад и трсбало бп управо размпслптп 
o мерама, које бп требало предузетп зато, да сс 
спречп ono гесаурисање новца које на жалост код 
нас постојп. Због тс тесаурацпје, a та тесаурацпја 
прстставља огромпе цпфрс, због тога целн iipn- 
врсдпп живот застаје, управо зампре као и ор- 
гаппзам од којега толпко n толпко колпчппе крви 
пзађе. Тако je n ca фуикцпоппсаљсм прпвредпог 
живота.  Алп ja  мислим,  да je важпије од свега 
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тога окренути све моралпе снаге и моралнс аутори- 
тете ,које пмамо у иашој Земљи и да ти сви деј- 
стиују na стварање великог психолошког стања, 
како бн иаступио већи мир, и смиреност у iim- 
роким редовима namera иарода и спсцијалпо и штс- 
диша и na тај иачпп иајлактс би сс та крпза пре- 
бродила. Јср много je речено и колпкогод je пута 
речепо, увек je тачно ,да кредитна криза je крпза 
повереља n да треба повратити поверење људима, 
треба повратптп поверење у повчапе заводе, нека 
бпрају сами улагачи, куда he улагати свој иовац, 
у које повчане заводе he их носити, то je ствар 
њнхова. Али je неоспорпо то, да je њихова дуж- 
пост и према самима себи a jom више према це- 
лом народу, да Te суме иовца даду новчашш заво- 
дима, каКО бн тај иовац могао доћи у циркулацију, 
a ne да се повац одузима пз привредие циркула- 
ције н да му се одузима ona фупкцпја, коју no- 
вац ПО својој прпродп има. 

Kao што рекох, те су мере потребне да се 
за овај мах спречи р1)ава страпа таквога немира 
ме1)У улагачима и те су мсрс предвиђене, и ja се 
надам да Beh само no себи допошељс таквпх мера 
имаће једпо yMiipyjylie дејство; јер he ее видети 
да у случају евептуалие панике iiehe се стајати скр- 
штсиих руку пего he се дати заштита за иормалпо 
функциописањен дотичиог повчапог завода и ла he 
прсдузсти све друге мере које нам диктују ипте- 
респ  иародпи  и  ДрЖаВНИ  у  оиоме  момеиту. 

Господо сенатори, ДОНОСећи овај закон ja ми- 
СЛИМ да ми чипимо једпо кориспо дело. Kopneno je 
због tora што се види да паше Иародне Претстав- 
nnniTBo im.ie иЈдиферентно према onoj певол.и у 
којој се наш земљорадник палазп него да смншља 
пајбоље мере које се уопште у таквој прилици 
могу да смисле, и да тпм мерама помогне пемљо- 
радппка. Ja мислим да he еамо no себи то имати 
једпо Kopneno деловање, јер he n onaj земллрадник 
Koju сс налази у пајве1шј певољп, вндетп n знати 
да нма пеког који његову брпгу брине то je Ha- 
родпо Претставнпштво. Ono се стара да му no- 
могпе, ono га ne пушта без iiOMohn. To Иародпо 
Прстставппштво nehe да допусти да ее врпш na- 
уперизацпја пашега ссла, nehe да допустн да од 
ссљака постапе 6e3KyhHHK. 

Господо, то he датн моралпе подршке n enare 
пашем земљораднику. Ja сам уверен да паше село 
које се дапас палази у тој кризи ocernhe се оја- 
чапо да може да се одупрс злу које ra тпштп. Ja 
сам у Народпој екупштппи рекао a И овде попав- 
љам: село je дапас у матерпјалиој и моралпој кри- 
зп. Ове матерпјалпе TcniKohe. створпло су једпо 
тешко душевпо стање код њега и мп морамо свпм 
овим мерама заКОНСКИМ које предузпмамо, морамо 
да му ојачамо тај љегов морал, морамо да му оја- 
чамо душевпу снаГу, тако, да бп on лакше могао 
да претурн ово тешко стање н да се одупре свим 
oniiM невољама које ra дапас тиште. 

Господо je су певоље велпке n можда mije 
бпло периода дуго и дуго, a поготову од нашег 
уједпњеља спгурпо ra mije бпло да je. једпо 1 la- 
родпо Претставништво и једна влада имала да 
се борп са толикпм певољама које су биле землЈО- 
радппка, као што je то дапас случај. И, господо, 
додајмо да то зло, тс певоље, пису дошле због 
крнвнце овога ИЛИ опога, ИЛИ како би ми pamije 

у ono доба говорплп, због рада ове нли оне nap- 
тпје, плп због рада ове плп one владе, nero да 
je то једпо опште зло којс сатпре и друге земље a 
поготову највише земљорадничке земље. Алп кад 
je neli стање такво онда ми морамо са пајве1\ом 
eneprnjoM да се посветимо тим питањима, да тра- 
жимо Лека томе злу n д? дамо noMoh свугде где je 
ona потребна, разуме се ополпко колпко смо у 
стању да то дами, 

И Mii, господо, Bol)emi тпм ocehameM n ТИМ 
расположењпма, мпслпм да heMO, ппак, сразмернр 
лакше савладати TeiUKohe nero ли другн иародп. 
Савлада11емо лакте прво због тога што у свима 
пама, у целом нашем пародпом друштву, има једпа 
велика словенска етика — створена je једна пси- 
хологпја у читавом нашем народу, психологија 
која ее оцртава у тпме што постоји код свпх нас 
ocehaj солидарности, и да one жртве, које имају 
да се поднесу, да би се помогло најслабијим, треба 
да поднесе цело друштво. To je onaj ocehaj да пам 
je судбина свима везана и да се ne може ни у 
једпом моменту — a поготову ne у оваквом — де- 
лити у друштвене класе, те да испитујемо особеп 
интерес ове или one друштвепе класе. Постојп нп- 
терес целе нације, општп иптерее n on дпктује 
извесне мере, — a у првом реду те мере треба да 
буду употрсбљепе na то да се помогпу omi којп су 
пајелабпјп n којпма je noMoh дапас пајпотребппја. 
(Аплауз). 

Господо, руково1)ет1 том осповпом М11шл.у n 
тим ocehajeM етике, којима треба да се руковиде 
сви у нашем јавпом националном раду, —■ ми heMo 
'ca тпм осећањем донети и овај Закон који he 
послужити, како рекох, томе циљу да да потребну 
заштиту земЛлраднику, a уједпо и да да потребно 
душевпо CMiipeibe ,те да on може са вером да се 
бори са свим oniiM noTcmKoliaMa, знајући да mije 
препуттеп сам себи ,НеГ0 да je цела пацпја, као 
једап човек ,са ЊИМ солпдарпа n да са ЊИМ за- 
једпо мучп iberoB}' муку. — Ja вас, господо, мо- 
лпм да прихватите овај законски предлог једпо- 
душпо, онако како je on прихваћен n у Народној 
скупштшт. Ha raj пачпп доказаћеМО да дапас 
mije онако како je upe бпло, у нашем јавном жи- 
воту, да се дапас ne говорп само o сељаку, nero 
да се данас у истини и ради na томе да се се- 
л.аку пружи нужна noMoh — noMoh која му je 
данас веома потребна. (Буран аплауз;. 

П o т п p с т с е д n n к д р. Фрап Новак : Госпо- 
до, за реч се пријавпо господип Мппистар правде. 
Има реч. г. Министар правде. 

Мннистар правде Божндар Максимовић: 
Господо сенатори, као mro сам имао част изјавити 
n у Народној скупштини, овај законски предлог 
дошао je у еледству сагласппх тежЊИ, пзражеппх и 
у Престопој Беседп n у Адресп Народпог прет- 
ставништва, да се предузму хитне и потребне мере 
за олакшање тешког положаја нашег сељачког све- 
та. У ппзу мера Beh и предузетих n оствареннх у 
овоме циљу, долази na рсд и на решавање и овај 
законски предлог, који je у своме првббитном об- 
лику био опсежнији и, ако xoheTe, и много ради- 
калнији, алп којп, дапас, сведен na овај обим и 
ову сразмеру ,претставл>а — надам се — ono што 
се  n  сме  n  мора учипптн  у  овоме трепутку. 



СТЕНОГРАФСКЕ БНЛЕШК1.': (61 

Судећи no критикама no приговррима, no жал- 
бама, no предлозима, учињеним no оиим ства- 
рима од разних стручних и интересованих страна, 
могло би сс рећи:да јепредлог,,овакаВкакавjeća- 
да, оСтварио равнотежу интереса и mije отишао пре- 
више im на једну, ни на другу Страну. Остатак, пак, 
материје, како je ona била првотибно обухваћена 
првим законским предлозима, n у онаквој мери 
како je првобитно била замишљена заштита зем- 
љорадника, остаје за накнадну студију ,проуч- 
Baibc н дискусију и у Краљевској Влади и у зако- 
нодавним телима .при чему he бити довол.ио при- 
лике да сс расматрањем тога предмета у целини, 
узму у оцену све оне околности и свс онс чшве- 
пцце, којс бн могле имати утицаја na стварање 
даљих одлука и на предузимаша евентуалних HO- 
BI« мера. 

Господо, стање земљорадника доиста je у овом 
тренутку јакотешко, и његова невоља у истини треба 
да будс nama општа брига - - то inijc микаква дсма- 
roinja. Већ n иначе слабом рентабилитету пољо- 
привреде, која je у ов.ом општем п светском при- 
вреднбм прремећају доведена до певероватног под- 
бацивања и ослабљења до крајњих граница, до- 
дата je у овој години тешка оскудица пасивних 
крајева и несрећне последице ових, jom увек, ко- 
лнко јуче понављаних снегова, у погледу сточне 
хране, те се на raj начин створила једна ситуација 
заиста мучна и заиста немила. Ta je ситуација за- 
хтевала и захтева пеодложие и хитне интервен- 
ције, ако нећемо и ако не желимо да сс понављају 
опако жалосне ствари, каквс су сс одиграле npe 
нскп дан код Бањалуке, и акр ne желимо да се 
читаве имовине пррдају ne у 6ecuci[>c, псго, тако 
рећи, за неколико гроша. 

Моглп on се, додуше, направити приговори да 
таквих догађаја не би било, даихипсу форсиралп, 
можда, овакви предлози. Другим речима, мргло би 
се, можда, указати Донекле na овакве реформе као 
na узроке тој лудој трци за егзекуцијама. И до- 
пста допуштена je претпрстарка; да се један дсо 
оваквих егзекуција догодио у намери да се пббегне 
од удара овог закона, n да сс за времена изма- 
неврују оиа одлагања koja закон пројектује. Ллп, 
псто тако не треба пребидети да други, наро- 
читр у последње време, можда куд и камо већи део 
скзскуцпја тражи Се n врши с.е, потпуно независно 
од Mjppa које ставља у изглед овај закон. 

Али, баш ако претпоставимо да није тако, него 
да je одлагањс n без овог закона постало једно 
правило, no сили околности, или из каквих му 
драго другнх разлога, a егзекуције само једап 
редак n нежељен изузетак, онда шта смета, 
ГОСПОДО, mro долазн једап закоп да санционише 
јсдио већ постојеће фактично стањс, и да да оба- 
Везне норме, прд којима he се та одлагања вршити? 

Мера je нередовна, и то je њена основна мана, 
као mro je Mana n свих мера оваквс врсте, али су 
и нередовне прилике, у којима сс та мера пред- 
лаже и допоси. 

^> TiiM и таквпм прплпкама ne може се ne npe- 
дузети ништа, n то ,господо ,iie зато, што се хоће 
да плива na таласима демагогије, како се то воли 
да рекне у критиковању оваквих мера, већ просто 
због тога, као што je парочито јасно истакао г. ко-. 
лега ДеметровиК, да се сељачки свет у овој тсш- 

KOj невољи ne осети беспомоћним n заборављеним 
чак од врховне државне управе н од свог народ- 
nor претстаБништва. 

Ja бих се први радовао, кад би се те мере, које 
бп се предузеле, давале са једним друкчијим ка- 
рактером и пружале са Другим средствима, али 
зато mro то one нису п IHTO ce у другом виду 
или ca другим средствима овога пута сервирати 
ne могу, то ипак ne значк да ce one већ самим тим 
пмају одбацити, 

Истипа je, n у поглеДу сељака и у погледу по- 
верилаца овакве мере могу ce, како сс то iipnro- 
вара, али Ce ne морају, претворпти у један дво- 
резни нож. Koju можс, али ne мора, да раиу још 
unuie продубљује, уместо да je зацсл>ује, — али, 
господо, iipn свему томе mro je мера необична, 
нема у овом тренутку другог начина и другог сред- 
стиа, до лп овог, да ce Сељаку у овој тешкој нево- 
л.п да прсдаха. A on тога предаха мора пмати, 
с тпм смо —- уверен сам - сви мп начисто ,го- 
сподо. 

