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Диепни ред: — Наставак претреса и усвајање у no- 
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хајловић, Алојзиј Паилич, Мнлам Петкоин!!, др. Милаи Мо- 
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Клипц, Ainoii Церер, Јосип Стажнћ, Владимир Крстнћ, Ал- 
i'imi Комап, ЖивотиЈе Јефтић, др. Никола Кешељевић, Ми- 
л.ан Радоњић, Фердо Шега, Владимии Шиљеговнћ, Перо 
Грајић, Велииир Марковић, др'. МатеЈ Перић, Станко Трку- 
л>а, Анте Ahuli, др. Стјепо Кнежевић, др. Анте Кунта- 
рић, Никола Хрибар, др. Владо Маланчец, Емилијан Грбвћ, 
др. Гаиро Саито, Милорад Марковнћ, др. Младен Лнеанац, 
Милап Добровић, Милутин Ikimili, др; Вранко Ннколнћ, 
Мнлаи Поповић, Страхиња Борисавл>евић, заступнЧ1< Мн- 
пистра пол>опривреде, Министар грађевина др, Стјепав 
СркулЈ. 

2 — Претрес и усвајање у поједдаостнма буџета XIII 
раздела — Министарство трговине и ипдустрије. 

Говоринцм: Министар трговине и индустрије заступ- 
ник Мипнстра пол>опривреде ЈураЈ Деиетроввћ, др. Мм- 
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ленко MapKomili, др, Милан Метикош, Игњат Стефановић, 
Алојзиј Павлич, Тодор Тонић, Милутии Станојевић, Алој- 
зиј Дриељ, Албни Коиан, Драгутин Перко, Аите Мастро- 
nnli, Фердо Шега, Метрдије Ципушевић, Милош Драговић, 
Миливоје Исаковић, лр. Младен Лисавац, Владо Спахић, 
лр. Стјепо Кнежевић, Иван Лончар, др. Amo Кунтарић, 
Миљан Радоњић. 

Прстссдиик др. Коста Кумануди: Отварам 
XXX редовни састанак Народне скупштине. Изво- 
лите чутн записник претходпог састанка. 

Сскретар Милан Мравл.е прочита записник 
XXIX редониог састапка. 

Прстссдппк др. Коста Кумануди: Има ли iipn- 
медаба на записник? (Нема). Примедаба нема, за- 
писник je примљен. Изволнте чути интерпелације. 

Секретар Милан Мравл>е (саопштава): I", др. 
Стјепан Бачић, народни посланнк, упућује иитер- 
лелаију на г. Мнинстра финансија o исплати пен- 
зија аензионерима Савске финансијске дирекције 
(Внди прнлог); г. Ловро Кнежевић и другови, на 
родни посланици, упућују интерпелацнју na Ми- 
(1нстра унутрашњих послова o постављању пакле- 
ног строја у просторијама дневника „Хрватска 
Стража" у Загребу. (Внди прилог). 

Претседник др. Коста Кумапуди: Ове lie се 
интерпелације доставити надлежним г.г. Мини- 
стрима. Изволите чути молбе за отсуства господе 
посланика. 

Секретар Милан Мравље (саопштава): Г. др. 
Милап Поповић, народн ипосланик, моли за 8 
дана отсуства због болестп. 

Претседник др. Коста Куманудн: Одобравали 
Народна скупштина ово отсуство? (Одобрава). От- 
суство je одобремо. Изволите чути разна акта. 

Секретар Милаи Мравл.е (саопштава): Г. др. 
Ивап ABpaMOBiiti, јавни бележник, Лосип Спајзер, 
претседник општине у Апатнну и др. Плетнкосић 
Аидрија, јавни бележпик у Бачкој Тополн, деман- 
тују наводе др. Ннколе Кешељеинћа, народног по- 
слапика, изнете у његовом говору од 6 марта т. г. 
протнву мародпог посланика г. др. Федора Ни- 
кића. 

Претседичк др. Коста Кумануди: Ова се акта 
примају на знаље. Прелазпмо иа диевпи ред: На- 
ставак претреса буџета Министарства пољопри- 
вреде. 

Има реч народни посланик г. др, Богумил 
Вошњак. 

Dr. Bogumil Vošnjak: Gospodo, ja mislim da 
afere i senzacije nisu ono što je bitno u životu jedne dr- 
žave. Život ide svojini tokom bez obzira na afere i 
senzacije. Bez obzira na skandale, postavlja se jedan 
veliki problem, to je problem organizacije socijalnih 
grupa u savremeimj državi. Ja sam ponosan, što sam 
već godine 1912, kada sam prvi put govorio sa katedre 
Univerziteta u Zagrebu, u svome nastupnom preda- 
vanju izjavio da je budućnost jedino u staleškoj pri- 
vrednoj organizaciji protiv načela francuske revolu- 
cije koja je poznala samo pojedince i zabranila svako 
privredno udruživanje. Mogu isto tako da kažem da 
sam u Ustavotvornoj Skupštini tražio »Dom rada«, 
u kome bi bile zastupane sve privredne grupe. Dom 
rada u kome bi morali biti prestavljeni naravno i naj- 
važniji, poljoprivrednici. 1 zatim, veran ovome istome 
pravcu, koga ja zastupani tokom 20 i više godina, 
predložio sam, gospodo, početkom prošle godine na- 
crt jednog udruženja jugoslovenskih poljoprivrednika 

ili jedne jugoslovenske poljoprivredne komore. 
Gospodo, kako ja sebi pretstavljam jednu jugo- 

slovensku   poljoprivrednu   komoru?   Jugoslavija   je 
organizovana u pogledu industrije, zanata, kapitala, 
organizovana je na jednoj sveopštoj državnoj bazi. 
1 svima ovim organizacijama je omogućen najinten- 
zivniji rad, pošlo imaju bezbroj sekretara i saradnika. 
A šta je sa poljoprivrednim staležom? Mjegove inte- 
rese   Zastupa  nekoliko   činovnik;' u   Ministarstvu   po- 
ljoprivrede. Gospodo, u odboru za adresu ja Sam tra- 
žio da se unese u adresu i stvaranje ooljoprivredne 
komore. Ali je tada nisam uspeo, pošto je Ministar 
poljoprivrede izjavio da ova stvar staleške organiza- 
cije    poljoprivrednika    još nije prečišćeno  u  vladi, 
jedan   Ministar poljoprivrede! je rekao da zato Finan- 
sijskih srestava nema. Ja sam često išao po zemlji 
i pitao sam poljoprivrednike po toj stvari, i pljopri- 
vrednici su se u ogromnoj većini izjasnili da bi pri- 
stali na jedan porez   od 2 dinara na svaki hektar zi- 
ratne zemlje za poljoprivrednu komoru. Svi su rekli 
da drage   volje   pristaju da plaćaju tu porezu.  Ako 
pomislimo, koliko ima ziratne  zemlje u Jugoslaviji, 
kada bi svaki domaćin na jedan hektar ziratne zemlje 
davao  2  dinara, sakupila bi se  ogromna  suma   i  ja 
mislim da bi to značilo novi polet naše poljoprivrede 
i celog našeg privrednog života. 

Vidimo jasno da poljoprivrednik bez svoje sta- 
leške organizacije ne može da dođe do svoga izra- 
žaja. Kako može da se desi to da naša Narodna banka, 
koja je obvezana svojim statutima da daje do 25% svo- 
jih kredita poljoprivredi, u stvari ne daje ništa? Šta 
biva gospodo međutim u drugim zemljama? Kako ta 
stvar stoji u Nemačkoj vidimo jedan sasvim supn 
slučaj da Rajhsbanka daje ogromne kredite poljopri- 
vrednicima. 

Gospodo, ja mogu da vam Kažem da sam se оглга 
svojim  nastupnim govorom kao docent  univerziteta 
zagrebačkoga pre velike svetske bure,  1912.  godine 
izjavio protiv jdene  najstrašnije  zablude koja   egzi- 
stira, i koja je mnogo veća zabluda nego što su ple- 
menske zablude. To je, gospodo, klasna borba  i ako 
hoćemo   da  se  sankcioniše. program  jedne   sociali- 
stičke stranke, ne smemo zaboraviti, da je to program 
klasne borbe. Odbijamo marksizam kao i liberalizam, 
te klasnu borbu. Spas će biti u harmoniji sviju staleža, 
u privrednoj ekzistenciji ekonomskih grupa. Zato ne 
plemenska i ne klasna borba, nego sklad u solidarnosti 
sviju privrednih grupa. Klasna borba i staleška orga- 
nizacija razlikuju se kao voda i vatra. Mi vidimo da 
nas u celoj Evropi jedan ogroman pokret ka organi- 
zaciji sviju staleža. Sve jače i jače se ispoljava  sta- 
leška država, umesto političKe države. Kad sam  j:1 0 

tome govorio pre  rata, pokazivale su se već  \elike 
konture onosra što je danas svakome već jasno, ja bj 
vam ovde citirao nekoliko reči jednog velikog Jugo- 
slovena, Aleksandra Stamboliskog. Aleksandar Stam- 
bolijskl je kazao o poljoprivrednom staležu, Kad je 
za vreme svetskog rata bio u tamnici radi svojih sim- 
patija, za Antantu, da je poljoprivredni stalež najveći, 
najproduktivniji,   najkorisniji,   najkrupniji,    пај/Чо. 
tvomiji i najkonstruktivniji, ali Aleksandar Stambo- 
lijski zaboravio je da doda i reč »najjugoslovenski- 
ji«. I danas, ako mi zagledamo u dušu bugarskih se- 
ljačKih masa, onda tamo nećemo naći ni pitanje re- 
vizionizma, ni pitanje zaštite manjina u Južnoj Srbiji. 
Za to sve su bugarske mase dosta hladne. Isto tako su 
naše   zemljoradničke   mase u najvećoj   meri   hladne 
prema verskim i plemenskim predrasudama. Socijalni 



СТЕИОГРЛФСКЕ BliJlEUHOi GS3 

momenat je kod njih najjača činjenica i njemu mo- 
ramo dati izražaj osnivanjem jugoslovenske poljopri- 
vredne komore. 

Jedna od najsudbonosnijih pogrešaka celog so- 
cijalnog i političkog formiranja države, bila je, da 
su se kod nas zemljoradničke mase počele da prikup- 
ljaju na čisto religionalnim i plemensKin) osnovicama, 
a nikako ne na ekonomskim. 

Za jedim svedržavnu stalešku organizaciju zem- 
ljoradnika falio je smisao. Mnoge političke razmirice 
ne bi se u toj meri zaoštravale, kad bi bila jedna je- 
dinstvena volja mnogobrojnog jugoslovenskog eko- 

mskog činioca. Vrlo važno je, da su sve predratne 
ekonomske i zadružne organizacije ostale neizmenjeno 
na svome mestu. Nikako nije se pristupilo jednoj re- 
organizaciji i unifikaciji koja bi obuhvalala sve a- 
grarne snage u zemlji. Kriza našeg jedinstva pojav- 
ljivala se je u toj prevažnoj grani celokupnog ži- 
vota. 

Ako hoćemo da pristupimo jednoj prepotrebnoj 
unifikaciji našeg društva i stvaranja jednog jedinstve- 
nog mentaliteta u duhu jugoslovenstva, ništa nije po- 
trebnije nego da se ulije u naše agrarne mase jedan 
jedinstveni privredni pravac i gledanje na ekonomske 
probleme. To se može samo time postići, kada bi se 
doveli u jednu jedinstvenu stalešku organizaciju, ko- 
ja će voditi brigu o najavainijim životnim agrarnim 
problemima. Čim bi svi zemljoradnici Jugoslavije sa- 
raddivali na velikim pitanjima svog ekonomsKog op- 
stanka, bio bi to udarac svakome plemenskome sepa- 
ratizmu,  svakom štetnom regionalizmu. 

Uz taj čisto državni razlog ima još jedan drugi, 
socijalni. Jugoslavija je zemlja malog i najmanjeg 
posednika. Posedi na kojima je osnovana egzistenci- 
ja naši h zemljoradnika su, kako nam pokazuje sta- 
iistik-a, manji nego i u jednoj drugoj evropskoj zem- 
lji. Velika je opasnost, što se razvija zemljoradnički 
proleteri ja t koji bi bio opasan državnom redu. Naj- 
bolja je odbrana nezavisan seljački stalež, kojega tre- 
ba jedna pametna državna politika da štiti od svih 
opasnosti. Treba da se stvori jedan zdrav-srednji ze- 
mljoradnički stalež koji bi pružio sve garancije za 
jedno trezveno shvatanje svih ekonomskih pitanja. 
Do ovakvod rezultata može se samo tada doći, ako 

■ najzdraviji konzervativni elementi agrarnog staleža 
privn'kn na eKonomsku saradnju, te da država u spo- 
razumu sa ovim elemetima stvara pravac svoje agrar- 
ne politike. 

Nije izlišno podvući, da je industrijalna Ncmačka 
vojim. organiziranjem poljoprivrednog staleža otvo- 

rila" sasvim nove vidike na svoju ekonomsku politi- 
liku. Može se reći, da poljoprivredni pokret u Nemač- 
koj i u Austriji ne bi nikada postigao današnju snagu 
kada poljoprivrednici ovih država ne bi imali svoje 
poljoprivredne komore. Značilo bi nositi sove u A- 
h'nu, ako bih govorio šta radi Hitlerov režim za ne- 
tnačkog seljaka, .\acional-socijalisti industrijalizirane 

.•mačke, smatraju da je seljak izvor sve državne 
ge. Najpodesnije je da se pristupi na jedan jedno- 

stavan način orgaizaciji jugosloveske poljopriorede 
U svrhu prikupljivanja ekonomskih snaga naše poljo- 
privrede, i tO (/snivanju jugoslovenskog poljoprivred- 
nog udrženja ili komore i to sa sedištem u Beogradu, 
i li sa autonomnim ograncima u svim banovinama. O- 
snovne orgaizacije bi morale biti u općini i srezu. 

Ako bi se zaista htela stvoriti jedna efikasna sve- 
državna organizacija, u prvom redu biće potrebno, 
da se uvede na čeio obaveznost, tj. da svaki poljo- 

privrednik  mora da  bude  elanom  svoje  opštinsKe  1 
sreske organizacije. 

Kakvu bi zadaću imala ovakva organizacija? Ona 
bi morala zastupti i unnprediti interese zemljoradnje, 
ona bi trebala da dejstvuje na osnivanju priviednili 
preduzeća i privrednih zadruga za zajedničku nabav- 
ku, za proizovdnju, za zajedničku preradu i prodaju 
zemljoradničkih proizvoda. Ovaka organizacija bi se 
moraia starati o odnosima prema udruženjima ostalih 
privrednih redova. Ona bi imala da upravlja priho- 
dima koje će uplaćivati poljoprivrednici i to, како 
sam već rekao, godišnje dva dinara na hektar obra- 
đene zemlje kao prirez na zemljarinu. 

Meni nije moguće da vam ovde iznesem celo- 
kupim sliku o tome, kakvu ja sebi predstavljam po- 
ljoprivrednu komoru, jer vidim koliko se svi mi žu- 
rimo. 

Sto se tiče izbornoga reda komore, ja bi u tom 
pogledu imao da kažem ovo: Po mome mišljenju ne 
bi se smeo uvesti jedan izborni red, koji bi bio ko- 
pija nekog političkog izbornog reda, jedno staleško 
pretstavništvo i jedno političko pretstavništvo, to su 
dve potpuno različite stvari. Ovde u prvom redu ШО/.З 
da se gleda na stručnost, ne na opšte i jednako izbor- 
no pravo. Može biti opšte izborno pravo, ali ne jed- 
nako izborno pravo. Tu treba organizirati sve poje- 
dine struke: stočarstvo, šumarstvo, vinogradarstvo, 
žitarstvo itd. Ja ne bi želio da naša jugoslovenska po- 
ljoprivredna udruženja postanu neki novi Sovjeti onih 
nesrečnika koji nemaju dovoljno zemlje, ili je u opšte 
nemaju. Ja hoću da naglasim to da sam već i u ra- 
nijem svom govoru kazao da tu treba da budu srž 
ne oni koji nemaju zemlje, nego seljački dom srednji 
seljački narod. A mi koji strahujemo od velikih po- 
seda-nismo do sada davali važnosti srednjem posed- 
niku. 

Mi vidimo kako se u Nemačkoj, usled jednog vr- 
lo melodičnog rada nemačke vlade, sve više pove- 
ćava broj srednjih posednika. 

Gospodo, ja bih o ovoj stvari imao vrlo mnogo 
da govorim, jer nisam kazao ni deseti deo onoga što 
bih hteo da kažem. A ja smatram da je baš najvažnije 
to što bih tek imao da kažem. To je mnogo važnije 
od onih duela g. Staniča i Mininstra saobraćaja koje 
smo ova dva dana ovde slušali. Taj duel i te afere u- 
brzo će se zaboraviti, a ovo o čemu vam govorim, 
organizacija poljoprivrednika ostatiće uvek jedna ve- 
lika stvar. 

Gospodo, ja sam već 1932 godine pisao u ,,.lugo- 
: lovenskom pokretu" i kazao ovo: 

Pretseđntk dr. Košta Kumamidi: Gospodine posla- 
nice, ne možete lo čitali, jer bi to bio citat. 

Dr. Bogumil Vošnjak: Neću to doslovno čitali, 
jer mi je poznato vrlo dobro šta sam tada pisao. Ja 
sam dakle, gospodo, još 1932 godine u pomenutom 
listu izneo od prilike ovo: Ne zaboravite da ćemo se- 
ljačke mase pridobiti za konstruktivnu jugoslovensku 
državnost i za postignuće njihovih vlastitih interesa, 
koji su istovetni sa državnim interesima, ne samo jed- 
nim političkim jugoslovenstvom. Jedan jugoslo- 
venski pokret koji bi vodio brigu samo o političkim 
smernicama, on bi zaboravio na najjaču pokretnu silu 
današnjice, na socijalni momenat i nikad ne bi mogao 
postići svoje ciljeve". 

„Izraditi, uz političko Jugoslovenstvo i poljopri- 
vredno Jugoslovenstvd, to je najnužnija i najvažnija 
zadaća naše državnosti i celokupnog našeg jugoslo- 
venskog života". 
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To šlo je važno, gospodo, godine 1932, to je i 
danas. Pošto sam tvrdo ubeden da će Jugoslovenslo 
Vlada konačno posle dužeg premišljanja i odugovla- 
čenja ipak dočii do zaključka da je naša najveća dr- 
žavna potreba staleška organizacija jugoslovenskih 
poljoprivrednika, pošto živim u toj nadi, ja ću glasati 
za ovaj budžet Ministarstva poljoprivrede. (Pleska- 
nje i odobravanje). 

Pretsedn'ik dr. Košta Kumaiiudi: Moram da upozo- 
rim gospodu, da ima još 250 govornika i da ćemo da- 
nas morati ćelu noć da radimo. Ima reč g. dr. Sveti- 
slav Miliajlović. 

Др. Светнслав МихајловнЈ!:    Господо,    ja hy 
бпти кратак. Ham свет волн сензације и тако сте 
ииделп, да je једпо пптање, које je јуче расправља- 
по, и узело нежељене размере једне асјјере, nanvnn- 
ло ову Kyliy, a дапас, кад се расправлЈа буџет Мипи- 
старства пољолривреде једног од најважпијих mi- 
тања, кућа je иразпа. Ja држим, росподо, да се сви 
слажемо у томе, да je пол.опрпвреда иајважнија 
ipana привреде у нашој земл.п, јер, као што апате, 
пољопривредом се бави 80% нашег народа. Кад je. 
то тако, онда морамо n буџету Миппстарстиа пољо- 
пррвреде поклонптп највећу пажњу. Док nama ono- 
зиција n овоме, овако na мимимум смањеибм бу- 
џету, још замера n испитује п.егову   уравпотеже- 
мост, MU бп фактички мррали жалити, што за овај 
ресор буџет није много већи.   1 Icro тако морамо 
жалити и то, што за овај важап ресор, као и за исто 
тако важан ресор Мииистарства шума и рудника, 
пе.ма.мо Mnnncrpa, na се падамо да he њихове у- 
пражи.епе фотеље ускоро битп  попуњене.  1 Iiume 
се мора констатовати да су после ослобођења све 
Краљевске владе уочиле   важност   пољопривреде, 
па се разппм мера.ма n закопима ишло затпм, да се 
у прво.м реду земл.орадпику помоше. A парочите 
заслуге у томе правцу имају владе од шестојшу- 
арског режима. Први пут се земљорадаику хтело 
iiOMolni ari)apn().\i реформом, na je унишген велепо- 
сед, којп je интензивније обрађивао зшљу и пока- 
зивао векп рентабилитет од малог и средњег noce- 
да, na сму земљу одузелп и страицима n домород- 
цима n дали je cnpoinn.n: меоним итересантпма, 
добравољцима и колонистима* 

Други пут се хтело помоћи земљораднику ос- 
ипвањем Привилеговане аграрие банке, na су n сзи 
друш сталежи, na n чппоштци, уписатп акције ге 
банке, да би сеља« дошао до јефтиног кредита 
Tpeiin пут се морало IIOMOIIII земљрраднику зако- 
пом n уредбом o заштити земљорадника O Приви- 
леговапој аграрној банди и закоиу, одноопо Уред- 
би 6 заштати земљорадника иогло би се много pe- 
lin, али зато сада нема времена, »ero ћу се мало за- 
држагги na аграрној реформи, шја се нажалост ne 
спроноди свуда ла потпуно задовол>сгво парода, 
већ се барем у моме срезу чују четће тужбе, 

У Народној cKvimnmm изгласана су прошлог 
лета трп закона o изменама n допунама законских 
nponnca o arpaipHoj рефор&ш. У авоме говору у 
Осупштиии, Министар пољопривреде г. Деметро- 
Biih pekao je, да се њима желп убраали и појефти- 
нити дефгашивтна ликвидација аграрне реформе. 
Ja иисам могао провернтп, да ли je провађање а- 
грарне реформе после тога постало јефтгашје, али 
да миого убрзана mije, доказују миоге тужбе и жал- 
бе меашх аграрних ипторесаиата, добровољаца и 
колоипста, KOJU n сада чешће месецима, na и годи- 
нама чекају, да им се додели њихона компетепција. 

Закон je добар и задовољава соцпјалну прав- 
ду, али адмпнисграцнја je enopa и лоша, тако да 
парод губи стрпљење и веру да je закон донет у 
његову корпст. Сврха аграрпе рефор.ме je помоћп 
сиггном човеку земљорадппку, и у примени то зпачп 
поделу великог поседа сптним обра1)Пвачима зем- 
ље, да би ови могли боље живети н од падиичара 
постагн сопстве^гпцп. 

Кад већ због буџетске не.могућности великп 
део бнвших власнпка ин до даиас mije могао прп- 
Minu отштету за одузету земљу, илп je примио са- 
мо прнблнжну вредност експроприсане земље, онда 
нека се барем задовољп сбцијалиа иравда с друге 
стране и да се сптпи људи на време задовоље. A го 
се ие посшзава због enope адмипистрацпје и ту ре- 
сорни мппнстар треба да учипи псшравку. 

Ja сам мало пре рекао, да иекп у иоме срезу 
месецнма, na и годииама чекају na решење своје 
молбе. Ово, господо, mije иретерииате. Од.мах no- 
сле мога пзбора примао сам од аграрних месних 
интересената, добровољаца н колониста, писма n 
молбе, н многи одњихни до данаснису добили ким- 
петенцију. Молбе се шетају из Мннистарства Бан. 
упрани, оданде аграр. уреду, амбулант. комисији, na 
кад се мислп да je крај, оида се усгаошвило да се 
код амбулангне компспје у 1 IOBO.M Саду налазе све 
молбе, али да се елаборат, планови n т.д. за шид- 
ски срез налазе код arpapnor уреда у Вуковару. 
Настала je преписка изиеђу Новог Сада и Вукова- 
ра, n пајзад су сиа акта враКепа мпипстрству, a 
оданде опет иреко Баиске уираве аграриом уреду 
у Вуковар, где су најзад неке молбе нзгубљеие, не- 
ки молнтељи opaHemrenu, да пема више расположц. 
ве зсмлјС, a неки још чекају na решење. 

Сасвпм je прпЈхздпо да ирости л.удц окакву ад- 
мштсграцпју ne могу разумет, a нисам im ja до- 
бпо o6jamibeibe, зашто се молба упућује оиоме аг- 
рарпо.м уреду који пема елаборат. Треба дакле ад- 
миппстрацију убрзатп, упросгити, јер су још стари 
Латини казаии: два пут даје, ко брзо даје! 

Могло бп се још пупо гооорити o arpapiroj ре- 
форми o томе да je мпога подељена земл.а остала 
необрађена, јер људи нису добили инвоптар, што 
je све штетило иародну привреду, na су земљу до 
бијали и они који нису иикада земљу радили, услед 
чега je трпео квалптет, што je све довело до опада- 
ња производње. Али се то ие може уписати у грех 
ресорнога министра, јер je аграрна реформа миак 
углавном задовољнла социјашу правду, алп молп- 
мо г. Mmmcrpa n очекујемо, да he доброиамерио 
папомеие узимагп у обзир n радити na поправци 
адмпиисграцпје, јер од п.еиог праиилиог функцио« 
mican.a занпсп да arpapna реформа доиесе жељени 
резултат. 

У везп са аграрном реформом додирнућу још 
јсдпо mnaibe, a то je innaibe отттете опнх иаших 
држављана, који су ималп своје земл.е у оном де- 
лу наше државе, који je разграппчстем припао 
КралЈевппц Румунијн. 

Румуипја je својом аграрпом реформом тешко 
погодила ове наше држављане, n то баш иаш иацц- 
oiia.nm елсмепат, којп нпје хтео да остане у Рум\- 
nnjn, већ je дотао у Југославпју, na пм je као 
страпцнма и „отсутпима" румунска аграр. реформа 
одузела сву земл>у, без нкакве отттеге. Право je 
бнло да они, на основу рецттроцптета добију от- 
штету na земл>и румукскпх држављаша у Југо- 
славпјп. 
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To je учињено одредбом чл. 150 Фннансијског 
закона од 1926—1927, која je доцннје замењеиа од- 
редбом чл. 75 Закона o продужењу нажеи>а буџет- 
ск.их дванаестина, a ова послсдјбом одредбо.м тач. 
4. § 80 Закоиа o лнкондацнји апрарие реформе. Ове 
одредбе гарантовле су пуну отштету нашим држав- 
л>аии м a. 

Али у применн тих законоких одредаба испало 
jti,   као  обичио, сасвнм друкчије. 

Ови л>уди потрошнли су доста пара, да би до- 
шли код иас до земље, али су дoбиJги, само 30—40% 
од онога што нм je Румунија одузела и то су до- 
били  лошу земљу, док су у Румуиији нмали прво- 
класну. 

Треба знати да фмпаисијски ефекагг mije велн- 
км   и   да се ради свега o  1300 јутара    за    зсмљо- 
радиикс. 

Румуискн држављани, a то су били махом пе- 
с.Јовени IH двовласннци, који су код нас ималн зем- 
.'Uy, чим je ПОКренут против њих поступак за екс- 
пропријаЈииУ' тражили су и добнјали су наше no- 
дашсггво МНОГО брже, иего што je текао поступак 
аграрних власти. Тако je cnpoBoljcu.e ових одреда- 
ба често било осујеКоно И најзад није бнло довољ- 
ио  зсмјбс, те оштеКени нису добилн пуну оштету. 

Па je румуиска влада покреиула снажну ди- 
пломата<у акцију, да ое са делењем земље престане, 
иако се ту није радило o правим РумуиИ:Ма, всћ o 
Немцима и Мађарима, који су као двовлаашци, и- 
мајући у Румуннји већи део своје земље, тражили 
и добилн румунско подаигство. 

И док je румуиска влада успела да заштити 
авоје поданнке Нерумуне, наша влада иије могла 
да заштити своје подаиике Лугословене (Србе), 
већ их je принела na жртву за прајатељство и за 
добре односе са Краљевнном Румунијом. A савез- 
иичка м 1гријател>ска Румунија icnje нашим rpalja- 
нима гхрианала оно, што je у истој матернјн прп- 
знала Француској u Бргглеској. 

Наро/цга скупштина je прошлог лета, у својој 
савез1Гичкој вериости, изгласала конвеицнју са Ру- 
иуниЈОМ, са великим одушевљењем и ra нам je коп- 
венци ja бнла иогребна, али у њој има таквих одре- 
даба!, no којима се више не маже одузимати земља 
румун^ски.м подаигицнма на нашој територији, те су 
тимс горе спомеиуги закоиски пропнси посталн илу- 
sopirH. 

За^го смо, нас више посланика, иоднели код § 
36 новог аграрног закоиа једаи амаидман, no коме 
би се могла дати отштета тнм људима!. Али тај 
амандман тадангИ Митгстар пол.опривреде г. То- 
машић mije примио, са образложем, да не зна ње- 
гон финансијакм ефекат, већ je на седипци од 14 
јуиа 1933, увн1)авајућн оправданост тога захтева, 
изјавио, да ће се такве одредбе унети у овогоднш- 
нлг фииансијски закон. Заменик Мишгстра по- 
ЛЈОпривреде поднео je Мннистру фшгаиснја аманд- 
маи који се расправља у Фннаксијском одбору и ja 
се надам, да he Минисгар финансија и Народна 
скупштина то примити, те he се na јзад ликвидирати 
ово питање и иаш нацирнални земљораднички еле- 
меит примити праведну отштету. 

Најзад морам доднрнутн још питшве виногра- 
дарства. Иако 'Смо ми послаиицн из винородпих 
крајева и приликом прошлих буџетскнх дебата 
скретали пажп.у Крал>ева<ој владн иа то важно mi- 
тање <и покутали да дамо ресорним мтшстрнма 
извесне сугестије, морам призпати да v томе нисмо 

успели. 
Крнза внноградарства je данас општа, али mi 

једиа држава mije у погледу производње, претр- 
пела тако јак ударад као наша. 

Производња вина изиоси годишње: v Францу- 
ској 65 милиона хектачитара, у Италији 45 мплио- 
на х. л. у LUiiamijn 26 милиопа х. л. и те три земље 
дају 7Q'/o целс светске пронзводи.с. 

ПроизводиЈа Југославије износн годиилве 4 мн- 
лиона х. л. док Румуинja производн 7 милноиа х. л., 
a Ма1)арска 3 милиона. 

Mu имамо неколнко вииоградиих иодручја: 
Срем, Банат, Смедерево, Крајшу, >1<упу, Далма- 
цију, и хрвалхно и словеначко приморје. Лозом je 
засађено 176 хил.ада хектара, те произнодЈва од 4 
мнлиша хектолитара вииа mije дооољна: Најпсћи 
део иашнх вннородних крајева био je до конца pa- 
ra у саставу бнвше аустроугарске монархпје n сиаб- 
девао je вином царином заштнћеио и велико пол- 
ручје са центрима Пешта, Беч и Праг. 1918 год. 
отсекла je паше вт10Г1)адарство од дотадашњег тра- 
диционалшг тржпшта. 

Треба.чо je омогућити иосле ослобо^ења извиз 
нашег внна, који се у .Југославији iimje могло по- 
трошитн. И ако се прошле годнпе са овога места 
чула и така гврдња, да иаш иарод претерано mije, 
сматрам да je то иетачно и неоправдано. 

lio статиспичкнм иодацпма Мттстарства ПО- 
л.опрнвреде у Југославијн долази годнтпЈе иа јед- 
иог човека 27 литара вина, док у Француској 153 лн- 
тра, у Италији 100 литара, у LLliiamijii «0 литара. 

У Југославнји не.ма превелнкс продукцпје im- 
на, већ je потрошња угушела pijanim фииансијским 
контролним снстсмом n фаворширањем пиварске 
ипдустрије и фабрика шпиритуса на штету внпо- 
градарства. 

Тјхеба забраиити правл.сн.е cnpliera од куку- 
руза, a трошити винско сирће н треба дрвволита 
увоз чешког и немачког тша, бољег од кашег, na 
he те државе увоаити name luiiio. 

У Југославнји живи од внноградарства једаи и 
по мнлнон произвођача и два милиоиа радшжа и 
посредника, док у целој землм.тлшо 35 пивара, 
често са страним управљачима. 

Треба дакле већу пажи.у oupanrm na извоз mi- 
na. За иаш извоз долази у обзир: Италија, Аустри- 
ja, Чехословачка, Немачка, Фратцуска и Швајцар- 
ска. Италија уважа наша јевтина внна за мешап.е и 
нндустријску прераду, a тај увоз mije сталан, већ за- 
Biicn од пталијанске бербе и винарске крњуктуре. У 
Фраицуску и Швајцарску ие увозимо због велнке 
заштнте царине. Аустрија, која бп требала од нас 
да се снабдева нииом, увозм нз Италнје, која ужнва 
г1овлаш11е11у царину уз велики контигент. Пемачка 
и Чехословачка би се снабдевали од нас, кад бп до- 
зволнлн увоз њиног тша. Наш извоз je дакле оне- 
MoryheH рђавом политтсом п отежан и зато, iino не- 
мамо типизираног вина, што ииострЈпство тражи. 

Буду1шост иаше про11зводи>е внна и наших ВИ- 
ноградара je зопл.а црна и л^уди с даиа у даи про- 
падају. A пронзводља вииа се не може смањитн, jeu 
се култура лозе нема чпме замеимти, mio бм га- 
раитовало бол>и приход. 

Ha внноградарство неповол>но утиче и велика 
земљарина пореза, као н тротарииа, алн o томе сад 
не могу говорнти и ту жртву за општу crBap mnid- 
градарство i\iopa иоднети. 

O свему томе даване су сугестијеј и пале прн- 
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медбе и прошлпх годика у буџетској деоати и дс- 
бапи o порезима, алп je »eliimoM све остало по ста- 
ром, те MU je чакгг гооподииу Л\ииистру и овом прп- 
лико.м скрепуги uonc uo иажњу на све ово, с молбом 
да o овоме иоведе рачуиа радн поправке овог не- 
сиосног стаља. У TOJ надц, глаеаћу за буџет. (Пље- 
CKaibe н одобраваи.е). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Симо Марјаиац. (C/;.uo Марјанац: Ja одустајем 
од речи). Има реч г. Алојзиј Павлич. 

Alojzij Pavlic: Gospodo narodni poslanici! Iz ^o 
vora nekojih poslanika vidi se, da su oštro osuđivali 
našeg seljaka kao da je anacionalan i da ne voli svo- 
ju narodnu državu. 