To je уосталом n мишљсње ОНИХ, који су uaj- 
меродавнији, најупућеиији, најинтересованији, ако 
ne n најодговорнији, у свима питањима 1>реднт- 
пих n привредних однРса уопште. To je na првом 
мсСту као mro сам пстакао n у ДИСКусијИ у Народ- 
noj скупштини мишљење и 1 (ародне Банке, — то 
je у пеку руку био n иредлог привредних и нов- 
чапих организација, и из тих разлога као и нз 
разлога one солидарности ;Коју je тако лепо иста- 
као г, Деметррвић, ja молим Сеиат, да изволи npn- 
хватитп овај преДЛОГ у целини овако. како je 
предложеп. (Бурпо одобравање и аплауз). 

П o т п p е т с е д n n к д р. Фраи Новак: Рсч има 
г. сепатор др. Отои Франгеш. 

Др. Отон Франгеш: Гоеподине Претседниче и 
господо сенатрри, предложена законска оснрва 
представља једно палиативно средство за решеље 
акутног проблема аграрно-прлнтичкрг, проблема 
презаДужења сељака ми морамр ту законску ос- 
пову да поСматрамо са тог гледишта и, посма- 
трајући je ca тог гледишта, ми je морамо усвојити. 
Г1о мом дубоком уверењу мп пс можемо да тражимо 
jom и мимо законСке рснове лека. Mn морамо да на- 
Стојимо да очувамо ссљака од свсга опога mro су та- 
ко лспо иСтакла госиода мпппстрп и г. известилац. II 
оио je јсдап пмпсратпв name дужпоСтп као сеиатора, 
као једног дела Народног претставништва. Лли у 
иогледу појединости морам ипак да истакпем неке 
недостатке, за које држим да их морам истакнути 
no iiamoj одговорности према онима, који су nac 
овамо изаслали п према целини namer парода. Др- 
жим, господо, да je незгодна установа § 2 тачка 
2, јер no moj купац пепокретпппе илп покретштс 
после 19 марга ове год. мора да врати или да да sa 
п.у одговарајућу вредност; то je једно пресизање 
у данашње правно стање и ако нема сумње o 
томе да су ce ту догађале разне неподобштине. 
Ja пмам оиде пеколико ппсама o томе. Тако на 
пр. у месту Jamu ТомпКу продаје ce na јаипој 
дражби 110 јутара заједно са зградама и са свим 
усевима за 167.000 динара; и TO купује једап ад- 
вокат. Како on долазн до тога да тако кољс свог 
власпика? Дал>е: 96 јутара са зградама п усевима 

21 
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продаје се за 155.000 динара л то купује једна 
Љубљаиска банка; она купује у Војводини, - 
na то мора да револтира! Или даље: 111 крмада 
стоке продајс Се за 96 хиљада дннара, na то je 
исмогуКе стаи.е! Ту мора да се револтира и псма 
сумње да je потребно и да je морало доКи до 
једног закопског коректива да се данашњи закопи 
доведу у склад са потребом данашЉице. Али, ro- 
сподо, ne смемо ипак да губимо из вида да се 
ouiiM одредбама озбиљно пољуљава правиа свест у 
народу. Ми смо ту .свест и ту веру у уставом за- 
јамчену неповредивост својине пољуљали провађа- 
ibeM аграрне реформе, истичем провађањем a ne за- 
коном самим, провађашем, које je било тенден- 
циозно п које je имало да служи партијским свр- 
хама. Mu смо je 11ол>уљал11 и недавно житним реч 
жимом и сада износимо законске санкције, којима 
се ректроактивно уништавају поступци ранији. Mu 
смо пољуљали веру у ауторитет закона, али мо- 
рам рећи и у ауторитет државе. I [е користи нам да 
затварамо очи пред тиме. Али није то само код iiac 
у iiamoj држави, у другим државама догађају се 
jom сасвим друкчије ствари, Код нас су те појаве 
сасвим ретке и сингулар1Је и ис могу да су меро- 
давпс за опште наше привредно стање. 

Код иас, гоСлодо, mi у будуКпости će one не би 
'могле догађати. Природа нашег сељака таквом по- 
јавама није склона. Ham сел>ак je у сврм правном 
схватању напреднији од нашег најмодернијег ци- 
ВИЛНОГ iipaisa. On TO npaiiiio схватаљс поси у себи 
прс пего mro je дошао и римски закон и Код цивил 
Наполеопов, то je део његовог. етоса, најплемени- 
тпја састојка његоврг душевног расположења. ! la- 
mu најплеменитији елементи отклањају државну 
noMoli, одклањају да и.м се поклони штогрд. Omi 
хо1»е да зарађују, да раде na цестама, na чатр- 
љама и да зарадом добију ono mro им држава 
треба да да, јер му се иначе IIOMOIIII ne може. Само 
cnpoTim.a n неспособни моле за милостињу. Мене 
je врло веСелило чути како je поносан шумадиј- 
ски сел>ак. Оп ни таку помоћ не тражи; он радиЈе 
трпи, стеже каиш и тако преживљује, али псКс, 
одвпте je. поносан, да тражи помоћ од државе да 
ona њега прсхрапп. To je једна врло значајна црта 
нашег сељака и мп сс можсмо поносити с њиме. 
A no онакиом схваћању ираиа n no овом поиосу, 
no овој свести o личној слободп n лпчпој вредно- 
сти MU iMopaMo да nepj'jcMo, господо, да овакви 
захтеви не одговарају народној души. Све то mije 
ono mro nam сел>ак тражи. On тражн законит^sa- 
штиту n on у оквиру тога закопа хоће да буде си- 
гуран. Ja зато држим да овакво задирање у особ- 
пу расположбу mije ono mro смо MU требали да 
дадемо. Код нас господо, права je срећа да овакво 
расположење постоји у нашем сељаку,"5ер ово je 
сигурно најјача одбрана инвазије бољшевичких n- 
дсја, којс иду за разарањем особне слободе, за 
поништавањем оних подлога na којима се изра- 
1)ује идеологија не само сељака, него и читаве наше 
културе. Ja сс бојпм да ми овим закопом IIIICMO 
Biimc задрли у душу нароДну него ли, што треба 
да буде ona корист од оипх неколико случајева које 
закон обухваНа и којп су свакако за осуду, који су 
свакако презира вредни n треба да се жигошу ти 
људи који овако поступају u да се нскључе из 
друштва врдешис н поштених људи, али законом 

оиако ректроактивно поништавати јсдпо правно 
стап.с то je врло погибељно u ja се плашим сфекта 
KOJU iie TO имати у пароду. 

Држим даље да неограничено заштићавањс 
максимума површнне земљорадника са 75 хектара 
mije исправно. Ili^ii доношењу ове одредбе изгледа 
мп да се као u код аграрне реформе и других na- 
iiin,\ закопа имали у виду Субјекти a ne ббјекти. 
Ми се равнамо no тим; субјектима док би требало 
да се не бринемо u даље за њих; пустимо их Beli 
једанпут, немамо разлога да водимо рачуна o њима, 
али o објектима имамо разлога да водимо рачуна. 
Господо, колко еу namu вредни пољопривредници 
в(ршили једну велику na.nuoiia,niy задаћу, када су 
настојалн да своЈим жуљевима стичу u увећавају 

•свој пОсед ,да земља пређе у наше националне 
руке. Je ли се сећате оног гесла које je јуче споме- 
путо: „Србине, не путтај земље из руку". To je 
бпо читав rioKpeT српског задругарства u којим 
успехом je то уродило, a то je имало реперкусију 
n;- само на' Србе него n na Хрвате и na све name 
националне еЛементе. Ми смо гледали да пом.ажемо 
ia,l покрет, n iiaiim новчани заводи који су пат^чот. 
ски осећали u свакп од nac појединаца. 

Тако je дошло да смо ми имали доста нацио- 
налних елемената који су по^уиовалп од власника 
који нису du.'in naniii, поседе далеко преко 75 хек- 
тара u мп треба да се веселимо томе, a шта мп 
чинимо, Mii етварамо две класе грађана, ако-прем 
емо пред законом сви једнаки, ми заштићујемо 
one koju имају испод 75 хектара, a друге који 
имају преко 75 хектара препуштамо шиховој суд- 
dimii. To nuje правб, да мп овако ГЛедајући na суб 
јект n верујући да су onu који су потпали под 
аграрну реформу непријатељи државе, да треј- 
ба да их уништнмо. To mije иепраипо гле^.ње 
јер MU морамо водптп рачуна n iionajnpujc o o 
бјектима a  опда  истом да глсдамо иа  субјскте. 

Господо, закон предвиђа реперкусије које he 
његове одредбе вероватно имати na name креј- 
дитне заводе u on пастојатп да томе преду- 
Сретпе. - To je сваке похвале вредно u заслужује 
признаше, да ее влада најзад, ако-прем се je o 
том иаСтојало jom од октобра ирошле годппе 
да Дође до пачппа који би могао да очува namc 
кредитне заводе од погибељи, која пм je претила, 
кажем заслужује признање да je влада донела raj 
закон, јер je то било скрајње време, управоз^-а 
лп.п час, Али нам, гоеиодо, свима мора dinu ja- 
čim, да ona реперкусија неће се зауставити na 
неколико новчаних завода n ми морамо као mro 
ето радимо за новчане заводе морамо да помог!- 
пемо свима грађанима привреде, морамо да помоц- 
IICMO n трговца n индустријалца n занатлију, na 
u кућевласника. Onaj сељак који сада обуставља 
плаћање, неће платити тесару, зидару, подузет- 
пику KOJU му je градио кућу или дућанџији код 
кога j.' куповао rac, со, mclicp, и друге намирниЦр, 
тај трговац према томе ne може да плати великом 
трговцу код кога набавља робу, велики трговац 
ne може да илати иак банци, ne можс да илатп кп- 
рију у кујт у којој сганује. Дакле MU морамо да 
смо свесни тога, да je ово само почетак једнрг 
зако^одавстна које мора да се upoiiiupn na еве 
rpa е привреде. Ja нећу тиме да изазивам нера- 
сположење или страховање. Ha иротив MU треба 
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да мирио гледамо томе у очи, jcj) имамо иачина и 
путева да то све уредимо нс једним моратори,1 

јем, ми не морамо да сс ставимо у ред држава ко 
je немају другог излаза него из Aecnepauftje увађају 
мораториј, мп то можемо регулисати на једап 
пачии KOJU неће пољуљати imm кредит, који he 
нашу привредну структуру оставити очувану, KO- 
JU ирема вама »ehe ii не мора имати никаквнх ре- 
Перкусија. Ja ne мислим ту mi на помоћ која нам 
сс у изглед стаВља, акр уђемо у подунавску фе- 
Дерацију, у подунавски блок. Ако до н.сга дође 
добро, алп ja хоћу да нагласим да ми и без тога 
можемо да уредимо прилике у нашој кући без ика- 
квих великих потреса, a то и јесте циљ све наше 
привредне политике. Ми нећемо да дође до ката- 
строфе, MU хоћемо да спречимо катастрофу, ми 
Кемо се еволуирати као mro то ново доба n нове 
прилике у свету.изискују. 

Господо, аграрне државе су увек биле нај- 
Сиромашније у колу других држава са диференци- 
раним економским приликама. 

Али аграрне државе су увек биле прве које 
су се опоравиле и никада аграрне државе нису до- 
шле у тако тешку кризу као државе код којих je 
диференцирано господарство, у којима преовла- 
1)У,јс нндустрнјско каппталистичко грсподарство. 

Ово he се узети у обзир исто кад сс према о- 
иоме mro je речено у параграфу 1 буде израђивао 
Закон o конвертирању земл>орадничких дугова. Ja 
мислим да he će том приликом, приликом доноше. 
и.а тога Закона Beh дати прилика да сс заштите 
и остале гране наше привреде. Ну, господо, сада 
on предалеко дошли кад бисмо се упустили у 
проблем како би сс то могло да чини. To he Вла- 
да сигурпо зНати. 

Али може бити потребно да сс позабавнмо са 
овом законском основом, која сс стаил>а у изглед, 
Ha име законском оспопом o конвертирању ссл.а- 
чких дугова. Господо, најпре да видимо малошта 
je ca тим проблемом o коме се толико говорн, про- 
блемом o oimiToj презадужености нашега сељака. 