Nisam seljački sin, ali sam živeo kao sveštenik na 
selu. Poznajem seljaka ne samo slovenačkog, već i 
hrvatskog i srpskog, i znam, da ima naš seljak dubok 
smisao za državu — samo da on drukčije gleda na 
državu nego političari, nego oni koji su po profesiji 
novinari. Gospodo narodni poslanici, bankarima i ka- 
pitalistima je država veliki upravni aparat, koja do- 
naša onima koji imaju državnu upravu u ruci masnu 
zaradu. Zbog toga oni tako čeznu za vlašću u dr- 
žavi. 

Sa zakonodavstvom, finansijskom i socijalnom 
politikom zloupotrebljavaju državne prihode egoistič- 
no u svoju korist. Gospodo narodni poslanici, naš se- 
ljak nije pristaša utilitarističnog principa. Seljak ima 
svoje imanje i ne traži egoističnih koristi od državo. 
Zadovoljan je, da ga država i državni činovnici na 
smetaju u njegovoj privredi. Njegovo imanje jest nje- 
gova neodvisna.„država". Seljak je zavisan samo od 
dobre godine i ne voli demagoške fraze političara. 
Seljak ne poštuje državu samo kao pravnu i samo- 
upravnu organizaciju, već kao otadžbinu. Njegovo se- 
lo mu je zavičaj. Njegov dom, njegove livade, njegove 
oranice su mu sveta zemlja i djedovina predaka. Ima- 
nje ljubi svim srcem. Njegova ljubav proširuje se na 
čitavu državu, za koju se junački bori i žrtvuje svoj 
život onako kako (Su umirali za naše oslobođenje 
srpski seljaci (Pljeskanje), umirali za oslobođenje Sr- 
ba, Hrvata i Slovenaca. Seljak voli svoju otadžbinu i 
njezine vrednosti, rodnu grudu, jezik i običaje. Se- 
ljak neće nikada biti kozmopolita i internacionalista, 
čije geslo glasi: „Ubi bene ibi patria", gdje je dobro, 
tamo je domovina. Seljak je ponosan što je seljak, 
on voli svoj stalež, svoj narod i svoju državu, više od 
radnika ili privrednika (Uzvici: Tako je!). Seljak ne. 
mrzi tuđinskih naroda, svi seljaci na svetu su mu bra- 
ća, pošto i oni svojim šakama zarađuju hleb na rodnoj 
grudi. Seljak je državi više odan nego ostali staleži, 
jer ju poštuje kao svoju otadžbinu, kao zaštitnicu 
seljačkod staleža. 

Gospodo narodni poslanici, istina je, da se više 
puta dešava, da seljak nije oduševljen za režim. Za 
to ima više razloga. Seljak dolazi sa državom u dodir 
kada ide u školtL— deca ne idu rado u školu — kada 
ide da služi vojsku, kada se traži od njega porez, ka- 
da ide u rat. Za to više puta nema čistih pojmova o 
dižavi. 

Seljak je realista, on hoće, da kao Mininstar fi- 
nansij.i ima svoj proračun uravnotežen i ako mu ne- 
dostaje novaca, on ne može platiti i ne plaća dobro- 
voljno porez. Ali, ako mu ide dobro, ni jedan stalež 
ne plaća tako pravovremeno kao naš seljak. Više pu- 
ta baš sitnice nerviraju seljaka i prouzrokuju njego- 
vo neraspoloženje. Seljak je konservatlvan po prirodi. 
protivan je svakoj novosti iako su potrebne. Više pu- 

ta seljaci su skrivili, da ceste i željeznice ne idu kroz 
sela, već na ravnici, udaljena od sela viće kilometara. 

Gospodo narodni poslanici! Ako seljak ne voli 
državu, krivi su tome najviše puta neljubazni činovni- 
ci, koji nisu seljaku savetodavci, nego samoljne paše. 
Seljak nema apstraktnog pojma o državi, već državu 
gleda u sreskom načelniku, sudiji, egzekutorima, žan- 
darima, nastavnicima i sveštenicima. Ako ti zloupotreb-. 
ljavaju vlast i čine nepravdu, seljak počne da mrzi dr- 
žavu. Seljak više puta misli, da se Vlada brine samo 
za pučanstvo po gradovima i radničkim kolonijama. 
dok seljaka zapostavlja. Seljak je po svojoj prirodi 
monarhista, pa bio to srpski, hrvatski ili slovenačkl 
seljak. Kralj je za našega seljaka heroj. Bio sam u 
Južnoj Srbiji i video sam kako oni čeznu za Kraljem, 
čuo sam ih kako su kazali: »Samo da bi došao Kralj , 
a isto sam primetio i kod nas, kada sam bio na Ble- 
du, kako su oduševljeni kada On dolazi. 

Seljak samostalno vodi privredu na svom imanju, 
brine se energično za red i disciplinu u kući. 

Po njegovom mišljenju treba, da se u državi sa- 
mo jedan brine za red, da ne dođe do haosa. Seljak 
je na svome imanju Kralj i po njegovom mišljenju 
treba u svakoj državi da vlada Kralj. Kako sledi Kra- 
lju Prestolonaslednik, tako sledi na imanju seljaku 
njegov sin. Državnu vlast treba da osvetljuje veliko 
poštovanje koje iskazuje seljaku njegova porodica 
u njegovom domu. Seljak misli da patriarhalni etos 
treba da vlada i u državi. 

Gospodo narodni poslanici, naš seljak je svom 
vladaocu — Kralju bezuslovno veran. Kada se je Šved- 
ska Kraljica Kristina 1645 godine odrekla prestola, 
primila je različite deputacije. Poklonili su se njoj 
sveštenici, vitezi te građani. Napose došao je seljak, 
poklonio se, pružio joj desnu ruku, te je poljubio. 
Debele suze ronile su se iz njegovih očiju, ništa nije 
kazao, pogledao je u Kraljicu i plačući otišao na 
svoje mesto. To je ljubav seljaka. Takav je švedski 
seljak, a takav je i naš jugoslovenski seljak. 

Seljak je svestan državljanin. On mrzi revoluci- 
ju, on uvek misli na stara lepa vremena, te čezne za 
njima Naš slovenačkl seljak i hrvatski se uvek seća 
predratnih vremena, srpski seljak dobrih vremeni preti 
ratne Srbije i želeo bi da i on doživi ona vremena. 

Kada seljak ćuti, te postaje neposlušan prema dr- 
/avnom autoritetu, znak je da je nepravda postigla 
vrhunac i sam traži pravdu. Seljačke bune tražile su 
uvek staru „pravdu", seljak ne traži ništa novo, on 
traži samo staro, da može da živi, te prehrani sebe 
i svoju porodicu i tla može plaćati porezu. Seljak ne 
voli proleterske propagatore, premda se oni odevaju 
u narodne košulje i premda propagiraju tla je njihova 
partija državna partija. Seljak voli seljačke vode i kao 
Nikolu Pašića i Stjepana Radića, Matiju Gubca, Iliju 
Gregorića i druge. Seljaku su ti votle ne obični ljudi, 
već misije i proroci i žive kao Kraljević Marko ili 
Kralj Matijaš duga stoleća u dušama' seljaka, te od 
njih očekuje svoje oslobođenje. Seljaci obožavaju se- 
ljačke votle. Tako i naši seljaci obožavaju Gospodina 
Ministra Pucelja, koji je tip našeg slovenačkog se 
ijaka. On je od običnog seljaka došao na ministarski 
položaj i mi smo svedoci kako on dobro vodi resor 
Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja da 
mu se moramo prosto diviti. (Pljeskanje). 

Gospodo narodni poslanici, iz ovog izlaganja vi- 
di se, da seljak nije anacionalan, da nije antidržavan, 
već najviši konstruktivni elemenat za državu i njezi- 
no uređenje. Potrebito je samo, da naši nastavnici na 
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>elu vaspitavaju omladinu razumevajući milije, kultu- 
ru te jezik seljaka, kako sam kazao več u pretresu 
Ministarstva prosvete, u ljubavi prema državi. Potreb- 
no je da su naši državni činovnici pravedni, ne sluye 
pojedinih ministara, nego samo vršioci pozitivnih za- 

ri a. 
Pretsednik tlr. Košta Kumanudi:'Gospodine posla- 

nice, molim  vas, završite, vaše je vreme prošlo. 
Alo.jzi.j   Pavlič (nastavlja): Gospodo narodni po- 

slanici,   naši   sveštenici, naši nastavnici na selu treba 
da se brinu   za omladinu od 14 do 21 godine, da pri- 
premaju   svuda  seljačke   produžne   tečajeve,   da   šire 

ĆarŠtVO   i   da iz selekcijskih slanica dobiju izabrana 
nena,   žitarice,  pšenice,  kukuruza  i  time  postignu 

bolji kvalitet. Pre 50 godina kod nas u Slovenačkoj 
^u počeli   sjajiti  voćarstvo, zato  imamo danas svuda 
voćnjake.  Gospodinu poslaniku Pustoslemšeku je do- 
bro poznato, šta je sve uradio na tom polju nastavnik 
ir. Praprotnik u Mozirju. Trebalo bi, da se i u Srbiji 
kao  u   okolici Tetova i po drugim  krajevima počnu 

gajenjem voćarstva, da se organizuje voćarstvo za- 
'\'0,  i  na laj način poboljša kvalitet voća. 

Gospodo, isto tako treba širiti trezvenjočku mi- 
da se  ne pretvara vino, koje je „božja kapljica" 

u alkohol, da se umanji broj krvoprolića, osobito kod 
u Slovenočkoj. Zbog toga je potrebito širiti trez- 

račku  misao i organizovati bezalkoholne zadruge. 
\'a nama svima je, gospodo narodni poslanici, da 

podignemo   seljačku kulturu, da odgajimo seljake u 
lobrog   državljanina,  da  su  svi  školovani  ljudi  se- 

ljaku   pomoćnici  i  da  time  postane   naša  država se- 
ljačka država staleška država, u kojoj neće biti klasne 
borbe, u  kojo će biti zadovoljan naš seljak, naš rad 
nik, naš   privrednik i ceo naš jugoslovcnski narod, u 
lavu Njegovog Veličanstva Kralja. To sam imao da 

em   kod   Ministarstva poljoprivrede iznoseći misli 
ih seljačkih voda Nikole Pašića, Stjepana Radića, 

•'atiie Gubca   i drugih. 
Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Mi- 

lan Petković. 
Милан   neTKOBiili:    Господо народни послани- 

ци, пољопришреда je најглавнија грана name на- 
»дне привреде. Kao таква ona je уједно н најглав- 

кије упориште у борби у општој привредаој кризи. 
п.ој,  као таквој, треба поклањати ону пажп.у 

цждава-пи  joj ону важност, коју ona пстппскп и 
no фактичном стап.у и има. 

Наш viBoa у 1931 годппи и изноз у 19.52 годпии 
набол>е потБр1)ују ову гврдњу и уједно показују у 

(ом се гстаљу налази nama пол>опривреда. 
У 1931   години — поред осталог — увезли смо 

свих пољопривредних производа прско 2 иилијар- 
н сто хил>ада динара. Међу најважниЈИМ пол.о- 

привредншм   производима,   које   смо   те    године 
унезли  јесу:  пиринач, јужно воће, уљани плодови, 

ка, перје, кожа, разноврсне сировине за пол>о- 
привредну индустрију, сапун, кудеља, лан,«памук и 

i о. Како 'ce види, међу овим пољопрвредаим npo- 
изводима   коje увозима, има nx много, које би ми 
сами могли  пропзвести у својој зе!МЛ>и у допол«пој 

•плчмпи и задовољавајућој каквоћи. 
,V 1932 години, која je нмала једио тешко na- 

сдеђе из 1931 године, због пероднце сточне n л^уд- 
ске хране, и у којој je подини криза била у пуном 
јеку, у тој годпип нзвезлп смо пољопривредних 
производа и производа сточарства блнзу 3 мили- 

ie, дакле око 60% натег целокупног пзвоза. 
Ове двије године својим извозом n увозом км- 

3УЈУ иам, да je наша пол,опрпвреда заиста главна 
rpaiHa наше народне привреде, a m казују n то, да 
je ona екстепзпнпа, без илапа  м  прпмптшша. 

Оообито овако велики увоз ползопривредних 
артакала у 1931 години, доказује да je наша пол>о- 
привреда без плана-, да inije планска 

Чињеница, да просјечан прииос код nac похек- 
тару, сравњен са приносом у друшм напреднијим 
землЈама, показује подбациваше за више од 50; i . Ta 
чињеница очигледно доказује, да je nama no.i.o- 
привредна производња још екстензивна и прими- 
тивна. Ha пример код nac je просјечан принос no 
једном хектару: 

а) пшеиице око 11 квинтала, a у другим напред- 
нијим земљама 28 д. 

б) кукуруза око 15 квшгтала, a у друпш иа- 
преднијим земљама 27 д. 

в) зоби око 8 квиптала, a у другим напреднијим 
земљама 21 д. 

г) 1)ажи око 8 квинггала, a у другам напредаи- 
јим земљама 19 д. 

д) јечма око 8,5 квиптала, a у Друтим папред- 
ннјим земљама 23 д. 

I)) mehepna pena око 160 квинтала, a у другам 
напреднијим земл>ама 230 д. 

е) лана око 6 квинтала, a у доугим папреднлјим 
земљама 25 д. 

ж) кудеље око 8,5 квинтала, a у другим папред- 
нијим земљама 35 д. 

з) кромпира око 47 квпитала, a у другпм иа- 
преднијим земљама 170 д. и т. д. 

Ове нам цифре најубедљивије казују и доказу- 
ју, да je неопходно потребно приступити изградњи 
и изво1)ењу једног читавог ш>л>опривредног плана, 
интензнвирап>у и рационалиаирању пољопривреде. 

У том циљу извођења планске пол>опр11вреде, 
њезиног интензивирања и рационализирања no- 
требио je: 

1 —утврдити преоријентисање наше пољопри- 
вредне   производње у правцу веће решабплпостп, 

2 — реонизирати поједине гране полуопри- 
вредне производп.е обзиром иа климу поједпппх 
крајева и каквоћу земље; 

3 — употпунити оргаиизацију пофопривред- 
ппх школа и саобразити их што више потребама и 
приликама кашег земљорадаичког народа; 

4 — омогућнти да свака основна школа на селу 
има најмање 1 хектар земље, да би учител-и имали 
иогућност да на тој землз« raje све усјеве ради 
огледа и прпмера, којп могу успјевати према под- 
небљу тога краја. 

У допуиу напријед изложешог потребно je: 
1 — приступити осниваљу земљорадничкх ко- 

мора, које нмају своје велико оправдање поред 
трговачких, индустријских и занатокпх кс.мора; 

2 — основну просвјету безусловно датп свима 
крајевима подједнако подизањем сспоштх школа, 
без чега ne може бити mi гонора o општем полету 
u модерној рациоиалној звмљора1ДИ>и; 

3 — помагати развпјан.е задругарства кредт- 
ног, потрошачко-пабавл.ачког, произ»ођамког, во- 
hapcKor и т. д. Лер задругарство, колнко доноси ма- 
терпјалну помоћ, привпкава штедњи, чува од зеле- 
наша и т. д. толико ксто и још више оио дјелује 
мбрално n васпнтно. Посредством задругарства и 
кроз задругарство ублажују се међусобна rpuciha, 
развија смпсао за заједницу и међусобно пома- 
rame и т. д. 
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4 — разиијати што нсивљу акцију у погледу 
ствараља социјално-привредних установај на селу 
и заоело, као штосу на пример општтшаки кошевн, 

'среоке припомоћне закладе, осигурање од гра- 
да ит.д. 

Кад сам споменуо среске припомоћне закладе, 
xoliy да кажем, да овде мислим na закладе, какпих 
иема у друг.м крајешша наше Отаџбиие осим na тг- 
риторији бнвше Босие и Херцеговпие. Ове су уста- 
иове воое врло ДОбре И корксне, само их трсба сао- 
бразити даиашшим прликама и потребама. 

1~о:11одо народип послапици, поред ооих нашо- 
Mi'iia од општег значаја, ja ћу са овога места да 
исгакием нарочишо иотребу гајен>а једне врло важ- 
ne и рситабилне rpaiie иаше пољопривреде, a то je 
sohapcrob, које, као што je позшгго, успнјева na- 
рочито у извјесним крајевнма наше Отаџбинс, али 
му се још не поклања пи блнзу ona пажња које ono 
засЛужује. 

Ja ово хоћу парочнто да псгакием загго, што су 
iianin поједини крајеви no клими, квалитету и поло- 
жају земљишта погодии »акључиво за воћарсгво и 

(ни за какву лрургу пољопривредну грдну, na треба 
свим силама настојатп и nponai-npaTH да се таква 
земљишта засаде воћњацима. Ово ne само зато, 
mro су таква земљишта подеспа за воћњаке, него 
n зато, што he воће имати и добивати све већу 
вредност због паучно-медицтгског пропаласка o 
његовој хранлуивоста и потребама за човечјн opra- 
низам. 

Да би конкретизирао своју тезу o неопходности 
планоке пољопривреде, лијепо je рекао прије неко- 
лико.дана са овога места г. Мнлутпн Станојевић, 
како бн непроцјењива корисг била за пашу земљу, 
кад бпсмо читавих 10 мнлиопа na n више орахових 
приаада засадли, јер бп нам оии npnje 10 годииа 
почелп допосптп пеизмерпо велпке користп, a без 
икаквог пашег труда и штете no усеве, јер ова кори- 
сиа воћка успијева и на таквом тлу, које ое не мо- 
же упо-п^ебптп апоолутно im за какву обраду. 

Кад сам спомепуо орах и п.егову вредност v 
Tprounnn, a ne могу a да не постаним једпо пптап.е 
гасподину Министру полопривреде, a тиче се сјсче 
ораховнх стабла код mac. 

Прпје годпну и внше дана почели су се много 
тражити и нзвозпш у иноспраиство ораховп na- 
њеви, који чмају пеке парочпте одлчке н пруге и 
Kuju се парочто умотребљавају за израду иамје- 
штаја и финијих дрвених украших предмета. У по- 
четку су се тражилп само пап.евп стајшх орахових 
стабала, која су престала рађагги, алм каоппје су 
се почела cehu и млађа ч родпа стабла. Ja ne знам, 
да ли je o овоме што познагго Мипистарству пољо- 
Привреде. Ако иије, ja овим скрећем пажњу, да се o 
оврме поведе рачуиа и заштите шнтервси државчп 
и народпи, јер je орахов плод врло важап иаш пз- 
возпи артикал. 

Гооподо народпи послаипци, npoin.ie године 
говорио сам у буџетској дсбагп o no;i.Mirpen.y ДО- 
бровол>аца земљом, na коју onu пмају право no за- 
кону, na ево, и овога пута прпсчл.еч сам, да овом 
питању поклопим пажње и времена, јер од прошле 
годпне na до сада у гом погледу врло je мало ура- 
ђеио. Ист-ииа, ово ne тврдим за дрбровоЉце свпх 
крајева naine Отаџбине, јер ми «ије бпло познато, 
a.in тврдим за добровољце среза власеппчког и још 
неколико суседних срезова Дрппске бановине да 
Једној велпкој већини њих још nnje дата земл.а. 

Има n таквпх, којпма je дата шума и шпкара у Б^ 
сни и Херцеговипп, алп јгм je обећана n новчана 
noMoli за К1)чење шуме и претварање у родну зем- 
л>у. Како je то остало на обећању и још није Дата 
иовчина помоћ, тако je остала до дапас неикжрчена 
шума, јер су то већппо-м спромашпп зшљорадаици 
n пемају могућноспи, да пскрче o свом трошку. 
Како сам обавештен, фопд за помоћ доброволЈаца 
за крчење, потрошеп je и расходовап. Зато смагграм 
да je оправдапо тражити, да нм се даде чиста родна 
земља, где je има, како им je и обећапо, a то je у 
Војводини. Зато молим Господипа Министра, да ре- 
зервише потребне површппе у Војводппи, a напоое 
v панчевачком риту, како бп сви интересентни, ма- 
кар у овој годипи, послпје пунпх 15 годпаа од сг.р- 
шетка рата, бплп подмирспп земљом н дошлп до 
својих права. У исто време сматрам да je оправдаип 
n потребио да акренем господину Министру паж- 
њу, да je велика већина заинггересованих доорово- 
л>аца врло сиромашна и голико сиромашна, да се 
ne могу снабдети потребким човцем за иутни тро> 
шак n још ;i.a плате комчсију за измјеру земље 500 
до (Х)0 динара. Због овог комишјског трошка многе 
су у прошлој години шшпустилн и ннсу тражпли 
земље, a мпогп lie мораги n ове године пропустпти 
n не тражпти, ако пм се буду тражили толики ко- 
мчснјски трошкови. 

Зато молим господина Мипнстра, да нађе мо- 
гућности, да ii3 пеких кредита исплати трошкове ко- 
мпсије за пзмјеру земл>е добравољциАиа овога 
пролећа. 

У колпко се буде дпјелпо панчевачкп рит, ja 
молим господина Министра, да учини потребпо 
расположеп>е, да се доброволзцпма пз Власеинчког, 
Сребрничког и Зворппчког среза Дринске бановине 
додели земл,а у једпом мјесту тако да ое ona три 
срсза паселе заједно у једпу плп двије пассобпио 
потпуно засебне. Ову молбу упућјем зато, што пм 
je овако лакше опстати n лакше пм се прпникиуш 
кад су пз једног краја заједно у једпој или двијем i 
насеобинама. 

Једно с тога, a друго n зато, што бп овако мо- 
i.iii поједпици лакше вршптп замјену земл>е доби- 
вепе и оне у њпховим родним мјестпма. Корист од 
one размјепе свакако бн бчла велика, јер би се на 
тај пачп боље снабдјели CBH са земл.ом, кад би се 
једни паселпли каиову чкчччјбппу n добплп комлеа« 
тепцчју н другог добррвољца, a овоме опет далм 
еквпвалепат код своје куће. Тако би се снабдјели 
сви боље земл>ом, него да сви иду у Војводииу и да 
задри^е код куће своју стару земл>у. 

Господо народни послапици, заиста je вријеме, 
да се већ једаппут послије 15 годнна no авршегку 
para подијели добровољцпма земља, коју су зао i\ - 
ЖИЛИ ii која им je обећапа. 

Доброволлт то заслужју у пуној Mjepu, a nam 
јенародпип државпи грпјех, дато иијен досад уми- 
n.eno. Јер да добровоЛ)Ци својом појавом na бојном 
пол>у пијесу пикакиих усчуга учннпли у noj- 
пичком смислу, учинили су у моралпо.м и дали до- 
каза свему свијету, да je Светскн и ослободилачки 
рат дошао ne као посл^дица шзазпвап.л Србије н 
п.еиих савезиика, nero као посл>ед11па потреба н 
жел>а за ослобоЈЈењем јужнпх Словеиа. (Одобрава- 
ње и 11.1.ескап>е). 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč narodni 
poslanik g, dr. Milan MetikoS. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici! 
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Pretresajući ove specijalne budžete jedan za drugim, 
opažamo kod svakog budžeta, da nedostaje jedan iz- 
vestan određen plan rada, pa je to isti slučaj i kod 
Ministarstva poljoprivrede. Svake godine slušamo sa 
ovoga mesta napisane, lepo pročitane ekspozee, pune 
pesama, pune nade, pune obećanja, ali stvarno se o- 
paža, '\л godine u godinu, da taj resor ne donosi ono 
"narodu što narod od njega očekuje. Krivnja je na ce- 
lokupnoj Kraljevskoj vladi, što je u našoj agrarnoj 
čisto poljoprivrednoj zemlji, u kojoj je od svakih sto 
stanovnika 87 seljaka i poljoprivrednika, budžet poljo- 
privrede tako malen za potrebe toga resora, da je to 
možemo kratko reći, očajna konstatacija. 

Ja sam pre nekoliko dana konstatovao, da se za 
jedno nadleštvo, koje vrši obaveštajnu službu — ali 
je ne vrši kako treba i kako bi trebalo da je vrši — - 
troši godišnje više, nego za celokupno Ministarstvo 
poljoprivrede. 1 kada se to konstatuje, onda možemo 
da razumemo, da i kritika u tome Ministarstvu mora 
biti svedena na to, da li je resorni Ministar sam kriv, 
ili su krivi i svi njegovi saradnici u Vladi, što ne 
pokažu veću pažnju seljaku, našem proizvođaču i 
poljoprivredniku. 

Mi smo pre nekoliko dana imali ovde jedan težak 
spor, a "to je pitanje bosanskog agrara i zloupotreba 
povodom   izovdenja zakonskih propisa o beglučkim 
obveznicama. 

Gospodo, ja ću bibti slobodan da napomenem, 
da korupcija nije zahvalila samo Bosnu i Hercego- 
vinu sa beglučkim obveznicama, nego je ona zahva- 
tila čitav problem agrarne reforme, od njenog počet- 
ka, od njenog izovdenja do danas. 1 zato se ja ne ču 
dim vama, gospodo, iz vladine većine, što iznosite kako 
dobrovoljci nisu dobili zemlju. Nisu dobili oni, koji 
nisu imali novaca, da kupe rešenje, da podmite one, 
koji su delili zemlju. Vi danas imate čitavu silu onih 
dobrovoljaca, od kojih svaki nosi u svome telu po 
10, 20 do 50 kuršuma, ali koji nisu imali novaca da 
dobiju svoje isprave. Oni i dan dadašnji čekaju na 
zemlju. Svi koji su imali para, koji su se znali 
snaći, dobili su zemlju. Danas nam se odgovara 
iz Ministarstva poljoprivrede; Zemlju ne može- 
mo da damo, zemlje nemamo. Kad se vidi kakve 
su se nesavesnosti pravile prilikom sprovodenja 
agrarne reforme, onda se može i razumeti ogor- 
čenje dobrovoljaca. Treba samo videti kako je 
sprovođena agrarna reforma na velikim posedima. 
Našli su se različite izlike i izgovori i Ministarstvo 
poljoprivrede primilo je te izlike i izgovore, da na- 
rod ne bi dobio zemlju, da se ne izvrši Zakon o agrar- 
noj reformi. A ono zemlje što se davalo, nije se da- 
valo onako kako bi bilo pravo i pošetno, nego se 
davalo onima, koji su imali sredstava i načina, da se 
približe kod onih, koji su zemlju delili. Ja znam to 
iz prakse još pre nekoliko godina kada sam kao po- 
slanik u istom Ministarstvu intervenisao za dobrovolj- 
ce, koji su čekali na red. Dobrovoljci su govorili da 
nisu mogli da plate, kod tog i tog advokata u Beo- 
gnadu, da im je on tražio po 7.000 dinara, pa da će 
odmah dobili rešenje za tu i tu parcelu, koja će bi- 
ti jedna od najboljih. Dakle, gospodo, pitanje korup- 
cije uzrok je svih nedaća i eno bi trebalo da se shva- 
ti i u ovome resoru kao jedno važno pitanje i da mu 
se u tome resoru posveti potrebna pažnja. Ne može 
se beno bacati krivnja na g. Ministra, jer je on pro- 
laznik u tome Ministarstvu, kao i njegovi prethodnici, 
ali to je sistem, koji se produžava i da bi se to raš- 
čistilo potrebno je, da se i sa strane toga resornog 

Ministra nastane, da se hitno donese zakon protiv ko- 
tupcije. Mi smo predlagali, sa ovga mesta, da se od- 
redi parlamentarna anketa, da ta parlamentarna anke- 
ta dođe u sve urede, u Agrarnu direkciju i da sasluša 
sve agrarne interesente, te da se ustanovi, ko je ko- 
rumptivnim načinom došao do zemlje, pa da se od 
takvih oduzme zemlja, i da se uzmu na odgovornost 
oni, koji su za pare davali zemlju. 1 kad bi se, gospo- 
do, to uradilo, mi bismo očistili gubu iz torine. Ja 
vas uveravam, da bi više stotina takovih došlo pod 
zahvat te ankete, da bi došli pred sud i da bi odgova- 
rali za svoja nevaljalstva. Jer ma da su položili za- 
kletvu i trebaju da imaju savesti, oni su sve upropa- 
stili zbog svojih ličnih računa. Onda bi se našlo zem- 
lje za dobrovoljce, koji čekaju na red. 1 zato, kažem, 
tu stvar treb;i posmatrati sa te strane, kao vrlo važ- 
nu i stoga treba da se pokrene pitanje reorganizacije, 
pitanje revizije, da se vidi da li su dobili zemlju, koji 
su imali pravo, ili oni, koji nisu pravo imali, da su 
Vidi, da su neki došli do malih parcela, a drugi do 
deset parcela. To sve znaju činovnici Agrarnog ureda, 
ali, dabogme, oni neće Ministru da kažu, a Ministar 
nema načina, da to pokrene i potera. (Jedan glas: I 
neće!). 1 neće, dabogme! 

Mi smo, gospodo, u našoj zemlji dokazali do sa- 
da neprekidno i uvek da sve rdavo radi što god se 
preduzme u korist seljaka proizvođača. Vi se sećate 
pre nekoliko godina, kada je bilo došlo pitanje žit- 
nog režima na pretres. Išlo se birokratski za tim, da 
se seljaku onemogući da svu letinu proda uz povolj 
ne cene. Organizovane su izvesne organizacije u tom 
pravcu. Stvorene su žitne zadruge. U te zadruge ušli 
su svi, i advokati, i lekari, i činovnici, i obrtnici, samo 
iic oni koji SU bili proizvođači. Zašto su to oni radili? 
Videl: SU, gospodo, da je preko ovih zadruga koje 
država pogoduje, bilo mogućno da se izigra plaća- 
nje poreze i svega onoga što po zakonima moraju da 
plate i da žitarska trgovina ne plaća porezu, kao teče- 
vina pojedinaca, i oni su se zajedno našli i stvorili 
žitne zadruge. Donela se pametna naredba, da su sve 
žitarske zadruge oproštene plaćanja poreze. Drugo 
oni su našli načina da iz tuđe zemlje, gde je bila cena 
pšenici mnogo niža, švercuju pšenicu i kao takvu pre- 
uzimaju i našim određenim organima da prodaju, po 
t eni, koja je zakonom bila fiksirana. 1 razume se 
tu nije zaradio seljak ništa, nego su tu zaradili trgov- 
ci, šverceri, nesolidni elementi. A seljačka sirotinja je 
i dalje kukala i mrcvarila se, dok je istovremeno bio 
veliki pritisak zemljarine, tako da su mnogi krajevi 
dovedeni u očajno stanje. Kad smo mi na tome pita- 
nju tražili obrazovanje ankete, niko to nije hteo da 
primi. Nije se htela primiti anketa zato, jer se govo- 
rilo ovako: Ako se otvori anketa po tome pitanju, i 
ako ona bude radila, ta će stvar otići previše duboko, 
Ko zna, u tome slučaju, koga će anketa sve da dohva- 
ti. Jer kad se počne da odvija klupče, ne zna se gde 
ćemo sve stići. Govori se, da bi onda bile u pitanju i 
krupne ličnosti i iz privrednog, iz finansijskog i mož- 
da političkog života i smatralo se oportunim, da se 
ta parlamentarnai' anketa odbije. 

Isti takav slučaj imali smo neki dan, prilikom pre- 
tresa budžet;', Ministarstva .--oabraćaja. Ja nikoga ne 
optužujem, neću da budem nesavestan ni prema kome, 
ali kada su već iznete izvesne teške činjenice, kada je 
već javnost toliko uzbuđena, zbog ovih činjenica, koje 
interesuju stotine hiljada istovremeno, onda tome pita- 
nju treba posvetiti bar toliko pažnje, da se iz ovoga 
Doma donese rešenje, koje će zadovoljiti javnost. Sta 



GGO XXX РПДОВНИ СЛСТАНАК — 9 МАРТЛ   1934. 

bi bilo tako strašno, da je parlamenat izabrao parla- 
mentarnu anketu, kao što SU gospoda i/, vladine ve 
dne i opozicije tražili, pa da ta parlamentarna anketa 
izvidi ceo taj predmet i da donese izveštaj recimo da 
nema ništa od onoga, što мио mi juee čuli. Time bi 
se dalo dokaza, da je parlamenat bio rešen, da stvai 
potpuno izividi i da javnosti pruži puno obaveštenje. 
A ovako, kako se to pitanje juee svršilo, ostalo je 
opet isto pitanje samo zaćepljeno. A javnost i dalje 
misli svoje i to što javnost misli, neće ipak doneti U- 
gleda našem kreditu ni domaćem ni na sirani. Ne tre- 
ba, gospodo, zabušavati stvari, nego treba čistili gu- 
bu iz torine. 1 ako smo savesni pred narodom, mi u 
Narodnoj skupštini moramo o takvim pitanjima od- 
lučno da rešavamo. Treba donekle umiriti ono teško 
raspoloženje naroda. On treba da vidi kako se ovde 
radi, i da se brani samo pošten rad u svima granamu 
naše administracije. 

Gospodo, jedan od težih problema naše narodne 
privrede, jeste prezadu/.enost seljaka. O tome pitanju 
bilo je mnogo diskusije i mnogo raznih gledišta. Sva 
su gledišta bila skoncentrisana n:1 to, da se odloži re- 
šenje toga pitanja. Vi svi znate, kakav je sastav na^e 
Narodne skupštine i kolika je razmera seljaka u na- 
šim redovima. I kada ste videli, da se to pitanje pre- 
zaduženosti seljaka kod naša rešava, sa tako malim 
brojem pretstavnika našeg seljačkog naroda onda se 
ne treba čuditi što je ovako rešavano. 

Da je seljak prezadužen, o tome nema spora. Da 
tome pitanju treba pristupiti obzirno, brzo i praved- 
no, i to je van spora. Seljak se zadužio onda, kad smo 
imali izvoz od 9 milijardi dinara, kada su cene seljač- 
kih proizvoda bile tako visikc, da je seljak imao ve- 
likih prihoda. On se u toj konjukturi zaiieo za pove 
ćanjem  kompleksa  svoga  zemljišta,  za  povećanjem 
broja  svoje stoke,  poljoprivrednih  smava,  pa  je  u 
tome pravcu, nadajući se, da će takva konjuktura da 
potraje, činio zaduženja preko svoje snage, plaćaju- 
ći zemlju po 40—50.000 dinara po jutru, kao što je 
slučaj u Vojvodini, a u mome kraju i po 100.000 di- 
nara po jutru. Plaćajući par volova 30—25.000 dina- 
ra. A danas, gospodo, imate konstataciju da taj čo- 
vek, koji je kupio tu zemlju za 40.000 dinara jutro, 
danas ne može istu da proda ni za 4.000 dinara. I kad 
se nalazimo pred tim problemom, onda je pravedno 
da se to ozbiljno shvati i rasmotri. .Ia sam slušao u 
narodu opravdano ogorčenje, kako smo to uzeli u 
pretres i kako se to ovde rešava. Narod kaže: Nismo 
mi krivi što su cene pale, nismo Špekulanti, pa smo 
stradali. Mi smo kupovali, smatrajući to za potrebu, 
da se razvije naše seljačko gospodarstvo. A sada dr- 
žava treba da vodi računa o stvarnim današnjim ce- 
nama zemljoradničkih  proizvoda odnosno  nekretni- 
na, odnosno raznih   drugih poljoprivrednih   sprava, 
zbog kojeg se narod zadužio. I narod s pravom oče- 
kuje, po gotovo seljak, koji se zadužio, da će se na 
bazi valute ovaj disparitet između cena, koje su bile 
U vremenu pre 10 godina i današnjih kao „vis major", 
uzeti u obzir, i da će država potražili načina i moguć- 
nosti, da tu seljaka spase; Jer ako se još 12 godina 
bude čekalo, a naš dinara kako vidite ima težak dis- 
paritet između vrednosti kod kuće i vrednosti u ino- 
stranstvu, i ako se bude ovim stcpenom razvoja išlo, 
kako danas teče, ko zna, koje će cene biti za 12 go- 
dina seljačkih proizvoda i možemo li očekivati, da će 
u  12 godina moći da plati kvotu koja se predviđa 
putem sadašnje Uredbe. Zato, gospodo, opravdan je 
pnkor da mi sa malo savesti, sa vrlo malo računa o 

narodnim tegobama pristupamo rešenju toga pitanja. 
1 ja sa ovoga mesta to podvlačim i želim, da g. Mi- 
nistar ovom pitanju, kao prvi nadležan posveti punu 
pažnju. Da bi to pitanje bilo predmet široke diskusi- 
je, da se dade mogućnosti kad mi danas nemamo pri- 
vrednog saveta, privrednog veća — jer razume, se u 
našoj  Kraljevskoj  vladi  su svi  stručnjaci,  njima   ne 
trebaju saveti sa sirane — da se bar obrazuju komi- 
sije, u pojedinim resorima a na pose u Ministarstvu 
poljoprivrede, koje bi  ovom pitanju posvetile  spe- 
cijalnu pažnju. Jer je žalosno, da se ovakvom krup- 
nom  pitanju, koje  angažuje  12  miliona  našega  pu- 
čanstva,  ne  posvećuje  nikakva pažnja  Dočepala   su 
se gospoda u Vladi onih ovlašćenja po Zakonu o raz- 
dužcnju seljaka, pa su donela Uredbu ne pitajući Na- 
rodnu skupštinu, jer se zna da bi Narodna skupština 
reagirala na ovakav način rešenja OVOga (utaja! A hil- 
na je potreba i krjnje vreme, da se posveti ovom pi- 
tanju puna pažnja i da se ispitaju svi uzroci i posle- 
dice, zašlo se danas u ovakvom stanju naš seljak na- 
lazi. Malo pre jedan od predgovornika spomenuo je, 
kako je naš izvoz iznosio kod seljačkih proizvoda pre 
par godina oko 2 milijarde 900 miliona dinara, a is- 
tovrcmno je napomenuo vrlo dobro i vrlo tačno, da 
smo mi uvezli, mi seljačka zemlja, mi agrarna zemlja, 
poljoprivredna zemlja, iste godine raznih zemljorad- 
ničkih proizvoda u visini od preko 2 milijarde i  100 
miliona dinara! Gospodo, da smo uvezli za toliko mi- 
lijarde  industrijske   robe  mogu  razumeti,  trgovačke 
robe, mogu razumeti, ali da smo mi uvezli i da mi 
svake godine uvozimo par milijarde zemljoradničkih 
proizvoda, tome se treba čuditi, a ne treba se čuditi 
u kakvoj se situaciji nalazimo! Sa malom razlikom od 
pola milijarde je višak   našeg izvoza prema uvozu u 
zemljoradničkim proizvodima! 

I kod toga se problema treba zamisliti! Ja sam 
bio slobodan ranije, pa sam skretao pažnju na to, 
zašto je to tako. To je zato tako, jer mi, uopšte, 
nemamo naše državne privredne politike, mi nemamo 
naše poljoprivredne politike. Kod nas se prepušta sve 
činovništvu u Ministarstvu, svakom od reda, da se 
onako radi, kako ona gospoda nalaze za potrebno, 
jer ona podržavaju kontinuitet dotičnog Ministar- 
stva. A danas, gospodo, imamo ovu konstataciju: da 
smo mi, kao agrarna zemlja, vodili protekcionističku 
industrijsku politiku! Mi smo brinuli brigu, ne kako 
ćemo prodati zemljoradničke proizvode i dići im ce- 
nti. Nego deklamujemo, kako Kraljevska vlada i vla- 
dina većina u Skupštini i svi mogući stručnjaci to i 
to rade, a na koncu se ništa konkretno ne preduzi- 
ma i ne prdlaže. Kad bismo imali svesti o odgovor- 
nosti, onda bi se mi pobrinuli, pa bi kazali: te i te 
industrije ne trebaju našoj zemlji, pogotovu indu- 
strije kao što su one, koje pokraj naše dobre vuno u 
zemlji, uvoze australijsku vunu u ogromnoj količini. 
Tim pre što su to stranci, koji imaju te fabrike. Ne 
samo što je njihov kapital stran, ne samo što su 
strani i direktori i strani činovnici u tim fabrikama, 
nego su i strani radnici u tim fabrikama. I kad su, 
gospodo, ti stranci nama potpuno nepotrebni, i kad je 
njihov kapital u tom pravcu nama potpuno nepotre- 
ban, za ovu grupu industrije, koja nas angažuje, za- 
što da im dajemo zaštitnu carinu na štetu potrošača? 
A kad im dajemo, onda, gospodo, nije čudo, što je 
ovako teško stanje u našoj zemlji. Kad bi imali poljo- 
privrednu politiku u našoj zemlji, mi bismo odre- 
dili izvesne industrije, koje su potrebne, te bi unosili 
i zaštitu za njih, a druge bi prepustili njihovoj sudbini 
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i  izuzeli   od zaštitne carine. Ne treba se varati, go- 
spodo,  samo onda možemo dići cenu naših zemljo- 
radničkih   proizvoda,  ako nađemo  na strani kupca. 
A  recima  ga ne možemo naći. Mi moramo reformi- 
sati našu trgovinsku politiku; mi moramo reformisati 
našu saobraćajnu i carinsku politiku. Na pose, može- 
mo pristupiti ukidanju zaštitne carine kod sviju indu- 
strijskih  grana, koje našem narodu i državi nisu po- 
trebne.   Ako  to  učinimo,  gospodo,  mi  ćemo  dobiti 
dve koristi. Prva korist biće ta, da ćemo moći sklo- 
piti sa stranim industrijskim zemljama povoljne trgo- 
vinske ugovore, bilo na bazi kontinenta, bilo na bazi 
kojih   drugih povoljnijih uslova. Te će Industrijske 
zemlje oci nas rado kupovati zemljoradničke proizvo- 
de, ako se obvežemo, da ćemo za tu istu vrednost ku- 
piti u tim idustrijskim zemljama njihovu industrijsku 
robu.  Ovako, mi štitimo industriju bez obzira na to, 
da li   je potrebna ili nije potrebna. Ja sam pre neko- 
liko .dana napomenuo, koji su narodni i visoki državni 
interesi,   da mi štitimo 5 ili 6 fabrika piva u zemlji 
zaštitnom carinom, dok istovremeno imamo 4,500.000 
hektorilatara  vina,  proizvoda  naših  seljačkih  ruku, 
koji  traže pijace. Ali šta ćemo, gospodo, kad je in- 
teres  tih  pet do šest pivara, i njihovih porodica važ- 
niji,  пед-о li interes 300—400.000 porodica naših vi- 
nogradara! Isto je takvo pitanje što se tiče stočarskih 
proizvoda   Mi  godišnje  uvezemO  samih  stočarskih 
proizvoda za preko 230-250,000.000 dinara.  I kad 
je  prošle  godine u tom pravcu takode jedan takav 
slučaj   bio, stručnjaci dolaze i upozoravaju nas na- 
rodne poslanike pa kažu: vidite koliko imamo odlič- 
nog  materijala u Sloveniji i u Savskoj banovini, dn 
ne pominjemo i druge banovine, daleko bolji, nego 
ovaj koji se importira. Ali, šta ćete, u Ministarstvu 
poljoprivrede postoje izvesni stručnjaci, koji su osi- 
gurali  u  budžetu izvesne mogućnosti!, za komisije u 
inostranstvu. 1 sada, da se komisija opravda, mora 
da  se   kupuje stoka za rasplod, manje vredna nego 
što je naša domaća. Mi u tome pravcu pravimo siste- 
matske  greške i to se stanje i dalje podržava. Kada 
bi imali određeniju liniju privredne politike, mi bi od- 
sudno  kazali: nećemo da pravimo zaštitu industrija- 
ma    koje  su suvišne, već tražimo, da se ta zaštita 
diene   i" da se otvore granice onoj industriji i robi, 
koju mi  trebamo, jer ta će biti daleko jeftinija nego 
ova koju proizvodimo kod kuće. Mi smo mogli kon- 
statovati,  da na primer samo na džakove, na vreće 
za žito,  zaštitna carina se penje do (50% vrednosti i 
to   na   korist domaćih  fabrikanata,  koji  SU  mahom 
stranci, koji su se preselili iz Austrije, koji su se pre- 
selili iz Italije i drugih zemalja, jer smo videli, da im 
naši propisi omogućuju eksploataciju zemlje a ne pri- 
maju  nikakve obaveze. Jer, što bi imali da plate na 
porezu,  to smo dokazali. Oni falsifikovanjem bilansa 
potkradaju našu zemlju na porezu. Ukida se moguć- 
nost    plasiranja  naših  seljačkih   domaćih  proizvoda, 
što nema izvoza, a istovremeno se uništava naša pri- 
vredna  snaga u zemlji. Mi to sve vidimo i ništa ne 
preduzimamo. Ćudi me, da gospoda iz Vlade, po ovoj 
stvari,  ništa ne preduzimaju. Naši seljački proizvodi, 
kako   smo  konstatovali,  padaju   strašno  u  cenam.i. 
Kada se uvaži, da naši glavni zemljoradnički proizvo- 
di i/nose godišnje: 23 milijona kvintala pšenice svake 
godine  i  kada se uzme prosečno da cena iznosi 100 • 
dinara   od kvintala, to znači da bi ukupni prinos u 
novcu od toga proizvoda seljačkog donosio oko dve 
milijarde i 300 milijona, računajući sve do zrna, kadi 
bi se sve prodalo. Prinos od kukuruza iznosi godišnje 

oko 29 milijona kvintala, računajući cenu od 60 din. 
po kvintalu, što je danas prosečna cena, a to znači 
oko 1.800,000.000. Dakle znači, naše glavne žitarice 
pšenica i kukuruz ukupno nose godišnje jedva 4 mili- 
jarde i 100 milijona dinara narodnog dohotka. A kada 
se, gospodo, uvaži, da mi samo na lično prinadležnosti, 
po budžetu, trošimo oko 5 i po milijardi dinara, onda 
treba da iz toga shvatimo punu težinu situacije. Zato 
kažem, pošto je zemljoradnja temelj, na kome se 
osniva naša privreda i pošto ta zemljoradnja nema 
dovoljno pažnje ni u Kraljevskoj vladi, to se opaža. 
da na svima stranama ima teških reperkusija u na- 
šem narodu. Ja držim i naglašavam sa ovoga mesta, 
da je potrebno, da se ta pri vredna politika Vlade re- 
vidira, u pravcu shvaćanja narodnih prilika i teškoća. 
Jer ako se ovako nastavi mi ćemo se bezuvetno naći 
pred daljim padom seljačkih proizvoda. 

Konstatovano je isto tako, da se ne mogu po- 
kriti ni proizvodni troškovi, da je poreza na zemlju 
i danas uvek ista, koja je bila u vreme, kada je cena 
seljačkih proizvoda bila 3—4 puta veća. Kada je čist 
katastarski prihod onaj, kakav je bio pre pet godina, 
onda treba tome pitanju posvetiti pažnju resornih 
ministara. G. Ministru finansija treba da se kaže, 
da je pitanje sniženja zemljarine vitalno pi- 
tanje, kojim treba spasiti poljoprivredu i da on treba 
da se pobrine, da nade druga vrela prihoda i to kod 
onih stranih preduzeća, koja su do sada lažnim bilan- 
som izbegavala oporezivanje. Neka ih sada zahvati, 
jer ih je 10—15 godina mazio i neka ih prinudi da 
plate porez prema svojoj snazi, a neka seljaku u 
ovim teškim prilikama bar sa te strane pokaže pažnju. 
Kad već ne može podići cene zemljoradničkim pro- 
izvodima, onda bar da im snizi zemljarinu, od koje 
ne može da diše. 

Svake godine, gospodo, u našoj zemlji pogine, 
skapa, stoke u vrednosti od preko jednu i po mili- 
jardu dinara, a ja mislim i daleko više. Stočna za- 
raza tako je strasna po svima krajevima zemlje, da 
naša veterinarska služba ne može da stigne da na- 
rodu pomogne tamo, gde je pomoć najpotrebnija. 
A s dnige strane proizvodnja seruma je preskupa. 
Naša državna administracija i Vlada opet, može se re- 
ći, ništa ne preduzimaju, da se olakšaju cene u pro- 
izvodnji odnosno u prodaji seruma, za potrebe kod 
cepljenja stoke, te da se tako omogući zaštita od toga 
teškog udara, koji naš narod snalaze svake godine. 
Iz godine u godinu skapava stoka najmanje za mili- 
jardi i po dinara. Računajte od Ujedinjenja naovamo, 
pa ćete videti, kolika je to ogromna cifra. 1 kada se 
zna, da je to jedna od glavnih grana naše proizvodnje 
i jedna od glavnih grana tiašega izvoza u inostran- 
stVO, onda tome pitanju treba posvetiti najozbiljniju 
pažnju. I ja zameram, ozbiljno zameram, što se tome 
pitanju ne posveti ozbiljna pažnja na onome niestu, 
gde je to u prvome redu potrebno, a to je u Ministar- 
stvu poljoprivrede. 

Da iie govorim o Klasnoj lutriji i o njenoj orga- 
nizaciji i malim prihodima koje daje, kao i o potrebi 
njene reogranizacije. Da ne govorim o svilari, koja 
je prošle godine izgorela, a koja je bila na teretu 
budžeta Ministarstva poljoprivrede, jer je i tu vodena 
isključivo birokratska politika, kao da to nije jedna 
poljoprivredna ustanova koja treba našem narodu 
da pruži korist. Moram da kažem, gospodo, da iz 
svega ovoga što sam konstatovao, vidimo jedno po- 
manjkanje plana rada na svima stranama, i to po- 
manjkanje plana rada vidi se još na jednoj grani na- 
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šega narodnog života, na zadrugarstvu. 
Čuo sam  iz  reči  g.  Ministra  poljoprivrede,  da 

ćemo dobiti zakon o zadrugama. Gospodo, nije sam 
/nkon onaj koji može sve da uredi. Ima u našim za- 
drugama   mnogo  toga,  o  čemu  treba  da  se  javno 
govori. Ja sam prijatelj zadrugarstva, ja sam organi- 
zovao tolike zadruge, i ja na tome radim i dan da- 
našnji, ali sam video da su izvesne zadruge skoncen- 
trisane u saveze, donele vrlo loše rezultate. Pre šest 
godina propao je jedan   savez    zadruga u Zagrebu, 
Hrvatsko slavonsko gospodarsko društvo    kao sre- 
dišna zadruga. Propao je ne zbog toga što su bili 
krivi zadrugari, nego zato, što je vodstvo bilo u ru- 
kama ljudi, koji su se predali velikim trgovačkim po- 
slovima preko leda i na račun samih zadruga. I kada 
su   njihovi   poslovi   stradali,  kada   su  bili   u   pitanju 
ulagači seljaci, članovi tili zadruga, onda se pristupilo 
da to država primi u svoje ruke. Narodna skupština 
bila je s tim saglasna da se narodu pomogne. Danas 
isto se ponavlja, slična situacija u Savezu hrvatskih 
seljačkih zadruga. I to bolno pitanje, tako je teško, 
ne možda zbog onih nekoliko hiljada zadrugara, nego 
zbog  moralnog   prestiža  samoga   zadrugarstva.   To 
pitanje ne sme ostati nikako predmetom kakvih po- 
litičkih rasmatranja, koja su suvišna, nego treba da 
se ozbiljno zahvati. 

N'ije krivnja samo do loše uprave, nego je kriv 
nja i do nadzorne vlasti. Tu je krivnja do nadležnog 
ministarstva, koje nije preko svojih organa dovoljno 
pažnje posvećivalo, niti nastojavalo, da se izvide sve 
one stvari, koje su rdavo rađene, nego je prepusti- 
lo, da seljački narod strada, a da se svi izvlače od od- 
govornosti. 

Tako je isto i sa Savezom Srpskih Zemljorad- 
ničkih Zadruga. I taj Savez, koji je zbrinut da kod 
ovoga kontingenta izvoza, koji imamo sa izvesnim 
državama u pitanju zemljoradničkih proizvoda, vodi 
glavnu reč i da brine tobože u ime Zadruge. Ja sam 
u unutrašnjosti Srbije čuo od ljudi, koji su mi kazali, 
kako izvesna lica, za taj Savez, kupuju na pijaci, iz- 
vesnu stoku i razume se, šalju u ime Saveza kao pro- 
izvod zadrugara u inostranstvo, u Čehoslovačku i A- 
ustriiu, a prema postojećem kontingentu za izvoz sto- 
ke. Sve to seljaci vide i čude se, kako to može u ime 
zadruga da se čini, kad se slobodnom kupnjom do- 
bavi ia na pijaci u svrhu špekulacije; čude se, jer na 
ovaj način ta izvesna lica grdne pare zarađuju, a za- 
druge su od toga potpuno isključene. 

Ja se tome, eosoodo. ne čudim. Ja sam svoje mi- 
šljenje 0 privrednoj politici Vlade i vladine većine 
kazao. I to tdedište ie i danas isto ja sam video i u 
tome istom Savezu, ko je vodio, ko je organizovao 
izvoz sk)ke Dreko Gla/vnog saveza Srpskih zemljo- 
radničkih zadrug* i ko taj posao nadzire. Našao sam 
tamo ličnost, koia je orsranizovala i nabavljala sto 
kn. za vreme rata u Austriji za austrijsku vojsku. 1 
kad smo to videli, moramo da se upitamo, da li te 
stvari treba da se vode preko takve ličnosti. Zar ovde 
nemamo čestitih i poštenih ljudi, da to svršavaju u 
ime Saveza, neero to lice? Ja sam se teško zabrinuo. 
A na vami ie. cospodo. koji glasate za ovaj budžet, 
fin budete svesni odgovornosti za sve te poslove, ko- 
ii ^е tako rade jer dajete kredit i omogućujete pro- 
duženje takvopa rada. 

Ja moram otvoreno <h kažem da moram da ela- 
sam protivn ovoca buHJteta i iz ovih razlosra kbie 
sam izneo. I r№ka mi hnde dopušteno df* pročitam 
jedno pismo iz Hercegovine, da vidite kako je očaj- 

no stanje u selima,  pogotovu danas,  kad  je  seljak 
ostao bez kredita. 

Pismo je iz Sirokovog Brega. Jedan ojađeni pa- 
triota piše iz kraja gde je glavna proizvodnja duha- 
na: „dovoljno je napomenuti, da je 1929 i 1930 go- 
dine jedno selo u ovome kraju, za otkup duvana pri- 
milo oko 5 miliona dinara. Jedno selo. Dok je u 1933 
godini 20 sela primilo u svemu, na otkup duvana, 
oko mOOO dinara". 

Gospodo, ne ulazim u detalje, jer bi me to da- 
leko odvelo. Samo.konstatujem da se sve birokrati- 
zira i da sve ide na štetu narodnih interesa. Moram 
otvoreno da kažem: Zbog pomanjakanja zdrave po- 
ljoprivredne politike i privrednog plana uopšte u 

Ministarstvu poljoprivrede, moram da glasam protiv 
ovoga budžeta (Odobravanje i pljeskanje na levici) 

Потпретссципк Карло KonaMCBuh: Има рем г. 
Миливоје Исаковић. 

Милнпоје Исаковић: Господо народни посла- 
ници! Ресор Миппстарстиа пољопривреде, свакако 
je један од најважнијих, јер му je поверена брига 
o опоме што за нас мора бити најважније, a то je 
добро name пољопривреде, Изгледа ми да je овај 
ресор од неког доба у сталном малеру, јср као 
што сами знате, Мппистарстпо пољопривреде je 
већ толпко време у знаку заступања n знаку 
привремепостн. Сам тај факт онемогућује nova- 
даи, доследап плански рад na израђивању добра 
name пол>ог1рнвреде, и ja, ca овога места, спестаи 
штета које од тога произлазе, молим да се што 
je могуће пре прекине са праксом заступања и да 
овај ресор што пре добије свога тефа, који he 
плапскнм радом, копсеквеитно радити на остпаре- 
њу важних задатака овога ресора. 

Уредбе o заштнти земл.орадпнка и осталпх 
join нпсу добиле крајњу санкцију, na иосе карактер 
привремности н само то ствара утисак иеизвесно- 
сти na молим да се са овим novina. Нарочито под- 
влачнм да ове Уредбе треба да o6vxBaTe и nelia 
и јача олакшања у погледу Хипотекарпе Привиле- 
говане аграрне Бапке, смањењем стопе ануитета у 
сразмери данашњих цена аграрних пронзвода. 

Исто тако подвлачнм да се мора наћи пут и 
иачиш да се жртвама зеленаша помогше, како би 
жртве ових бездушних л>уди, које су широкогрудц 
закони оставили без заштите и без е(|)икасне по- 
моки, спасли од пропасти и сачували способне за 
даљи жнвот. 

Скрећем пажњу надлежним na страховити по- 
мор свиња у моме крају и молим их да nahv пута 
n начина да се потребни серуми у довол.ној коли- 
чини ставе одгајивачнма у првом реду бесплатно 
na располагање, a ако то не може бити, оида да 
нм се дају иа почек, јер огромпе штете v овом 
погледУ долазе баш због тога, mro одгајипачи, 
кад iianhe, ово зло, пемају новчапих сретстава да 
Kvne серум и тако стотппе хил>ада свиња \'гине, a 
колика je то ттета, o томе не треба говорити. 

Исто тако указујем na драконске ветеринар- 
ске прописе, који иду до бирократизма, na молим 
да се нстн ублаже и CBC/IV иа праву потребну меру, 
јер ono што се и како се сада ради, изазива вели- 
ко незаокзволзство и материјалиу штелу, a без тога 
се може бити. Виснна казпе je драконска, готово 
увек 300 динара, дакле пун кантар, a да ли то од- 
говара приликама и времену, o томе je лако стећи 
суд, кад се зна да ова сума гута 3—4 метарске 
центи пшенице, a доскора и свих  10 мет.  центи 
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к" куруза. 
Још 28. X. прошле године донето Je peuieii.e 

У одељенЈ-у сточарства Мииистарства пол опривре- 
дп под Бр. 69529, a у рачуноводству заведено 
гкчп P Sr 8.-375 Д2 се ss отк^тт бмгсопг. сточарским 
задругама среза Мачванског и других срезова, из- 
да помоћ у 50.000 динара. Чак су на лицу места и 
Гжкови изабранн, a ова тако мала сума ни до данас 
није дозначена и исплаћена. У интересу сточарства 
и у интересу угледа који je овим дошао у питапзе, 
ia молим за иаређење да се ово одмах исплати. 
Млекарска задруга у Шапцу обратила се мол- 

бом за помоћ, јер исту у пуно.ј мери заслужу.је. 
пошто успешно ради na једном заиста корисном 
послу и то под врло тешким околностима. Ни до 
ланас ни je добила ову помоћ и ja, знајуНн да je иста 
неопходна и у сваком погледу правнчпа, молим 
да се што  пре одреди и дозначи. 

У последње време све je у тешкнм приликама, 
па и наше задругарство. Њему сс смета и свесно 
и несвесно. Ma њега се виче, иако безразложно. 
Погрешио се схвата његова делатност. Идентифи- 
кује се са л>удима којима се ne симпатише, na се 
овде често" манифестује ono, да се због Николе 
мрзи и Св Никола. To nanocn велику штету самој 
стпапи задругарства које je створепо због добра 
семка и ко je му заиста чини добра. Иптерес na- 
mer најмногобројнијег елемепта, пашега сељака, 
захтева да се задругарство свесрдно помаже без 
обзира на личпост. По сваку uenv мора се доћи ДО 
заједаичке планске делатности која ће задругар- 
ство свесрдио помагати у границама његових ле- 
гитимних и оправданих захтева. Ово ne сме бити 
тако и na raj начин ла створи борбу класа, јер on- 
ла нећемо бити далеко од борбе свих против свих. 
И задругарство мора раскрстити са оним поједпп- 
цима који у суштини ne схпатају идеологију са- 
времеиог задругарства и упосе мржњу, страсти, злу 
крв и слично. Етичка и психолошка ооновша идеја 
задругарства je љубав. na колико су опда одго- 
ворни и криви onu, баш према самом задЈЈугар- 
ству који ово нли неће, илн ne могу да разумеју. 
Исто су' тако криви и onu, који у пропасти чита- 
вих редова гледају спас задругарства. Задругар- 
ство постоји зато да подиже. али ne и никако да 
обара. Задругарство je то, које у првом реду хоће 
харионкјско добро свих, na онима који то ne pa- 
зумеју или супротно раде, пије место у редовима 
задругара, пити су то прави апостоли задругар- 
ства. Најзад задругарство ne сме у својим првим 
редовима имати оне који мрсе и запетл.авају ства- 
ри. Нигде иије тако нужна пеопходпа светлост 
.laiia светлост чињеница као у задругарству. И сви 
они који друкчије поступају. нису пријатељи npa- 
вог идеалног задругарства.   (Одобравање и пље- 
скање). .. 

Претсодиик   до.  Коста  Куманудн:    Има   реч 
г. др. Вјекослав Милетић. 

Dr- Vjekoslav Miletić: gospodo narodni poslanici, 
iedno od naibolnijih pitanja u Dalmaciji, a pogotovo 
u severno j Dalmaciji, jeste agrarno pitanje. To ne- 
srečno pit чп je prouzročilo je silne trzavice, borbe, 
parničerija it.d., tako da je pitanje rešavanja agrarne 
reforme u Dalmaciji upropastilo ne samo posjednike 
nego i težake. Zakon, onako kako je donesen, nije 
zadovoliio ni težake ni vlasnike. Upropastio je go- 
tovo i jednoga i drugoga suvišnom ' nepotrebnom 
procedurom   a,  pogotovo, pogodio je nemilice ba- 

našu sirotinju u okolini Zadra koja u većini ima z.i 
vlasnike italijanske državljane. Po ovome zakonu 
zemlja se može oduzeti samo našim državljanima, a 
nikako i italijanskim, i na taj način taj je zakon sank- 
cionisao da naša sirotinja i dalje robuje tuđinu. 

Gospodo narodni poslanici, kao u svima pitanji- 
ma: pomorstva, ribarstva, gradnje lukobrana, gradnje 
puteva, cesta, čatrnja, škola it.d., onom kraju severne 
Dalmacije i baš u ovoj okolici Zadra nije se pokla- 
njala nikakva pažnja, pa se tako isto postupa i pri 
rešavanju agrara. Mesto da se u prvom redu i najprc 
reši agrar u onom kraju na granici, a pogotovo da se 
reši agrar talijanskih državljana koji su prihvatili 
agrarni zakon, rešava se agrar u drugim de.lovima Del" 
macije, samo ne na granici i užoj okolici Zadra. Za 
taj kraj nema ni agrarnih sudaca, ni geometara, ni 
pisara, a ni procenitelja. Tipičan primer je konte 
Benja, talijanski državljanin, vlasnik od preko 5.000 
hektara. Uzalud je naš agrarni zakon prihvatio sve 
predstavke i sva moljakanja, za njega nema dovoljno 
geometara, ni sudaca ni procenitelja da rese njegovo 
pitanje. Drugi primer: Cijeli otok Molat vlasništvo je 
braće Coseti. Jedan od braće, dr. Ante, tražio je na- 
še podanstvo i promenio ime u dr. Abelić i, razume 
se, kao naš državljanin, podvrgao se zakonu o rešenju 
agrara u Dalmaciji. Tu se imperativno nametala duž- 
nost naših vlasti da prvenstvo rese agrar na ostrvu 
Molatu. Nažalost agrar se rešava svuda pre nego li 
u ovome kraju, gde bi se prvenstveno morao da re- 
ši, a to je okolica Zadra. Tome kraju ne poklanja se 
nikakva pažnja. Najuzornije zadruge i uljarske i sto- 
čarske i ribarske i mlekarske jesu u mome srezu, u 
srežu Prečkom. To na osobiti način ictiču i priznaju 
svi oni državni funkcioneri koji. bilo službeno a bilo 
neslužbeno, pohađaju taj kraj. I pored svih predsta- 
vaka i molbi, i pored sveg osvedočenja tih svih držav- 
nih funkcionera, da bi se te zadruge morale izdašno 
pomagati državnom pomoći, te pomoći dele se svim 
mogućim zadrugama u svima krajevima naše države, 
samo ne onde trde je najpotrebnije i najpravednije, 
zadrugama Prečkoga sreza. Treba imati svakako je- 
dan privredni plan, jer u našoj državi imamo krajeva 
irde seljaci samo po imenu znadu šta je to pšenica, 
kukuruz itd. Tim krajevima treba omogućiti da dođu 
što jeftinije do svakidanjee hleba, a to će se najbolje 
postići, ako se tim prasivnim krajevima omogući pa- 
metnom tarifnom politikom da momi svoje proizvo- 
de, kao ulje, ribu, vino, razno povrće i voće što jefti- 
nije prevoziti u unutrašnjost naše države, a tako isto 
da mogu što jeftinije kupovati razne žitarice. 

Gospodo, krajnje je vreme da se naše vlade trgnu 
iz ove letargije, pogotovo što se tiče severne Dalma- 
cije. Tamo se šilju i pogranične čete, žandarmerija, 
sreski načelnici i agenti it.d. da tobož suzbijaju ne- 
prijateljsku propagandu, vulgo ustašku akciju. Go- 
spodo, pomognimo mi onome kraju, dajmo nm ono 
što mu je najpotrebnije, i to pučanstvo biće najbolji 
čuvar naše granice, jer je to pučanstvo odano Kralju 
i državi i mi ga ne smemo dovoditi u očajanje. 

Izjavljujem da ću glasati za ovaj budžet. (Odo- 
bravanje). 

Prefsednik dr. Košta Kumanudi: Ima rec g. Anton 
Kline. 

Anion Kline: Gospodje narodni poslanci, omeniti 
hočem, ne samo omeniti, ampak toplo priporočam, 
da se pomai'a in odpomore onemu st^nu, ki ie potre- 
ban tako državi kakor človeštvu sploh, to je kmet- 
skemu (seljačkemu) stanu. Čast mi je opozoriti go- 
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spoda   minictra   poljoprivrede na panogo   živinoreje nog zakona. Agrarni zakon i njegovo izvršenje prilič 
ter poživitev prometa oziroma nakupovanja plemen- 
ske živine (stoke) po erar ju. 

To nakupovanje vršilo naj bi se na oni način, 
kakor se je praktično že vršilo tako, da je Kraljevska 
vlada nakupovala plemensko živino za južne kraje. 
S takim nakupovonjem bilo bi pomagano kmetom iz 
južnih delov države v izboljšanju pasme, živinorejcem 
na zapadu ker bi svojo odvisno govedo vnoveili. 
Na ta način bi se dvignila cena živini in dohodek bi 
se zvišal, živinorejec pa bi dobil vsled te^a veselje 
do te panoge kmetijstva. Živinorejcu bi bilo z odku- 
pom pomagano sicer v majhni meri, ali pomagano bi 
bilo koliko toliko, na drugi strani pa bi bilo mnogo 
več pomagano onim v južnih krajih. Razmere kmetij- 
skega stanu so obupne. Vsled zastoja trgovine oziro- 
ma prodaje kmetskih pridelkov in izdelkov — živi 
naš kmet v hudi stiski. In možnost odpomoči mu leži 
le v vprašanju izvoza kmetskih produktov v tujo dr- 
žavo ali inozemstvo. 

Potom izvoza dvignil bi se promet in kmet bi 
dobil priliko doseči skupiček za svoj pridelek. S tem 
bi prišel na svoj račun tudi trgovec, obrtnik in de- 
lavec. Opravičeno se sme reči, da to, kar kmet ku- 
puje, mora plačevati visoke cene, kar pa prodaje, 
mora dati po smerno nizkih cenah. Zavoljo tega dej- 
stva, kmet nikakor ni v stanju in nemogoče mu je 
zadostiti svojim obveznostim, najsi bo že z odplače- 
vanjem dolga ali davka. 

Priporočati in želeti je, da se ^a ne tira v obup 
s nepotrebnimi tožbami ali nasilnim izterjevenjem 
davka, potom rubeži, odvzemanjem najpotrebnejših in 
potrebnih stvari pri gospodarstvu, кгч1а je dokazano, 
da je plačevanja nezmožen. Mnotro manjših in večjih 
kmetov ie, kateri si niti toliko pridobiti ne morejo, da 
bi oblačili sebe in svoje družine. Kaj takim pomaga 
ueodnosl odplačevanja dolca na daljše obroke, če pa 
nimajo niti za prehrano potrebno soi. 

Toda pomagano bi jim bilo vsaj deloma z iz- 
vozom kmetskih produktov v inozemstvo. Na kraljev- 
ski vladi je torej, da poišče v inozemstvu za naš izvoz 
potrebna tržišča. V doseco teira treba je, da prisilimo 
one države, od katerih kupujemo njihove izdelke in 
jih uvažamo, da bodo kupovale naše pridelke, in ti- 
sto, kar izvažamo: živino, svinje, jajca, vino, hmelj 
itd. Drugi izhod je v tem času svetovne krize težko 
najti. 