Нема статистичких података o томе, како je хо 
n господин Министар пољопривреде рекао. Нажа- 
лост MU смо доспели да створимо слику o томе ка- 
ково je привредно стање нашега сељака. Али та ан. 
кета мора да Се спроведе прије доношењи новога 
Закона. AKO xoheMO да сада no данашњем стању 
судимо, господо, један од врло уважених наших 
националних економа je спровео једну анкету са 
i-'HiiM посебне нарави, којој се можс многр вере 
да да, na je уетаиовио да дугови нашега сељака 
изноСе око 1 до I п no милијарде. To je mi- 
Ше него je икада умишљено да дугови нашега села 
износе. По овоме скупљеноме материјалу изгледа 
да сељаци дугују ову огромну сврту овако; око 
Милијарду дииара аграрној банци. Знамо да су 
io примерне камате и да се ту не може говорити 
o некаквој ГЈрезадужености, o неком великом оп- 
терећењу сељака, Око две милијарде и осам сто- 
nii'ia милијона динара дали су новчани заводи, 
којп траже до 14о/о камата укупно. To je jom je- 
Дап каматњак koju код нас mije необичан и који 
се ne сматра код нас претераним. Око пет стотина 
Милиона динара дугова иде преко 11" o и далско се 
Пење иише, a око двеста милиона дугова да je 
просто лихварски, кајшарски, то су omi дугрви, 

код  којих   веровник   mije   крв   онима   KOJIIMU  но- 
иаца даје. 

To je no прилици слика тога презадужења. 
Колико ne ona одговарати истини не може нико 
да предвиди, ja je износим јер личпост која ми je 
то дала заслужује миого иере. Али, Г0СЦ0Д0, ако 
узмемо општу еуму од четири до четири и no 
милијарде динара, na уз.мемо да имамо, као 
'mro се вели да постоји no статистици око два 
и no до три милијона газдинСтава у нашој држави, 
оида излази да на једно газдинство, господо,до- 
лазн задужење од хиљаду пет стотина динара. To 
није презадуженост, нарочито за one крајеве у ко- 
јима je nel. прелаз ca натуралног господарства 
na иоичаио кредитно господарстио uel> спроведс- 
ио и где тај прелаз Beh готов где Beh људи не 
живе у оном патријархалнрм начину госпрдарења, 
као mro смо Га научили видети до педаипа, да су 
се потребе намиривале из властитог ку1>а11стпа, a 
производња за трг била минимална. 

Грсподо, onaj који узима у крајевима, у ко- 
јима je дошло Beh до једпога ако хоЈгете капи- 
тадистичког господарења у сел>ачком газдинству, 
ту Се одпграва господареи.е опКсппто овако. 

Сељак се задужује пајприје гдје гдје од Бо- 
>Kiil>a, гдје гдје од Ускрса, како изађе његова ' 
храпа u привреда; Задужи се за храну, каткада се 
задужи за крму, коју мора да купи и он се за- 
дужи у iiiicvielie п купи јуницу стелну, онда je хра. 
mi na naum, na зслсној крми. Ona се отели, on 
у јесен ирода плп јуницу или краву и задржи te- 
ne или прода теле a задржн краву или јуницу и 
онда отплаћује свој дуг. У јесен купи свиње, које 
храни преко зиме, у пролеЈЈе те свиње прода и 
опда отплаКује свој дуг. li on без банке 
без неког који му посуђује ne може да буде 
n on мора да п.ма кредитну сиоју способност, јер 
беЗ n.е ne може бити, тј. мора да јамчп ne само по- 
штењем, него и својим иметком покретним и не- 
покретним. 

Господо, oiiiiM законом ми би ту способност 
нашем сел>аку потпуно одузели, a наш сељак без 
те кредитне способнрсти ne може да живи, његово 
je господарство тако организовано, да on мора 
кредитну способност имати. 

Господо, србијански закон, који запгтКујесе- 
љака са пег дана орања и са свим другим 
mro je у закону наведено, то je био благослов 
за Србију n никада n^heMO бити доста захвални 
онима, којп су тај закон створили, јер га je тај 
закон заштитио од чаршије, 6д one похлепне чдр- 
шије ja ne говорим o личностима него o оним 
којп су били такови, који су ишли за тим, који су 
селЈака експлоатисали. Чаршија je била незасвтна 
ona je u закопе стављала себи у корпст. Huje ero 
ирошло неколико педел.а, да je дигнут закон o се- 
ОСКИМ ;uiiaiiiiMa, no којему mije било дозвољено 
у Србији na селу дизати дуКапе. С.ел.ак je морао 
'nl,и no 20 кплометара далеко у чартију да кугш 
све што му треба за дневни живот, зејтин, со нтд. 
To си je Чаршија знала одржавати до даиас, то 
препмуКстио, да сел.ак мора да буде њој трибутар, 
да ona мора имати њега у руци, Овакав je закон 
посве немогућ у крајевпма, пде je патурално го- 
сподарство престало; где je прелаз na кредит^о 
гоСподарству Beh ефектуиран, Зато не можемо би- 
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тп за то, да се доносе установе, Koje би ограни- 
чавале кредитну спосрбност нашему сељаку, 'i'., 
кредитна способност мора да постоји неограни- 
чена ондс, где прилике, где осебујна нарав сеоске 
привреде то изискује но онде где постоји натурал- 
но господарство, тамо може да и даље остане кре- 
дитна способност ограничена на досадашњи na- 
umi. Али, господо, nclic npoliii im десетак гоДина 
и тај закон неће моћи да остане. To je једна 
потреба времена, то je једна потреба ирилпка, које 
су сс развиле. Mu морамо о^огуНити свакому сс- 
л.аку да ло1)С до кредита нарочито оном, крји стојп 
у једном превирању социјално^, где се задруге 
деле, гдс сс стварају инокоштине, где људи Почињу 
да стварају свој индивидуалитет, где се сматра 
великом тешкоћом, ово заједничко господарство, 
као што je то у задрузи. 

Господо, у том времену, у таквој епохи раз- 
витка народног осе^ања, у таквој епохи гледања 
tia обитељ, па задругу, ту ми немалчо права да 
законом Спречавамо ту еволуцију, већ треба да 
га помажсмо. 

Ono су погледи који треба да пас руководс 
upu стиаран.у новога закона. Али треба још нешто 
имати иа уму, Тосподо, ми велимо: раздужење 
ссл.ака, али трсоа пречистити na ima се пма ОДНО- 
сити овај појам задужење сељака. Три су врсте 
капитала које сељак има, то će зна из сваке no-, 
четнице народне економије. On имаде покретну 
имовину, зсмл>у n зграде; зграде треба да аморти- 
зујс у једном дужем периоду времена од 20 до 
50 година. Земљу коју купи ne може такође je- 
данпут да плати него тек кад узме од ње 10 до 
20 жетви, онда тек може у оброцима да отплаћује 
земљу. To je једна врста капитала, Друга je вр- 
Ста стока, ајван, његов плуг, машина нтд, Плуг 
рецимо траје десет година и за гп.х 10 година 
мора да сс репродуцира његова вредност помоћу 
оних продуката што on из своје земље добије. Je- 
дна сејача машина траје рецимо 12 година, једна 
машина за млатњу 15 година итд. Према сврси 
којој дотпчпи алат служп и према времену у ком 
on можс да репродуцира тај капитал треба и крс- 
дпт уредити. Копачпо постоји његова колајућа глав 
ница a то je na np. ono ссме, којс on баца у зем" 
л.у ii добија ii3 њега плод. Ta се колајућа глав- 
ница Tpoiiin у јсдпоме периоду. To je нешто сасвим 
друго него прве две врсте главнице. 'l'v će го- 
сподо можс понашати као трговац, то je послоппа 
глаиппца. On TO можс узети n na меницу, on hc с 
тпм купити јуне, семе, свињу, вештачко ђубре итд, 

И сад je питање које heMo ми дугове конвер- 
тирати? Све три врстс na једнак начин? Не иде. 
Mu можсмо конвертирати само one дугове које 
je сељак учинио да набави непокретну главницу, 
да направи кућу и да купи земљу. И ту морамо na- 
рочито пазити, јер Се може нешто немило до- 
годити. Морамо знати, да Су млађи naiini љу- 
ди куповали земљу no 20.000 динара једно јутро, 
a дапас ne могу да добпју im 5.000 дин. за Јсдно 
јутро, али on je дужап 20.000 дпп., on je толико 
дужап банци, банка му je толико дала и та сума 
превазилази фактичну вредност онога објекта који 
je on у ono време набавио. Ту I.e бити врло тежак 
проблем конвертирати те дугове n довести их сие 
склад са  свим  тим  вредностима. Ja  сам увере^ 

господо, да lic се цена земљи подићи, алн ту je 
питање времена. 

Дакле, као што рекох, постоје велике тешкоће 
код овога Закона, како he се конвертирати ови ду- 
гови којима фали залога. Лакше je већ са зајмо- 
вима којп су дати na непокретност. Ту неће бптп 
великих тешкоћа, ту се може нека врста конвер- 
тирања Спровести да се продуже за 1 до 10 година 
према napami потребе тога крсдита. Конвертирање 
пословне главнице ne треба никако правдати, јер 
on тиме кредитна способност сељака била пољу- 
љана n било бп му онемогућено да добије дал.п 
крдит за  ствари  које еу  му апсолутпо потребне. 

Moje лично гледиште je да мп свим овпм закр- 
ппма nelieMo noMoliii сељаку осетно. Ja мислим, да 
je јединн пут којим heMo Molm да помогнемо сеља- 
ку ако нађемо начина как0 да подигнемо цеие ње- 
гових продуката. Ако нама успеу оквиру Дунав- 
ског базена, или још сигурније са другим већпм 
држаиама које могу више да приме, ако нам успе 
да nam.' продукте преференцијалним царинама п 
ценма које he осигурати продукционе трошковс 
n примерепи рентабилитет земље, онда, господо, 
пема проблсма за сељачке дугове, онда je тај се- 
л.ак у стању да подноси герете n nehe се бунити 
да сноси све државне n- општинске терете као 
n све остале које народна заједница од његатражн. 

Алп, n то није супстрат закона који треба да 
сс донесе. Једно je сигурно потребно, да саставимо 
лраиу слику o стањима namera села. јер ми те 
праве слике немамо. Ми треба да имамо праву сли- 
ку o кредитној Способности сељака n његовом 
дадужењу, али ми, na жалост свих нас који се 
■mM пптањсм бавимо, немамо те слике, као што ne- 
мамо mi слике o животу сељака уопште и o ње- 
гопим истинским потребама. Ja признајем да ми 
тога немамо, и ако сам се екс професо бавио тим 
гштатпма. Kao професор na загребачком унијзер- 
зитету ja еам основао један завод који има да npo- 
учава та питања која се односе na село и na еел.- 
ка, алп заиод mije могао да оствари тај циљ, јер 
су мањкала за то потребна средства. Mu у томе 
погледу стојимо много горе него mro je стајала 
Русија, чак n npe рата, да ne говорим o другим 
земљама. Неопходно je потребито да наши чфакул- 
тетп добију довољна средства за те студије. Mu 
немамо никаквах података o радној снази, o дуго- 
вањима земљорадника, o односу између производ. 
me n n потрошње унутар самога куЋанства, 
односно према тржишту, o свему томе мп ne 
знамо imima, a то су ствари које би требали да 
зпамо, ако хоћемо да се бавимо потребама сељака, 

Господо, ja мислим да v овоме високом до- 
му демагогишемој мп ne треба да имамо само за 
циљ да стекнемо симпатије namera сељака, то ne 
бп било доетојпо овога ппсоког дома, да on пкаже 
склопост, нарочиту, било за који слој наше др- 
жаве, али ми морамо да обратимо највећу пажњу 
na најјачи сталеж у нашој земљи, na onaj друш- 
твени ред којп чини основу name државе, -- и 
Mii морамо знансвеним методама да проучавамо 
прилике namer еела n нашег сељака и да iipe- 
цизно определимо и трасирамо пут којим треба, 
у томе погледу ићи. Mn доносимо и етварамо 
закоие   из   града,   непознавајући   села, и   nam 
ссљак кад ми једап закон донесемо, који њега тан- 
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rupa, стоји збуњен. Mu доносимо у Закону изве- 
Сне олакшице за сељака, али он то не сматра sa 
олакшице, ми му законима стављамо на леђа изве- 
Сне терете, a он се mira како те терете да под^- 
пссе. Господо, MU нисмо сами данас у овако те- 
niKoj ситуацији. Alu морамо водити рачуна o томе, 
да су све аграрне државе у тежем аоложају него 
MU; да mi једна од тп.х аграрних држава није у 
тако добром положају као ми. II nam понос јесте 
У томе, да МИ такаи иоложај n ТЗКВО СТЗЊе, у (,Д- 
носу na друге државе, и одржимо. Ми ћемо то и 
одржати, али не смемо заборавити да се сман>ен>ем 
вредр10сти иати.х пољопривредних прризвода сма- 
њује  n   приход земљорадника.  Квантум  његових 
производа остаје исти, али je napa све мање и то 
има велике реперкусије на трговину, јер трговац 
ne можс да добије потребне му девизе, a инду- 
стрија због тог ис може да дрбије потребне сиро- 
Himc. I la  пример индустрији je потребан  памук, 
роба je поручена, лађа стрји у луци, памук треба 
да се плати, купац упућује на Народпу бапку Ko- 
ja треба да да девизе у динарима, продавац тражи 
своју валуту, он неће да искрца памук, и индустри- 
ja стоји јер нс може без сировина да ради. Kao 
mro видите, на овај начин, због девизне политике, 
онемогућено je  плаћање  дугова  у  иностранству. 