Kmet (seljak) ne želi miloščine, ne podpore na 
katero je pri teh razmerah sicer navezan, ampak on 
hoče in želi, da ima sad njegovega dela in truda isto 
vrednost, katera mu jrre v primeri s cenami industrij- 
skih izdelkov. Opozoriti moram kraljevsko vlado nri 
tej priliki na sadjarstvo in prodajo sadja, ki pred- 
stavlja eno najvažnejših gran gospodarstva v Dravski 
banovini. Uspešno propagando za to panogo poljo- 
privrede vodi »Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Lju- 
bljani«. Nujno potrebna bi bila podpora iz kredita za 
poljodejsko zaidrugarstvo, ker igra važnejšo vlo^o 
za povzdigo sadjarstva nego nekatere zadruge! Pri- 
znam obenem, da je naša Kmetijska družba v Ljublja- 
ni preteklo leto na Dolenjskem mnogo pripomogla 
s svojim nakupovanjem jabolk k temu. da so se cene 
dvignile iznad onih cen, katere so prekupovalci po- 
nuiali. Ker se pričakuje letos ugodna letina za ja- 
bolka, si dovoljujem že sedaj opozoriti poljedeljsko 
ministrstvo, da pripravila teren za uspešno pro- 
dajo, oziroma izvoz te robe. Akutno je pitanje agrar- 

no je raspalilo ljudske strasti i prouzrokovalo dosta 
neprijatnosti i s jedne i-s druge strane. Pored omanjih 
več izvršenih ekspropriacija, sprovodenje ili nesprovo- 
denje ekspropriacije veleposeda t.j. velikih kompleksa 
šuma u Dravskoj banovini prouzrokovalo je mno^o 
uzbuđenja i negodovanja, mržnje i prebacivanja. Veliki 
broj pojedinaca i agrarnih interesenata došli su u 
veoma mučan položaj, zato što su mislili, da će agrar- 
ni zakon biti sproveden onako, kakva mu je sadrži- 
na, i u punom obimu. Ali ne samo to, ima i takvih 
ljudi, koji će trpeti materijalnu štetu bilo zbo^ odri- 
cinija beneficija ili gubjtka službenog položaja ili 
ma kako. 

Ima znakova i mogu bez preterivanja da kažem, 
da će biti pogodjeni radnici, vozači a i službenici, koji 
će biti bačeni na ulicu. Л sve to zbog besmislenog za- 
stoja u izvršenju odnosno neizvršenju Zakona o a- 
grarnoj  reformi. 

Pošto stvar ne dolazi do realizovanja te se eks- 
propriacija odugovlači, narod je izgubio strpljenje, 
buni se prebacujući obmanjivanje sa lažnim obeća- 
njima. 

Ima još momenata gde izbija negodovanje zem- 
Ijoposednika ili njihovih organa protivu onih, koji su 
se sa ozbiljnošću založili za Zakon o agrarnoj refor- 
mi i za njegovo izvršenje. 

Znaci ovog negodovanja vidni su ili nevidni, ali 
su takvi da ih oni kojih se tiče, u toliko više osećaju. 
Već od poslednjih izbora u opštinske odbore jasno 
se pokazalo da to odgovara istini. 

Ma kako to bilo, narodna je želja i zahtev, da se 
agrarna reforma sprovodi u punom obimu, te eks- 
propriacija šuma definitivno izvrši. Narod je začuden 
činjenicom, da se je izvršila ekspropriacija kod naši); 
državljana, dok je kod stranaca nastupio zastoj. 

Sprovodenje Zakona o agrarnoj reformi nije 
želja pojedinaca ili dvaju lica. Nju žele agrarni inte- 
resenti i opštine što su već i pismenim i brzojavnim 
puteni dokumentirale na naslov državne i banovinsko 
vlasti; tražio je i Banski savet na svojim sednicatna 
u Ljubljani, a traže i opštine sreza Novo-meškog, ko. 
jih se tiče preko ove pretstavke, a na koju su stavljeni 
potpisi pretsednika tih opština. Stečene šume neka 
se podele pod upravom opština, čije uravljanje bi tre- 
bala Kr. banska uprava da kontroliše. Kucnuo je po. 
slednji čas nakon toliko godina razmišljanja i prou- 
čavanja, da se pitanje ekspropriacije šuma definitivno 
reši, tako da bude što shodnije i korisnije za agrarne 
interesente. A Kraljevsku vladu molim da agrarnu 
reformu u tom pravcu izvrši i definitivno okonča da 
se to pitanje već jednom skine sa dnevnog reda. 1/. 
javljujem, da ću glasati za predloženi budžet Mini- 
starstva poljoprivrede. (Odobravanje i pljeskanje). 

Potpretscdnik Karlo Kovačević: Ima reč narodni 
poslanik g. Anton  Cerer. 

Anton Cerer: Gospodje narodni poslanci, v vseh 
agrarnih državah po celem svetu, se posveča najve 
čja pažnja pri razpravi o državnem proračunu res 
ru Ministarstva poljoprivrede. Ako bi se posvečalo ma. 
lo več razumevanje vodstvu privredne politike tudi 
v naiši državi, potem bi se morala posvetiti večja paž- 
nja in skrb za to ministrstvo in za napredak kme- 
tijstva. Na žalost pa moram konstatirati, da si je to 
nr'jvažnejše ministrstvo pri nas vedno preveč zane- 
marjalo in da so mu stavljene v proračunu zelo ma- 
lenkostna sredstva na razpolago za dosego tako va- 
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nih gospodarskih ciljev. Zato ni čudo, da ministr- 
stvo poljoprivrede svojemu visokemu namenu ni mo- 
<r]n v zadostni meri odgovarjati, ali vsaj ne v oni 
meri, kakor je naš kmetski narod pričakoval. Prizna- 
ti moramo, da se je s tem malim kar je bilo na raz- 
polago, mno^o ustvarjalo. Biti moramo lojalni in pri- 
znati moramo vlodi, da je v teku leta rešilo defini- 
tivno razdolžitev kmeta. Ni sicer ta zakon povsem i- 
dealan, ker ni zadovoljil ne upnika ne dolžnika. Ven- 
dar zakon je dal pravilen pravec, in razbil iluzije, da 
se bodo dugovi brisali. Postavljen je princip da mora 
vsakdo svoje obveznosti plačati. S primerno obrestno 
mero in amortizacijsko dobo je omogočeno kmetu, da 
bo svoje dolgove polagoma odplačeval, ako se vsaj 
za malo gospodarske razmere poboljšajo. Naša dolž- 
nost pa mora biti da pažljivo sledimo gospodarska 
vprašanja ter stojimo kmetu vedno ob strani, da pa- 
zimo na njegove plačilne zmožnosti in da mu v slu- 
čr-jn potrebe ponovno pomagamo. Naš kmet je tako 
ponosen, da ne mara da se mu kaj podari, ali on pri- 
Cakuje od Narodne skupščine da ga v teh težkih dneh 
gospodarskega zastoja ohrani, da mu očuva njegovo 
zeml jo od katere živi ves naš narod. Mi, /rosoodje, ima- 
mo dolžnost, da naš kmet, hrani vse v tej državi, da 
paizimo. da ne propade i ne smemo dopustiti, da se 
ea prežene iz njegove zemlje, da ira spravimo v obup 
Гп v obupna delanja. Na ta način bi izpodkopavali 
trdne temelie naše države in jo Ernali v anarhijo. Vsa 
tr, fakta je imela pred očmi vlada ."•. dr. Milana Srš- 
kiča, ki je za obvarovanje nažeera kmeta izdala pri- 
merno zakonsko odredbo. Prepričan sem. da ta ured- 
ba še ni rešilr- definitivno vnrašenje razdolžitve naše- 
p-a kmeta. Temu vprašanju bo morala Kraljevska vla- 
da posvečati vso svojo pozornost in bristooiti kon- 
verziji kmetskih dolgov, v razmerju z današnio vred- 
nostjo posestva. Ako se ostane samo nri sedanji ured- 
bi, potem smo katastrofo samo odložili ne pa jo tu- 
di oreorečili. Prepričan sem. da dokler se ne reši vpra- 
š-mie kmečkih dolirov in dokler se ne reši in osiffura 
obstoi kmečkih posestev, ni motroč nodvi"- našega 
gospodarstva in zbolišanje težkih gosoodarskih raz- 
mer. Ako dvitrnemo kmeta se bodo opomoele in dvig- 
nele' vse ostale gospodarske prinose. Zato se država 
ne sme bati nikakih žrtev, ker je le to glavni pogoj 
za nlen obstoj in napredek. 

Gospodje, znano ie deistvo. da je padel prvi v 
stisko vsled gospodarske krize naš kmet. Ko so kme- 
tu pošla vsa sredstva, so bili prizadeti obrtniki, tr- 
govci in industrija. Ako hočemo sedaj ob dvanajsti 
uri rešiti naše erospodarstvo, moramo prvo ozdraviti 
dom in gospodarstvo našega kmeta, osposobiti ga 
moramo za gospodarsko življenje, da bode močon 
in čvrst v oporo državi in vsem stanovom. Ko bo Kra- 
ljevska vlada pretresala gospodarski načrt, mora v 
prvi vrsti skrbiti za kmečko gospodarstvo in za nje- 
gov napredek. Kmečkemu stanu je treba dati mož- 
nost in priliko, da pri tem delu sam odloča in sode- 
luie. Zato je nujna potreba, da se za kmeta ustanove 
polioprivredne zbornice. Kakor imajo danas vsi sta- 
novi v državi svoie strokovne zbornice, prav triko 
bi moral tudi kmečki slan imeti svoio zbornico. Zato 
poziviiam Kralievsko vlado, da tei moji opravičeni 
zahtevi čimprej urodi. Danes se nikdo ne zmeni z.r« 
to, da bi se organizirala produkriia in prodala kmeč- 
kih nroi/vo'lov. Nikdo ne organizira izvoz, da. bi se 
dosegle boljše cene. Kmet je prepušten na milost m 
nemilost spekulativni trgovini posameznikov, ki se 
ne brigajo za dobrobit našega kmeta, ampak samo za 

svojo korist. Šele zakonito stanovska zbornica, bo 
lahko potem strokovnih organizacij, organizirala ra- 
cionalno produkcijo in dosegla ugodnejše cene kmeč- 
kih produktov. Mnogo se v tem domu govori o lju- 
bezni do kmeta, ali ta ljubezen se mora izraziti tudi 
v dejanskem zanimanju in v pomoči. 

Potpreiscdnik Karlo Kovačević; Molim vas, go- 
spodine poslanice, dai završite. 

Anton Cerer (nastavlja): Takoj bom gotov. .laz 
se čudim, da je tako važno ministrstvo, kakor je po- 
ljoprivredno, že 6 msecev brez resornega ministra. 
Vsakdo se mora čuditi, da se temu najvažnejšemu re- 
soru posveča tako malo važnosti. Že 6 mesecev so V 
tem Ministrstvu nič ne dela. Koliko važnih trenutkov 
je bilo že v tem času zamujenih zatO apeliram na spo- 
štovanega gospoda ministra predsednika Nikola l'zu 
novica s prošnjo, da posveti kmetijskemu ministrstvu 
vso svoje pažnjo, da cela vlada prouči vse možnosti, 
da se dvigne kmečko gospodarstvo. Obrniti se mora 
vsa pozornost na naše selo, ker le od tam mora priti 
ozdravljenje celokupnega našega gospodarstva. 

V nadi, da bo moj apel našel dovelj razumevanja, 
izjavljam, da bom glasoval za proračun ministr-tvo 
poljoprivrede, čeprav sem mnenja, da je z pzirpm na 
važnost in potrebe kmečkega stanu preskromno dati- 
ran. (Pl jeskanje). 

Potprctscdnik Karlo Kovačević: Ima reč narodni 
poslanik g. Josip Stažič. 

Josip Stažič: Gospodo narodni poslanici, kada 
Bovek vidi ovaj budžet Ministarstva poljoprivrede i 
ovih 101 milion predvidenih za ovo Ministarstvo i ne- 
hotice se pita, kakvo smo mi zemlja, da se ovome Mi- 
nistarstvu najmanje brica posvećuje? 

Gospodo, to nije čudo. kakav je bio sistem kod 
nas, da se ovome stanju nikakva pažnja ne posveću- 
je. Zato nije čudo da u poljoprivredi stojimo danas 
ovako, kako stojimo. Koliko ima zameraka i kritike 
našoj poljoprivrednoj politici, čovek bi morao da 
govori ne nekoliko sati, nego nekoliko godina. Ali 
jedna od najvažnijih zameraka Ministarstvu polio- 
nrivrede jeste ta da već jedanput, te poljoprivredne 
škole reorganizu.femo i da ih stavimo pa solidne te- 
melje, da jedanput te škole mogu davati sposobne i 
valjane ljude, koji će biti u stanju, da vode poljopri- 
vrednu politiku u narodu. 

Da vam skrenem pažnju na fakultetsko dobro u 
Zagrebu. Kada mi svi znamo, da ovde postoji zakon 
o a<rrarnoj reformi, pitamo se, zašto je ono fakul- 
tetsko dobro tako uređeno? Tamo dolaze studenti pa 
gledaiu kako se u veliko vodi gospodarstvo. Nnrde 
ne vide studenti fakultetskog dobra, da je uređeno 
malo seljačko cospodorstvo, i to u raznim tipovima, 
naprimer u jednoj kulturi, u drueDJ kulturi, trećoj 
kulturi i n četvrtoj kulturi. Ali šta ćemo zato tamo 
viditi: kako stoji tamo jedn^. staja koja košta 2 i po 
miliona dinara, ede se lednim potezom sve krave ot- 
kače od lanon Vrlo važno d« gosooda studenti nauče 
kako se 200—250 krava nioeu lednim potezom ot- 
kačiti! Ko će od seljaka imati u svojoj staji toliko 
krava? 

Osim tora, gospodo, kad mi vidimo strahotu i 
očaj kako dolaze ti nespremni daći u narod onda mo- 
rom učiniti krupnu zamerku ovom Ministarstvu, što 
ne posvećuie ovoj stvari veću pažniu. Ja sam bio 
prisutan kada je inspektor Pozaiić pitao iednocr sed- 
rnofodišniee veterinara, t. i veterinara koji je sedam 
p-odina bio u praksi ■— to je bio slučoi u mome kra- 
ju — da li je konstatdvao tamo slinavku. Jesam, od- 
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g-ovono je veterinar. A znate li vi uopšte, šta je sli- 
navke, pitao je dalje g. inspektor. U praksi već se- 
dam godina veterinar kazao je': ja je nisam nikad vi- 
deo, ali znam iz knjiga. I taj sedmogodišnji veterinar 
počeo je pripovedati, da uopšte nije video slinavku, 
da se nikad nije zato interesovao. Gospodo, mogu da 
vam ispričan još jednu stvar da vidite, kakvi su ti 
poljoprivredni stručnjaci. Jedanput sam bio kao uči- 
telj  prisutan  predavanju  jednoga  od  ovih  poljopri- 
vrednih   stručnjaka,   koje   je   držao   seljacima   pre- 
davanje o plugovima obrtačima. .Jedan seljak rekao 
je tada tome stručnjaku: pa, molim vas, vi nam pri- 
povedate o obrtačima, ali naša seljačka pamet je krat- 
ka, nego ću vam ja dati moje konje, pa da nam vi 
pokažete, kako se to radi. Stručnjak je na to kazao: 
ja to ne znam, ja znam pripovedati iz knjiga, ali ne 
umem, da vam  pokažem. Nije  to, gospodo,  pripo- 
vest. Ti su ljudi totalno nespremni. Ja sam govorio 
i sa direktorom škole, o gospodarstvu vidio sam da 
je  nespreman, jer i sam  imam kao poljoprivrednik 
jedno svoje malo imanje u kome radim, i ja ne go- 
vorim napamet nego iz iskustva, da bih skrenuo paž 
nju odgovornima, da se u ovoj zemlji ne sme ići tim 
putem. To je skandal  i sramota. Čast časnim  izuze- 
cima! Ja ovde ne generališem, ima ih vrlo dobrih ali 
ima ih toliko loših, da ovi loši zasenjuju one dobre 
mo nove grofovije, da se na njih bacaju kojekakvi či- 
njenica neosporna u koju uopšte veruje čitav naš na- 
rod. I, gospodo, pitamo se takode šta će nam takve 
škole, ja sam sam nastavnik i nisam protiv škole, ja 
sam dapače zato, da se što više podižu, naročito po- 
ljoprivredne škole, ali ne ovako kako su one danas 
uređene! Ja sam jedanput napisao jedan članak i re- 
kao, da smo mi grofove proterali. ali da sada stvara- 
mo nove grofovije, da se na njih bacaju kojekakvi či- 
novnici i da uživaju na tim dobrima. Kako je dams, 
neka vam služi samo jedan primer. Kod mene  ima 
jedna poljoprivredna škola sa šestomesečnim tečale- 
vima za muške i ženske. Muškarci dolaze u ovu ško- 
lu preko zime, kad uopšte prestane svaki poljonn- 
vredni rad, tamo se teoretiše, pričaju se Markovi ko- 
naci. Kad dođe dak kući, vi znate kako je to, seljak 
pa ni intelektualac ne može da sve shvati, ako mu se 
praktično ne pokaže, vidi se, da su tih šest meseci 
nrošli bez ikakve koristi. A znate li koliko takva ško- 
la košta godišnje? Jedan milion dinara u budžetu ba- 
novinskom. I ja mislim, gospodo, kad bismo mi po- 
čeli nabrajati sve to, ne znam kad bismo stali u kriti- 
ci  Ministarstva  poljoprivrede,  jer,  gospodo,  nije  ni 
čudo kad vidite da svuda i na svakom mestu riema 
interesa za to, kad vidite, toliki nemar za to Ministir- 
stvo, pa zato nije ni   čudo što se nalazimo u jednoj 
tako.očajnoj poljoprivrednoj krizi koja danas vlada 
u narodu. 

Zato i kažem da tu nema .sistematskog rada, ne- 
ma konstruktivnog rada, sve se čini bez ikakvop- si- 
stema. Menjaju se ministri na tome položaju. Ne pi- 
ta se da li su oni stručnjaci i nigde ne vidimo, da ic 
u poljoprivrednoj politici udaren neki dobar i te- 
meljan pravac. Zbog sveca topa ja izjavljujem da ne- 
mam poverenja, jer ne vidim da će se u pogledu na- 
rodne poljoprivrede ići boljim nutevima. i zato ela- 
sam protivu ovoea budžeta. (Odobravanje na levic'V 

Pnfpretsednik Karlo Kovačević: Reč ima narodni 
poslanik g. Vladimir Krstić. 

Владнмир Крстић: Господо пародин послапн- 
ци, буџет Мипистарстпа пољоприпреде тако je ма- 
лн ла изгледа као да у нашој земл.н има 85% лру- 

гих професија a ne земљорадника. Ja сам мишље- 
ња да нарочиту пажњу треба обратити нашем за- 
другарству, које треба да кредитира земљорад- 
нике и да се такође организује продаја пољопри- 
предиих продуката, како би сел^ак за своје произ- 
воде, за које je стварно уложио велики труд могао 
mro повољније цепе да добије. 

Господо иародни послапици, ja сам исто тако 
и за то.да се сељаку обезбедп један минимум зем- 
л>е, a поред овога и довол>ан број стоке и алата, 
јер сељак без свега тога не може нн да егзистира. 

Треба обратити нарочиту пажњу na оплемење- 
иа семена и њихову куповииу, као и na приплодна 
грла. Јер као што знате, ona nama Плада пати од 
чекнх експера^а n стручњака n, као што се зна, та 
се грла купују у иностранству, те изгледа увек да 
комисијски и подвозни трошкови износе 10 пута 
Biime, пего тто коштају сама грла. 

Тако исто треба натем земљораднику колико 
се може изићи у сусрет за време поплава n града. 
Јер у оно време кад on страда и кад on внди свој 
труд упропашћен, опда му стварпо треба и по- 
моћи. Има још иешто што највише интересује 
земл>орадн11ка, a то je раздужење сел.ака. 

Ja мпслпм да je крајње време да се доиесе је- 
дан добар закоп o раздужењу нашег земЛ)Орад- 
ника; с обзпром дау нашојземљи има 85% земл>о- 
радника, na je право да му се посвети пажња, јер ои 
пије крпв mro се задужпвао у времеиу, кад су 
п.егови производи били на цени, a треба да враћа 
дугове у времену кад своје производс продајо у 
6ecueir>e. 

Тако нсто, господо народни посланици, треп;1 
обезбедити нашим виноградарима продају вина. 
Јер кад се може бенефнцирати извесном броју пи- 
вара у нашој земљн, na право je да се помогие и 
namiiM виноградарцма, да сиоје виио уновчавају 
no цени коју бпи стварпо n заслужују. 

Ja hy завршити мој говор, a na крају ћу Ka- 
sarn, кад у овој земљи могу да се- индустријалци 
и ciie друге професије бенефицирају, од којих na- 
ma земља нма прнхода у порезп свега 120 мили- 
она, a земљораднпк плаћа порезе 600 мнлиона ди- 
пара, мислнм да o њему треба воднти рачуна, и 
o његовим стварпим потребама, тако да и он види 
да у овом Дому водимо рачуна o њему, и да се o 
њему стварпо старамо. Алп ja, господо. налазим да 
ова Влада ne посвећује довољно пажње земљорад- 
нику и зато hy гласати против овога буџета. (Одо- 
бравање на левици). 

Пптпрстссдппк Карло Ковачевић: Има реч 
иародпп  пбсланик г.  Албпи Комап. 

Albin Koman: Nekolicina narodnih poslanika po- 
dnela je u Finansijskom odboru predlog za osnivanje 
poljoprivrednih komora. Odviše bi bilo izneti razloge 
i motive, zašto su potrebne poljoprivredne komore u 
seljačkoj državi. Po tome pitanju bilo je toliko već 
pitano i govoreno od strane političkih, stručnih i sta- 
leških ljudi i organizacija, da bi bilo suvišno još je- 
danput sve ponoviti, jer je svakome koji se interesuje 
za narodni život, sve ovo dobro poznato. 

Kako imadu svoje komore već skoro svi staleži, 
pa bili još tako malobrojni u našoj državi, a koji ih 
još nemaju, dobiće ih, te molim gospodina Ministra da 
usvoji predlog amandmana za Finansijski zakon za 
1934/35 godinu koga su pomenuta gospoda narodni 
poslanici podneli Finansijskom odboru. Jednako mo- 
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lim  ćelu   Narodnu skupštinu da bi glasala za pod- 
neti predlog. 

Želeo bih još da napomenem jedno pitanje koje 
se.tiče osiguranja za starost našeg mnogobrojnog 
a siromašnog seljačkog staleža. Kako se veći seljački 

di usled množenja naroda parceliraju, to dobiva- 
mo iz dana u dan više naših malih seljačkih poseda 
koji jedva izdrdžavaju svoje famiiij. Time dobivamo 
nov socijalni problem, kako obezbediti one stare se- 
ljake koji su predali posed svojoj deci ili one koji su 
kao radnici radili na seljačkom posedu i koji su bez 
imanja. Ovaj problem je na našem selu veoma aktu- 
alan, icr se svaki dan množe parnice između roditelja 
i mlađeg posednika, njihovih sinova ili kćeri. Koliko 

ina, ubistava se dešava zbog toga nanašem selu! 
Molim g. Ministra poljoprivrede da bi se pozabavio 
i ovim pitanjem, te da bi podneo predlog za osigu- 
ranje seljaka  za starost. 

Još jednu bih stvar napomenuo a to je, osigurava- 
juća društva protiv-požara. Smatram da treba da 
ustanovi svoja osiguravajuća društva protiv požara 
država ili samouprave. Skoro sva postojeća osigura- 
vajuća društva su inostrana poduzeća sa inostranim 
kapitalom. Ogroman godišnji profit ide na taj način 
u inostranstvo, što ne umanjuje samo naš narodni 
imetak, nego ugrožava našu narodnu valutu. Ovo pi- 
tanje je tako daleko sazrelo, da država i samouprave 
ne bi smele ni časa više čekati sa osnivanjem osigu- 
ravajućih društava protiv požara, —zato molim go- 
spodina Ministra, da pripremi zakon za osnivanje osi- 
guravajućih   društava  kod  kojih  će  biti   osiguranje 
obavezno. ,,. . : 

Izjavljujem da ću glasati za budžet Ministarstva 
poljoprivrede. (Pljeskanje). 

Потпретседичк Карло Ковачевић: Има реч г. 
Животије Јевтић. 
Животиде JeBTiih: Господо народни послани- 

ци, са овога места за нреме генералне буџетске 
дебате, слушали смо сву господу уважеие говор- 
мике, који су изјављивали, да je nama земл.а пре- 
тежно пољопривредна и да у њој живи 85% no- 
љопрџвредника,    који се баве искључиво зе.мл.о- 

,ом, и од тога себе и своју породицу издржа- 
вају. Ca' ове говорнице чули су се гласови, да je 
наш земљорадиик даиас, под овако тешком депре- 
сијом филансијске, економске и привредне кризе, 

чеп >■ безизлазан положај, н да je данас ње- 
гово стаље врло тешко, и теже него пкада до сад 

AKO зађемо no селима, ми ћемо вндетп стра- 
шну слику иашег земљорадиика, саи поцепаи, го, 
бос и без икаквих средстава за живот. 

AKO упоредимо нашу пољопривреду од upe 
20 годипа и сада, ми ћемо видети да ona још спа- 
ва на мртвој тачци, и nel.e се пробудити све дотле, 
док год се "ие приступи озбиљној мери, да се no- 
љопривреда подигне na највиши степен, који ona 
треба да   заузме.    Кад велимо да  je nama земл.а 

привредна, онда се са правом питамо: Зашто 
буџет Министарства пол.опр11вреде за буцетску 

55 овако мали? Уместо да je овај буџет no 
цифарској величини одмах после буџета Мини- 
старстиа војске n морнарице, саобраћаја, финан- 
сија и просвете, он долази у последњи ред и једва 

[же   цифру од 101,714.704 динара,    a што je 
[лосније,     Maibii  je  него  прошле  годипе  за 
",.070 Динара. AKO сте, господо, прегдедали 

овај буџет, ви сте видели, да cv расходи државне 
нистрације 63.835.396 динара, a расходи др- 

жавно-привредних устаиова 37,959.313 дппара, те, 
према томе изгледа, господо, да се овај буџег 
своди на плате чимовника и намештеиика, иабавку 
K 'ицеларијског материјала и ипвептара н издржа- 
иаи.е разних угледних дрбара и т. д. Али, госпо- 
дОј uehere наћи нигде позицију за набавку пољо- 
привредних cii|)ai!a и алата, сортименско ноће, као 
n добру пасмину стоке. 

Господо, nam пољопривредник u сада оре 
своје п.пве дрвеном ралицом, овако je код naic у 
naniiiM крајевима, a какво je јадно то орање, које 
дрвена ралица рре? Ono je плитко, песложено, и 
чи.м je neka суша, ono се iicnapii, a чнм већа Kn- 
ina оно се отрави, na у место да у jecen кола крче 
од кукуруза, оно обрнуто газди крче црева од 
глади. 

Видећемо, да се још и дапас випоградп прска- 
ју босиљком, јер ne могу виноградари да пабаве 
прскалице, због TOPA што су исувише скупе. 

Један гвоздени плуг данас кошта 500^650 ди- 
нара, a једна прскалица за виноград 450—600 ди- 
иара. Е, сад, узмите, господо, колико наш земљо- 
радник треба да прода кукуруза no 50 дипара од 
сто килограма за 650 динара, a колико пшенице no 
80 днпара од 100 кгр., да би купио ове справе, као 
и Д|)уге1 које су му потребне као пасупшп хлеб. 
Сад се питамо; шта ke за порез, прирез и друге 
Дажбине, које он у својој кући мора да чини преко 
годнпе за издржавањс себе и своје породпце? 

Господип Мииистар пол.опрпнреде требао je 
да предвиди у буџету за иабавку плугова, прскали- 
ца и других пољопривредних справа бар 30—40 
иилиона динара, и да се пољопривредницима усту- 
пи no цени коштања од комада франко фабрика, 
a царниу, колико буде изнела од комада, да држа- 
na ciiocn сама. Ha тај иачнп, no тако пижој цени 
омогућило би се сваком земљораднику да пабави 
потребпе čupane n алат. 

Господо, сви сте ви жнвн сведоци да Бугарска 
кроз нашу земљу извози возовима за иностран- 
ство чувено грожђе „афус-алн" и туче рекорд у 
ценама, док je, господо, нажалост ово грожђе код 
нас мало познато. Сада у последње нреме почела 
се производња калемова ове в|)сте no расадници- 
ма n то у мањој колнчиии, и уместо да се раздаје 
пољопривредницима no минималној цени, ono се 
продаје, господо, no 1—1,20 дннара no комаду, a 
ово je за садање прилике исувише скупо, и onaj, 
који би требао да набави ову врсту лозе, ие може 
услед скупоће. 

Треба настојати да се нз расадника пол.опри- 
иредпицима раздају калемопи воћа no мнпималној 
цеип n омогући свакоме да може да пабави, док 
су иеђутим n овде високе uene. 

Треба настојати да се у сваком месту или бар 
општини поставе тријерске станице u да се да мо- 
гућност сваком земљораднику да своје жито, пре 
nero mro he ra да засеје очнсти.од граора и ку- 
коља. 11a raj начин држава би могла увек na стра- 
ној пијаци да се појави са добрим житом и тпме 
да аодигне uene житу, mro бн земљораднику до- 
нело веће користи. 

Господо, једно пајгоре зло за namer земљо- 
радника je тр што му сваке године страда летина 
од елементарних непогода, било поплаве било су- 
me или туче-града. Потребпо je u ja молнм госпо- 
дина Minincrpa пољопривреде да се што mie до- 
nece закоп o осигурању од елементарних непогода 
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земљорадничких производа и да се образује један 
фонд, у коме he се приход прикупљати уз порез 
као прирез, од сваког пореског обнезника, те би 
се na тај пачнп омогућило снаком no.i>onpiinpe,iiiii- 
ку да у случају непогоде и уништења летине при- 
мн 100*, a ие као до сада да му усев страда, a он 
чека у очајању идућу летину, na ко зпа како he и 
тада iipoliii. Господо, na пашу necpeliv, jecenac су 
грдне свиње полипсале како дебеле тако и мрша- 
ве и тнме je nam произвођач мпого оштећсп, a и 
сама држава јер je извоз подбацио. 

Потребно je било да се у буџету предвиди бар 
3—5 мплпопа динара за набавку серума и пароду 
у случају потребе раздели бесплатпо, a и путем о- 
државања курсева треба обучити и саме земл.о- 
раднике и сточаре да знају сами стоку да шгфица- 
ју у случају болести, a ne да nx задесп песпремне 
као сада. 

Господо, мп и сада имамо крајева где се гајп 
само ситна рогата стока. Опи за бол.у стоку и ne 
знају, Потребно je да се у ову сврху v буеџту пред- 
види потребна сума. 

Код napinje Г)Г)2 стоји за одржавап.е предава- 
ња са демонстрацијама и указнвање прве помоћи 
оболелој стоцп 4 хил.аде дппара. 

Код партаје 663 стоји: „FloMoli за упшулу н у- 
бијену стоку од заразе n сузбијање сточпе зара- 
зе динара 40 хпл.ада." 

Kao што видите ово je тако пезпатпа сума за 
цпл. за KOJU je памеп.епо да се са њом ne може 
mi покушати, a камо ли чекатп пека стварпа помоћ. 

Треба пастојатп да се nam зеиљораднички 
пропзвод пласира na страним пијацама и гиме да 
му се повисе цене. 

Треба у извесним крајевима набавити добру 
пасмппу стоке за приплод и раздати добрпм сто- 
чарима уз обавезу да су дужни, ко добије бикове, 
бесплатпо пустатп бикове за прпплод, a ко добпје 
краве да je обавезан да одгајепе младупце уступа 
другим и тако бп се у свима крајевима name земл,е 
подигла добра пасмина стоке. 

Господо, свима вама je позпато да паш зем- 
љорадник, када дотера преко лета свој пронзвод 
na nnjann, on га продаје пошто иу цену одрсде 
трговцн као купци, a то je једпо велико зло. Ja 
молпм господина Мшглстра да у споразуму са Ми- 
нистром трговине одржава uene пољопривредним 
производима опакве какве on заслужује и ne до- 
зволи да се несавесним шпекулацијама штети про- 
ИЗВОђач, јер се детавало да се од произвођача 
купи жито потто-зашто, a ono се na берзп котпра 
дупло. 

Потребно je да г. Мишгстар поведе впше р^- 
чуна o ucnn шећерне рспе, коју nam земљорад- 
ппк увелико производп n ne дозволп да се од 
земл.орадппка репа одузпма, пошто-затто. Beli да 
се цена репи одреди n да cv фабрике обавезпе о- 
дређену цепу да плате. 

Дешава се увек да пољрпривредник ne може 
од једпог хектара земл.е коју je репом засадио да 
отплатп im узетп предујам, a o пеком прпходу за 
овај уложени труд и рад, да н ne говорпм. 

Морам да пагласим да се врло мало води ра- 
чуна, a готово пи мало o селекцпјп жита за сетву, 
a o овоме треба озбил.по повестп рачуна јср добар 
род може да буде од доброг семена. 

Кад je жпто добро, опда пам je лако да сг 
појавимо na страним   пијацама   као конкуренти, 

mro све ово иде за папредак name полЈОпривре- 
де. Треба настојатн путем пропаганде a и давап.ем 
помоћи да се подпгпу 1)убришта радн правилнијег 
n рентабилнијег искоришћавања стајског ђубрета 
јер овако као што nam пољопривредник hy6pe ч\-- 
ва н искоришћује, on од њега нема скоро нАкакве 
користи. 

Господо, псто тако данас се налазе v тешком 
и безпзлазпом положају услед крнзе и наше за- 
патлпје, ситпи трговцп n радници, те je неопхо- 
дно потребпо узети nx у заштиту, створнти им 
кредит no повољним условима и допети им 1едан 
закоп o заштити од превелпке камате и зеленаш- 
ких капџп. 

Господо, свестап сам да je потребпа штедња 
данас вите nero икада досада, алп ne могу да се 
помпрпм с тим, да се штедн опде где не треба nm- 
дети, a где треба, ту се ne штеди. He мислим да се 
буџет овог Министарства треба да повећа новим 
паметпма, Beli мпслнм да се треба noBeliaru на p;i- 
чуп других ресорпнх мпппстарстава. 

C обзиром na време које je сада a li прилпсе V 
којима се палазимо, нзјавл>у.|ем да hv гласати за 
буџет, алп молпм rocno.uma Министра да ову мо'. 
ју добронамерну критику прими знању и поведе 
рачуна o њој у току извршења буџета. ГОдобрава- 
п>с и пл>ес1<аи>е). 

Потпретседиик Карло Ковачевић: Нма реч 
г. др KeiiRVhCMiili. 

Др. Ннкола Кешел.евнћ: Господо, наша землл 
која je углавном пол>опривредна земл.а v овоме 
буџету има целокупап нзпос na пољопривреду 
свега у сумн од 101 милион динара. Међутим пи- 
дели сте и чули ових дана, како се са милионима 
за друге цнл.еве и корупцнју код неких Других no- 
сора лако тнтра, a овде где onaj буџет треба ш 
буде памеп>еп опоме mro je најглавније v iiauioi 
земл.п, iiamoj ползопрппредп u нашем сол,аку м 
je on скресап n пресечеп као нигде na другом'Ме. 
crv. To je, као што рекох, укупна сума, кој\- ie ni 
ma Влада пашла за потребпо да се одредм за uainv 
полЈОпривреду; a кад узмете у обзпр н то да i* 
адиигагстрација у томе буџету заступљена са 60«i 
a само остатак од 40'/? иде na упапрс1)ење no i,,/ 
прпвреде, опда je тај однос још ropu, a недал 
Владе за пату поллпривреду jom се rope „ тежо 
oceha и увп1)а nero што то na први поглед изгледа 

Да се ne би попављало ono тто je овде гово- 
рено o сарајевској aijiepn, која he сама ла Kpajv 
крајева материјално коштати вшпе nero целоку- 
nan овај буџет na пол.опрпвреду, xohv да нагла- 
сим само то да стање пије imuna бол.е иц у'un- 
гим крајевима name земл>е и да има и тамо таквих 
афера, Јер када се узме у обзпр да je тај и такаа 
систем у току 14 годнпа владао и у свима Другин 
крајевима и да nama администрација и поред" ак- 
га старања да je оправдати, пије могла то да спре. 
чп. Бпло би потребпо да се томе злу једаипут ста' 
ne na пут n да се дефинитивно једаред заврши -: 

nmaibeM лпквидацпје аграрне реформе. M^v- 
mM, од доиошења Закона o ликвидацији аграрне 
реформе, ja не зпам зашто се je у севериим Kpa. 
јевима name отапбнпе стало са извршењем тога 
Закона. Kao mro пидпте, господо, Beh пекол)гко ne* 
сецп мп немамо Минжтра пољопрпнреде ono je без 
главе, јер га je пајпре заступао Претседипх владе 
a сада га заступа другп мнппстар којн у та ПитаАа 
ne улазн, јер пема MorvhnocTn за то, a овај ресор 
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по.ЂопривЈзеде iioiiyii)eH je тек онажо да се каже да 
и ту и.ма неки министар који исшто радн! Изгледа 
ми да та рачуиица и погађање, ко Ке доНи за миии- 
стра пољопрнвреде омета ма какав рад у томе ре- 
сору и из тога се може закључити да Влада сматра 
,1a тај ресор mije тако ни важан. 
Ме1)утим, стање ликвидације аграрне реформе 

у иашим северним крајевима, овако како се даиас 
ирши са одређивањем разних максимума велепо- 
седницима, којима се оставља готово све, ne само 
да то питање није решено у правцу његовог по- 
бољшаша, него су још увек очувада такозвана у- 
зориа имања велепоседи и готово свакоме веле- 
поседнику који има 2—3 коња нлн 2—3 свиње о- 
ставља се максимум и супермаксимум земље! Бла- 
годарећи тој и таквој иолитици стварају се n нови 
велепоседници и ми видимо да појединци v сенеп- 
ним крајевима, који су дошли голи као прст, да 
имају данас no стотине јутара земље. И ne само 
да ти људи нису земљорадници, пего пнсу пи na- 
ши држављапи и с тиме се праве пајвеИе шкепула- 
ције. Чак сс у последњс време говори и чује да 
Н оии људи који су из милоср1)а пуштени v пашу 
земљу, јер су пз Немачке протерапи, подпгли чп- 
таву хајку икупују огремне комплексе земље код 
нас, a ви знате да je то тачно. 

И сад су они одједаппут постали земљорад- 
ници, и ако никад нити су то били пити су земљу 
радили. Они иеће ни сада земљу радити али he ек- 
сплоатисати нашу државу и народ na једап пајвар- 
варскији начин. Осим тога има и таквих људи, би- 
."j да су иашп држављани нлн ne, којн се сада у- 
дружују да заједпички (^аде, пажалост уз припо- 
Moh политичких личности, n откупљују земл.у та- 
ко да у појединим срезовима кма људи, којл има- 
'ff чак no 700 јутара земље сада, a који upe пет 
година нису ималп пи повца, ни имања пи једног 
јутра земл>е, нити икаквог капитала. 

Ha тај начин оваквим удруживањем и оргапи- 
зован>ем скупљају све више земље, тако да he у 
иашој земљи бити образован једап ред земљопо- 
седника какав у целом свету ne постоји. 

Видимо да je у погледу извршен.а arpapne 
реформе Министарство пољопривреде престало са 
извођењем, не врши одузимање земље од велепо- 
седника нити даје земљу онима који треба да je 
добнју и да je раде, a долазе до земље шпекулап- 
ги, који не мнсле добро пи пашој земљи im napo- 
ду и који све више n више купују земљу тако да 
стварају иову врсту поседника тако велику и ona- 
сну каква не постоји пи у једпој другој држави. 

Да би се показала обратпа страна како се вла- 
,i,-i стара за земљорадника до дапас пије издато 
инкакво правило нити тумачење за разјашњење 
закона o заштити земљорадника. Ja сам прошлога 
пута показао да судовн тумаче na разни пачпи 
спорове и има мпогнх места да се врше продаје 
земљорадничких имања и за приватна потражива- 
ња без обзира na закон o заштити земљорадника. 
Ja сам показао два до три примера из којих сте 
видели да се сељацима судски продаје имање за 
приватна потраживања, и то у разннм крајевииа 
и иа разис иачипе. И Министарство пољопривре- 
ле пије се постарало да na једап кратак пачин — 
иије ту потребна читава књига — него v кратком 
упуству од 50 реди објави, шта сељаци имају да 
отплаћују no закону o заштити земљорапика, та- 
ко да би сељаци то разумелп. 

A ja hy показати како један од иаших пов- 
чаиих завода, једпа од пашнх бапака, како издаје 
цедуље овакве (показујући) и нредлаже дужппку 
да извесно доброчипство, n то mije завод, којн се 
сматра зеленашкн — шаље овакве цедул.е једипо 
у циљу да се пзпгра закоп o заштиги земљорад- 
ника. 

Упућује нм овај образац да га потпншу даће 
уредпо плаћатп своја дуговања са \0'/i иптереса 
и ако цео свет зпа да je иптерес jacno npomtcan 
закопом. 

Опда му miiiiv једпо љубазцо пнсмо у коме се 
каже: 

Г.  Тома   Радојчпп,  ратар,  Товаришево 
Пре него што on пздалп na утужење Пашу ме- 

ницу од дип позпвамо Вас у интересу Ва- 
шем да исту у року од 5 дана уредпте, јер пар- 
бенц трошкови врло зпатпо. 

Сад да видите, како ти лл ди и у којој (jiopMii 
ОВО све тумаче. „Тома Радојчип. paraj), Товарише- 
во    одпоспо ако пеплатите  10',   камате које 
raj закон прописује, ми ћемо мепицу утужити na 
here опда иггак морати платити цео дуг .... 

AKO мислите да je raj закон изашао ради тога 
да неморате камату плаћати онда here скупу 
школарину платитп .... Ono зиап.а и равнања ра- 
ди, a да бп се пз заблуде у којој се палазпте осве- 
стнли... 

ETO, na такав се начпп претп сељациМа одузн- 
ма и продајс земл.а n имање п.ихово и ЊИХОВИХ 
породица MiiMo свих постојеИих закона. 

Алн имамо ми још једну другу ствар. Bn зпа- 
те да постоји још један велики број добровоља- 
ца н пеких иптересепата no поједшшм oinirnina- 
ма, које би требало na првом месту снабдетп зем- 
,'bOM, али Миппстарство уместо да то пптање рс- 
гулише и да се ти бедни л>уди спабду земл.ом 
краткнм путем, оставл.а то питап.е перешепо п у- 
цењују људе разппм колаудацпоппм комисијама 
кад.треба да изврше политички пригписа« јављ^ју 
иптересептима да je дошла колаудациона комисија 
нли чак KOMiicnja за одузимање земл.е, n поједип- 
цнма су одузнмапе пресуде и решења o додел.ено- 
ме землтшту, док Министарство np.io често про- 
ТНВу тога milina ne може да учини. 

Имате, господо, jom једпу ствар. Одлуком 
Мипистарског савета Ђ.Бр. 34480 прпзпата су бп- 
ла пзвеспа права и за добровољце n мпоге нашс 
грађане нз Црне Pope, Omi су на рснову закона 
добилн земл.у и пастапнлп се као добровол>ци, али 
Правплппком од 1-XII-1928 г. ти л.уди, који су no 
7—8 година или 5—(> година или макар и једап даи 
пре Правилпика добили били као добровол.ЦИ зем- 
л^у да je уживају, лишавају се нај^данпут сад тога 
свога права, земља им се одузнма и дапас ти ллдп 
који су дошли ко добропол.ци и аграрни интерет 
cenrn под условпма, који су важили no тадашњим 
закоиима, морају да плаћају добивену земљу, Koja 
им се оспорава, И лишавају се права које нм je за- 
Kon дао. Вероиатпо и сигурно да иноги ти људи 
ne on отишли ca cBora старог опвишта, да се npe- 
селЈавају и да стварају себн кућу иа повој земљи 
коју добију, само да су зпалп да he TO право да 
им се доцпије одузпма. Велпка je пеправда учи- 
њепа добровол.цнма, a парочито добровољцима 
из Црпе Горе који су бнли у Амерпци a које je 
позвала црпогорска влада, да o своме трошку до- 
ђу н којнма je дато свечапо обећаше да he пм се 



670 XXX РЕДОВНИ САСТЛНАК — 9 МАРТЛ  1934. 

признати добровољачка права и дати земља за 
пасељавање, само ако наши остану победноци, и 
који су верујући тим обе11ањима, дошли овамо и 
настанили се у тим крајевима. 

Tu су људн дошли, и.има се признало, онн су 
се населилн, a данас се rone ca тога земљишта), кад 
су већ no 10—12 годииа седелн и створили себи no- 
ва огњншта, то нм се земљишто дамас одуаима. 
Кад je нзвршеио уједињење, дато пм je свечаио 
обећање да he сви бивши закони, сва бивша права 
n сна бивша решења цриогорске влвде, Велике на- 
родпе скупигпше која je онако вшешкн пришла 
ујед||њеп>у, безуотовпо битн поштоваиа. Ово што 
се сад ради то je неиоштовап.е тих одредаба и р-1- 
шења Велике народне скушитиие у Подгорицп И 
Народне скупштнне Крал>ев1111е Југославпје. A сад 
се дошло до тога да се тим људима одузима земља 
и onu су лишеии свпх права која су ималп. Ha тај 
качин код нас се стварају хил>аде просјака којп су 
нзгубилп и ono своје спромашпо огњпште у Црној 
Горп. 

Имате даље још друге снромахе без земље a то 
су такозванп аграрпн интересептп, опи који су се 
населпли и ужннају пзвеспе прпвнлегпје у погледу 
плаћања порезе,   као и они који су сами   купилп 
земљу под извеспим условима. Ти су услови дапас 
врло тешми за њих. Њнма су учињше пзвесне олак- 
шице у погледу плаћања пореза и других дажбииа, 
и данас тим олакшицама истиче рок.   Бпло би no- 
требно да Краљевока влада, дапас када je пајјача 
криза, те олакшнце продужп тпм сиромакима бар 
за две-трп године, јер iie иначе пропасти услед не- 
могућности да те обавезе плаЈшју. Код waic се цела 
та ствар као што видите из буџета, ради с брда C 
дола. Чак mije im ono o мему ce радн већ 15 годпна 
плапскп проведепо, nero ce ради с времена Ha вре- 
ме, тако да читава та пптап.а која су ce могла ре- 
шити за две до три годнне, још nn дашс шгсу ре- 
mena,   na ће npolui n пдућнх 15 годиша и пастаће 
опет каква афера као caipajescKa док ce то питање 
lieiun ако га вп будете решавали. Ме^утим, како ми 
иемамо уопште приивредаог плана, свакоме je јасно, 
na и пама којн ннсмо стручп.ацц да ce пз целокуп- 
пога прегледа пол>опр11вреде у целоме свету, за one 
људе којп чптају и xohe да ce баве полптиком, ja- 
eno, да приђреда у пашој земљи мора да ce. преори- 
јептпше.   Код nac пнко пи прстом да мрдпе и да 
укаже na ту ствар.   Mn папример пмамо пајблаго- 
дариије клпматске и терепске услове да пам може 
једппо Калифорнија кошкурнсатп. Ми имамо најбо- 
л>е услове да можемо производпти од субтропскпх 
до северних плодова које земл>а даје. Међутнм ни- 
ко ce mije посшраб да то разрадп и донесе што ripe 
raj плап. ,lep ако шеко то ripe nac уради, ми ћемо 
бити прегажепп, na кад то ne урадпмо na нреме бн- 
he доцкан после јер ћемо дотлс оспромашптп. Код 
нас ce мало зна за једну брапжу: лековито биље. 
Mn би моглп CTornne мплпопа родппш-е да прода- 
јемо тог биља. Mn пмамо ншолико десетппа хи- 
л^ада километара    површпне 'na коме те лековнте 
6илл<е једимо у свету успевају и ппгде више ce не 
налааи и не може да ce raje сем код nac. И када бп 
ce култура тога и другог лековптог биљз к'),ч нас ра- 
Звила и када би ce развпло и воћарсгвр, поиртарство 
n жшинарство,   оида код na; ne би било кризе и 
могли би na врло брз n јефтин начпп свс то да cnpo- 
ведемо. Потрошња хлеба у свету према медппип- 
ским статнстпкама јако опада ne због крп.н', него 

због повећане потрошње воћа и поврћа. Ta ce на- 
вика све више и јаче шнри после para no целом 
свету, na ce o том мора водпти рачуна и благов] 
мепо приспособптп пашу привреду mj новој по- 
тражњи и кавикама потрошача наших и иностраиих. 

Ja најенергичшје протествујем противу тога 
riito сеобуставпло дељење земл)е (тима којп немају 
земл)е, a нарочито аграрним интерасентима n 
бровољцима. Јер, изгледа да опи.ма којима су ce не- 
(оада обећавала златиа брда и којим су сенекада 
певале пеоме, које даиас кимо »е чита, изгледа да 
тим људима mije дато ппшта сем тих песама. 1 
жим да ce ne само ne обуставља делење земљипиа 
аграрппм пптересеитима n сиромашним људима И3 
оппх мсста који пемају земљишта, него и добро- 
вољцима, овпм одмах после ii)iix и да ce то најенер- 
пичније спроооди, те да ce то питање једанпут за- 
врши и престане са злоупотребама n корупцијом 
која ce зацарпла и у том тпању као n у свима дру- 
гима. 

Незадово,1>ап радом у arpapnoj реформи и по- 
литикам која ce води уопште, од стране владе и 
ваше већине, изјављујеМ дане могу гласати за авај 
буџет. (Одобравање na леницп). 

Потпретседиик Карло КовачевиК: Има реч 
r. Миљан Радоњић. 

Мнљан Радоњнћ: Господо, ja hy да прогово- 
рим неколико речи o овом истом питању, d коме 
je сада говорио и г. Ксшел.евпћ. Кад с.мо, госпо- 
до, код тога питања p добровољцима, хоћу одмах 
да кажем да ne сматрам доброврљцем оне људе који 
су били грађани некадашњих слободннх наших 
држава, Краљевине Србпјс и Црне Горе. Али, го- 
сподо, овде нам ce одмах поставЛ)а једно друго 
питање: Да ли има пута и начина да ce оним гра- 
ђанима, из оће две државе, који су доброво 
дошли na далеког света у земљу да ce за ii.v боре 
да им ce учини накна ta макар н другим путем. 

Кад je објавлЈеп Балкански рат, из Америке 
ce пријавио велики број Црпогораца — ne знам 
баш тачно колико — али знам да je ипак у Аме- 
рици било око 10 до 12 хилзада Црногораца — ;i 
пзјавили су жел.у да дођу у своју отаџбит и ту да 
учествују у рату, али да псмају средстава да дођу. 
Тражили су да им ce даду подвозна средства. ! 
да iiM je одговорила да мм та средства не може 
ставити на располагање и да пх стога Daspeiiiafia 
обанезе, a onaj од ii>n\ ко са.м може своји.м сред- 
стии.ма, да he no сиршетку рата, ако икако б 
могуће, добити накнаду путем којпм ce то uv u 
МОГЛО. Великп број ових људи дошао je и учо- 
ствовао у рату, na ce no свршетку рата опет вра- 
ino у Ам^ерику. За време Светскога para, и влада 
Краљевине Србије и влада Црпе Горе апеловали 
су na nam живаљ у Америци да v mro већем бро- 

■ју дођу у дбмовину. Чак су тамо слате n извеснс 
делегацнје које су доводиле naine ллде отуда који 
су у imme случајева и смрт na овом путу нашли. 
Ja мпслим да iie сваки од naine браће из Шумадије 
сетнтн ce како су пепрпјател.скп сумарени пото- 
пилн паше лађе са добровољцима код Медове. По- 
сле свршетка рата влада Краљевине Срба; Xpi 
n Словенаца донела je одлуку да ce свима овим 
Л.удима којн су дошлп o своме трошку из Амери- 
ке призпаду праВа добр6вол>аца. Ha основу тих \ - 
верења која су они добпли као добровољци, онп су 
добнли землЈу у северппм крајевима и тамо ce насе- 
лио једаи всликп број њпхов. Ja сам тада бпо чи- 
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новник Министарства аграра и знам да се тада вр- 
ло иитензииио раднло иа томе да се тамо насели 
mro већи број ових људи и да се тамо устанн. Ви 
зиагге шта зиачи да се onaj каш сиромашни свет та- 
м.) нса/сели. To свакако значи једиу вслнку добит 
«е само за raj свст »ero и за државу. Кад су се ти 
л-улјИ тамо населили, дата им je грађа за подизање 
кућа и оии су с то.м грађом били задужени, имали 
су да je исплате. Доциије je Краљевска влада донс- 
ла одлуку да им се одузму доброволЈачка права и 
да они ту зелгљу имају платити. 

Господо, ако буду они плаћали ове земље, a 
као што сам рекао морају да плаћају и грађу коју 
су добилн за куће, na прирез, порез, будите уве- 
репи да они не могу то издржати и да lie све бнти 
раселЈено, a ако се раселе и оду са новог огњишта, 
па старо огњиште они су већ раскућили, и једно 
и друго ii бити he безку1111ицн. Држава пема рачу- 
na да те л>уде поново раскући, јер, као што сам 
рекао, ако буду морали поново плаћати и те зем- 
л>е, онда he те земље поново до11И у руке оних, 
за које ии Краљевска влада ne би желела да дођу 
до   тих   земал.а. 

Ja бих молно господина Минисфа пољопри- 
вреде да предложи Краљевској влади да прими 
амандмаи, који je он, како сам чуо, поднео влади, 
да илада ослободи њих тих плаћања. Ово може 
урадити у толико пре што mije у питању велики 
број људи, који рефлектирају, нема пх више од 
две до три стотине. Господо, и национални интерес 
ове землзе тражи да ти л.уди остану тамо. ,lep се 
овде ие ради o останку од данас до сутра, него 
се поставл>а питање, ima he бнти прсле ero и 
двеста година. Ja мислим да ти насел>еници, као 
сиромашни, нису 1\1ожда довољно за срце прира- 
сли оним домородцима. Али где су v пнтању Beiin 
лржавни интереси, преко тога ее мора прећи. Ja 
бих дакле, поново замолио господина Митстра 
да   посвети  овоме питању своју пуну пажњу. 

Ja сам пмао овде да кажсм још много што 
шта али то je лепо изложио предговорник те исто 
говорити сматрам за непотребно. 

Ja hy, господо, гласати за овај буџет, ма да ne 
видим да je шта унето за name крајеве, али није 
иного пи за друге, na hy 'у тој пади очекивати 
боље    прилике  када  се  буде   могло.   (Жнво  одо- 
бравање). 

Потпретседпик др. Коста Поповић: Има реч 
мародии   послапик господип Фердо Шега. 

Ferdo Šej^a: Gospodo narodni poslanici, u glav- 
noj raspravi našeg državnog proračuna, obrazložio 
sam svoje stanovište o napretku naših gradova, sada 
pak želim iznijeti svoje misli, kako da unapredimo 
svoju poljoprivredu, a time da pridignemo naše naj- 
šire slojeve pučanstva, naš seljački stalež. 

Moje je uvjerenje, da sada, u vrijeme upravo 
katastrofalnog padanja cijene naših poljoprivrednih 
proizvoda, a napose žitarica i blaga, a uz to oteščan 
Izvoz istih u inozemstvo, moramo nastojati da to na- 
doknadimo nekim drugim sredstvima. 

Moje je uvjerenje, da to možemo postići samo 
unapređenjem naše domaće poljoprivredne industri- 
je u širem smislu i time u savezu unapređenja proiz- 
vodnje industrijskih poljoprivrednih sirovina u našoj 
državi. 

Gospodo, u osobitom interesu naše plaćevne bi- 
lanse leži, da što više smanjimo uvoz strane robe, 
a što viće povećamo naš izvoz. U tom pogledu imamo 

još mnogo toga popraviti. Htio bih ovde upozoriti 
na važnu činjenicu, da naša država, i ako poglavito 
poljoprivredna, troši još prevelike svote za uvoz 
stranih industrijskih biljaka, koje bi lako mogli uz- 
gajiti kod kuće. Time bi s jedne strane popravili 
našu plaćevnu bilansu, s druge strane dali zarade se- 
ljačkom pučanstvu, a ujedno bi se oslobodili od ino- 
stranstva i osigurali našu narodnu odbranu dovolj- 
nom unutarnjom proizvodnjom. 

Usporedo i povećanjem domaće proizvodnje in- 
dustrijskog bilja imalo bi se ići i za povećanjem kapa- 
citeta naše poljoprivredne industrije, koja u mnogim 
granama nije danas u stanju da pokrije naše domaće 
potrebe. 

U prvoni redu htio bi upozoriti na mogućnost 
povećanja proizvodnje uljevitog bilja. Za pokriće po- 
treba naše industrije ulja, mi uvozimo velike količine 
stranog sjemena uljarica. Tako smo, od godine 1929 
do 1932 uvezli svega 7.646 vagona uljanica u vred- 
nosti od 251.5 milijuna dinara. U isto vrijeme je vri- 
jednost po nama izvezenog uljevitog sjemenja izna- 
šala 18 milijuna, dakle smo bili pasivni za 233 mili- 
juna dinara. To je veoma porazna činjenica, jer nam 
veli, da mi kao čisto poljoprivredna zemlja nijesmo 
bili u stanju ni namiriti svoje domaće potrebe, a kamo 
li izvesti svoje proizvode u inostranstvo. Za namire- 
nje gore navedene količine uljarica mogli bi mi kod 
nas zasijanu površinu sa uljevitim biljkama više nego 
podvostručiti, t.j. povećati za 30—40.000 ha. Time bi 
naš seljak našao zarade, a novac bi ostao u našoj 
državi. 

Gospodo, kako je velika ova svota, koju smo u 
poslednje četiri godine platiti u inostranstvo, vidi se 
po tome, što je u isto vrijeme izvoz naših sušenih 
šljiva predstavljao vrijedndost od 225 milijuna di- 
nara. Znači, dakle, da ni prihodi jedne tako važne 
poljoprivredne grane kao što je proizvodnja suhih 
šljiva nijesu dostajali da kupimo u niostranstvu u- 
Ijarice, koje smo lako mogli proizvesti kod nas. 

Sta više uvozimo još i znatne količine jestivog i 
tehničkog ulja u vrijednosti od 38 milijuna dinara, 
a godine 1932 od 14.5 milijuna dinara, dok je u isto 
vrijeme'naš izvoz iznašao godine 1931: 7 milijuna, 
a godine 1932 4 i 3/4 milijuna dinara. Prema tome bi 
dakle naše tvornice ulja mogle još znatno povećati 
svoj kapacitet i u slučaju da sjeme uljarica kupuju u 
zemlji, a time bi se mogao još znatno povećati do- 
hodak našega seljaka. 

Međutim ne leži samo problem kulture uljevitog 
bilja u tome, da se namire naše domaće potrebe, nego 
obzirom na pad cijena žitaricama, mogla bi se u 
ovoj kulturi naći bolja unosnost s obzirom na izvoz 
U   inostranstvo. 

Tu treba uzeti u obzir da zapadno-evropske zem- 
lje danas uvažaju vrlo znatne količine uljarica: Nje- 
mačka, Belgija, Francuska, Engleska, Italija i Holan- 
dija uvezle su god. 1931 samo lanenog sjemenja 
158.466 vagona. To je vanredno velika količina, ako 
se uzme da mi godišnje uvažamo 2.000 vagona ulje- 
vitog sjemenja. 

Gospodo, što se tiče soje, uvezla je godine 1931 
sama Njemačka preko 100.000 vagona. Sojino ulje se 
upotrebljava u Njemačkoj u velikim količinama za 
proizvodnju umjetnog masla-margarina. 

Kraj toga nastala je poteškoća u tome, što se 
soja gotovo isključivo uvaža iz Kine (Mandžurije) 
i Koreje. Uslijed ratnih zapletaja i predominicije Ja- 
pana, oteščan je uvoz soje u Evropu, a osim toga 
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namjera je danas u tome, da se sirovine kupuju ondje, 
kamo se mogu izvažati i drugi vlastiti proizvodi i u 
tome leži mogućnost osiguranja našega izvoza ulje- 
vitog sjemenja u neke zapadno evropske zemlje. Kraj 
toga se primjerice naša soja pokazala kakvoćom 
znatno boljom od mandžurske, po izjednačenosti ro- 
be i po većem sadržaju ulja. 

Gospodo, po svemu izloženom vidi se, da kod 
nas postoje svi preduvjeti za znatno povećanje kul- 
ture uljevitog bilja, te u vezi s time popravak materi- 
jalnog stanja našega seljaštva. Kako je međutim ulje- 
vito bilje takoreći monopolni proizvod, čije cijene 
mogu diktirati kartelisane tvornice ulja, to će biti 
od velike važnosti, da se bezuvjetno traži kontroli- 
ranje sjetve sa zajamčenom najnižom cijenom. Pro- 
izvođačima ulja treba država s druge strane izaći u 
susret znatnim sniženjem železničke tarife, jer bez 
toga neće biti moguće povećanje kulture. 

Gospodo, poznalo mi je, da u poslednje vrije- 
me postoji kod Ministarstva poljoprivrede poseban 
fond za unapređenje kulture uljarica, koji međutim, 
istom ove godine, kako izgledi:«, namjerava početi dje- 
latnijim radom oko pronalaska biljnih vrsta i kultu- 
re, tako, tla bi se osigurali i odgovarajući prihodi, 
budući da se dohodak ne može samo osnivati na vi- 
sokim cijenama, nego u prvom redu na dobrim ka- 
kvoćama. 

Gospodo, u pogledu ostalih industrijskih biljaka, 
mora se naročito spomenuti velika vrijednost uveze- 
nog pamuka (god. 1931; 112.5 milijuna dinara). 1 ta 
kultura ima lijepih mogućnosti u Vardarskoj banovi- 
ni, pak će trebati, da se i u tom pravcu mnogo uradi, 
kako bi se smanjila ova ogromna stavka uvoza i ti- 
me oslobodila od inostranstva. Osim pamuka moćiće 
se povećati proizvodnja lana i konoplje u sjevernim 
krajevima, kao što bi trebalo ispitati mogućnost kul- 
ture jute u našoj državi, što se n. pr. danas pokuša- 
va li Nemačkoj. U vezi sa povećanjem kulture pamu- 
ka,, lana i konoplje, porasla bi i proizvodnja uljenog 
sjemena od ovih kultura. 

Gospodo, u Dalmaciji postoji mogućnost po- 
pravka proizvodnje buhača za koji postoji danas vrlo 
velik;:! potražnja, a jedini proizvođač osim nas je Ja- 
pan. Istina Japanci su brzo shvatili važnost ove kul- 
ture, tako, da je kod njih proizvodnja porasla od 
180 vagona god. 1921 na 750 vagona god. 1931. Po- 
većanjem proizvodnje buhača i popravkom njegove 
kvalitete, mogla bi se sanirati čitava poljoprivredna 
Dalmacija, jer bi za nju mogli poslići i do 100 mili- 
juna dinara. 

Nadajući se da će se uvažili ovi moji najbolje na- 
mjerni predloži i primjedbe, to u lom uvjerenju gla- 
sujem za proračun Ministarstva poljoprivrede. (Odo- 
bravanje). 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Reč ima na- 
rodni poslanik g. dr. Juraj Cenkić. (Glasovi: Nije ov- 
de!). Ima reč g. Vladimir Šiijegović 

Владимнр Шиљеговић: Господо народни no- 
сланици, узимајући ријеч v буџету Мпнистарства 
пољопривреде, сматрам за потребно да изнесем не- 
ке опаске опћег карактера и да укажем на извје- 
cne  потреое  мога  среза. 

Beh толико пута je у овоме Дому било ријечн 
o тешкоћама n невољама, под којима nam тсжак 
живи. Из ове певол^е и кризе НИКЛИ cv мпогоброј- 
im проблеми, који су ријешавани, a пеки су рнJe- 
menu; допошење Закона o регулисању тежачких 
дугова и других закона, 

Због изузетно тешких економских прилика и 
времена у коме je закон допешен, сумњам да ће 
дати one резултате који се од тога закопа очекују. 
Тиме нећу да кажем да mije добро што je донет 
закон, али држим да се с њиме одоцнило. Одоцни- 
ло се no моме мишљењу и зато, што mije нмао ко 
na време да укаже на сву опасност од презадуже- 
nocrn тежака, која je у namoj аграрној земљи фа- 
тална за цијелу привреду. Ако се и указивало иа 
ту опасност, то указивање nnje потицало од ауто- 
ритативних лнца, која би била толико спажна да 
скрену меродавним дужну пажњу na опасност, која 
се ближила. 

Држим да би ствар друкчије изгледала да je 
у даноме часу постојала институција, каква посто- 
ји готово код свих других сталежа у пашој земљи, 
a то je пољопривредна комора, и да би она била 
у стању да многа пнтања, која дапас, n поред нај- 
боље воље Краљевске владе, ne дају очекиване ре- 
зултата, бол^ pnjemn. 

Доба просперитета и доба коњунктуре засјс- 
пило je свима очи. To je доба инвестиција код тс- 
жака: куповина земље no високој цијени, зидање 
стаја, набавка стоке и алата, једпом ријечи један 
колосалаи напредак код тежака. 

Ha другој страни ницале су дакако банке као 
печурке n финансирање тежака no једпом камат- 
њаку, који nn онда nnje био у складу са тежа- 
ковом моћи, јер je достизао цифру и до 40''", a 
пспод 25 није га пи било no приватним бапкама. 

Криза пије долазила постепено, uro такорећи 
npeaco ноћп je захватпла тежаке и цеие тежачким 
производима су се за једну годину срозале за .50' i 
тако да je пастала катастрофа у тежачкпм прора- 
чупима. У очекиваљу, да he се цене прошзводима 
поправитп omi су још годину — две одговарали 
својим обавезама, али цјепе iie да су се nonpa- 
виле, него су ишле све ниже, док нису достигле до- 
тле да се за 10 динара продаје 50 комада jaja или 
за килу ћуретине да тежак добијс 4 динара, a ca 
житом како стоји, знамо свп. 

Међутим, на другој страпи код банака je ствар 
стојала друкчнје: one су и даље папла^пвале iiu- 
терес no старом обпчају n то оправдавале високим 
режијама и другпм дажбинама, a тежаку, камату 
претвориле у главницу и све тако до допошеи.а 
Закона o регулисању тежачких дугова. Господо, 
да се у п1)аво време, т.ј. кад je пастала ова огромпа 
разлика у цепама тежамкнх пропзвода и висиии 
камата, допео закоп, сличап данашњим законима, 
којп су донети у onoj Скупштини, као Закои o 
макспмпрању камате и Закоп o режпјскнм трош- 
ковнма банака, увјерен сам да питање тежачких 
дугова ne би данас mi постојало или бар ие у 
овој (|)орми како je дапас. 

Добре жел.е као н извјеспе корнсти од оспи- 
вања Arpapne бапке ne могу се nopehu, али развој 
прилика, које су утицале на рад те корисне уста- 
пове, такође су пореметиле правилно функцио- 
imcaii.e псте. Оснивање задруга за пољопривредни 
кредпт n друге кредитне задруге, прежнвл.ују те- 
шке часове, како са гледишта кредитирања, тако и 
са идејпог ■ гледншта задругарства, јер изузима- 
њем истих испод Закопа o заштити земљорадни- 
ка, тежак каже: да он постоји због задруга, a ;ie 
обратпо. 

1 i у овом кредитирању, криза je учинила своје. 
Тежак je например добио од задруге 4.000 динара, 
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да купи краву, и дао je сав новац за добру краву, 
али кад иије могао из других срестава да под- 
мирује обавезу, он je истерао краву, и још и теле, 
али су му иа" пијаци платили највише 800—1000 
оинара. Тимс се створило нерасположење и upe- 
ма задрузи,   a зашто mije крив im тежак, im за- 
друга. 

Излажући оио, није ми намера да критикујем 
рад ни прошлих, a ни ове владе, него молнм Кра- 
љевску владу да поклони дужну пажњу иитањима 
која су од животног нптереса no тежака, те да се 
створи један аграрно-привредни план v који бн 
ушла сва ona питања, којима смо ми v стању дати 
оиакав ток и правац, какав ће бити v складу са 
ннтересима највећег дијела и стуба ове иаше зем- 
ље, тежака, јер чинећи то, дајемо му уједно и фи- 
зичку и духовну сиагу, да издржи у onoj гигантској 
борби и да лакше сачека решење оних проблема, 
који су у склопу општих светских проблема на 
које ми не можемо утицати у тој мери, na да им 
дамо онакав ток какав бн желелн. 