Mu ћемо то сигурно извршити, али су потеш- 
коће велике. Mu то морамо да знамо и да гледамо 
томс у очм, да и nam државни буџет, и nama тр- 
говина, n  индустрија, и  nama  привреда трпе од 
Tora, mro nama пољопривреда псма могућности да 
у садашњем свом опсегу производијС даде'   држа- 
ип one изворе, који су joj потребити да намири 
поТребе оие параии  као mro сам имао част пзло- 
жити. To све MU морамо довести у склад са мо- 
гућностима села; морамо довести у склад са мо- 
гућности производње: колико мора nama земља да 
роди; којим путем можемо дићи производњу -   ре- 
онирањем, селекционирањем, путевима, за које зна- 
мо да iiiiiMa ваља ићи. Ми треба да имамо вере у 
наше cc.'io n у снагу наше државе, да ona може 
ово стање да преброди, Али господо, не губимо 
кошакт са селом, Немојте да дође код нас до си- 
туације, да се град n село мимоилазе, да се возе 
na  дис трачнице. Ja  бих  вам  цптрао у  кратко 
како се гледа на сељаттво у државама које се 
су индустријализирале, капиталистички уредиле, да 
видите како тамо село према граду стоји. У сво- 
joj књизи: „Пропаст западног света" ОсвалдШпен- 
глер кажо оиако:  „Градскп  човек и Сеоски  човек 
то су диа различита створа. Најпре су осећања раз' 
личиа; опда пх та оСећања и та разлпка загоспо- 
дују, и коначно се ne разумеју; једног другог више 
пс разуме, (xvi.aK je onaj вечни човек, који, неодви- 
сно од сваке културе која сс у градовима раз- 
mija, сам за себе живи и развија се. Он преживи 
све.  Он   сс   преноси   из  покољења   на   поколење, 
увек у своме звању повезан са земл>ом, као ona би- 
лина, са једном мистичном душом; извор и снага 
Своје    крви    која се у градовима   ^аље развија 
n прави повјест, у KOJOJ сељак сам пс учсствује. 
IIITO ona култура у градоипма не ИЗМИШЉава И па 
државпим облицима, n  na  привредним навадама, 
n na верским засадама, n na матппама, n na умет- 
ности, то on гледа неким неповерењем, и прима, 
без да on свој namm живота n своју унутарњост 

мсња. Од Карла Великог mije сс сељак промс- 
imo. Његрва побожност je старија него кршћан- 
ство. Његови богови су старији него свака ре- 
лигија. Одвојите ви град од ссла, и ono 1>е сс 
вратити сиом првобитном стап.у n биће у њсму 
срећније него данас. 
Његова етика, његова права метафизикаЈ коју 

још im један учењак градски није нашао за вре- 
дно да проучава, лежи ван сваке религијске no- 
вјести, n сваке повјести душевне. Сељак псма rio- 
вјести n ne треба je". 

Господо, гфло Je коопо за један nam народ, кад 
сс можс o ibcroBOM ссдпиптву, o подлози његове 
егзистенције овако да говори. Ja бих жслсо, да ми 
никада не дођемо у такав положај (Аплауз). 

Потпретседник др. Фран Новак: Реч има 
противговорник г.  Сенатор др.  Емило Гаврила. 

Др. Емило Гаврнла: Господо, ja сам против To- 
ra закона и гласаћу, морам да гласам против 
њега из формалних n стварних разлога. 

Mećeu дана je од прилике Скупштина расправ- 
љала она.ј закон са великом вол.ом n л.убанп. 
Ja сам био слободаи да прпсуствујсм, са дозволом 
Претсвдништва и присутне господе Министара, њи' 
ховим расправама у одбору. 

Ja сам заиста бир у велико задовољан, са 
каквом темељитошЈху, добром вољом n искрспошКу 
се то рлсправл.а. И господо, резултат тога je овај 
закоп, који je сасвнм нешто друго, од onora, што 
je првобитио предложено. To je рсзултат од једно 
мсечног рада од 17 марта до — сутра вам je 17 
април. Од nac се тражп, да ми ту вслику матсрпју, 
тај проблем од незапамћене тешкоће, решимо за 
трп дана. Може бити појединог генијалног човс- 
ка, KOJU може за час да прегледа и да cm види 
n одлучи, али крлективне генијалностл, да смо 
заједнички тако генијални, да можемо тако брзо 
да кажемо своју реч, тога нема) 

Ja жалим, господо, што се, кад će у Пре- 
стоној Беседи и у нашој Адреси спомињала ова 
ствар, да се mije пспуппло n ono друго, што сс та- 
ко ncTo налази у Престоној Беседи и Адреси, a то 
je, да he један од хитних послова бити, да се 
донесе Привредно веће. Биће скоро два месца, 
да смо MII то .Mirno донели и њсга — иема.! Да 
je ono постаил.епо, господо, n да je овај Закон 
iipomao тамо, ималс Cm прпликс свс namc класе 
имовне п друштвене, које су све заступљене у то- 
ме Већу, да нађу солуцију, као што je нагласио 
п г. Mnmicrap, због солпдарпости свих интереса 
nac, тамо on пашла свога пзраза, n ja МИСЛИМ, 
да бп тај пројекат друкчије изгледао да je njto- 
inao li кроз реторту Beha. И Господо, да СМО n 
мп, имали којп дап више, да су господа у Скуп- 
iimimi n/m omi који управљају љоме, стрпслп се 
дап диа n да су дочекали n name мптл.етс, мо- 
же бити да бп изгледао и опет друкчије тај про- 
јекат, да on нешто нашли, што би ближе водило 
опоме, за чим се иде, 

Ви сте видели, да je не само Скупштина, не" 
го цела nama јавност са великом радошћу при- 
мпла, да je Скупштина Ј/1св6јила неке измене и 
допуне у закому o трошарини, јер заиста су бплс 
добре. To показује, да би тим путем могли и да- 
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љс да идемо. Да се п ту тако поступало, да се 
даломишљењс п одавде, Сигурнобибио бољизакон 
I'I зато, господо, што сс није пошло тим путем, 
и iiiTo пам се пс даје иитс од дан два за та- 
кву ствар, то je мој први разлог да кажем, да сам 
против тога да га ми примимо, jep ннсмо могли 
да га темељно проучимо, нити имамо г\рилике да 
га мењамо. Л прилику су иам одузели тим, mro 
су створили један врло опасан преседан. Скуп- 
uniuia je решила оиај закон и отишла кући. Ми Се 
сада доводимо у непђилику, да ако пс примимо 
овај закои, on ne може да сс врати скупштини. To 
je један врло опасап преседан, a то нам се може и 
други пут десити. Ja ne говорим то из неког пре- 
стижа самога Сената, него зато, jep се тиме могу 
изгубити врло вредне идеЈе, Koje би заједнички 
могли да створпмо и примимо. 11 зато што сс тако, 
да кажем, непарламентарно поступало, да су нам 
затворили своја врата na наше евентуалне променс, 
у знак протеста против тога стања, то ,јс други MOJ 
разлог да гласам против овога закопа. A зашто сс 
тако постуиало? Je ли могуће каква важна државна 
потреба диктирала да Скупштчна иде 1<у1>и и да за- 
твори врата na да.нам каже: ви више немате права 
да мењате ништа, jep мп нисмо ту, да кажемо^своје 
мпшл.ењс. Овим експериментом и убразаним цутем, 
овом ротадионом машином, којом ми морамо овде 
да гласамо и да радимо, iiclic сигурно ова ствар 
иматп опога сфскта у иароду, који се мисли. Веи 
сада говоре противници овога режима којега ми 
хоћемо да помогнемо и овога Народног претстав- 
ииштва, чији смо ми чланови, да je то све чињено 
из партијских и кортешких разлога, a iic у iiirrepci.у 
ссљака или у државпу корист, него ИЗ партијских 
интереса, да илу у народ, да што пре организују 
страике и да кажу: гледај што смо израДили. 11 
знате шта подмећу? Они кажу народу: прво смо 
вам доиели закои да девастирате шуме; сеци ко- 
лико хоКеш no закону o дрварењу; na онда he 
pehu: nuj КОЛИКО ХОћеш, труј своју дсцу, рађај 
кретене, jep смо слободии од трошарине. Даље 
he pehu: ево тп закон, ис мораш да платиш дугове. 
Ево тако he се nama брзша n овакав nam рад 
осветпти, бојим се И ne желим, n ne дај Боже да 
буде тако. 

И зато то je нов раалог да ja ne могу да 
гласам за овај закон. 

Господа мппнстри су нагласили да je било 
потребпо да се заттитп пољопривреда, и ту je 
Г. Министар пољопривреде наводио немачке при- 
мере n рекао je: радп заштите прпвреде доплн су 
у Пруској, na онда у целој земљл, одредбс за 
олакшање народу. Г. кблега, Министар Франгеш, 
je у onoj ствари рекао: ne треба заштитити поје- 
ДИНЦа, nn;uiBii;iyy, субјекат, пего објект, — ne 
појединца него приврсду као целппу, a овпм за- 
копом пољопривреду. И зато je врло погрешан 
Bch иаслов самога закона који говори o зсмљо- 
радпику, a ne o пољопривреди, o заштити зсмљб- 
радње. To je јсдна целина, од кдје се ne може ис- 
чупати јсдаи део, да Ое on заштити, a Други ne. 

ДаЛ)11 разлог зашто ja ne могу гласати за то, 
и то још увек формални 1)азлог, јестс тај, mro се 
говори: ово вредп за шест месеЦИ, ДО копвсрзије. 
Шта je конверзија? Ja Сам слушао расправе o 
томе и у Скупштини и овдс. Мислим како се ona 

замишља j^a то mije копверзпја; алп смо чули 
од г. Мпппстра да he тај цео комплекс nnran.a 
бити решен у етапама., и mro je код тих етапа спо- 
менута само конверзија, ja сматрам да je то опет 
једна даља погрешка. Jep осим конверзије мп 
имамо n друго пешто. Ja незнам, г. известилац je 
некако рекао да се ne може мпслити да се узакони 
и Уреди банкарство. A ja напротив мислим да је- 
дап од првих закона у тој етапи треба да буде 
закоп o акционарским друштвима. To mije ништа 
ново, jep има заиста миого злоупотреба. Како сте 
чнтали, у Чехословачкој се једнако доноси и Meii>a 
тај закоп o оапкама. И код нас je колико ja знам, 
neh од iii)e неколико месеци готов тај закон, a 
ne излази n ne доноси се пред нас. Ja мислим да 
бп у тпм етапама n он требао да vije. 

И jom једна етапа би морала бити, a која je 
овде споменута: да новац који je закључан дође 
у цпркулацпју. Како да д61)е у циркулациЈу? Да се 
нађе нека солуција, да се нешто уради, Има ту 
разпих начипа. 1 Inje довол311о да ми у том врсмепу 
од шест месеци мпелимо на конверзију, Beh мислим 
да морамо допетп и закоп o банкама, n Неки закоп, 
неке пор.ме да новац увучемо у циркулацију. Ja 
сам у одбору скупштинском чуо врло темељне н 
врло лепс мисли, да сам се зачудио како су неки 
млади људи упућени у том питању. 