У низу питања за која држим да би се могла 
поволлјо решити, сматрам за иотребио, да пека 
подвучем, која се односе na мој срез. Један део 
босанско-дубичког Среза лежи на ушћу реке Уне 
у Саву. Ha томе земл.итту живи око 500 породица. 
Taj крај je толико изложен поплави, да je права 
реткост, да ти људн саберу жетиу, a врло се че- 
сто дешава да и lio два до три пуга морају сејати. 

Држава скоро сваке годане чинп издатке од 
200 000 аииара за прехрану тога становииштва. О- 
сим тога отписује им се пореза што државиог што 
бановинског и олштшоког око 300.000 дннара. Са 
гом свотом за 2 до 3 године успјешно би се извело 
обезбеђеље од поплаие, чиме би отиали издаци 33 
прехрану, a и порез бн се убирао. 

Друго, да се изврши ревизија катастра, која 
6и донела' користи и правилну расподелу пореза. 
Даље, да се код извођења јавних радова обрати 
нарочита пажша на мелиорационе радове и да ти 
радови  имају вите привредни него социјални ка- 
[Јактер. 

Јер го-сподо, код поделе авих кредита за Јавне 
радове изгледа, како cm чуо из експозеа господи- 
на Министра, да су сви ти креднти подељени тако, 
да се упогребе за оправку путева. Господо, то je 
no моме уверењу једно погрешно схватање саме 
тежње за извођење ових радова. Јер, господо, није 
правилан пут, a уједно сматрам да je незгодно a 
н no мало брука за нас честите људе била да се 
кредитом за јавне радове дамо упослења тежаку, 
јер тежак nuje тај радмнк. Он има своју земљу, 
своју кућу, и он je даиас у тешкој кризи и ми- 
слим да би било потребио да су ти радов преду- 
зети у правцу, да би дали боље резултате у привре- 
диом погледу и уклопили аномалије, које имамо у 
појединим крајевима. Имамо, господо, делова по- 
ред наших река и земл.е поред њих спадају no 
физичком саставу у прву класу, алн сваке године 
иорају им се даватн силне nape за исхрану тога 
света. AKO би ее извели поједини janim амелиора- 
циони радови, онда би се оспособилп тн крајеви 
за јачу производп.у, и то би био једипп правилан 
11VT. 

Имајући пуно повереп.е у Краљевску владу и 
верујуКи да he поклонити пуну пажњу свима im- 
тањима, која су третирана у овом бумету, изјав- 
л>ујем да  hy гласати за овај буџет. (Пљескање). 

Потпретссдти; др. Коста Поповић: Има реч 
г. Хаџи-Тодор Димитријевић. 

Хаџи-Тодор Днмнтријевић: Господо пародни 
посланици, дозволите ми, да се најпре обазрем na 
примедбе господе предговорника из опозиције, KO- 
JU су ме, за време one жучне дебате o Министар- 
ству саобраћаја, нападали na начин, ко.ји ne доли- 
кује im једној опозицијп, која xohe да води памет- 
nv политпку. Један господин из опозиције доба- 
цио je, да сам ja najvpen из Црвеног Крста. To 
je, господо, тешка оптужба. Могу pehu, да ja nn- 
сам најурен, него да сам ja најурио морупциона- 
ine ii3 Црвеног Крета 1!)21 године, и да сам ja учи- 
mio највеће услуге Црвеном Крсту, a преко Цр- 
веног Крста југословенском народу. У ono време, 
кад паш народ mije пмао државу, пего кад je био 
na Крфу, ja сам, у страним земљама na страним je- 
зицнма, пншући огромпе књнжурипе, као што су 
ове, и roiiopelm na страппм језицима, могао да ус- 
пем, да се са таквих конференција н предавања no- 
могпе Црвеном Крсту. И зато сам одликовап нај- 
BCIIHM ордепом. Ово je, господо, званичан opran 
Црвеног Крста, у коме се од речи до речи каже 
ово: (Мплош ДрагоииИ упада у реч). 

„1". Тодор Димитријевић, публициста и књИ' 
жевник, одликовап je истим одличјем још na Крфу. 
Одликован je за његове услуге, које je учппио 
С.Д.Ц.К. држећи конференције na страним језп- 
цима: у Амерлци, Ulnamijii и другим земљама, са 
којпх je послана велика сума новаца — највећа 
што je ико од Срба послао." 

Потпретседпии др. Коста ПоповиК: Господине 
посланиче, ne говорите o томе. Ви нисте тражили 
реч за личну одбрапу, већ да говорите o буџегу 
Мнпистарства поЛ)Опривреде. 

Хаџи-Тодор Дпмнтријевић (наставља): Друго, 
кад je Аустрпја објавила рат Србпји, у својој поти, 
којом образложава, зашто je објавила рат Србији, 
наводи као један од узрока и моју лнчпост. Ево 
вам Аустријске црвепе књпге нз које се то види. 

Потпретссдиик др. Коста Поповнћ: Опомпњем 
вас да говорите o предмету, o буџету Миннстар- 
ства пољопривреде, иначе hy вам одузети реч. 
(Милош ДраговиИ: Где су onoj Америкапкп 2 хп- 
љаде долара?). 

Потпретседиик др. Коста nonoauli: Господипе 
Драговићу, седите на ваше место и пемојте упа- 
дати у реч, a говорпнка попово опомнњем, да ro- 
вори o буџету Мнппстарства  пољопрнвреде. 

Хаџи-Тодор Димнтријевић (наставља): Госпо- 
до (Др. Марко Кожул: Ha коме сте језику ви 
те кп.пге писали?). Ha енглеском, шпанскоМ и nop- 
тугалском. 

Потпретседиик др. Коста noiioBHh: Немојте 
одговарати, господппе посланиче, пего говорите o 
предмету. 

Хаџн-Тодор ДимИтрпјевиИ (паставл.а): Њего- 
во Величанство Краљ, отварајући седнице Народне 
скупштипе, у Својој pemi казао je да ова држава 
постоји na сељаку и"да се треба обратитн парочита 
пажња сељачком положају. Његово Величапство 
Крал. препоручио je да земл.а треба да прппадне 
сел^аку т.ј. опоме који je ради, a на другоме месту, 
да се сељаку мора дати креднт. како би мргао своју 
пол.опрпвреду да усаврши. 

Хиала Богу, ове две године, које су прошле, 
нису остале без икаквог учинка и ми впдпмо да je 
допет закон да земља прнпада земл.орадппку, a 
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на дј^зтом месту да се сељаку, ако ne може за сад 
да се раздужи, онемогући ексекуција, која би до- 
шла, да није дошао закоп o раздужењу земљо- 
радника. To су дне ствари које je ова Скупштина 
учинила и због којих je сељак задовољан. 

Када сам прошле и претпрошле године гово- 
рио o буџету Министарства пољопривреде, онда 

.сам иапоменуо, из мог личног искуства, чиа сам 
видео no другим земљама, чак шта више инду- 
стријским, где се јако помаже пољопривреда и 
споменуо сам Јапан и том приликом су иека го- 
спода казала; „Овај оде чак у Јапап!" Међутим, 
моје прорицање од прве две годипе o Јапану. ви- 
димо да се испунило н да je Јапан дошао к нама, 
a нисам ja отншао у Јапан. Данас видимо, rocim/io, 
да су ме само земл)е блиске Јапану потпуно пре- 
плављене јапанском робом, него смо доживели и 
то, да јапански производи дођу чак и у нашу зем- 
л.у и да Јапан претставља једну опасност за цео 
свет. Ono mro се некад говорило o Риму: Хапи- 
бал аптс портас — сада може да се каже да je 
Јапан анте портас... 

Морам да напоменем, господо народни посла- 
imun, да се у овоме тешком времепу na пол.опрп- 
вреду најмање даје. Чак ima umne, што се тиче 
пољопривреде, наше министарство пољопривреде 
остало je, како народ каже, као удовица. A ви зна- 
те како je тешко када к^ђа остапе без човека, на 
милоЛ и немилост оиих, који xohe да вам нешто 
подметну. Ma да ценим личност господина мини- 
стра Сркуља, можда више него ма кога другога ми- 
nncipa, јер je спреман, објективан, разложен, мо- 
рам да напоменем да се данас v овоме тешком вре- 
мену тешко може водити n једно министарство, a 
камо ли два. Лако je водитп министарство када je 
пуно napa, као што je лако водити кућу, кад je 
много napa. Министарство je као пека модерна же- 
na: Ona много тражи, a готово ппшта ne даје. И 
зат.о je потребно, да се n na ово министарство, 
есенцијелио иинистарство, што се тиче наше по- 
љопривреде, обрати велика пажња и да тај ресор 
ne буде онако упражњен. 

Колико je ono министарство запостављено. ви- 
ди се и према нашем буџету, где na сваких 100 ди- 
napa што ми нздамо, 50 динара иде na чиновнике, 
a свега један динар, као просјаку, na пољопри- 
вреду. 

И онда, господз, како on могли да очекујемо 
неко добро од пољпривреде, кад овако мало пола- 
жемо на њу. Данас ни од једнога предузећа, док 
re у п.ега мпого ие уложп, ne може се очекивати 
иикакве користи. A MU иапротив у нека предузећа 
улажемо мирго, a од њих имшо врло мале к 
сти, a у ово предузеће не улажемо готово ништа и 
ne према гоме не можемо ника«ву клрист за народ 
im очекивати. 

Амерички политичар, o Бријан, KOJU je био 
Kau.iu.'iar за претседника Америчких Сједињених 
Држава, паметпо je у једном свом изборпом ro- 
вору, каз;к): »Заиалите ЛИ све фабрике n СВв ва- 
poniu, a осгшу ли наше фарме, one he nouona ПО- 
дићи na старпм рушешнама, a уништите ли uanie 
фарме, све he пропасти — ocrahe'caMo коров.« II, 
господо, мп смо то u доживели. To се није дого- 
дило Америци, алп се догодило вама. За време pa- 
ra у пашој земл>н све je било vumuieuo, али зато 
iino je кољуктура селлачких; произвбда била до- 
бра; ми-смо у једноме времену после рата имат 

такво благостање у натем пароду које je бпло не- 
запамћшо, Mn омо, дакле, лако тада заборавилн на 
све oue болове u јаде које нам je рат ono донео, a 
го je све учинила наша земљорадња. (Милош Дра- 
roBiih: Само ти ниси био у рату!) Доста једаред са 
mM прекидима! To je један ужа;с, господине Г1р:г- 

отче, шта овај човек ради! 
Потпретседник др. Коста Попопић: Опомињем 

Вас, господине Драговићу, иа ред. (Објашњења из- 
међу Мплоша Драговића u Хаџи-Тодора Димитри- 
јевића), 

Хаџп-Тодор Димитријевнћ (наставл>а): Дозво- 
лите ми, господо, да наставим даље. Morao би ne- 
ко да каже да je тако могао да говорп кандпдат за 
претседника Сједиљеппх Америчких Држава, али 
да го није за name прилике. Ме1)утпм да чујете са- 
да inia каже najnelm амсрички ппдустрпјалац Форд; 
»Призмајем само трп чиниоца у друштву и то: зем- 
љорадњу као ocnoB, ипдустрпју као ibenor помоћ- 
ника, и caoopaliaj као њихову спону. Када погле- 
дамо, господо, стање код нас, ми ћемо вадети да 
наша индустрија није mi na близа помоћник наше 
замљорадње, пего баш напротив да je оиа цари- 
na n картелима постала један прави паразит за na- 
шу землЈОраДњу. 

Што се тиче namera саобраћаја да не улазим у 
све ono mro се јуче овде говорило, довољно je са- 
мо да каисем да наша многа села немају никакве 
путеве, иего да се парод служи речним коритима 
као путевпма. 

Потпретседник др. Коста Поповић: Ваше je 
време истекло, завршите говор. 

Хаџп-Тодор Димитрнјеви!! (наставља) Сада hy 
завршити, још само неколнко мппута. 

Што се тиче наше пољопрпвредне просвете, ми 
ту још rope стојпмо него у осповној настави. У 
другом cpehuuM свету, као што je Јапан, јако по- 
лажу ua пољоприврсдне школе. У моме срезу, који 
има близу 80.000 стаповиика, иема ии једног се- 
л.ака, којп je учио пољбпривредиу школу. Дотле у 
Јапану je сваки трећи сељак прошао кроз пољО' 
привредну школу. Разуме се онда, да и производи 
нашег сељачког парода ne могу да лмају ону про- 
1)У, коју греба да пмају, што ие могу да издрже 
коикуреицију, јер школовал сељак производи бо- 
ље u lenme. Зато ми данас у Београду једемо ка- 
лифоригајске јабуке -- дакле из Калифорније, о- 
дакле je потребио да прођете пола света, да ie 
јабуке дођу до Београда, na пиак калпфориијока 
јабука кма лепшу прођу пего nama у земл>и. To 
je Иедосгатак namer пољопривредаог    иаспигаи. i. 

У целој држав« имамо 26 средп.их пољопри- 
вредних школа. И молпм вас да видите, какав па- 
радовсс nocTujn ca тим пољопривредним школама 
n п.ихоиим уираиама. Тако у самоупраииој Хрнат- 
ској имали смо три полусшривредне школе, које су 
давале за годину дапа свега 20 авршених ученика, 
a да Bu/iine како се то чтшло. Први разред je био 
у Славонској Пржези, други у Петрип.п a трећи у 
Илоку. To, господо народни посланпцп, нема иигде 
na свету u зато дапас je тешко поверитн то caiMO< 
управшш властима, јер наши чииовници, a може 
бити n котрола над њима, ппсу толико дорас m 
да пмамо рнакве самоуправе какве су биле идеал 
у предратној Србији. И дап дањи, у веку радиа, 
uain сељак још оре ралицом. И како се код нас 
пзбацује pa.iuua, norpcouo he битп jom 50 годши 
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дп се п последша ралица избаци из употребе. 
Што се TTi'ie производње свилс, ту господо кол 

иаших прилика не може бити бољих уогова sa ње- 
пу производњу; нарочито je велика потрошња, јер 
свака женска хоће да има свилене чарапе. Mi i 
наша места носе баш то име као: Свилеува, Свилај- 
нац итд., ;; даиас господо, сви гене чарапе коштају 
200 кила кукуруза. И кад ми дамо 200 кила куку- 
руза за једне свилене чарапе, разуме се, не може 
бити напретка ни бољлтка. Ulio се тиче наше no- 
љопривреде ... 

Потпретседник др, Коста nonoBiih: Молим вас, 
господине посланиче, да завршите,   говорите 
21   мипут. 

Хаџи-Тодор Димитрмјсви!! (наставља): За 
минута hy да завршим. 

Господо, nccpcha naiini je v томе, што 
сел.ак производи оамо пшеницу и кукуруз. Међу- 
ти.м, то je могло да буде оида док су постојале 
пустинзе као' Канада, бивша ледева земља; Сибир, 
бивша робијашка колоиија; Аргентина, где су го- 
нили гуанако итд., аЛи даиас, кад су те пустиње 
претвореие у житнице, разуме се да иаш сел>ак »е. 
мпж;- |ржи ону i:      ренцију, која je потреб- 
na. И кад б» nam сељак гладовао, онда не би имали 
ШТа   да ■'",. јер наш сељак,   no прорачуну 
стру.чшака, иоже да изнесе авега 20% својих про- 
извода  на пијацу, док Швајцарски сељак прод! i 

с»ојих пронзвода. И зато наш сел.ак mije у 
стаи.у да плати све оие дажбине и порезе, које 
му се на све стране траже. (Јосип Стажић: Доста 
си говорио!) Лажеш. Пошто ова наша опозицпја 
само хоће да омета ствар ие дозвољавајући чове- 
ку пи уста да отворц, то ja морам да завршим и 
изјављујем да hy гласати за onaj буџет Министар- 
стна  пољопривреде. (Одобравање). 

Пртпретседник др. Коста rionopuli: Има реч 
г. Милош Драговић. 

Милош Драговић: Господо, политика овога 
Министарства од уједињења до данас кије ишла 
одређемим правцем и утврђеним путевима, како би 
io требало да буде у једној пол>опривредној и 

.мрарној змл.и. 
Господо, сва политика у погледу раггарства и 

воћарства кол нас сс проводи прско ср( жих расад- 
цика,  у  којима су-заступљене све гране ратарства 
п воћартва na и сточарства донекле. Ти срески pa- 

;miuii  ка<кви су данас и каква се у њима при- 
вредна  политика данас води, ни мало не одговара- 
ју потребама, које наш марод тр   ia       очекује од 
тих државних установа у уиаПређењу пољопривре; 
де. Оии се обично, као и свуда у нашој државној 

мини-страцији, претворил« у чиста аддшни ipa- 
швна тела, уместо да буду стручне устанбве, и та- 
ко одговарају на акта, подпосе потребне извештаје 
п  податке и викамо vc не баве предметима своје 
струке   на терену поучавајући пожртоовано иаше 

io и подижући га привредно. 
Сточарство не стоји  ии мало боље код нас. 

(Хаџи-Тодор Димитријевић упада у реч.    - Живо 
објашшавање између Милоша Драговића и Хаџи- 
Тодора Димитријевића. — Граја), 

Потирстседпик др. Коста Поповић: Молим вас 
да продужите свој говор. 

Милокј Драговић (паставл.а): И ono Домаће 
па:сми'Нс, коју мм имамо, iiaimi су стручњаци почели 
да упропашћују и и/скорењују гта кам у место тога 
доводе неку пасмину која не може да се аклимати- 

зира ни да одговара нашим прпликама. Множење 
и расплођавање те пасмине no иапшм селимаје upio 
неко] ж .io и нерентабилно. 

Ништа бол>е не стоји наше живинарство, Кад се 
има ua уму да срески расадници постају места где 
се ne показује пут и начин, како да се иаша до- 

ha кокоижа и живина одржи и чува, већ се до- 
влаче неке стране сорте као што je Илимутрок и 
друге врсте, које иису im no иачину издржавања 
дорасле нашој живини a im no продајиој цени, јер 
ис могу да се продаду no оној цени ,по коју се 
продаје nama кокош, коју иарочито Италијани no- 
тражују, 

Немојте, господо, да се чудите, mro код нашег 
сточарства овако иде, кад na челу оделења за сто- 

•ство седи г. Прохаска, који се бави психоло- 
iiiKiiM и окултним наукама и који je ум ero да je 
написао књигу o сточарсттву,   иаписао   књигу »О 
сновима«. Па му je то било мало, непо je сада оти- 
шао у Базел n у Рим да присусгаује седницама Ko- 
je се баве  IHM  пословима 'ii да држи предавања 
o сновима. Дакле, гбсподо, нвмојмо да се чудмо 
што пам тако иде рђаво, кад начелник оделења за 
сточарство иде на предавања мерго o сточарсттву, 
o сновиш. Са.мо бих желео да се провери и исгшга, 
да ли je иа овај пут оти^ао на државни терет или 
u.i свој лични. (МинЉгар грађевина лр. Стјепан 
Сркуљ: Ha свој лични), II ако je на свој лични, 
ипак ra ни мало то не оправдава (Министар ДР- 
Стјспап Сркуљ: Отишао je na млекарски конгрес). 
Онда je добро. 

Ништа болхе не стоји im nama пољопривредна 
политика у одељењу аграра, јер се ево нише од 15 
годп.иа раоправља питање колонизирања и насеља- 
вања добровољаца. Господо, ту иије било плана, 
miTii га даиас пма mnii he ia уопште on m. Ради pe 
све иа парче. Неко се дшас постави на једну зем- 
љу, na га после преместе па другу, na na посде 

ину даиа пребаце на грећу страну или му зем by 
одузму. Мвсто да су се у ко 1онизационој прлитици 
нмали у првоме реду кациона mu интереси, да ое 
нарочито у јужним крајевима извед! гизација, 
као mio je у малшој Србији рађ i још 1889 го- 
дне. Omi су почели такву аолитаку да na Кооову 

ају Херцеговце и Црноп рце, a Банаћанесу 
отерали у планине. Mecro да onora којп се сррдао 
са земљом, који зна шта ће да ради za зем bOM, и KO- 
JI; he видети користи од земље да намести ту, њега 
су бацили у пешчар, ^ onora који се mije бавио 
чис! i bi радњом iieli H сточарством, њега су ба- 
цпли na Косово, где иема никаквих услдва да се 
oaiai сточарством. 

Ja бих са овога меета IIM.IO да ставим примед- 
бу Министарству пољопривреде, mro im малр ne 
води рачуна o пословању Аграрне банке. Ta велика 
баика, која je створена оа највећим циљвм, са нај- 
лепшиЈИ иотивима и за коју е\ крилатоце [етеле ши- 
ром целе name домовине да се уписују акције, mino 
се n тако далеко Дасе директно апеловало na na- 
гриотизам n народ се одазивао у толикој мери да 
je рсновни капптал који je требао да буде 500 мп- 
лиона дппара, уппсаи чнип ми се 700 милиона ди- 
иара n уместо да Аграрна банка данас послује v 

te циљу којп je био истакнут приликим њеиог 
■"■ama, почела je да водп банкарску политику. 

Она je поставила гако тешке услове, да једап се- 
л>ак може доћл до кредита na тај качЈгн mio Ive 
прво спремити од свога iiAialba плапове и таппју и 
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још неке гаратпје. Ja ие зиам за иас у крајевима 
који нмате груитооие књиге за вас je лакше, алм 
код нас где иема mi чсститих тапија, мора се из- 
вестн  геометар да  премери земљиште, да  изради 
илан и да оде «од суда да погврди таппју и да до- 
несе уз друг гаранцију, a није i'm \paii да ли he му 
сс  одобрнти  зајам  ii.ui  iiohe.  Господо,  иризиајте 
да je то страховито штетиа политика према нашем 
сел.ачком народу, који данас у оскуднци кредита 
мора да упире очм највише у Аграриу банку. Госпо- 
до, само један случај да наведсм. Ледаи земл>орад- 
ник из мога среза тражио je од Аграрпе баикс 
100 хнљада динара. Комисија je ишла да му про- 
ценн земл>у и проценила je na 350 хил.ада дннара. 
Аграрна баика, пошто je om подиео тапије и пла- 
нове, одобршш му пс тражених 100 хиљада дјинара 
колнко му je требало да сиоје дугове и.шири  na 
другој страии, нсго му je одобрила 40 хиљада дн- 
uapa, али му je за 40.000 динара покривена теретом 
целокуппа н>егова имовинаа за рачун Аграрпе банке 
()и je остао још (iO.000 динараа дужн, али je постао 
иеспособаи за кредит, јер му ннко више ие верује, 
јер зна да прво долази na реду Аграрна баика и тај 
je чавек тоталпо пропао. Господо, ja мпслнм да овг 
и  овакво  газдовам.е    Arpapire баике ne  може да 
буде неиознато uru од страие Мтгнстартва пољо- 
првреде, јер та баика која je основана да кредити- 
ра иашу пол.ску прнвреду и привреду уопште, баш 
у ово доба најтеже привредне депресије, сматрала 
je за потребио да подигпе своју палату која са на- 
мештајем кошта сигурио оио 60 мнлиона динара. 
C правом свако има да изведе закључке   да   ова 
баика  ннје  испунила свој   поставл.еии  цпл>, исго 
служи улепшавдњу Веограда. .lom, господо, додај- 
те томе да директор Аграрне банкс, како су обја- 
виле »Мале Новпие«  има 122 хиљаде дннара ме- 
сечне плате н, господо, да му опростимо 122 хи- 
љаде динара месечно, али бих желео да зиам, шта 
примају остали члановн уиравиог одбора. Je ли ова 
баика за то да кредитира сељака илн да остварује 
богате дијурпе и масне плате, то je посао који ciia- 
да у делакруг Мпнистарства ПОЉОприсреде, које, 
менн изгледа, више смета прпвредн иего што joj 
користи. 

Ja морам да наисдем један иример; када сам 
био претседтж Косовске области, дошао je Mmm- 
стар r. Франгеш ca војним начелпиком r. Ђурићем и 
обитли колоннју Суви Дол у Срезу грачаничком 
и кад су дошли у Приттину, г. Ђурић само што mi- 
je бацио на меие лрвл.е п камеп.е затто сам ja no- 
клонио из пољоприврсдиог расадЈгика 800 садница 
људима да их посаде прсд својим кућама a он каже: 
Moparo поднзати багрењаре на Косову, Ja сам од- 
говорио: Господиие иачелпиче, водите ви ту поли- 
тику, a нећу ja. Видите, господо да то Мтгистап- 
ство ннје ни до дан данас нашло пута и иачнна 
да искорпсти у пуној иери суме којима располаже 
Аграрна банка. Није, јер тако je, нзгледа у овој 
землуц да ко дочепа комад — благо њему, a KO 
остане без комада — тешко мен.у. Ако се томе при- 
лружи и корупцнја, онда »збогом«. 

Јишта бољс ne стоји ии оа На1)одиом Санкои, 
са њеиим кредитираЉем народне привреде.'Чланов« 
управног и иадзорног одбора мере кредите лицима 
ирема своме накођењу и увереи.у, не воле1111 pa- 
чуна, да ли je лице коме се даје кредит способпо 
да пласира кредит у рентабилиа предузећа или ral- 
je. Зато MU видимо, колико je та полмтика у про- 
текциопизму отишла далеко, кад се дешавају мн- 

лионоси oTimcii поједигаш лицима Koja су узимала 
крел.ит. Ja бнх желео у најбољој намери да пред- 
ложим да се ii3i)a;i,ii један закоп плп уредба... (Ха- 
џп-Тодор MiiMiiTpnjennh упада у реч. — Милош 
Драговић протестује.) 

Ja бнх, господо, предложио да се путем siiKoaa 
и уредаба реши једном за свагда и скине са днсв- 
нога реда аграрна поли-шка у овој државн; да сва- 
ки колоииста н аграрип интереоент дође до eseje 
зомл.е; да се расадиици лоставе na ирактичиу осно- 
ву са практичиом политиком која ће се сироводити 
»a терсну и ca људтша од посла, a иикако од људи 
који he водити админнстрацију. {Хаџи-Тодор Ди- 
Јлитријевић упада у реч. — Оштро објашнЈавање 
изме^у Милоша Драгоиића и Хаџп-Тодора Димп- 
тријевпћа. — Жагор.). 

Потпретседиик др. Коста noiiOBiih: Господиие 
Дшштријевићу, ja вас onoMiiibeM ш ред. Немојте 
спречавати говориика. 

Милош Драговић (паставл^а): Господнне Прет- 
седниче, или ra кааните или iiy ra ja казашти (Вели- 
m жагор и бучнн протести). 

Потиретссдиик др, Коста Поповић: Прекидам 
седницу. 

(После прекида) 
Потпретседиик др. Коста Поповић: Господо, 

настављамо рад. Има реч r, Мнлош Драговић да 
иаставн свој говор. 

Мнлош Драговић (наставља): Ja хоћу, госпо- 
до, да вас упозорим на њихов практичан nocao н 
на њихове практичие сврхе н да се томе послу no- 
свети пуна пажња. Дал^е бих молио да се поклони 
пуиа пажња задругарству, иарочито даиас када je 
ono иеопходно. Молио бих иарочито да се оне 
задруге за пољопривреднн кредит, које -су данак: 
у положају да под повољним услшима иогу кре- 
дитиратн наше земл>орадт1ке, сиабду потребиим 
средствнма било на рачун Класне лутрије било na 
пачуп Аграрне банке и да им се стави у задаггак 
да оргапизују продајиу цену земаллких пронз- 
вода на тај начин што he омогућити земљорадни- 
цима својим крсдитом да ие продају своје промз- 
воде онда кад су они кајефтоиији, него да се пу- 
тем закона омогу1\н нашим земљорадннцима да до- 
1)У до потребне суме поваца која им je иемииоииа 
да њоме подмире државне и друге дажбнне, a да 
не морају продавати своје производе онда када je 
коијуктура пајиеповол.иија. (Одрбраеаље ira ле- 
вицн.). 

Потпретссдичк др. Коста Поповић: Има реч 
иародии посланик г. Врашко Аврамовић. Али само 
десет мипута, г. Аврамови11у. 

Бранко AopaMOBHh: Госиодо народни посла- 
иици, росподин претседавају11И ми je сада нагла- 
сио да могу говорити само десет мгагута. A ви зиа- 
те, да се за десет минута me може богзна шта polui. 
Ипак сматрам да се o буџету Мипистартва ПОЉО- 
прнвреде, које je за нату земл.у ■иајважнпје, мо- 
ра говорнти. Господо народни посланици, у иашој 
землт постоји заттита индустрије и то на разие 
начине тако да та заштнта често изазива велико 
иезадовоЛ)'Ство. To свакако због тога што та зашти- 
Та има свога одјека и у тежини иол.опривредне 
кризе. Заштнта индустрије код нас често пута баш 
доводн и до кулминације пол>опривредну кризу у 
иоједииим гранама name полЈОпривреде. Beh су нам 
бл^тавн разговори и песма o тшарима, јер TO сви 
знамо, али све до данас још иишта imje учињено 
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да сс заштити полуопривреда, да се заштити вино- 
градарство, бар у оној мери колико je то потребно 
да не трпе штету од one заштоте пиварск* инду- 
стрије. 

Господо народми послаимци, ona кародна скуп- 
птина од почетка свога у више прплпка cra/mo je 
истицала да треба да будс планскога рада у пољо- 
привреди и д се једаипут каша пол.опрлвреда ра- 
диклио заштити. И то гтоготову даиас кад'Све ниже 
и ниже нду цене пољоприврелпих производа. У 
буџету Минисгартва пољопривреде цифра, предви- 
ђена за одржање тога Мшшсгарства, толико je ма- 
лена, да се већ п због тога показује једна озбиљ- 
на потреба да се учнип замерка, зашто овом Mmm- 
старству нису датс веће суме да би иогло одгово- 
рити сиојим циљеиима и својим задацима које изи- 
скује од и.ега nauia пол.опривреда. 

Ja молим господина Мипистра полЈОпривреде и 
п.сгово Мииистарство, које има доста стручиих л.у- 
ди, да сс нађе начииа и могућиости na да се прп- 
ступи плаиском раду у том ресору. Изме1)у осталог 
сматрам да je кајважније да се дође до једнога 
закон1а за осигуран>е пољопривреднш производа 
од елементарних игепогода. Нереитабнлност пол>о- 
привреде je очигледна и јасиа, na пам се сталио па- 
меће питање, да ли je могуће да се из дана у дач 
и у будуИе још задржи ona висока земл>ар111га, no- 
рез wa земљу. 

Сматрам и напоиињем, господо, шсподн из 
Миимстарсгва полЈОпрнвЈ^еде да се безуслошго у 
идуИо.ј години доЈуе до закона o пољопр1ГОрел11им 
коморама. Te пол.опрнвредпе коморе и.мале би да 
буду регулатор цепа пољопрИВредних производа, 
у колико je то могуће. 

Говорсћи o раду овога Миннстарсгва у про- 
шлој и претпрошлој годтгн може се истаћн да je 
то Министарстпо успело да се лоУуе до једног за- 
кхжа o заштнти земљорадаика. Taj закон, ма какав 
да je, ипак je извесне корнсги донео земл>орад1П1ч- 
ком народу. Сматрал! да нас тај закон у потпуко- 
сти ne може задопол.ити, да треба радикално ре- 
шти питап.е раздужеЈћа земљорадника 

Сточарство у iramoj зеилм јесте врло вслпка 
и главна фана name пол.огтрпвреде. Toj грани no- 
љопривреде треба обратити велику пажп.у, a na- 
pon ито у погледу извоза нашшх сточарских про- 
извола. 

Исто тако сматрам да ono Мипистарство пмл 
једну велику лужпост, да донесе закои o задругар- 
сгву. Haura држава која je створспа из разппх кра- 
јева, к-оји су припадали разиим утицајима, још и 
дан данашњп нема пзједиачепо задружно злкоио- 
давство. Таиоо у Србпји постоји посебан закон, у пре 
чаистсим крајевима постоје 4—5 разпих зпдружппх 
закона и то за Војводину, Хрватску n Славонију, 
Далмациау, Воопу и Хсрцеговшгу и Слооенију. To се 
мора безусловно изједначитти и то из мпого разло- 
га. Прв-и je разлог да бн се уклониле enc племенске 
подсло. које jom n данас владају у нашем задру- 
гарству. Задружним закоиом мора ое тачио уста- 
онвитм контрола над радом ^алоужнпм, и то на тај 
капшг да држава безусловпо заведе строгу кпптпо- 
лу над радом задругарства. Из којпх разлога? До- 
казало нам се тачпо n v ОгШГГу, ca дога^ајима ono- 
бу и у разним другим центрима да je држава Mo- 
ra савеза који je Гфотао, и v Сарајсву, и у Загре- 
бу и у разним другим центрима да je држава мо- 
paoiai "да плаћа цехове због пеупупгога, ово под 
зпаком навода, »cvnnnie с/гобод1Гог« n »пезависиог« 

задружпог рада. 
To се мора избећи у интересу оиих л.уди зз- 

другара који ипсу кривп mi дужпи и којп he може- 
бнтн, сгнцајем прнлика доћп до гога да и onu пла- 
1'аЈУЈ цехове за неупутан 1)ад, опда када држава 
неће пмати магерпалие могућности да баца милио- 
ne u мшшоне за сапацнју задружпих саиеза'. 

У задругарству и задружагом раду треба да бу- 
де апсолутпа чистоћа рада, подела рада no тппо- 
вима, ne треба да буде пнкаквог сваштарства, mini 
да буде рада у коме се не може тачно да водп коп- 
трола од надлежних, НИТИ од делешраппх делегага 
поједипих задруга na подишњој скупштини. 

Ja овде xohy само да пагласим и молпм г. Ми- 
нистра пољопривреде да пма на уму да je прошле 
године једпа група пародиих  посламика  Доднела 
пптеЈшелацпју Министарству пол.ппрниреде u тра- 
жила анкету пад пезакопигим радом у Главпом са- 
везу српских земљорадппчкпх задруга. Овом При- 
лихом консгапгујем, колико ми je познагго, да je та 
аикета која je била одређена од Г. Мпппстра пол.о- 
прмвреде вршила извесно време рад и кадзор, а.ш 
су joj сс чпии.че све могућне сметње у Савезу и на 
крају успело се да та апкета, извипнте ми за пзраз, 
просто буде пајуреиа пз Главног савеза срикпх зем- 
л>ора(Дничкх задруга. Heliy ствари да уопштавам, 
иећу да генералишем, aum смагграм да би у нтсресу 
сампх задругара, у интересу задругарске идеје тре- 
бало да се стиар иаведе пачисто и да анксга заврши 

■свој рад те да се све оне незакошпе ради.с отклои^ 
И да у задпугарству пастапе правилан и чист посао, 
чпсто задругарство и да насгане ona гако iioipe6- 
na л>убав у задругарству, да се из задругарства иш- 
чупа свака талмудска мржња коју су naučena i'oc- 
пода унела у редове задругарстиа. Од 1928 годипе 
пзвеспа господа која данас седе у Главном савезу 
српскпх земљорадппчкпх задруга, воде чпсто era- 
лешку политику, чисто партпзатску сталешку полн- 
тику n onn су оборпли уважног ошивача Српских 
земл^раднпсчкпх задруга n ona    задруга^ктва P. 
Мпку AnjiaMomilia. Сматрам да iie се то исправити 
задружпим закопом, т. ј. омогућиће се задружппм 
закопом да се у iramoj држави задругарство рсор- 
гапнзује и да бол^е успехе покаже, кад се од њега 
л inac у onii.M тешкпм времеппма, у овпм тапкпм 
прплпкама МНОГО очекује, кад се n ca страше државс 
n ca страие меродавпих n од последљег сиромашка 
у колибн много захтева n много тражи ОД задру- 
гарства. 