11 та идеја je онде иала, треба да гледамо 
ппо пре да до тога дође. Споменут je швајцарски 
пример, где се од времена na време штемплирају 
бапкпоте, алп ne као код nac, него na један другп 
начин, увек сеједан извесни минимум, неки мали 
процепат одбпја, тако да je то запста зауетавнло 
сакривање новца, jep су л.уди знали да код сваког 
ii;iyher штеплирања треба неигго да изгубе. Тако je 
новац изишао у прбмет. Алп има jom јсдап пачип. 
У папредпом свсту дапас сс слабо радп повцем. 
Један /Хмерпкапап, или Енглез кад путује, ne по- 
иесе кесу новаца, nero има своју чековну књигу. 
Али има још iieniTo, то je клиринг-хауз, опростите 
mro морам да употребим страну реч иако ne во- 
лим, али то je једап појам који je ушао у финан- 
спјску пауку. Mu петто говоримо o клирингу са 
Аустрпјом n са ппострапством уопште, али мп 
треба да настојимо да се клпрппг-хауз увсдс u у 
пашој земљи у унутарњем новчаном промсту. Hn- 
када nn у једној великој држави, mi у једном ве- 
лпком послу нема доста новаца, већ се раДи че- 
ковима жиром n клприпгом. 

Господо, пошто ne виднм да се у овом закон- 
ском предлогу радп 0 чем другом ОСИМ копверзпје 
n да се о етапама сада само усмено говори, мислим 
да ne могу да гласам за овај законски предлог. 
To би били грсподо формални разлози, a ja мо- 
лим да ми допустпте да пређем и na неке стварне 
разлоге. Пре свега морам да истакнем, да ja ini- 
сам у ociioiiiioj пдсјп против овог закона. Позивам 
се na господу која he се вал.да celunn да сам ja, 
нма томе шест до седам псдсл.а, ii;ineo у клубу и 
вал,да ирви поменуо идеју да се за једно G месецн 
обуставе извршеп.а. Ja могу jom дапае да се сетнм 
оних 3aiipeiiaiiihemix погледа na мспс и опих довп- 
кивања када сам то изнео. Дакле, ja сам, као што 
рекох, iipim Koju сам помспуо ,да треба прмоћи 
прпвреду na тај начин, да се заустави ово врзппе 
коло, које отима пметак и омогујава прелаз имст- 
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ка у друге рукс, и радонао сам се, кад сам ппдсо, 
да je Скупштини тр 5ила полазна тачка свију: 
miju нам потребан онај велики закон, донесите 
нам закон од три реда: ,,да се за некрлико месеца 
обустављају све егзекуције" и за to време ми мо- 
жемо мпрпо ca статистичким податцима, и свпм 
потребним у руци ,донети све те законе, којн 
чине јсдиу велику целину. Шта je после било'не 
знам јер иисам тамо био до краја, пошто сам мо: 

pao да идем на рад у Сенат, Резултат je био ком- 
iipoMiic, као што je ii сасвим природно, јер све у 
свету и у ирпроди јесте компромис. Видите и 
муња ne иде правим путем, него све тражи цик-цак 
гдс 1>с лакшс да iipoljc. 

To je тај компромис, који влада, то je компро- 
Miiciiii закон друштвеног, државног и економског 
живота, и raj компроМис нам je доисо овај закон. 
Ja сам ,као што сам рекао, видео његове порођајне 
муке. Видео сам како су озбиљно, са добром во- 
љом, nama браћа из Скупштине, — допустите ми 
да и.х оиом прилпком споменем као јуришне бата- 
љоне, којс ми волимо и желимо да ударају, напред 
да иду, a мп да будемо резерва, да смо треће^о- 
зивци, да смо мало бремза (смех), ~ ja сам заиста 
видео са каквом су пол.о.м они то радили. Onaj 
компромис je дошао, и зато кажем, да сам dno на 
порођајним мукама, a даиас га видим у колевци 
Ono међутим mije требало да се донесе тако, као 
пеко недоношче ,као iuio nam народ каже. l'ocno- 
дин Мшшстар, сенатор Франгеш je говорио o ње- 
му. I Inje рекао да гласа за, али ja примам шсгове 
разлоге за против ,да ne "бих понављао. Трлико су 
били јаки његови разлрзи протир целог тог посла. 
И, кажем, тај закон mije ono mro смо очекивали, 
јер ne рсшава да се обуставе сва извршења na 
ее преце одмах na цео комплскс проблема који 
трба да се pemc као животни проблеми за свс 
слојеве и за све класе. И дочекали смо, господо, 
јдпу епизоду. Има томе једно три до четири не- 
деље. Сенат mije био овде. Дошла je депутација 
ii:i Шајкатке, Дслве Бачке, да се тужи баш na такие 
случајеве, као mro je r. Фрапгсш навео, да се 
продаје 120 јутара земље за буд зашто. Omi су 
донели претставку где су рекли: ne дајте, спаса- 
вајте, обустављаЈте. Један пз' Будисаве показао 
je, да му je 1 апрпла продато 180 јутара земље, 
и on сам ne зпа зашто и за колико. И шта je билр? 
Господа која су бпла онда загрејана за ту идеју да 
се обустави све, рекли с-у: иди кући, To je било 
1 априла, - a onaj he закон вредети 6д 17 или 
19 марта, ми ћемо то поништити. Протестиујте, 
дајте жалбу ,то lie бити утиптепо. И тај господин 
n друга господа која су била с њиме отишли су 
умирени кућама. II замислите у какврм положају 
стоји дапас према томе свету      било je 200 људи 

цело name претставништво, када та  реч mije 
одржана. 

Донет je закон да се штите самр onu до 75 
хектара. Међутим, њему je продато hSO, опоме 
120 n т. д. Дакле, видит-е, из тога разлрга, јер су 
морали попустити, или су заборавили, — ja сам 
dno присутан, алп ппсам могао рећи пппгга, Сенат 
mije био ту, зато држим да je ОГромна погрешка, 
коју сам јуче и у одбору изнер, a данас je то и 
Г. (I'paiirem петакао, да je na пме без пкакиог 
основа да се ограничи на 75 хектара. 

A да ne пдсмо даље, пмамо у namoj средипи 
једнога друга, чији Случај, са његовим допуштетсм 
пли без n.era, ja Uy изпсти за то, mro га зе он 
више пута изнео. To je nam друг Видаковић. On 
ca сиојпх пет сппова ради свој иметак. Има 1 l^ 
јутара. Услед овога пада цспа и услед кризе мо- 
рао je да се задужн n on ne мрже да naljc рента- 
билитет, ne може да живи. Зашто да се заштићује 
само до 75 ха? Речено пам je, ми слабијега шти- 
TiiMo. Ху постоји један парадокс, да je јачи у 
овом случају слабији, onaj што више има тај го^е 
етојп од онога mro мање има, јер има мпого већу 
режију и мпого Biime мрра да се задужује од дру- 
гога. Кад je то тако, ne можс да стојп разлог, да 
je onaj слабији од 75. Затто 75? Било je 30, GO, na 
120. Нема критерија! Зашто 75? Речено je, na т0 
je у ncKiiM крајевима максимум 75. He може се до- 
mijerii закон o једном крају, мора се свуда битп 
једнак. II ако хбћемо да штитимо пол^привреду, 
морамо ту олакшицу, raj прикривени мораторпјум 
од inecT месеци, протегнути na све који се баве 
земљорадњрм. Али ту сада видите баш код na- 
mera друга Видаковића параграф, да сс земљорад- 
ппк у смислу овога закона no § 6 сматра onaj, 
који пспуп.ава трп услова: Прво, сопствепом cna- 
гом ради, друго, поглавито жпви од прихода onoia 
што je опорезовано као приход са земље, те он 
услове има, али na љегову iiccpeiiy има впше nerc 
75, n нема трећег услова a таквих ВпдаковпКа 
пмамо мп na хпл.адс, n свп су ти стављени вап 
закона, ван заштите. И то mije заштита злабијега, 
јер су се 'm umne задуЖили. 

Ja сам био тако слободаи да подпессм једап 
амапдмап, који ћу сада одмах даспоменем, потт0 
нећу Biime да се враћам na то, a којп гласп, да 
се у закону промепи тај § 6 и да гласи: земљо- 
радником се no овом закоиу сматра сваки onaj, 
који живи од опорезованог прихода својс земљо- 
радње." Никакова даља ограничења. Свако ограни- 
чење je неправедно и штетно n доводи у питање 
n name мпоге ИНСТИтуције. Mn пмамо, господо, 
мпога хумана ,многа просветна друштва и вер- 
ска друштва, која пмају своја добра, и ти сви су 
осталп без заштпте. Ja сам чуо меГју молбама Ма- 
тпцу српску, Карловачке фопдове, мпслим, да je 
*гамо и Хрватска матица n још неки, свима je 
пољуљана егзистенција, ако се онн ne заштпте. 

'Да ее ne мцслп ,да су TO баш паше cjpnćKe 
ствари, може бптп да he бптп праведпо да споме- 
нем, као mro je то рекао n г Франгеш, да постоје 
веКп поседп у Модошу сада Jama Томић. To je 
dno велики пметак. He 'зпам колпки je остао сад 
прсле уграрпе реформе. ХоКу да спомепем Врањ- 
CKii прпорат, којпм се мислим, сада рукује пз За- 
греба од Каптола. To су бплп и Звоппмпр и Бсрп- 
славићи, na чак je и Твртко босански, који сс 
први венчао два пута као босански и српски краљ 
ono ту, крји je хтео да "оуде хрватскп крал., и 
OH би створио првп Југославпју да га mije прерана 
смрт у томе пореметила. И on je бпо у томе iipn- 
орату. To je велики историјат и ja га овде само 
спомињем. Спомињем га због тога, јер има своју 
земљу код нас у Банату, у Модошу којп се данас 
зове Jama Томић. Kora то пптересује може nalili 
подробнр у књизи Ивапа аретка namera друга г. 
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Фраиа    КукуљеииКа СакцинСког,     „Приорат 
врански, са витеЗи темплари и хоспитанци" у ра- 
ду Акадсмијс књига 81 и 82. Дакле, то je хрват- 
скп иметак. Он je овим законом доведен у опа- 
сност, јер с€ ограничава заштита на 75. Алп нећу, 
господо, да ми će пребаЦи ; na uf će заузимаш 
за мањине, за племство, кад хоћеш да je заштићен 
сваки земљорадник. 

Максимум je релативан појам'. У иашој землзи 
on изпоси од 75, до 200 a код најбогатијег 300 
хектара. Међутим то je тако мало према другим 
.чемљама, где вслики поседник почиње тек од 2 
^о 3.000, хектара да ова цифра nama код њих 
долази у средњи посед. Што се тиче латифундија 
xol>y такође да кажем неколико речи. Њих не 
требамо, јер: L„atifundia pedidere Italiam. 
(Стсва Михалџић: To баш није штета што немамо 
латифундије! Имање Беље требало би укинути, a 
ono je у ствари латифундија). 

11 от п реес д n и к др. ФраЛ Новак: Молим 
иас,  господо саслушајте говорника. 

Др. Емнло Гаврнла: ,Ја сам при крају. И у 
тпх 75 хектара земље има већ доста племства. Кад 
ми Се пребацујс да заштиКујем племство, морам 
да cnoMeiicM какво je то племство. Mu имамо, го- 
спрдо, племиће шустерс, куварице, сббарице, го- 
ведаре, свињаре, сеоске паидуре, сеоскс кроЈаче. 
Код свакога heie naiiii круну од пет крака у ко- 
шуљи n пешкиру, и то у хрватским селима. 

Цело je село добило племстио.'Mu цмамо не- 
колико таквих села koja су добила племство, 
и cnii су omi племићи и све IL,IIX треба заштитпти, 
јер сви пропадају. Такво нзгледа то племство. Од 
куда je то дошло? O томе бп могао Фердо lUiiniiii 
више рећи, али изгледа да je то израдио joui од 
Марије Терезије неки велики богаташ. Вероватно 
за војничке услуге. Стварност je да племство по- 
пово постоји н њему би ишло у корист да се за- 
штитита прошири. Ja Ку господо, да завршим. 
1 laneo сам већ разлоге због којих морам гласати 
против оиог законског пројекта, и разлоге због 
којих сам поднео свој амандман. Ja сам сматрао, 
да ne морам да браним тај амандман, пошто Сам 
тамо све разлоге изпео, али сам ипак o тој ствари 
говорио. Ja бих молио господина Министра и вла- 
ду ,'да у задљем параграфу, где има да се да једно 
тумачењс шта je то земљорадник, iial)y пута и иа- 
чина да заштитр целу пољопривреду, a не поје- 
динца, — као и name хумане установе, које иису 
спекулативне природе, као што су матице, фон- 
дови и т. д. Свакако бих молио да се будуКи при- 
вредпи закоип ne кзрађују без Привредног Belia. 
To су разлози због којих сам ja протпв овог за- 
комског пррјекта. 

П отп p етс е д и и к др. Фран Новак: Реч има 
известилац г. сенатор др, Влада Андрић. 

Известилац др. Влада Андрић; Господо 
сепатори, време je кратко -и ja hy се дота1111 само 
неколико ствари. Ja сматрам да je потребно да се 
рекне једио, a то je да je констатација г. сена- 
тора Др, Франгеша o томе, да се губи контакт 
града н села сваког дапа све више п више, посве 
исправна.  Господо,  ona  интимност  и  повезаиост 

између града и села Koja je некада оила, ље данас 
више нема. Г. Франгеш цитирао je једног великог 
мислиоца. Ja hy omu слободан да само са иеко- 
лико малих напомена упозорим na iianie стање, na 
nam развитак и na name прилике.'Незаборавимо, 
гоеподо ,да Je рат са nainer села подигао једап 
велики број света. Дал>е, господо, незаборавимо 
да je уопште поратно времс промспило знатно фи- 
зиономију целокупног nainer друштва. Ми смо го- 
сподо, пова, неизрађена држава и као таква ми 
;ioI)OCMo под утицај западпе европске цивилиза- 
ције ne толико у духовном колико у матерпјалпом 
смислу. Господо ,naiiia земља као аграрпа прпми- 
тивна земља излбжена je утицају западне Европе; 
ona je постала тржиште за продукте западне Евро- 
iie. Ми смо почели да гајп.мо култ према свему 
оиоме што пам еа запада долази; ми смо почели 
да купујемо и ono mro треба и ono mro наЛ ne 
треба, да све то довлачимо у нашу земљу и пла- 
ћамо екупим повцем. 

Господо, опростите, али да смо впсоко кул- 
турпп, ne бисмо се гурали и пастојали да до^емо 
међу те високо културне народе. Alu смо народ 
тек у почетку свог културпог развитка. У таквом 
стању ne прима се од високих култура ono mro je 
највише, ono mro je најдрагоценије, него ce нде за 
сиол.пом имитацијом, и цело je name друштво За- 
хваћено  том  имитацијом   спољном,  или,  ако  хо- 
1>ете,   култом   ствари.   Да   ме   разуметс,   господо, 
конкретно. Ja сам ce пре неки дан у Сарајеву у.хва- 
Tiio  за  главу  пред једним  пзлогом,  a такође су 
стали збуњени као n ja n мојп сељацп, и то баш 
до Kylie Хипотекарпе Банке, где сам nmao ca јед- 
miM својим сеЛпчком да распетљавам његову заду- 

. женост, У великој мрдернрј кући, где je највећа 
кпрпја стајали су изложени, великим словима na- 
imcami,  anaparn  којп  Ce зову фрижидери.  To су 
апарати   који  ce употребљавају  да  ce  ne  квари 
месо, да буде хладно пиће и т, д. У једном Capa- 
јсву, где 9 месецп пада снег, где ce човек и летп 
покрпва са два joprana, где je усред лета хладпа 
иода да вам све утриу зуби, — тамо треба (l)pii- 
жидера!  Зашто? Зато  mro je то  модерпо.  Зато 
mro кад пеко дођо код јсдне особе, ona треба да 
каже: „Ja пмам и тежу ствар". Taj култ стварп, то 
je једна страхота. To нас скупо кошта.  Можете 
Да извозите колико год бпло, ми то поплаћати ne 
можемо, јер такав једап фрижидер КОШТа од'14 до 
40.000 дин. To je, господо, вредност стокс једног 
мачвапског, или два босапска села, или пет црно- 
горских  села. Ja  сам застао збуњен,  кад сам то 
иидео. Збуњеп je био и onaj сељак. И ja, господо, 
с  правом  протсствујем  овде n  кажем:  да  ^е тај 
култ ствари, да je тај нагон за куповаи.е толико 
велики да иде преко наших екопомских могућпостп, 
n да je то повод нечега протпв чега ce mi сви 
бунимо. To je повод и моралној деструкцији и ne- 
моралппм иојавама, којпх je било и upe, a нма пх и 
данас. Г. Министар пољопривреде, када 'je обра- 
Злагао у Одбору Закон o укидању житног режима, 
рскао   je:   „Господо,   шггепције   КралЈевске   Владе 
биле су најплеменитије, али, између осталих раз- 
лога,   Закон   mije  могао  да   поСтпгпе   сврху  због 
спекулације и саботаже". Па ,гос11одо, та реч „спе- 
кулација" mije пала C Неба. Ona мора ^да иде из 
пеког л3удског  корепа. Шта je Ч'о толико, да ce 
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свуда показујс спскулацпЈа? Впчс сс непрестано 
na корупцију. i la ,iie може то бити да човек тек 
.Vo'ir те саме nape ,да сам ссбе мучи и размишља, 
Мора бити неки корен томе. Треба му, господо, за 
ствари што се од њега траже. Треба му, мржда, за 
жепу; треба му за кћер. Он je на мукама, јср или 
трба то створити, ii.iii имати немир у кући. Ои je 
под једном духовном пресијом да мора jo да 
радп. И та спекулација, и те неморалне појаве 
долазе просто отуда ;што смо ми пршли путем 
да стандард nam у градовима noneliaMo до кул- 
мипацпјс, као да смо све доларски краљеви, a за- 
боравили смо оне доле који треба да нас хране, 
a који пс могу да подмире те луде потребе. 

Господо, у тој диспропорцији, у томе култу 
ствари прпа je разлика између нас и села. 

ГоСподо, опростите још нешто hy да ка- 
жсм, специјалио вама из Србије. Пре у Ср- 
бији великом државном функционеру ишло се 
na главпу капију, и сељак ,јс ишао na ii>y, a сад 
udi пмају нека нузгредна врата, то су све све- 
чапс капијс ,које се отварају у извесним момеп- 
тима великих примања. Па, господо, неможемо ми 
сви бити за велика примања. To се зна, ко има да 
npiiMii, ко je на положају, коме je то дужност. Л 
једаред видите пола милиона, милиои дина^а — 
чега? lic вунене пиротс^е Килиме, него неког блага 
спол.а. 

Господо, кад тако ридите, како сс извозе nape, 
a то je измицање новца из name државе, онда го- 
сподо .доиста потребно je да кажемо: стој! Jh\ 
станемо ^осподо, и да прогласимо и рекнемо: 
когод ne ипди name неразВијене прилике и когод 
iioniiniana, господо ,стандард свога живота изван 
могућности онога mro ми можемо да дамо и na- 
ших прилика, да му дамо један атрпбут. Ми смо 
имали пекада атрпбут у старо иреме, кад смо се 
партијски прегањали: политички непоуздани, поли: 
тички велеиздајник, - господо, у ono времс при- 
вредне кризе, ко се огреши o принцип, да живи 
прекО Могућности namera парода, да набавља фри- 
жпдере, крзна, a хвала Богу код нас je куна 
n лпеица доста, - тај je, господо, економски вс- 
леиздајник у овој земљи, (Узвици; Tako je I 
Живео!) 

Кад то кажемо, одмах упућујемо све синове 
n кћери name na једпо: цеппмо своје n трошимо 
своје, ценимо своје и трошимо cBoje, три пута да 
кажем: цепимо своје n трошимо својс! 

Господо, јесте данас разлика између сељака 
н. иас у граду, јесте велика, n рекао "je г. Франгеш 
добро, алп ja да га допупнм ми смо у трцп, МИ 
смо у нервози, MU кад имамо пред собом софру, 
незнамо, шта имамо, збунимо се и кажемо: немамо 
тта јестп! Дођите у рестаурацију: цареви наши 
пнсу имали анакве јеловнике! „Уф, нема ништа!" 
— зато што нема калифорнијске јабуке! (Смех) 
Господо, то je снобизам. To je једна таква мана, 
иако се она ne сузбије, верујте, узалуд мнота и 
многа настојања и владе и свих нас, узалуд сви ови 
закопи! 

Господо, каже ее: крпза! Крмза! Ja сам, Г0СПо. 
до, Biime учио рукујуКи се са сељацима и с њима 
разговарајуКи него из књига, иСто г. Франгеш. Пре 
једпо пст шест година кад je бпло највише napa, 
у  једном   крају  Херцеговине,  све  he  то  поштно 

платити. Један сел>ак у разговору са једним на- 
imiM школованим човеком, кога много поттује, 
каже: Молим те, roenap Божо како je ono? 
Шта како? I la добро! Ама каже - МОЛИМ те 
niiKOM mije добро! Ja иелим ссљак нисам имао 
у моме џепу ето фиорина, a сад пмам толико хп- 
љадарки. 'Гротп се. Сељак je први тај мо- 
менат осетио, да нешто ne ваља у инфлационом 
добу. Mu други iiiicMo то осстили и Miiorn сељаци 
нису то осетили, a сад ее помолила реч „Криза". 

Сад да видите, како сељак фазговара o кризи. 
Говорпте пред сељацима и кад упита: „Bora ти, 
je ли истина да у Амсрпцп бацају жито у море 
n да га пале? Jo ли истина да то исто чине са ка- 
(|)ом, да тако исто раде са памуком? — „Јест". 
„Како je то, пита ее сељак, и ко то да ne да да 
до1)С до дапас'. Нсмојте, господо, мислитида je on 
iiaiiBan кад то каже; on mije папиап. llnje пстппа 
да je сељак више примитиван. On je iipomao кроз 
шкрлу рова n света и води он o томе бригу и зна 
n uma, шта je и како je то да не можс до пшеницс 
да до1)е. Какав je тај памук, o свету томе on 
мисли МНОГО. Исто тако као mro њему ne може 
iihii у његову главу кад се каже: има пшенице у 
нас, a тамо je криза. Зар пшенице да има иаобиља, 
пшенице бијелице, која се спомиње у народној 
necMi: као благо јер се (саже родила та пшеница 
бијелица и винова лозица - a on жнви у кризи, 
na се паравпо буни. И кад пма свега и кад зпа да 
iiocTojn криза n кад узмете mro je све учињено, 
опда je то доиота овај закоп једап палијатив, јсдап 
нужан палиајатив. Г. Франгеш je споменуо да je 
еел.ак прпковап за земљу. Јест, on je прнковаи, али 
има нешто mio je јачс, има једпа огромпа снага, 
a то je та велика љубав сељака за земљу, од 
које га лако ne можсте да раздвојпте. Taj осећај 
земл.апостп, као паучпп појам, то je једап факат. 
И догоди се нешто у питању земље, каква деложа- 
ција, памтите, да je цело село срлидарно и сви су 
у етаи.у да учине nemro тешко и за себе и за ауто- 
ритеТ државпе властп. 

Ja сам то много пута видео и успело мп je 
сваки пут да спречим и задњу деложацију јер цело 
еело стоји приправно да се брапп од жандарма, 
111та се брани? Брани се зато, mro никуда и нигде 
нема у свету где да сс скрене сел.ак, ако га од ii>e- 
гове земље одвоје. On не може да се пресади као 
BoiiKa na с њим у другу Земљу. On crojn опдје до 
задњега даха. И баш зато што je тенденција овога 
закопа да спречи те доложацпје и та депоседи- 
рања, баш зато јер те деложације чине најгори 
слојеви namera друштва, ти пауци као mro то 
Иво TniniiKo каже, овај je Закон иа свом месту n 
оиа  je  државна  интервенција  сасвим  оправдапа. 

Г. Франгеш je казао једну свету истину; Село 
као тоталитет ми ne познајемо, село као тоталитет 
у nanioj држави mi наука mi нико mije проучио 
n поставио na прво његово место. 1 lani парод na 
селу n у градовима, где има врло много људи који 
no цели дан и у ноћ разговарају у пароду. A народ 
iiM je сељак. У градовима се o том народу говори 
као o апстракцији, Народ није апстракција; он je 
жив n копкретап збир људи, ЖИВИХ бића, са СБИМ 
својпм моралним, материјалним, и физичким скло- 
ностима. 