Пошто je кратко време, ja завршујем свој го- 
во|) n молпм господу ii3 Мишсгарства пол>опри- 
вреде да o овпм мојпм папо.меиам i воде рачуиа, и 
увереп сам да he ове моје напомеие nanliii na pa- 
зумевање на меродавном месту. Гласаћу за буџег 
Мишстарства гкхљопривреде. (Одобравање и пл>е- 
скање). 

Потпретссдипк др. Коста nonoBiili: Има рсч 
пародпп посланик г. Перо Грајић. 

Перо rpajnli: Господо пародпп посланици! Ja 
унапред пзјавл.ујем да l.y у CBOi\ie говору бити 
врло кратак. Ja hy у неколихо речи да говорим 
специално o добровољачком питању. ДобровоЛ)а- 
чко питање још nnje никако докончано, n ne знам 
nna се jom чека с тим. Одговор je тај: Немамо рас- 
положпве земл.е. Ако пема довољпо расположпве 
земл.е да се сви подмире, опда би nx требалр na- 
мпрптп пекнм државним облпгацијама које iie no- 
сптп iicKv камату n тпме то nmaihe једпом копачпо 
ликвидирати. Овим л>уднма je дато обећање и сада 
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држава греба то обећање да испуни. Omi су сиоје 
жквоте жртвовали за ослобођење и уједињење, те 
би било крајње време да се та ствар њихова једном 
доконча. 

Господс^народни посланици! По овом добро- 
вољачком питању имам да напоменем још и ово: 
Неки су добровољци, који су стекли право na то, 
земљЈ до ' m у Старом Лецу, тс cv се na добивену 
земљу паселили. A неки од оних, који су земл>у 
добили, нијесу се моглЛ из својих кућних или 
породичних разлога населити. 11 сад шта бива са 
онима, ;.' ји i нијесу населили? Такви су сад оста- 
ли без земље, јер им je земља одузета, не знам no 
чијем наређењу. A да ли je то v складу са пссто- 
јећим (. федбама законским o подели земље? 

Дсшавају сс и такви случајеви да cv неки од 
доброђољаца у моме срезу распродали све своје и- 
мање н отишли у доброј намери на додељену зем- 
.•by у Стари Лец. A кад су тамо дошли, аграрни уред 
у Вршцу казао je таквима, да i ■. изгубили, 
јер се на време нису населили. Да cv добивену зем- 
љу изгубили o том претхрдно нијесу били обаве- 
штени, јер да су били обавештени, ne би се изла- 
гали штети продајом свог и Питам вас ja ca- 
да,'господо посланици, куда he omi .i.v.ui, кад су 
распродајом изгубили ono што су пре имали, a о- 
намо где cv сс требали населити, нису ништа до- 
on.Tii?! Због тога молим Краљевску владу n госпо- 
дина Министра пољопривреде и вода да овом пеу- 
месном делу стане на пут, да се у one доброволЈце, 
којп су земљу једпом већ добили, ne дира и да 
сс таквим поступцима ne ствара непотребно нерас- 
положење међу добровољцима. 

Надам се да Ке o овом свему, o чему сам ja 
данас говорио, Краљевска влада и господин Мини- 
стар пољопривреде хитно водити рачуна и наре- 
днти one што треба да се отклоне замерке no ово- 
ме питању n ствар убрзати. Имајући пуно nonepe- 
n.e у Краљевску владу, гласаћу за овај предложе- 
nii буџет. (Олобрапап.е). 

Потпретседник др. Коста Попопм!.: Има реч 
народки посланик r. Живан Лукић, (Гласови: Није 
овде!). Има реч r. Велимир Марковић. 

Велнмир MapuoBnli: Господо народни  no( 
ници, одмах v почетку свога говора хоћу да нагла- 
сим да нисам стручњак n да као такав ne говорим, 
већ говорим као сељак, који позна.је народне при- 
.■шке, потто жпнпм v средини тога сељака. 

Господо, за жаљење je, када се од велике nn- 
телигенције чује да говоре као да je сељак непо- 
штен и као да сељак ne одговара сво.јим обавеза- 
ма и потрсбама онако како би то требало да буде. 
За жаљење je то, mro nn један од тих који тако 
говоре ne размишљају правилно, јер ако би хтео 
правилно да мисли o томе сељаку и да говори, 
морао би да призна да nam селлчки народ данас 
живи у највећоћј беди и невољи. (Узвици: Тако je!) 

Сад hy да пређем na буџет Министарства по- 
љопривреде и вода. Onaj буџет Министарства по- 
љопривреде и пода овога пута изглед1а као пастор- 
че у целокупном државном .буџету, rio овоме бу- 
џету никада се не би веровало да ie nama земља 
прљопривредна и да ona од пољопривреде живи, 
пошто има 80% земљорадника од целокупног бро^ 
ja становништва. Остављајући на страну личне pać- 
одс, који не предвиђају могућност запослења но- 

вих службеника у onoj струци, навешћу каракте- 
ристике ради неколико цифара, које илуструју рад 
тога Министарства. У партији државце пољопри- 

вредне закладе За, предвиђено je 200.0 10 динара 
дпрекцпјп свиларства у Новоме Саду ; отплату 
пабавл.епих машппа за индустрију свиларства. Пре 
неколико година утврђен je pijan рад државног сви- 
ларства у Новом Саду. Тада су usnem милионски 
губитци, напа je једна компспја од стран : 
Министарства    пољопривреде   за   реорганизацију 
или ликвидацију овог свиларства. Да држава више 

■ u губила na свиларству са једне črpane, a  с 
друге  сфане да би  прои^вођачи  свилених чаура 

MI већу nenv, најприродније je да се државно 
свиларство преда задругарству, како je било n миш- 

■ неколиких чланова у foj компспјп. Очеки- 
на.ти смо да na оиој гран« посла држава неће да 
има губитака, али видимо Да се сада треба унети 
и нова партија од 200.000 динара, за нове машине 
које iie донети нов губитак. У продаји свилених 
чаура na Лугу у Ђевђелијском и Струмичком cpeaj 
постигнуте су организовањем  задругарства  nelie 
цене од оннх које je плаћала држава na северу. 

Прпходи земл>орадника нарочито v оним кра- 
јевима где су пшеници н кукурузу тако ниске це- 
ne, незнатни су. 1 !е сме сс дакле •убијати цена  и 
свиленим чаурама у тим кра|евима, јер je то крај 
који тако pelin  највећим  делом  ради  na  гајењу 
свилених буба. Зато бн било добро да Министар 

.опривреде  изврши обећање својих пр.етход- 
ника извршењем реорганизације свиларства у на- 
шим северним крајевима и да га преда самом про- 
изво1)ачу, задругарстну у корист n задругарства и 
државног буџета.  Ha onaj начин  престале  би   и 
афере a n узалудно трошење државних napa, као 
што се узалудно трошило и прошле године, када 
je Министарство пољопривреде откупило од По- 
љоделске банке из Загреба старе машине, које су 
равно upe 17 година избачене из сваке употребе. 
Интересантне су још и две цифре: свима задружним 

»има у зем.т.п даје се папме IIOMOIUI 500.000 ди- 
нара, a Централној управи Дупавског кола јаха- 
ча у Београду 300 хиљада динара. Господо, овде 
се nn.in колико се обраћа пажња na пол>опривред- 
ни сталеж. Задругарство прстстав.^а 7.000 органи- 
зованпх  сеоскпх  задруга.  Дунавско  коло  јах 
нека ме извине београђани, претставлЈа лепу за- 
баву у топлим данима недеље, коју ми са села пла- 
Камо. .lom једна ставка je интересантна, да се на- 
име тротка и хонорара за изграНивање пољопрч- 

■!ior плана одобрава 250 хиљада дппара. Beh 
пеколпко годппа мп чујемо да се изграђује пољо- 
привредни n.ian n изгледа ми, да таман када  он 
буде-готов, Mopaiie изнова да се ради. Економске 
прилике у свету тако се брзо мењају, да су потре- 
бне брзе n одлучне мере. Сарадња свих привредних 
организација no Овоме je апсолутно потребна! Ни 
јвдно од овог mije vmin.eno до сада. Cuc се бо- 
јиМ) да he и ona сума служити као хонорар noje- 

vi чиновницима и неће допринети изградњи по- 
1 'мрииредног плана. 

Господо, остављајући цифре буџета и посма- 
трајући ir.aiiv полЈОПривредуЈ мп морамо отворено 
да признамо, да не можемо omu многр задовољни 
са Минисгарством пољрпривреде. 

.lom данас мп имамо преко 200 врсти пшеци- 
цс n ne знамо која je од њих добра, јер коју нам 
Мпппстарстпо једне тодине препоручи, друге годи- 
не ту врсту оглашава за рђаву. Сушне године су 
нам noi : ie, колико смо неорганизовани у про« 
нзводњи сточне хране. Сузбидање биљних боле- 
сти  mije  уобичајенр  од Министарства  пољопри 
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вреде, и у колико je, ono je само онда, када je бо- 
лест захватила и сувише великога маха. Најбољи 
пример je штитаста ваш и кукурузни мољац. Још 
гори je случај ca сточарском проиаводњом. MUJIII- 

-■тво пољопривреде више даје на спортско ва- 
рошко живинарство и на спортског луксузног коња, 

го што даје за унапређење сељачког сточарства, 
од којег зависи целокуппа наша земља. 

Цсиа сточним производнма, нзузеи свиња, 
тако je ниска, да je земљорадник очајан и ие зна 
на који Iic се иачии помоћи, да се из ове велике 
иевол.е извуче. Ми слободно можемо да кажемо, 
да пам je производња неорганизована, да je ne- 
када имамо премного, када су пиеке цене, a да 
je некада иемамо пи онолико колико нам je по- 
требно. Утицај Мипистарства пољопривреде у то- 
ие   погледу  иије задовол^авају!!!!. 

Ono што je најжалосније у Министарству no- 
ћопривреде, то je да Министарство рат ратује са 
задругарством, не од јуче, него већ давно — upe 
&_7 година. Министарстно пољопршчЈеде чини све 
што може да спречи развој слободиог задругар- 

Задругарство je истакнуто na првом месту 
у великим речи.ма Престоне Неседе нашег љубље- 
ног Краља. Задругарство je je/urno, које може у о- 
вим тешким прилнкама да спасе од невоље нашег 

iva и читаву земљу. Ili- сме Министарство пол>о- 
привг^еде да чини питта, mro би шкодило Задру- 
гарству I la против, ono треба да буде на брани- 
ку задругарства. Немогуће je да у naiuoi земл.и no- 
стоји једно задругарство, које he бити мажено, a 
друго" ко je he бити гоњено. Изједначење права 
и аужности у задругарству, захтева једцнство 
земље и њен напредак. Сагласност Министарства 
пољопривреде са задругарством je неопходна и 
хитна потреба. И све one, који ту сагласност ква- 
ре, ме треба трпети даље у државној служби. 

Потпретседиик др. Коста Поповнћ: Господине 
ганиче, ваше време je истекло! 
Велимир Марковић (наставља): IIi)n крају сам. 

Оиај   je  Дом  локео једаи Закон o раздужењу се- 
л.ака.По том Закону ми смо дали неку врсту мора- 
торијума   и   спречили разне кредиторе да продају 
нмовину нашег сељака. Али најважније питање још 
je непешено,   то je даље кредитирање-земфорад- 
ннка  Земљорадник стојн данас очајан бсз помоћ« 
la иа где  наПс потребмог кредита.   Задругарству, 
које je једино позвано да сада даје креднте, нису 
дате  могућности за то. Последњи збор  Иародне 
банке показује нам да су индустријалци и трговци 
10били око" 1,800.000, a задругарству једва 30 ми- 

■   uiimpa. Привилеговака аграрна банка стала 
je ca кредитирањем, Хипотекарна банка никада није 
сељака пи   кредитирала. Очајнр je стање на селу. 

>радник   безпомоћан пита се:    Где hy једну 
баику да  узајмим, јер, господо, банка je велики 
иоиад на   селу, a многе куће су даиас без кршног 
динара. 

Значај привредне производње и сељачког cra- 
гежа   у   нашој  пољопривредпој  земљн,  захтева, 

да Мипистарство пол>опрнвреде буде прво Мини- 
гарство у оиој земл>и и да његон буџет буде већи, 

a иинистри стални и пуни љубави за сел.ака и зем- 
bopaaH>y. , 

Господо    поред свега овога дозволићете ми, 
да jom неколико речи кажем.   Господо, имајте na 

ta   je   пољопривреднички свет најмногобро^ 
нији у onoj држави, и он се сматра као главни стуб 

фжаве.   Ja се, господо, бојим, да се једнога 

дана raj стуб не пољуља. A кад се тај стуб пол.у- 
.•i.a, ja пас уверавам, да неће онда ни држави бнти 
добро. 

Изјављујем да ћу гласати за буџет Министар- 
ства пољопривреде. (Пљескање). 

Потпретседиик др. Коста noiionnli: Реч има 
народни посланик г. др. Матеј Перић. 

Dr. Alatcj Perić: Gospodo narodni poslanici, 
svagde i svakom prilikom ističe se, kako je naša 
zemlja poljoprivredna i seljačka; no to kao da ima 
samo na papiru ostati. 

Poljoprivredi se ne poklanja ona briga i pažnja, 
koju iziskuju potrebe. Već sam broj ministara tog 
resora od Ujedinjenja do danas pokazuje, kako se kod 

lakomisleno postupa. Na svakog otpada poprečno 
po 'i mjeseci ministrovanja. U takvim prilikama ne 
može biti ni reči o kakvoj planskoj poljoprivred- 
noj politici, jer ne dostaje vreriiena ni za izradu plana, 
a kamo li za njegovo izvođenje. 

Paradoks postaje još veći kad znamo, da u sa- 
moj jednoj ovoj poslednjoj godili izmenismo 4 mini- 
starska lica (2 samo zastupnici). 

U takvoj situaciji dakako da se ae može voditi 
smišljena agrarna politika. 

Od Ujedinjenja naša opšta privredna politika na- 
lazi se u zabludi, kao da njeno ekonomsko jačanje 
ima da ide putem umjetnog razvijanja i favoriziranja 
industrije za koju nema počesto ni dovoljno predu- 
slova, a na štetu poljoprivrede i njenog jačanja. 1 baš 
u ovoj leži ekonomska snaga i budućnost našeg 
naroda. 

Lakomisleno se previda, da je budućnost narodna 
i njegOVOg ekonomskog napretka, socijalne ravnote- 
že i narodne konsolidacije u prosperitetu poljopri- 
vrede i sela, koje je najjači proizvođač, najbrojniji 
i najjači konzument. 

žalosna je konstatacija, da od ukupnog našeg 
nacionalnog dohotka otpada samo 20% na 80% se- 
ljačkog pučanstva naše zemlje, a 80% tog dohotka na 
20% preostalog pučanstva. 

Takav fatalni nesrazmjer i suviše glasno govori 
i protestuje. 

Treba da se hitno pristupi merama, da se po- 
stigne ravnoteža. 

Selu treba hitne pomoći: treba da se pridigne 
njegova proizvodnja, popravi rentabilitet proizvodnje 
racionalizacijom načina rada, pomogne nabava sred- 
stava proizvodnje i životnih potreba sela uz podno- 
sive uslove i što je najslavnije: omogući što povolj- 
nije unovčavanje proizvoda sela. 

Jedini efikasan put u postizavanju ovog cilja 
jest: pomagati svim sredstvima zadrugarstvo. Na ža- 
lost u tom pravcu mi nemamo još ni unifikacije za- 
družnog zakonodavstva, koje bi važilo za cijelu zem- 
lju, i ako ono postoji za ostala područja privrednog, 
socijalnog i kulturnog života. 

Sve druge privredne grane, sva druga zanimanja 
imaju svoja profesijska predstavništva, koja prouča- 
vaju probleme koji se javljaju, saraduju sa nadležnim 
vlastima u njihovom rešavanju. Samo poljoprivreda 
ih nema. Postoje trgovinske, industrijske, zanatske, 
advokatske, lekarske, inžinjerske i driige mnoge ko- 
more. Samo još ni do danas nemamo poljoprivredni}! 
komora. 

Sam budžet ovog resora je neverovatno malen n 
uporedenju sa ostalim resorima. A uz to ne ostvaruju 
-e ni ona mala sredstva predvidena u budžetu, kao 
da je baš poljoprivreda pozvana da i dalje podnaša 
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žrtve radi budžetskih ušteda. Primjerice: Ministarstvo 
finansija nije odobrilo da u poljoprivrednu zakladu 
ude 14 miiiona dinara i ako je ta dotacija budžetom 
predvidena, i ako je Ministar poljoprivrede svojim 
rešenjima raspoložio tim iznosom u različite pred- 
videne i opravdane svrhe. 

Takvim radom i slivalanjima upropašćuju se raz- 
ličite zadružne ustanove, savezi, i koči razvitak samog 
zadrugarstva. 

Istina je: štednje su potrebne, ali one ima da 
se čine na svom mestu. 

Ne može se opravdati štednja g. Ministra finan- 
sija kad on ne odobrava dotacije za nabavu boljeg 
sjemena, bolje rasplodne stoke it.d. a istodobno se 
nalaze sredstva za spomenike na mostovima u iznosu 
od 22 milijona. 

Investicije učinjene na unapređenju poljoprivrede 
brzo se vračaju povećavanjem općeg narodnog eko- 
nomskog dohotka. One jačaju i plaćevnu i potrošnu 
snagu seljaka, koji je najbrojniji porezovnik i naj- 
veći konsument. 

Investicije poljoprivredne treba da uživaju neo- 
sporan prioritet, jer su one najproduktivnije u našoj 
čisto poljoprivrednoj zemlji. 

Treba da se hitno utvrde glavne smernice poljo- 
privredne politike. 

Potrebno je u prvom redu izgraditi agrarno za- 
konodavstvo: naročito jedinstveni zadružni zakon, 
zakon o poljoprivrednim komorama, o zimskim po- 
ljoprivrednim školama. Potrebno je da se dovoljno 
zaštite poljoprivredni interesi kod sklapanja među- 
narodnih trgovačkih ugovora i time popravljaju pri- 
like za unovčavanje poljoprivrednih proizvoda, poja- 
čalu stare pozicije, i pronađu novi putevi ka novim 
tržištima it.d. 

Mi moramo ovde da naročito podvučemo zahtev, 
da se u punoj mjeri ostvare dotacije predvidene za 
državnu poljoprivrednu zakladu kao i banovinske i 
opštinske poljoprivredne zaklade. 

To traži od nas opći državni interes, interes ja- 
čanja sela, koje je temelj snage naroda i države i 
njene budućnosti. 

Glasaču za budžet.  (Odobravanje  i  pljeskanje) 
Потпретседпик др. Коста Поповић: Има  реч 

народни посланик r. Станко Тркуља. 
Станко Тркуља: Господо народни посланици, 

да je овај буџет Миннстарства полуопривреде један 
од најпажпијпх буџета у нашем државном газдин- 
ству, иза буџета Мтшстарства војске и мпрпарп- 
це, то je тачпо, a то су сва господа npe;uonopiiimii 
ca овога места подвуклп. Алп, да raj бупет не за- 
довољаш потребе којнма je наменЈШ, и то je тачпо. 
Ми видимо, господо, да je од читавог буџета Ми- 
нистарства пол.опривреде 40% раздеље.ио na мате- 
рпјалпе издатке, a од овако малог буџета, 60^ pas- 
дел.епо je na личпе расходе. 

Господо, ja вас пптам, добива ли пољопривреда 
ii3 тих 40% ма шта? Ja смем то да тврдим, да зем- 
љорадња не добива нпшта. Из овог буџета Минн- 
старства пол^опрнвредс, може се са пупо права 
тврдити н ja то тврдчм — иека ме извипу господа 
чиновници Мтшстарства пол.опривреде —: то je 
буџет чшговпика Мтшстарства пол.опрпвреде, a 
ппкако буџет пол.оприврслкика. Meini je, господо, 
врло жао да je време тако ограничено, да ja овде 
не могу да учиним важне напомепе за овпх 15 ми- 
нута. Ja сам се додуше у току иачелне дебате до- 
гакао ових питања, али сам хтео сада да их изне- 

сем na један детаљан иачип. Кад кажем, господо, да 
јелбуџет Министарства пол>опривреде буџет чинов- 
ника Министарсгва пољопрпвреде, ja hy почетн ca 
гтољопривредиим референтима. Не би било умесно 
када бих крптпковао raj сталеж као сталеж непотре- 
баи. Али, господо, обзпром на 11,егово дејство и рад, 
тај сталеж ne допосп mmi најмање користа нашем 
землЈОрадпику. Разуме се, да су    полуопривреднн 
рефервнти постављени да уче парод, да га поуче 
унапре1)ппати iberoBO газднпство. Ja liy вам казати, 
господо, — част нзнимкама — алн мој срез апсо- 
лутно нема кити један посто користи од тих ре- 
ферената. Покрајппска управа у Загребу je имала 
програм, који je био плодоносан. Ту су били тако- 
звапн узорнп ратари или боље да кажем углелчм 
ратари. Ти су бар нешто користили, јер, господо, на- 
шем земљораднику не вредп говорити ни писатм, 
него п.ему треба показати примером. Будућм да саш 
бпо један од тих узорних ратара, да вам  кажем 
једап прп.мер: /1ође код мене један пољопривредни 
референт, који je мао два среза и био вредан н 
угледан. Затече ме у пол>у како орем. Поздравпмо 
се n каже он мени: Дај да ja мало плужим. Хајде 
господппе, да плужите велим ja Њему. Увати оп плуг 
и док je почео с једног краја na другн он се сав 
претворио у зној и воду, a плуг му лети час он 
час тамо. Кажем ja п.ему: »Huje то за вас, господц- 
ne« n ухватим ja плуг ca два прста и плуг оре да не 
може боље. Другом ириликом дође друпи и ja ка- 
жем њсму, ајде да ми наместите ову сејалицу. По- 
ла cara се он бавпо око те онјалпце и ипкако дд 
иочпе. Ja кажем њему, пусти ти то мени, господицо. 
na одмах удесим сејалицу n ггристутшм послу. 

ETO, видите, из овога: Ja тврдаш да ти пол>о- 
привредни рефереигги у иоме срезу нису значилн 
вешта нити значе. Али шта ћете плаћати се морају 
a народ то крптикује са пуно права. Опет пам кл- 
жем да се више постизава са узорним ратарима и 
Са залругарством. Иаш сељак je opao дрвет1м n.iv- 
гом н ко би му онда иогао доказати да je болл) же- 
лиз1ги плут? Али после када je тај сел.ак увидео ца 
je железнн плуг бол>и, сада му нико опет не ђц 
смео рећи да оре дрвеним плугом. 

Сада, господо, да кажем реч две o пашом сто- 
ча1>сгву. Код мене у момс спроматиоме срезу , 
ппготово n у читавом Kop.'ivnv и Лпци од иок 
се гајн мала paca говсда »буша«. Paniija покрајцн^ 
ска управа n земаљска влада, na и данашња Банска 
управа почела je да уносн KOR нас расплодну CTOKV 
која je занста добра n то je једна напредна ci 
Али да вам кажем резултате од тога. Код на; чЧ 
почела импортирати пинцгацска paca која je требалв 
да 'Оплемепи ту пашу домаћу расу. Но право да пам 
кажем, успеха ппсмо имали илп мало или готово ни 
мало. A та инпортирша стока била je тако CKvna 
само радп компснја. Опет понављам да би би.то на^ 
задњачкп спречавати да се у нашој пол^припро-; 
иде унапред. Само хоћу да кажем и иапоменем, 'v 
се ne ради рвнтабилно. Ha прнмер паш сеља« к1 

хпКе да оплоди своју бушу и ла купп једног бол.ег 
бпка, ja сам увек као отппшскп одборник, a Одбор, 
HWK сам 20 годтга, говорио пемојте народу импор' 
тиратп те а<упе бнкове стране pače, који пијесу за 
nac. За нас су наши домаћи бишвп који се могу 
купитп на пашим пијацама много јефтиније na I,- 
народ пматп од тога користп. Али то nehe да чуј- 
im Баписка управа ни среки ветерппар. него хоће да 
узму пмпортпраног бкка.   И тај нас бнк кошта no 
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10.000 динара, a најмањс 5.000 динара. A иа иашим 
пијајцама могао би се узети и за 2.500 днпара исги 
oftaiKoBH бик, и народ бн нмао од њега пишс ко- 
ристи. 

Потпрстседти; др. Коста Поповић: Изполите 
свргиити свој говор. 

Станко Тркул-.а (|на1ставља); Жалим игто због 
краткоћс времена ие моту све да изнесем, a слда 
ii\' да пређем на цепиво и Ha зарааие болести. Ha- 
ти ввтвринари према данашњем стап.у ствари у 
овоме погледу заразних болести 'Стоке као и да их 
и нема. Иего je потребтго да држзва Hahyc сретства 
да се иабаве та цепива за стоку и да се обапезио 
раздају народу из буџета Министаротва пол.опри- 
воеде за разне говеђе болести, ср.пчску кугу и т. д. 
Тск тада би народ видво да има Министарство по- 
лЈстривреде и да има од њега мојрисш, a овако 
нтсако. 

Даље трсба иаигем сељаку омогућити да наба- 
i'.n доопо и jcdiTiiirc полЈОпрнврсдис спраие и добро 
семе. Уметно ђубре, и т. д. теидањем царина, a и 
субвенцијом из буџета Мииистарства ппл.оприпреде. 

Исто тко иаш ie ссл>ак јако заостао у погледу 
;ro.\rnIj'rircTna и требало Г>и отвор-ити utro више 10- 
иаћичких школа како би ср наше дсвојке вастгитале 
као домаћице. 

LIITO сс тиче добровољаца, у моме срезу има 
ваћи боој добровољаца који ни после 15 годкна ии- 
су добили своју компетеншгју у земљн која им je 
закоггпм одрећеиа. Ja одлазим сваки дам v Миим- 
стлпс-гво. али тамо ии кажу да (шају 5.000 молби 
коЈе чекају на делење земље. Људи ми пишу и mi- 
ra i v. xohv ли икада добити ту земљу која им je за- 
K-oiroM обећана и моју су крвљу стекли. Из овега 
овога се вилп како се мало води рачуиа o зсмл.п- 
ра1днуи уоппгтс. Ради тога, и ако ми je као пол>опри- 
fnc.-imiKV тстпкп гласати пропш буцета Министар- 
сгва пољопрвреде, ja против н>ега као таковога мо- 
рам rin г.часам. (Оаобрзвањетлетцн). 

Потпретседник лп. Ко^тч Попопић; Има реч 
народни посланик г. Ачтс Аћић. 

Ante Aclir; Gospodo narodni poslanici! Kada je 
reč o budžetu Ministarstva poljoprivrede, onda si n- 
zimam ■/;! dužnost, dn upozorim crospodu narodne po 
slanike i pospodu ministre n Kraljevskoj vladi na je- 
dan nd najvećih i najkruoniiih problema naše poljo- 
privrede u Savsko! banovini, a to je sanacija središ- 
пјее Saveza hrvatskih seljačkih zadruga u Zagrebu. 

Zagfo je '" 'ako \r.žan problem? 
Z;]{o. — 11 icr ie naša zemlja seljačka te ie se- 

h'aStvo i polioprivreda osnovica i ekonomske i soci- 
jalne  i  političke snage našega naroda. 

2') jer ie u tome savezu učlanjeno preko 400 hr- 
vrafskih seljačkih zadruca. pa je taj savez najveći i 
zapravo pret?tavnik zadružnih organizacija hrvatskog 
dijela   naroda. 

I т tim zadrueama učlflflieno ie preko 60.000 se- 
ljačkih familiia ili oreko 300.000 seliačkih stanovnika. 

Л ta\ elemenat ie neosoorno iedan ed najboliih 
i nafsotidniiih elemenata sela. jer ie učlanjen u svo- 
iim kreditnim zadrmrama n kolima ieorincip soli- 
darnosti i selekcija najvrednijih elemenata na princi- 
pu песжгатсепоеа jamstva^ PO kojemu svi jamče za 
obaveze   zodniee cel^kupnom svoiom imovinorn. 

A solidno-t toera elementa i veliki značaj tih za- 
rlni"-." i/l "/i odatle ^n sn one okupile preko 150 m\- 
IjjUn^   c-^Ii^čkili uložaka. 

П   tim zadrugama odnosno u tome savezu sadr- 

žan je rad i razvitak zadrugarstva u hrvatskom delu 
naroda kroz puna tri decenija. 

I propast toga saveza značilo bi propast ili ba- 
rem za, dugi niz vremena slom zadružne ideje u veli- 
kom delu našega naroda. 

A situacija toga saveza, gospodo narodni posla- 
nici, takova je, da bez sitne pomoći nije moguće za- 
prečiti potpunu njegovu propast, a to znači i ujedno, 
kao što rekoh, propast i slom zadružne ideje n nje- 
mu učlanjenih zadruga. 

Kako je došlo do toga katastrofalnog stanja, ne 
samo po savez nego i za celo zadmearstvo? 

Gospodo poslanici, o tome ne treba da vam op- 
širno govorim. Poznato je mnosro toea iz dnevnih 
novina, poznalo je iz nalaza komisije, koja je izasla- 
na po Ministru poljoprivrede i preeledala poslova- 
nje Saveza. A gospoda poslanici osobito oni iz Sav- 
ske banovine znadu sve ovo i od svojih 00.000 izbor- 
nika članova Saveza. 

Ja ĆU samo da iznesem glavne momente. 
Ta katastrofa nastala ie. sticaiem kobnih okol- 

nosti. Jedno ie kori toca dobro, što se može istaći 
da je nalaz komisije Ministra nolioprivrede takav, 
da nikoea ne tereti za krađu. Rilo ie slabo? uprav- 
liania, bilo je nesrečnih poslova, ali krade nije bilo. 
To je važno obzirom na moralnu stranu naSepa za 
dnifarstva koje ovim slomom nije komnrotnifov-ino. 
Toliko znamo iz dosadašnjih nalaz;-. ^ pobliže će uz- 
roke ovakovom stanju ispitali posebna anketna komi- 
siia. K'oiu su zadrugari zatražili od Gospodina Rana 
Savske banovine. 

A kakovi su to kobni poslovi, koji su doveli sa- 
vez do ovakvog stanja? 

Savez je primio 23 milijona uložaka od svoiih 
članica Hrvatskih seljačkih zadruga. Ravio se poslo- 
vima, nabavljanjem robe, svojim zadrugama. Rio ie 
loše, sreće. Nagli pad cena pogodio je savez i to je 
bio najvažniji razlog, da je savez kao i mnoga druga 
preduzeća   na   robnom   poslovanju   pretrpio  gubitke. 

Ali najveća nesreća saveza bila je, što se je upu- 
stio u jedan zasnovan ali nesrečno Izvedeni posao 
parcelacije. Savez je preuzeo veliki posed Cabunu od 
i,rrofa lankoviča u površini od 14.000 jutara da ga 
parcelira. Namisao je bila dobra. Htelo se onde na- 
seliti seljake naročito zadrugare iz krajeva koji sa 
prenapučeni. 

Posed je preduzet u komisionu prodaju. Plaćeno 
je na račun posla oko 14.000 dinara. Tome su pridošli 
troškovi i kamati na taj novac kroz niz godina, ta- 
ko, da savez potražnje za te investicije oko 28 mili- 
ona dinara, a dobiva za taj posed, tzv. agrarnih ob- 
veznica u iznosu od 15 miliona dinara u nominali, ko- 
je po tečaju neće vrediti niti 4 miliona dinara. 

A i dfueo je važno. Sami aktivni ministri stavlja- 
li su u izerled savezu ciiene za agrarnu zemlju daleko 
veća nego li je kasnije polučeno. 1 sam Zakon o likvi- 
daciji agrarne reforme predviđao je za, oduzetu se; 
mliu cijenu 5 miliona dinara, veću nego li ie ona po? 
shVnnta kasnile po Zakonu o izmenama i dopunama 
Zakona o agrarnoj reformi. 

Treba zaci u selo i čuti što govori, kako teško 
i sa nuno ozbiljnosti oseća ova i problem naš narod. 

Trebalo je videti glavnu skupštinu toga saveza, 
koja je održana u Zagrebu 12-Х11 prošle godine. 

Moglo bi se misliti, da će ovakva katastrofa u- 
niieli zabunu očaianja u zadružne redove. ЛН toga 
nije bilo. Preko 300 delegata napunili su dvoranu, 
naborana lica, zamišljeni za sudbinu svojih uložaka, 
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za sudbinu svojih zadruga, svoig zadružnog rada kroz 
dve do tri decenije, za sudbinu zadružne ideje u na- 
šem narodu, i po tom i za budućnost narodnu jer je 
опз usko vezana sa uspehom zadrugarstva. Tih 300 
delegata pokazali su odlučnost i pripravnost, da sa 
svoje, srtane oni doprinesu sve Što mogu za spas i 
obnovu ovo^a sreza. A to je u ovom slučaju 5 milioni« 
dinara doprinosa i 3 miliona gubitaka na razlici te- 
čaja agrarnih obveznica, koje će zdruge preuzeti od 
Saveza po nominali. To je maksimum što može selo, 
što mogu zadrugari, u ovo teško doba opšte depre- 
sije 1 osiromašenja. 

Ali to nije dosta. Tu treba da pomogne država i 
banovina. 

Pomoć koja se očekuje, kreće se u visini oko 12 
miliona dinara. Ali tome na suprot stoji potraživanja 
saveza prema fondu a u iznosu od 28 miliona dinara 
po presudi Haškog Suda da se plati za ovaj posjed 
i u slučaju te isplate moći će Savez da vrati državi 
pruženu pomoć. 