22 
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И č тога гледишта полазећи наше селр mije 
mije проштудирано. O IIJCM}' имате ca једне стране 
илп те апстрактпс иојмонс или имате Неке роман- 
тпчпе поглсдс култа израженог у нашој литератури 
Лаика Веселиновића, Петра КочићаЈ Козарца и т. д., 
али o реалитетима даље не знате. Имамо ми госпо- 
до, и за то грађе. Има код нас и издаЈва Акаде- 
мпје, пма чак и огромио и велико благо професора 
Цвијића, алп као mro сам једпом веН pekao: многи 
Југословени rouope 0 Штросмајеру a да mi једну 
књигу његову mije имао; 11a тако И <> ЦиијиКу има 
људи који o н.ему говоре a да im једну брошуру 
његову mije прочитао. Тако господо, ne може да 
иде. Интелигенција која говори <> народу и хоће за 
парод да ради, ona мора у првом реду, да буде па- 
чието, да ne треба да узииа туђу филозофију, 
пека ona љу познаје, - алп пека je прорешета кроз 
name духовно сито, јср се naine село без тс Грађе 
ne може бранити, mi o њему говорити. 

Даље господо, мп немамо ни метода за raj рад 
a ne може пх im Краљевска Влада, ни ова ни бу- 
дућа, створити јер нам са тс стране nam 
парод mije познат. Чпето пољопривредне методе не 
могу бити једнаке у разним крајевима Слапоппјс n 
у Боспп, и у Лебанима n у Бјелашници, јер je Бог 
СТВррио сиуда друге прплпке и хидрографске И 
географске и т. д. II ima ее догађа? ОдјеДанпут 
узима се једна метода за целу земљу. To ne може 
да буде. Да видите какве појаве имадемо кад се 
пренашају методе из северних крајева у брдске 
крајеве. Ja познајем сељаке у брдима који су се 
ископали, јер je начелник пољоприВреде сматрао 
да je потребно давати тамо one велике краве n би- 
кове од 8 n 9 метара. To nama босанска кравица 
ne може да поднесе ,мора да угине. И тако се 
пскопао човек; еама сточарска заклада продала му 
je имање због тога. To je жпва истина. Видите 
дакле да ту псма мстода. To исто видите n у no- 
гледу воћарства. Дозволите ми, молим вас, да вам 
кажем да ви добијате одјсдаппут у среском расад- 
ппку one саднице које ие могу у брду да ођстану. 
И видите да се ми im ca те стране нисмО побринули 
o селу као тоталптету, a п>сму као такио.м треба 
поклонити пажњу. To je апсолутно потребно, тим 
umne, niTo ако се то не ради .еело he ornim од nac 
далеко n ако мп паглашавамо апеолутпо потребу 
солпдарпостп namera друштва n Нећемо клаее, вп 
here га патератп да оде у клаепе оргаппзацпје 
(Један глас: тако je). 

Господо, ja бих jom споменуо једпу ствар no- 
водом овога закрна. 11ема господо, закона којп 
неко neiic хтетп да изигра. I! наћи he се неко и овај 
закона да изигра. Ja се бојим једне ствари, ако, 
како се тврдп, да сељак iiehc Mohu иматп кредитне 
способпости, -- и да he се с тога догађати продаје 
њива са условом да му се касније врате. Има чак и 
индиција n разговора у унутрашњости o томе, и 
т. д. .Ja мислим да се o томе мора врдити брига и 
да се томе мора iioMohn. 

• Господо ,кол11К() се сећам још po турском ра- 
мазанском закону n у уводном патенту грунтовног 
закона за Босну и Херцеговину забраџ>ивани су 
овакви привидни уговори иако су формално купо- 
продајпп n omi пемају апсолутпо ппкакве правпе 
важности. У том погледу требао би г. Министар 
правде Bch упапред neiiiTO да  припремп,  како се 

из овога ne бп створир један систем и na тај начин 
ne почне извлачити једна њива no једна. 

ГосподО, хоћу да свршим. Je лн овај закон био 
потребап? Ja еам upe трп грдине био у јсдпом 
граиичномЧрезу na Дрини где су ми л>уди гово- 
рили, да je тамо дошао једап човек који mije из 
опог краја, пашао неколико л,удп n начинио једпу 
банку, Човек вешт и окретан, na пошао no Сарајеву 
n како je најволио да ради са муслиманкама каже: 
Ти Хапума пмат 100,700 дппара, друге бапке ти 
дају (i до 70о интереса, a ja hy дати 15 na n 20?/o 
n na тај пачпп човек дошао до napa, узимао je 
страшне камате тако да je дапас такорећи пола 
грунтовнице пренешено у банку. И ja сам видео 
ове jeeeim да су за рачун те банке непокретнине, 
обично воћњаци који сваке године дају 10 -15.000 
динара прпхода, na дражби продаваних no 200 
до 300 динара. 

Господо, оваквих примера има много у noje- 
диним местима, где еч1 један овакав паук увукао 
који je ухватио целу мрежу n држи ne појединце 
него цела села у својим рукама. C тога разлога сма- 
трам да je потпуно тачно мишљење г. Министра 
правде које n ja усвајам, да je држава била дужна 
да овде изврши једну интервенцију. Право држав- 
ne интервенције je начелна ствар, и ja мпслпм да 
Mii у Сенату, иако се од nac очекује извеспп кон- 
зерватнзам, ппкада ne можемо у том конзерватизму 
niiii толико далеко, да државп поричемо право mi- 
тервенције }' свим оним односима, где би се могле 
осетптп лоше соцпјалпс појаве. Ja би само једно 
молио n желео, да приђемо томе питању у њего- 
вој целппп n то na raj начин, да када држава ini- 
тервептпе, да потрсс na свпм страпама буде што 
мањп. AKO држава тпм путем no'lje, неће моћи нико 
na mi најокорелији конзервативац да буде у прин- 
ципу против државпс пптсрвспцпје. Из свпх тпх 
разлога, ja вас, као известилац, молпм да гласато 
за   onaj  законски   предлог.   (Пљесак). 

11 o г n p е т с е д н џп к д р. Фрап Новак: Реч има 
г. Министар пољопривреде. 

Министар пољопривреде Јурај Деме" 
TpoBiih: Господо сенатори, господин Гаврила из- 
neo je формалке и материјалне разлоге са којих he 
гЛасати против овог законског предлога. Mcl)y фор- 
малним разлозима навео je и то ,да je Сенату дано 
тако кратко време, да би могао овај законски пред- 
лог да проучп. 

Међутим, господо, ви сте сви сведоци да je 
то било no одлуцп n no пристанку самога <Се- 
ната, који je изгласао хитност овог законског про- 
јекта n према томе се Сенат сам сложио с тиме 
да овај предлог треба брзо решити. Ja мислим да 
госродја сепаторп ппсу у томе погрешили ако тре- 
ба земљу извести из неизвесности mro брже, 
кад се овакво важно n OCC'IVBIIBO тпчивс решава. 
Ви here пматп прпмера свуда у свету, кад сс ради 
o интервенцији државе у оваквим случајевима, спе- 
цијално у приватно правним рдносима, као што je 
овде случај, опда, господо, TO су стварп које се 
обично na необичан пачпп решавају, одлуке се до- 
noce најхитније. Међутим, ако je реч o томе да 
се формира неко мишљење o овоме питању, онда 
господо ja сећам na то да се дискусија и у Народ- 



СТЕНОГРАФСКЕ   БЕЛЕШКЕ 171 

noj скупштини ii у Сенату од онда кад je запо- 
чео nam законодавни рад крстала првенствено око 
питања сељачких дугова и раздужси.а сељака. 

Сада, господо, сенатор г. Гаврила, прелазећи 
na материјалне разлоге због којих неће моћи да 
гласа за onaj пројекат изнео je неке. Ja мислим да 
акч) се сложимо у томс, a верујем да heMo се ми 
други сложити у томе да љсгови разлози ис могу 
да сс приме, видеКе се да и продуживање рока за 
студију овог законског пројекта не би нас довело 
до тога Да променимо наше мишљење и да усво- 
јимо његово гледиште, Јер, господо, њсгов je ар- 
[•умспат био тај и један од главних разлога »je 
Пио raj да би требало заштитити свакога пољо- 
привредника без разлике, да несмемо правити ни-, 
каквог огранинења, да лп неко имаде оволико илн 
ополико земљишног поседа. Господо, у закопском 
прсдлогу стојп да ће сс моћи користити овим 
законом, односпо да му се одлажу плаћања, да сс 
ne можс вршити npo/uga за онога који имаде зсмл^с 
до 75 хектара зиратне земље то значи 130 јутара 
рбрадљиве земље, a може бити да има још и друге 
земљс неограничено. Господин сенатор Гаврила 
стао je na гледиште да то будс без ограничења n 
да свакога онога који пма опорезоване приходе 
ii3 пољопривреде, односно бави се пољопривре- 
дом треба заштитити, треба спречити да му се за 
дуг може продати њсгово нмање, a то значи да 
опога KOJU има хиљаду хектара треба да зашти- 
тимо na raj nanini. Да je господип Гаирпла спо- 
pno u изпосио извесне економске разлоге, које би 
за то гонорили, још бисмо моглп o тој ствари ди- 
скутовати, али, госпрдо, na onaj начин ово тра- 
жити, значи сиакога који има ма коју количицу 
земље трсба да пзузмсмо, одпосио да га ставимо 
иод ту заштиту, као n најсироМашнијег. Ja постав- 
љам, господо, питање; да ли смо ми у нашој зем- 
л>и баш збринули сву сирдтињу, да можемо да ка- 
жемо: сис смо то pciniuin n сада треба да се no- 
бринемо n за онога који има не знам колике лати- 
фундије земље. Нс можемо, господо, кад се до- 
посп.једап закоп којп пма пред очима соцпјалпу за- 
штитуј ne можемо велим, да тим законом штитн- 
мо n онога KOJII има ne знам колику површину- 
земље. Ha, гоеподо, допустите ми да драстично 
кажсм још нешто; ту заштиту треба да дате и за 
толике стотине хиљаде служавки, које носе chpo- 
тињске улоге у банку и које ппсу преко целс 
године потрошплс im онрлико колпко je бога- 
таш потрошпо за једну ноћ. Господо, ne емемо 
да идемо тим путем. Ja прпзпајем кризу, зпам да 
су тешкоће велпкс, песумњпво, али omi који има- 
ју тако велике поседе omi имају и више могуи- 
nocTii n више веза и кредита као и начина, који 
1>е пм омогућити да ее одрже n да испливају 
a да ne испитујемо нису ли ту и разлози преви- 
соког стаидарда живота његовог односно лако- 
мисленог живота, који су многога и многога до- 
вели до те ситуације. 

Ja не кажем, да то вреди за свакога онога који 
има uiiuie од 75 ха. Али ако се Постави принцип, 
да несме бити рграничења у тој заштити, онда до- 
лазнмо до тога, да еу моје речи тачпе, n да je 
цела ствар постала апсурдна. 

Ha крају да кажем jom и то. Мпак има no 
ouoM закопу заштитс и тога највећег поседника. 

Јер уподеКи у живот пропис закона o обезбеђењу, 
дајемо n великом поседнику заштиту да његов 
посјед ne можс бити продаН без вредпостп, да 
иепод 2/3 вредности његово имање ne може се 
продати. Према томе дајемо заштиту n он има 
iiemro од тог законског пројекта. Ha крају би 
желео jom једну ствар да напоменем, a то je ова; 
Г, сенатрр Гаирпла узео je реч такођер да изнесе 
и оие naiioMeiie, какб je потребно изузети и Ма- 
тицу ериеку n друге хумапопе установе исмод 
одредаба овога закона, односно да та заштпта 
ne важи за дужнике Матице српске. Ja мислим, 
да гоеиода у Матици српској нису бпла довољно 
обавештена, кад су своју представку подпосила 
Народном претставништву. Ja ne могу замислити 
да бп таква једна институција каб што je Мати- 
ца српска, могла уопће да једном сељаку изл0же 
његово имање na продају кад бн дошла у такав 
положај. Уверен сам, да Матица српска и кад би 
пмала прилике n могућности да прода једном се- 
љаку имање. да то она не би учинила. Jepja слм у- 
верен, да Матица српска неће пропасти за шест 
месеци зато, ако ne буде имала могуКпости да 
прода чпји иметак. Ja мислим, да таква петиција 
mije изашла из рђаве воље него из необавештења. 
Ночело ее писати у штампи, како lie се донести 
закоп o кому je овде реч и тим се начином ство- 
рила јеДна психоза и у таквом расположењу до- 
шла еу господа из Матице српске са захтевом 
да iiM се то образло&кЈ1ло, mro je фактично у 
ствари, ja мислим, да omi ту петицију ne бп под- 
носили. 

Има jom јеДна ствар, коју je г. Андрић овдс 
изнео, a то je потреба, да се заштити сељак про- 
тив симулираних правних послова, који се већ да- 
нас врше поводом овог закопа, a то je да се ве). 
данас вршп пренос тапија тј. да за ,л,уг који узим 
земљорадНик on преноси своје имање на повери- 
оца. Ту морам да истакнем, да ес o том водило 
рачуна у Влади и Да he такве одредбе 6iiTll 
донешене у даљем" законодавству, који he се из- 
дати n o којем ес neli ради, да се такове појаве 
спрече, n да се земљорадник у том погледу за- 
штити. 

Ha крају, господо, морам споменути, да je 
onai закопскп предлог био резултат 11звес,.о.. 
компромпса у разним погледима и схваћањима. 
Јер je, господо, сасвим разумљпво, да у појединим 
стварима може бити разног гледања, можс бити 
разног схваћања, да je неки желео, да се неко nn- 
тање peiim радпкалппјс, a други je хтсо да се pe- 
lini либералније. Ja ее надам, да he и мс1)У вама 
бптп такових којп бп желели, да поједппа г твар 
будс радпкалппје формирана, a други више ли- 
бралније. Алп, пошто тај закон представља једаи 
компромис, којп he све интересе заштити, тре- 
ба да се iipiiMii овај закопекп пројекат, kako je 
овдс  поднесен. 

Ово питање, специјално, mro ее тиче нужног 
поседа, које би се рвде предвидело, било je та- 
KOlie у евоје врсме предмст решаваша Краљевскс 
владс, алп Краљевска влада mije могла, због дру- 
гих важнијих интереса, примити да ее тај мак- 
спмум повећа. Нз свих ових разлога, ja бих вас 
молио, господо, да овај законски предлог прими- 
те онако како je поднет Сенату. 
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Потпрстседник др. Фраи Новак: Прстрсс 
у начелу je Свршен. Прелазимо на гласање o 
ОВОМ аакомском предлогу. Молпм г. секретара да 
изволи извршити прозивку. Гласаће се поимени- 
чио. Ko je за onaj законски предлог у начелу, 
изволиће гласати са „за", a кр je против, изво- 
леће гласати са „против". 

Секретар Мнлан Поповић прозива господу 
сепаторс да гласају, и onu су гласали бвако; 

Алибеговић Асим отсутан; Алкалај др. 11,,ак' 
отсутан; Алтипармаковић Јован за; Андрић др. 
Владимир за; Арнаутовић Шерлф отсутан; Бања- 
нин Јово за; Благојевић Baca отсутан; Видаковић 
Антун отсутан; Виловић Осман отсутан; ВујићПа- 
вле за; Вукчевић лр. Станојло отсутаи; ГавриЛр 
др. Емпло против; Гавриловић др. Богдан за; laj 
Људевит отсутан; Глушац др. Васо отсутан; Гмај-1 

иср др. Инап отсутан; Грасл др. Геррг отсутан; 
Десница др. Урош за; Добринић Петар за; Дра- 
roniiK Милутип-за; Члпрлп!. Пстар за; 1 IHKOHIIII JI\). 
Момчило за; Илиџановић Димитрије за; Јалжаба- 
•inli TOMO отсутап; Јанковић Стјепан за; JoBđHO- 
mili >К. Милоје отсутан; Карамехмемовић др.Хам" 
дпја отсутап; Ковачевић Тома отсутап; Костић I U- 
тар отсутап; Костренчић др. Марко за; ^укуље- 
вић-Санкцински Фран отсутаи; ЈВубибратпК др. 
Г.ава за; МажураппК др. Желимир отсутап; Maj- 
стровић др. Иво отсутан; МарјановиН Милан за; 
Махмутбеговић Ссфсдип отсутап; МитроииК Вла- 
да отсутан; МићиН др- Mulio отсутан; Михалџг(п 
Стеван за; Муфтић Салем отсутаи; Обрадовић 11a- 
j.i отсуган; Павелић др. Анте отсутан; Петровић 
др, Милутин за; Плој др. Мирослав за; Поповић 
Дака за; Поповић Матија за; ГТоповић Милан за;- 
Равнихар др, Владимир отсутан; Радовановић Kp- 
ста за; Радуловић Марко отсутан;Рајар др. 'Јанко 
отсутан; Po>i<iili др. Валентин за; Самуровић Јан- 
ко за; Симоновић Мплан отсутан; Смиљанић Кр- 
ста отсутап; Станишић др, Алекса за; СтанковиИ 
Јован за; Сулејмановић др. "Џафер отсутан; ТеслиН 
Петар ртсутан; Тимотијевић Коста отсутан; Тома- 
niiili др. Лзубомир за; ToMiiTi Свстозас) за; Tpn- 
naccTnli др. Диико за; Убавић Павле за; Фран- 
геш др. Отои за; Хаџп Бошковић Трајко отсутан; 
Хаџи PucTuli Cimpa протии; Хрибар Иван за; Це- 
poinili Гаврило за; Шверљуга др. Станко отсутан; 
llliu'ioiuili др. Јосип отсутан; Шола АтанасиЈеот- 
сутап; Шуперина др. Бењамин за. 

После гласања. 

Потпретседник др. Фран Новак: Господо, 
изволите чут резултат глаСања. Гласало je свега 
36 сенатора, од којих су 34 гласали „за", a двоји- 
ца „прртив", Према томе, објављујем да je иред- 
лог Закона o заштитв земљорадника и b ставља- 
ii)y na снагу појединих одредаба Закона o извр- 
шсшу и обезбеђењу у начелу примљен. Прела- 
зимо na претрес у појсдппостпма; али пре гога, 
имам да саопштим Сенату да je дошао извештај 
Одбора у погледу амапдмаиа сспатора г. др. Еми- 
ла Гавриле, пз кога се ВИДИ да je амапдмаи, пред- 
ложен код параграфа (i Законског предлога, од- 
бачеп. Сад,  господо,  пролазимо на   прстрсс у 
појсдипостима. Мошто je у предлогу Закона све- 

ra једна глава, то Ке се o свима параграфима те 
главе водити једновремена 'дебата. Жели ли ко од 
ročno/u' сенатора да говори? (Нико се не јавља за 
реч.) 1 lomio ci" нико не јавља за реч; претрес у 
појединостима je закључен. Молим r. известиоца 
да изволи читати редом параграфе овога закон- 
скога предлога, 

Известилац Мплаи MapjanoBiih чита пара- 
граф 1  (Види саст. 23.) 

11 o т и p етс с д п n к др. Фраи Новак: 11рима ли 
прочитани параграф 1 '? (Прима). Објављујем да 
ј;1 примљено. 

Известилац Милап MapjaiiOBnli чита пара- 
граф 2 (Видп саст. 23 саст.) 

11 o т п p е т с е д п п к др. Фраи Новак: 1 [рима лп 
се прочитани параграф 2? (Прима). Објавл>Ј;јеМ да 
je примљено. 

Известилац Мила!! MapjaiiOBiili чита пара- 
граф 3  (Видп  саст. 23). 

11 o т п p е т с е д п и к др. Фрап Новак: 11рима ли 
се прочитани параграф 3. (Прима). Објављујем да 
je примљено. ■ 

Известилац Мплап Марјаћовић чита пара- 
граф 4  (Види саст. 23). 

11 o т u p е т с е д и п k др. Фрап Новак: Ппима /m 
се прочитани параграф 1 ? (Прима). Објављујем да 
je примљено. 

Известилац Милап Марјановић чита пара- 
граф Г- (Биди саст. 23). 

11 o т u p с т с е д u u к др. Фраи Новак: Прима ли 
te прочпlami параграф 5? (Прима). Објављујем да 
je примљено. 

Известилац Милап MapjanoBiili чиха пара- 
граф C- (Види саст. 23.) 

11 от и ретс е д и u к др. Фран Новак: Прима ли 
се прочшани параграф (i? (Прима), Објављујем д? 
je примљено, 

Известнлац Милап МарјаЈновић чита пара- 
rpaiji 7 (Види саст, 23). 

11 o т и jt е т с с д п п к др. Фраи Новак: Прима лп 
се прочнтанр параграф 7? (Прима). Објављујем да 
je примљено, 

Известилац Милан MapjanoBiili чита пара- 
граф 8 (Види саст. 23). 

Потп pет с е д н и к др. Фран Новак: Прима лп 
се прочитани параграф 8? (Прима). Објављујем да 
je примл>ено. 

Извеспглац Милап MapjanoBiili чита пара- 
граф 9 (Видп саст, 23). 

11 o т п ретс с д и п к др. Фрап Новак: Прима ли 
се прочитани параграф 9? (Прима), Објављујем да 
je примљено. 

Према томе, објављујем да je Сенат примио 
овај законски предлог и у појединостима. Сад he« 
мо  приступити  коначном  гласању  p овом  зак.и- 
ском предлогу у целини. 

Молим г. сенатора да изроли прозивати го' 
споду сенаторе ради  гласања. 



СТЕНОГРАФСКЕ ВЕЛЕШКЕ 173 

Секретар Милан rioiiomili прозива господу 
сенаторе да гласају, и они су гласали овако: 

Алибеговић Лсим отсутан; Алкалај др. 11,,ак 
отсутам; Алтипармаковић Јован за; Андрић др. 
Владимир за; Арнаутовић Шериф отсутан; Бања- 
нин Јово за; Благојевић Baca отсутан; ВидаковИ) 
Антун отсутан; Виловић Осман отсутан; ВујићПа- 
вле за; Вукчевић др. Станојло отсутан; Гаврила 
др. Емило против; Гавриловић др. богдан за; Гај 
ЈБудевит отсутап; Глушац др, Baro отсутаи; Гмај- 
нер др, Иван отсутан; Грасл др. Георг отсутан; 
Драговић Милутин за;"Ђирлић 11етарза; I [вковић др 
Момчило за; Илиџановић Димитрије за; Јалжаба- 
nili TOMO отсутанј Јанковић Стјепан аа; Јовано- 
liiili Ж. Милоје отсутан; Карамехмедовић др; Хам" 
дија отсутан; Ковачевић Тома отсутан; Костић Пе- 
тар отсутан; Костренчић др. Маркр за; Кукуље- 
вић-Санкцински Фран отсутан; Љубибратић .,]■>. 
Сава за; Мажуранић др. Желимир отсутан; Мај- 
ciponiili др. Иво отсутан; Марјановић Милан за: 
Махмухбеговић Сефедин ртсутан; МитровићВла- 
да отсутап; Mnhiiii др. Мићо отсутан; МихалџиН 
Стеван за; Муфтић Салем отсутан; Обрадовић ^а- 
ја отсутан; ПавелиИ др. Анте отсутан; Ilcipoiuili 
др. Милутин за; Плој др. Мнрослав за; ПоповиИ 
Дака за; Поцовић Manija за; ПоповнН Милан за; 
Равнихар др. Владимир отсутан; l'a.ioHaiioniil. Kp- 
ста за; Радуловић Марко отсутан; Рајар др. Јанко 
ртсутан; Рожић др. Валентии за; Самуровић Јан- 
ко за; Симоновић Милан отсутан; Смнљанић Кр- 

ста отсутан; Станишић др. Алекса за; Станковић 
Јован за; Сулејмановић др. Цафер отсутан; ТеслиК 
Петар отсутан; Тимотијеврћ Коста отсутан; Тома- 
muli др, Љубомир за; ТомиК Свстозар за; Tpu- 
наестић др. Дринко за; Убавић Павле за; Фран- 
геш др. Отон за; Хаџи Бошковић Трајко отсутаи; 
Хаџп Ристић Спира против; Хрпбар Иван за; Цс- 
poiiiih Гаврило за; Шверљуга др. Станко от^утан; 
Шиловић др. Јосип отсутан; шола Атанасијеот- 
сутан; Шуперина др. Бењамин за. 

Послс гласања, 

11 o г п p е т с е д ii и к др. Фран Новак: Изволите 
господо сенатори, чути резултат гласања. 'Гласало 
je свега 'M' господб сенатора, од којих су 35 
гласалп „за", a 2 су гласали „против'. Тиме je 
законски предлог o заштити земљорадника и 0 
стављању na спаг)' појсдипи.х одрсдаба Закопа 
o извршењу II обезбеђењу и у целости коначно 
примљен. 

Предлажем Сенату да данашњу седницу за' 
кључимо (Прима се), a идућу да закажем за су- 
гра, 16 овог месеца, у 10.30 часбва tipe иодпс, 
са продужењем данашњег дневног реда. \\\m- 
ма ли  Сенат?  (Прима). Објављујем да je прим- 
.'bClU). 

Закл>учујем дана[шн>у седницу, 