Orasmo mi je, da mogu konstatovati, da na mje- 
rodavnim mjestima, postoji iskrena odlučnost da se 
Savez sanira. 

Kraljevska vlada ovlastila je gospodina Bana, da 
prouči ovo pltrije i podigne zajam u svrhu sanacije. 

Znadem pouzdano sa strane zadrugara svojih iz- 
bornika, da je g. Ban pristupio ovome poslu sa puno 
predanosti i odlučnosti, da ovaj krupni problem ro- 
si povoljno i spasi ovaj Savez. 

Zadrugari znadu da na najmjerodavnijem mjestu 
postoji sklonost i želja da se Savez spasi. 

Moja je želja, da ovo iznesem u ovome Domu i 
da poznavajući prilike u narodu istaknem da životni 
interesi naroda i države nalažu da Kraljevska vlada 
i Banska uprava Savske banovine ulože sve napore za 
ovu svrhu. 

Propast Saveza značila bi ne samo propasti onih 
najboljih zadružnih jedinica, ne samo ekonomsko 
slabljenje sela, i slom zadružne ideje, nego ujedno 
i jak udarac problemu naše narodne konsolidacije. 
A u pozitivnom slučaju: žrtva za spas ovoga Saveza, 
ne samo što bi sačuvala našoj "državi zadružne seljač- 
ke jedinice, t. j. preko 400 seljačkih zadruga - nego 
bi donijela i veliki uspeh baš u pogledu naše nacio- 
nalne konsolidacije. 

Obzirom na ovo nastojanje i odlučnost Kraljev 
ske vlade u ovom pogledu, izjavljujem da ću glasati 
za budžet, f Odobravan je j pljeskanjeV 

Pofpretsodnik dr. Kostn Ponović: Trna reč na- 
rodni poslanik !Г. Risto Dokić. CGlasovi: Nije ovde). 
G. Dokić niie ovde. ima reč g. Stjepo Knežević. 

Dr. Stjepo Knežević: Želeo sam da povodom dis- 
kusiie o ovom budžetu nešto duže govorim A na to 
mi je davalo pravo i namećala dužnost činjenica što 
u mome srezu, na teritoriji nekadašnie Dubrovačke 
republike, автагпа refornvi ima poseban znnčaj. Od- 
nosi između kmeta, zemljoradnika, i gospodara, vlas- 
nika zemlje su tamo tako komplikovani da sa niiho- 
vim sadašnjim rešeniem nisu zadavolini ni 'edni ni 
drugi, tako da bi trebalo neke korekture. Ali s ob- 
zirom na kratko vrijeme koje nam stoji na raspoln- 
ЕГапје, moram nažalost da od prvobitne namere odu- 
stanem. Oeraničiću se s toca na nekoliko reči u dru- 
gom pravcu. Zakon o zaštiti zemlioradnika doprine- 
će nesumnjivo da-?e od zemljoradnika otkinuo nnas- 
nosti, koie su bile neminovne, ali su posledica stania 
prouzrokovanog događajima u prošlosti. No sada 
je preko potrebno da' se, kao što je malo prijo na- 

glasio  naš drug Avramović, pristupi izradi  privred- 
nog plana koji će naročito da ima u vidu unapređe- 
nje poljoprivrede. U vezi s ovim navešću jedan rad 
koji bi trebao da takode  bude predmet toga plana 
a tiče so moga izbornog sreza. Između Cavtata i Su- 
torine, prostire se Konavosko polje. Zbog slivanja ri- 
ječka i potoka sa okolnih brda, Kanavosko polje je 
za 4 do 5 meseci na godinu pođ vodom. Preko 700 
hektara vinograda i livada plavi soda. Za vrijeme au- 
strijske vladavine preduzimali su se radovi, kopanja 
jaruga koje su trebale da apsorbuju vodu. Narod je 
tim radovima novcem i radnom snagom doprinosio, 
ali su sve žrtve bile uzaludne. Trebalo bi provesti isu - 
šonjo Konavoskog    polja na drugi način, a to je po 
mišljenju stručnjaka izgradnjom jednoga tunela  du- 
gačkog 2.300 metara. Njime bi voda oticala u more, 
a trošak bi bio relativno manji. Ovim bi se postiglo 
ogromno olakšanje za, 9.000 duša, a podiglo bi se bla- 
gostanje tamošnjeg naroda, koji je u velikoj nevolji. 

Svijestan teškoće koje ovakvim radovima za su- 
da stoje na putu, molio bi gospodina Ministra poljo- 
privrede da uređenje Konavoskog polja ima u vidu 
kod svoga plana za sređivanje i poboljašanje stanja 
zemljoradnika. Glasaču za budžet Ministarstva poljo- 
privrede   (Odobravanje i pljeskanje). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč na- 
rodni poslanik g. Hribar. (Glasovi: Nije ovde). lm£> 
reč g. .'oz:: Batinić. (Glasovi: Nije ovde). Ima reč g, 
dr/ Ante Kuntarić. 

Dr, Ante Kuntarić: Gospodo narodni poslanici. 
problem poljoprivrede je centralni problem naše ze- 
mlje, pa bi se zato i naša Narodna skupština morala 
na tome problemu duže zadržati, da nam ne bi oprav- 
dano zamorili da tome pitanju posvećujemo mnogo 
pažnjo i vremena nego jednoj agrarnoj aferi. Radi 
budžetskog tempa biću vrlo kratak. Jugoslavija kao 
agrarna zemlja, a jugoslovenski narod kao seljački 
narod treba da vodi seljačku politiku. Time nagla 
šujem da treba našoj poljoprivredi i agrarnoj pro- 
izvodnji podeliti mesto u našoj opštoj privrednoj po- 
litici i uvrstiti je u opšti privredni plan prema važ- 
nosti njezinih funkcija, seljačku policiju koordinova- 
ti klasnoj solidarnosti, a seljaku dati mogućnost za 
razvitak, da bi po dinamici koju vrši na misiju naše 
jugoslovenske nacije, mogao biti nosiocem osobin;; 
jugbslovenske rase. 

Naš seljak živi danas u očajnim prilikama. Jed- 
nako stradava u nemaštini i onaj u aktivnim krajevi- 
ma kao i onaj u takozvanim pasivnim krajevima. Po- 
tonji je u tim težem položaju što je još izvrgnut 
irladi. 

Tako su posljedice velike svjetske krize pogodi 
lo najteže našeg seljaka u cijeloj zemlji. Ta kriza je 
kod nas po svojoj biti agrarna. Ona je zahvatila i o- 
stale privredne grane, jer je seljak glavni konzument 
industrijskih i zanatskih proizvoda. 

Ta kriza se očitovala u nadu cijena agrarnih pro- 
izvoda, koji je pad uzrokovao opću pauperizaciju na- 
šeg seljačkog naroda. Prema, izveštajima gospodar- 
skog odeljonja lige naroda i Banke za internacionalna 
plaćanja, pale su cijene agrarnih proizvoda za 50 do 
75%, a one industrijskih za 25—50%. Kada se uvaži 
da su se. troškovi proizvodnje smanjili jedva za 10%, 
onda možemo Iako zamisliti, koliko je pao prihod na- 
šeg sol jaka. Ta kriza nije samo specifična pojava naše 
zemljo, već i ostalih zemalja. To najbolje možemo 
da vidimo po dugovima koji terete polioprivredu u 
pojedinim zemljama: Čchoslovačka 30.602,000.000 č 
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k Ugarska 2,200.000.000 penga, Rumiinska 52 mili- 
jarde ,347.000.000 leji, Jugoslavija G.OOO.OOO.OOO di- 
nara. 

Kao opće. uzroke agrarne krize možemo smatrati 
hiperprodukciju agrarnih proizvoda i njihovu nejed- 
naku podjelu, a s druge strane usled preorijentacije 
prehrane smanjenu potrošnju. 

U našoj zemlji kao i u zemljama slične agrarne 
strukture: osećamo posledice ove agrarne krize teže, 
jer su kod nas troškovi proizvodnje veći nego u ve- 
likim agrarnim zemljama, koje su provele raciona- 
lizaciju i mehanizaciju agrarne proizvodnje tise 
proizvodni troškovi očituju naročito visokim javnim 
' dažbinama, koji ne odgovoraju prihodu zemljišta, 
visokom kamatnjaku na glavnice investirane u poljo- 
privredi pomanjkanju dugoročnih agrarnih zajmova. 
Posledice ove agrarne krize su strašne. Agrarna pro- 
izvodnja gubi rentabilnost, prihodi su jedva dovolj- 
ni za plaćanje javnih tereta i kamata, zemljište gubi 
na vrednosti! vlasnik se pauperizira, dok mu konačno 
zemljište ne svršava na prisilnoj prodaji. Pod takvim 
prilikamr- zaslužio je naš seljak zaštitu, koju smo mu 
zakonom  dali. 

Pooštrenje agrarne krize imamo konačno usljed 
onih »ekonomskih makaza« t. j. velike razlike cena 
agrarnih proizvoda od industrijskih, zatim velike raz- 
like cijena izvoznih proizvoda od onih uvoznih. Ova 
potonja naročito se očituje s razloga, što je kupovna 
snaga našeg dinara u zemlji mnotro veća nego vani. 
Ovo je jedan najinteresantniji problem i spada u pod- 
ručje monetarne politike, pa zato ovdje o njemu ne- 
ću govoriti. Time smo nedvojbeno doveli do toga, da 
je monetarna politika1 jedne zemlje usko vezana sa 
općom privredom, a problem cijena kao osnovni za 
uklanjanje posljedica krize. 

Taj problem, uklanjanje ekonomskih makaza, po- 
kušavaju pojedine zemlje resiti raznim metodama, i 
to: D) povisivanjem cijena agrarnih proizvoda i si 
rovina, b) Niveliranjem cijena na dole, t. j. prilago- 
davanjem cijena na današnji niski nivo cijena agrarnih 
proizvoda i sirovina: snižavanjem troškova proizvod- 
nje, snižavanjem cijena industrijskih proizvoda. Dru- 
gim recima, to je problem inflacije i deflacije, ili o- 
naj srednji put.'da se kupovna snaga novca stabili- 
zuje prema robi. O tom problemu neću govoriti, jer 
ovamo no spada. 

Za uklanjanje agrarne krize dva su puta, inter- 
nacionalni   i nacionalni. 

Nacioalne mjere su: Stvaranje poljoprivrednog 
[Лапа, kontroliranje i standardiziranje kvaliteta ag- 
rarnih proizvoda, davanje zemljordničkih kredita, za- 
■'tita zemljoradnika, povoljne željezničke linije saobra- 
čajne tarife, administrativne mjere kontroliranje cijena 
industrijskih proizvoda, naročito onih kartelisanih 
industrija, te valutarne mjere za izjednačenje kupovne 
sna<;-o dinara u zemlji i van ove. Nacionalne mjere su 
svaka za sebe problem i nemam vremena da ih pobliže 
analiziram. 

No ove nacionalne mjere nisu dovoljne. One nam 
samo omogućuju konkurenciju ostalim zemljama, ali 
su kud i kamo važnije mjere internacionalnog karak- 
tera, jer će se tek onda- moći uspješno lečiti agrarna 
kriza, kada se dođe do spoznanja, da je to zajednički 
problem svih zemalja. Najjača smetnja uspješnom re- 

anju krize jesu aularhične težnje pojedinih zema- 
lja, po kojima svaka nastoji da sama zadovolij svoje 
potrebe pogodujući neopravdanim protekcionizmom 
one grane proizvodnje koje ne mogu po konfiguraciji 

tla, klimi itd. da konkurišu stranoj robi. Na načelu »sve 
prodati, a ništa kupiti« ne može se riješiti problem 
svjetske trgovine. 

Londonska privredna konferencija ipak je imala 
uspjeh, jer je polučen sporazum velikog bloka agrar- 
nih država: USA, Argentine, Kanade, Australije, te ma- 
lu- agrarnog bloka Jugoslavije, Runumije, Mađarske 
i Bugarske, 

Dakle, nacionalnim i internacionalnim mjerama 
može se stvoriti baza za rešavanjc agrarne krize. 
I naša zemlja treba da agrarnom problemu posveti 
svu pažnju, da bi naš jugoslovenski seljak mogao biti 
konstruktivan činilac naše nacionalne proizvodnje. 
Na blagostanju jugoslovenskog seljaka leži budućnost 
Jugoslavije! (Živo odobravanje i pljeskanje). 

Potpr?tseđnik dr. Košta Popović: Gospodo na- 
rodni poslanici, prekidam sednicu. Rad ćemo produ- 
žiti tačno u 4 časa po podne. 

Sednica je prekinuta u 13 časova. 

(Posle prekida) 
Nastavak rada u Ifi časova. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Niko- 
la Hribar. 

Nikola Hribar: Gospodo narodni poslanici! Naša 
je dužnost da upozorimo Vladu na sve momente koji 
bi omogućili olakšanje plaćanja poreze u današnjoj 
teškoj gospodarskoj krizi. Neka mi bude dozvoljeno 
da iznesem svoja opažanja. 

Komasacija, .dioba zemljišnih zajednica, gospo- 
darske osnove i prinudna osiguranja su vrlo dobre 
i potrebne institucije, nu nisu tako potrebne da se 
mora odmah pristupiti provadanju istih u današnjoj 
krizi kad mnogi ne mogu da podmire najnužnije po- 
trebe. 

Komasacija sprovodana je u našoj opštiui. Tro- 
šak komasacije iznosio je po jutru 1.400 dinara. 

Razgodba ili dioba zemljišne zajednice u susjed- 
noj opštiui sreza Velika Gorica kojom je ocijepljcno 
od te zajednice oko 220 jutara, stojala je obe stranke 
bko (iOO.OOO dinara što iznosi po jutru oko 3.000 di- 
nara. 

Iz gore navedena proizilazi da bi porezovnici sa 
svotom koju su platili za komasaciju, podmirili svoj 
porez kroz 15 godina. Troškom razgodbe, u koju je 
utrošeno fiOO.OOO dinara, bio bi plaćen porez kroz 
30 godina. 

Obvezatno osiguranje u Savskoj banovini je vrlo 
visoko. Jedna siromašna opština sreza Velika Gorica 
plaća izravnog poreza godišnje 160.000 dinara, dok. 
bi ta ista opština imala da plati u ime obvezatnog 
osiguranja 03.000 dinara, Što čini 40% od godišnje 
poreske dužnosti. 

Gospodarske osnove potrebno je korigirati. Nu 
kad se taj posao nije provađao kroz decenije, može 
da se ostavi za bolja vremena. Jedna gospodarska 
osnova stoji 30.000 do 70.000 dinara, koji je trošak 
/a današnje doba nepodnosiv. 

Razne globe odmjeruju se po ključu, koji |e 
ustanovljen u doba najpovoljnije konjunkture, pa bi 
ga trebalo revidirati. Globa treba da bude osjetljiva, 
nu ne smije biti tako visoka, da ju onaj koji je pre- 
suđen ne može da plati. Globe za saden je duhana su 
odmjerene sa 5.000 do 70.000 dinara. U mnogo slu- 
čajeva presuđeni nije kadar platiti ni najmanju glo- 
bu, a kamo li onu najvišu. I posledica je, da ta globa 
nije utcrljiva i usled toga nije ni provodljiva i po- 
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stane iluzorna. Globa mora da bude osetljiva, ali ne 
sme da bude tako teška, da je porezovnik ne može da 
plati, jer tada promašuje cilj. 

Čuo sam, da se radi na novom komasacionom za- 
konu, pa neće biti na odmet, ako istaknem neke ne- 
dostatke postojećeg zakona. 

1 — Glasanje za komasaciju provada se na te- 
melju zastarelih i neuredno vodenih posjcdovanih li- 
stova. Tako budu zvani oni koji su već prije više go- 
dina umrli ili koji su U inostranstvu. Pošto je zako- 
nom propisano da onaj koji ne dođe glasa za, to 
glasaju mrtvi i oni koji se nalaze u inostranstvu »za«. 
Radi neuredno vodenih posjedovnih listova ima jedan 
te isti posjednik po 5 i više poziva. On glasa na prvi 
poziv prof i komasacije misleći, da je svoju dužnost 
učinio, ode kući. Sada ga prozovu na drugi treći itd. 
poziv, pošto nije pristupio, uzima se kao da glasa 
za. Tako je glasao jedanput proti, a četiri puta za. 

Trebalo bi novini zakonom narediti, da se obavi 
prije glasanja identifikacija, kako bi se ustanovilo 
faktična posjednike, a nakon toga tek provede gla- 
sanje; 

2 — U praksi sklapao je pogodbu komasacioni 
odbor sa micrnikom. Kako u tome odboru nema 
stručnjaka, događa se redovno da bude taj rad pre- 
plaćen. 

Trebalo bi u novom zakonu narediti da se ras- 
piše natječaj za te radove, kako bi interesenti imali 
jamstvo, da taj rad nije preplaćen; 

3 — U posljednje vrijeme uvela se je praksa, da 
mjernici ne urisavaju u nove mape sela. tako zvani 
intravilan Ta uzansa prouzrokuje velike štete po 
interesente. Stare gruntovne mape u kojima su uri- 
sana sela, prigodom komasacije potpuno se unište, 
tako, da je nemoguće pročitati brojke čestica. U 
novim nisu te čestice urisanc. Tako dolazi do velikih 
smetu ja prigodom raznih parnica. 

Trebalo bi novim zakonom narediti, da je koma- 
sacioni mjernik dužan urisati sela sa svim promena- 
ma kultura i površine; 

4 — Kad se provada komasacija u više poreznih 
opština, imenuju se za svaku poreznu opštinu drugi 
vještaci. Ilsljed toga se dosada, da su te procjene ne- 
jednake. Doeodilo se u opštini Vel. Gorica, da je u 
poreznoj opštini Kurilovac, bila prociena za 100?'» 
viša od one u poreskoj opštini Vcl. Gorica. Kako 
su posjednici iz poreske opštine Vel. Gorica imali 
preniieti svoj posjed iz poreske opštine Kurilovac u 
poresku opštinu Vel. Gorica, nastao je spor koja pro- 
cjena ima da važi. 

Novim zakonom trebalo bi narediti: Ako se isto- 
dobno provada komasaciia u više poreskih opština 
jedne te iste ili dviju susjednih upravnih opština, ta- 
da se imaju sve te poreske opštine smatrati kao 
iedna komasaciona srromnda te za cijelu tu gromadu 
imenovati jedne te iste procjenitelje. 

I usled totra dolazi do velikih neprilika, tako da 
često oni koji provadaju komasaciie ne mo^u da 
dpdu na red. Usled tih nedostataka treba da bude u 
ilovom zakonu rečeno, da se. ako postoji više ро- 
resjUh ftpšti'iVa, imaju sve na jedared komasirati. I za 
sVć"ft'"prtr^iUH' rtjSštine treba da se imenuje jedan te 
i-ii pVoćfni'tc'Ij'^la^hobi došlo do ovih anomalija. Sa 
k^ihtiSii'ći'i'oni'i\4lovnVSC'provadaju i meliorizacije i 
ШаП?§едЛ1Ч-Шг#5 ШШп 'ne mosru da napreduju 
/iijedlVd^s^kbirtasfi^M^h, rftf ^e'drttradalo, da se ko- 
hi^aci'^ obavi priK\; p.'i'fek'Pndit'dtP'Se pristupa tim 
ШаИШЈВ*ШЉ«1о!»«вј§в&! Std-jfc hpersa velikim 

troškovima skopčano, jer se moraju presecati nove 
komasirane čestice. Usled toga se taj rad ili potpuno 
onemogući, ili, nastanu veliki troškovi, jer se moraju 
da otkupljuju zemljišta od raznih posednika. Trebalo 
bi narediti u novom zakonu, da se ta komasacija ima 
da sprovede uporedo sa melioracijom i kanalizacijom 
u koliko bi to bilo moguće. Onda bi se pravili i široki 
kanali. Tako bi se to moglo bez uštrba sprovesti. 
Gruntovnica i katastar igraju kod komasacije veliku 
ulogu. Dogodilo se  u  opštini Vel. Gorica,  gde   se 
komasacija provada ništa manje nego 30 godina, da 
još danas od pet poreskih opština još ni jedna nema 
gruntovnicu, a u svih pet opština katastar nije ure- 
đen. Posledica je toga da nastaju sporovi kod kupo- 
prodaje kod ostavinskih raspra, jer katastar ne može 
da pruži ono što mu gruntovnica dostavi, jer u grun- 
tovnici  i  u  kupo-prodajnom  ugovoru, govori  se   o 
novim česticama novoj površini, a u katastru se na- 
laze još uvek stare čestice. Usled toga katastar, hvala 
Rogu, 30 godina kod nas nije uređen i nastaju pre- 
mene. Može se zamisliti koliko je to teško kod po- 
jedinih, jer moraju da plaćaju po starom katastru, a 
uživaju po novom. Kod uložnog imovinskog zakona 
trebalo bi urediti i zakon o razgodbama zemljišnih 
zajednica, koje stoje pod nadzorom Ministarstva šu- 
ma i ruda. Trebalo bi da Ministarstvo šuma i  ruda 
reče svoju reč prigodom toga. Do današnjeg zakona 
to nije tako. Komasacioni poverenik dođe i provada 
tu razgodbu bez pitanja Ministra šuma i ruda. Tako 
se događalo u jednoj imovnoj opštini, da je Ministar- 
stvo šuma i rudnika još godine 1922 dalo dozvolu za 
pretvorbu šuma u livade, a 1925—1926 došao je ko- 
masacioni poverenik da provada razgodbu zemljišnih 
zajednica i zajedno je delao na provadanju tih kul- 
turnih radova. 

Ovde je ista ta anomalija, da interesenti biraju 
šumarsko-gospodarske i merničke veštake. Kako su 
redovno interesenti laici u tim stvarima, dolazi do 
anomalije koja pogađa zemljišne zajednice tim više, 
jer je taj rad preskup. 

Trebalo bi da se novim zakonom naredi, da se i 
kod razdeobe raspiše natječaj za te veslačke radnje, 
kako bi se osiguralo da ne bude taj rad preplaćen. 

Kad je ta razsodba svršena, nezadovoljnoj stra- 
ni pripada pravo, da sudbenim putem traži naknadu 
štete, koju je ta razgodba prouzročila. To nije pravo. 
Jer kad se jednom provela razgodba, dotični, koji 
dobiju neki deo, razdeliće ga između sebe, prodaće 
ga. Posle će preći na druge osobe, i tako se onemo- 
gućava ovima regres. Pre no što bi se pristupilo pre- 
daji, moralo bi se dozvoliti nezadovoljnoj stranci, da 
se žali bilo na Ransku upravu, bilo na Ministarstvo 
šuma, kako bi se sprečile pojedine nedaće. 

Glasaču za ovaj budžet. (Odobravanje i plje- 
skanje). 

Prctsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Vlado 
Malančec. 

Dr. Vlado Malančec: Gospodo narodni poslanici! 
Ovaj budžet Ministarstva poljoprivrede je tako slabo 
dotiran, da se ne može govoriti o kakvoj uspješnoj 
poljoprivrdnoj politici, koju bi upravo U današnje 
vreme Ministarstvo poljoprivrede trebalo da povede. 

Ako ćemo se osvrnuti na zakonodavni rad, zako- 
ne koje je to Ministarstvo podnelo Parlamentu, mo- 
žemo reći da je Zakon o razduženju seljaka, pa Za- 
kon o agrarnoj reformi učinio svoje i polučena je 
svrha t.j. seljacima je olakšana njihova egzistencija. 
Ako ikad, a ono upravo danas u ovim najtežim vre- 
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menima moramo nastojali, da pomognemo našem 
seljačkom staležu i da mu omogućimo što uspešniji 
razvitak njegovog poljskog i uopšte poljoprivrednom; 
rada i mogućnost što bolje prode njegovih poljopri- 
vrednih proizvoda. Treba da omogućimo i polučimo 
za seljačke proizvode što bolje cijene na našoj i 
svetskoj pijaci. Naravno da je to vrlo teško. 

Poslije rata pregnule su sve države da što više 
podigriu svoju poljoprivredu i da budu u tom po- 
gledu potpuno samostalne. Mnogim je to uspjelo. Mi 
smo pak nastojali da što jače podignemo našu indu- 
striju i to naročito sa našim nacionalnim kapitalom. 
To nama međutim nije po sve uspelo i danas stojimo 
pred činjenicom da seljak svoje poljoprivredne proiz- 
vode jeftino prodaje, a industrijske produkte koje on 
potrebuje, a koje moramo uvažati, vrlo skupo plaća. 
Mi moramo biti potpuno uspješni za konkurenciju na 
vanjskom tržištu, a to možemo jedino, ako dolazimo 
sa proizvodima odličnoga kvaliteta. Kvantitet nije 
više od velike važnosti, jer su tržišta zasićena. 

Kod podizanja kvaliteta naših poljoprivrednih 
produkata treba upravo Ministarstvo poljoprivrede 
da zauzme vidno učešće i to time, .da forsira sve 
one okolnosti, koje su u stanju da taj kvalitet naše 
robe digne. Možda je to najuspešnije što se osnivaju 
razne seljačke zadruge koje se bave uzgojem čisto- 
krvne stoke i bilja. Meni su poznate prilike u tom 
pogledu u Savskoj banovini i u mnogim mjestima ta- 
mo postoje razne marvogojstvene, konjogojstvene, 
svinjogojstvene, livadarske zadruge it.d. Sve to da- 
nas ne radi onako uspješno kako bi bilo potrebno, pa 
bi trebala što uspješnija i što hitnija intervencija Mi- 
nistarstva poljoprivrede, jer su danas svi ovi zadru- 
gari u materijalnoj nemogućnosti da nabave nove 
rasplodnjake, drugo sjemenje i sve ono što je po- 
trebno i na temelju istraživaja naših stručnjaka pro- 
glašeno   za uslov našega poljoprivrednoga razvitka. 

Osim ovih zadruga osnivali su naši seljaci i se- 
ljačke  kreditne zadruge. 

Ove zadruge bavile su se time, da seljačke ušte- 
de sigurno pohrane te ih plasiraju kod svojih članova. 
Na uloške plaćali su 5%a zajmove davali su uz ka- 
matu 6%. Kako je vodstvo svih ovih pojedinih za- 
druga bilo u rukama seljaka koji su radili potpuno 
besplatno jer su bili vrlo požrtvovani i ulagali u 
taj posao sav svoj trud, uspjelo je od ovoga jednog 
postotka sabrati neke male rezerve. Katkada u zadru- 
zi, koja Je mnogo godina postojala, dosegnute su 
time lijepe svote. Ove rezerve i novac, koji nije u- 
spjelo plasirati medu članove zadruge, uložila je sva- 
ka zadhuga u Savez hrvatskih seljačkih zadruga u Za- 
grebu, koji je centar za Savsku banovinu. Usled op- 
šte depresije i situacije koja je nastupila na ekonom- 
skom polju, taj Savez došao je u poteškoće. Je li to 
krivnja pojedinaca ili se tome uzrok mora tražiti u 
općenitim prilikama koje su, kako rekoh, međutim 
nastupile, tek Savez je prestao da bude likvidan. Ku- 
pljena su međutim neka veća imanja, koja su tre- 
bala da budu rentabilna i da odbacuju dohodak, koji < 
bi značio kamatu za uloženi kapital. Sve je to ku- 
pljeno upravo ovim novcem iz najširih seljačkih re- 
dova iz našega sela. Savez nije imao sa lim poduze- 
ćima sreće. Danas je spala cijena i vrednost i objeka- 
ta i oni ništa ne odbacuju. Sada kad su seljaci tra- 
žili u nestašici novca, da im njihove zadruge vrate 
uloške, zadruge to nisu mogle učiniti, jer imadu od 
Saveza one uloške, a i rezerve o kojima sam već go- 
vorio. 

Znam da vrela Ministarstva nisu neiscrpiva, ali 
ipak mislim, da bi tu, gde se radi o uštedama koje su 
vrlo skromne, a i o novcu koji je proistekao iz čisto 
seljačkih redova, moralo Ministarstvo poljoprivrede 
da intervenira i da pronađe neka vrela kako bi se Sa- 
vezu hrvatskih seljačkih zadruga omogućio dalji rad 
i likvidnost. Ne mora to biti u obliku darovanja'pa 
niti subvencije. Trebalo bi kod Agrarne banke, koja 
je zato tu, angažovati kredit, koji bi se doista u iz- 
vesnom nizu godina vratio, jer bi za to jamčili svi 
zadrugari sa svojom imovinom koja iznaša mnogo 
više, upravo nerazmerno više, nego li bi taj kredit 
trebao da bude jak. Duboko se nadam, da će gospodin 
Ministar poljoprivrede u interesu našega seljačkoga 
naroda u tom pogledu zauzeti jedno opravdano sta- 
novište, tako da se ovome staležu u tom pogledu 
pomogne. 

Želim samo još na jedno upozoriti gospodina Mi- 
nistra poljoprivrede i to na sledeče: Gdje je u krajevi- 
ma velika napučenost i gdje pojedina seljačka obi- 
telj imade mnogo članova, polaze ovi ljudi na rad u 
razne tvornice, dok nije poljoprivredna sezona. Pomi 
ješaiii sa profesionalnim radicima za današnje vreme 
cme oni veliki broj koji sav ne može biti zaposlen. To 
izrabljuju industrijalci, pa skidaju dnevnice upravo na 
minimum, koji je ispod mogućnosti egzistencije. Ovi 
ljudi nemaju upravo nikakove zaštite, jer nisu profe- 
sionalni tvornički radnici. Mislim da bi bilo dobro, kad 
bi gospodin Ministar intervenirao, da se donese zakon 
ili uredba, koja bi određivala posludavcima minimalnu 
dnevnicu koju smiju platiti ovakovim radnicima iz se- 
ljačkih redova, a koja bi morala biti barem donekle 
odgovarajuća za radnike i za prehranu njegove obi- 
telji. Znam za slučajeve gdje je dnevnica ovakvomurad- 
riiku i/, seljačke kuće 4—6 dinara dnevno, i lo naro- 
čito u Hrvatskom Zagorju. Vrijeme je kratko i ja mo- 
ram da završim, te se nadam da će sledeći budžet biti 
donesen u boljim prilikama po našu nacionalnu ekono- 
miju i poljoprivredu specialno, pa ćemo mi moći dati 
Ministru poljoprivrede više mogućnosti i sretstava za 
njegov rad i nastojanje. Glasaču za budžet Ministarstva 
poljoprivrede. (Odobravanje i pljeskanje). 

Претседник др. Коста Кумануди: 11ма реч 
r. Емшгијан Грбпћ. 

Емилијан Грбић: Улазећи у расправу буџета 
Мшшсгарства пољопривреде не могу да се не упу- 
cm.vi и завирим у рад тога Министарства и да у 
најбољој намерн не укажем на недостатке и мојмм 
прпмедбама иастојим да се ти недосгатци, ако хо- 
Кете, господо народни посланици, и грешке псправе. 

I Ipe свега, обзиром да je наша земља претсжпо 
пољопршредаог и сточарког марактера, да je у 87% 
стаповппштна земљорадаик, xohy да укажем на то, 
да се баш овој грани привреде указује миннмална 
пажн.а, no себи се разуме у релацпјч према велн- 
чини значаја лољопривред^ код нас. 

Ми ВИДШО с једпе страпе огромаи пад цена 
звмље л свих пољопршредних пропзвода, јер je 
земл.а у нашнм крајеипма Срему n Иојиолтги пала 
цепом од 40.000—50.000.— динара по јутри данас 
lHa з—4, a примисима земље до 6.000 дннара. Цене 
житу од 500 na 100 n испод 100 динара, кукуруз од 
300 дин. на 40 н 50 дииара. A свн смо ми, господо 
народни послапици, још itpe Светског рата, при- 
вредници, земљорадиичке задруге, сва народна nn- 
телигенција говорнли »Србипе брате, ие пуштај 
земљу из шака, a после para Србине брате купуј 
земЛ)у«. И наш нарОД je куповао земљу, задуживао 
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се у најбол.ој иамерн, да повећа свој капитал, сво- 
ју производњу. Сада услед пада цена и земље, наш 
je земљорадник дошо у један безнзлазан и очајан 
положај, и из тога положаја спасао га je га je само 
замо закон o заштиги земл.орадиика да не остаме 
без земље. 

Ми схалио вичемо, како je крша гешка, наро- 
чито обзиром иа нашег земљорадника, занатлнју и 
тргоица, a ие иокушавамо да се la крпза, ако ме 
уклони, a ono барем дсжекле ублажи. 

Ми нмаде.мо сие предуслове да ту кризу до- 
иекле ублажи.мо. Али, госиодо иароднн посланици, 
ако се то xolie да посшгне, онда Министарство no 
љопривреде ие може и ne сме да остане једна ин- 
ституција где he се предмети кабинетски решавати 
no шаблону, Bcii то Министарство мора узегги нии- 
зијативу у своје руке, указати нове путеве иашој 
иол.оиривредн. И будпте уверени, да би се ова Ha- 
ma криза, ако пе отклшила, ona би се у велико 
ублажила. 

У чему се састоји, заправо, та наша nojboiii>!i- 
врдиа крнза? Наша крнза imje нпшта друго, него 
\<\)\\'ла нашег села, нашег пољопришредника и земљо- 
радиика. Огроман иад цеиа сни\ пољопривредаих 
пронзвода, води иотиуиом ошромашењу иашег се- 
ла и сељачког света. Колико je он спромашаи, толи- 
ко опада 11>егова куиовна снага, толнко постаје ие- 
споообан за плаћање иорезе. Ме1)утим, ако он ире- 
стане куповати нидустрнјке производе, ако он пре- 
стане куиоиати пољопривредне машине, алаге, ако 
престаие куповати одела и остало што му за жи- 
вот треба, оида, госиодо народни посланици, стаје 
и трговииа n занатство и иидусгрија. A када све го 
стане, oiim остају без маггеријалних средстава, a то 
повлачи за собом потрвс читавог државног газдш- 
ства. Наш сељак, господо народни аослаиици, има 
једиу особнну, a то je, да ои иикад нема доста na- 
pa. On ii.\ тим Bimie троши, што их внше има. Hehy 
шме да кажем, да их ии расипа', всћ да их кориснр 
улаже ii не држи пх код себе. On ne седн на повцу, 
као што то раде варошки шпскулаитп и зелеиашп 
од којих пико пикакве корпсти пема оснм n>iix ca- 
мих. Сељак кад има napa сви нмају од њега ко- 
рнстп na и читава иациоиалпа екопомпја, јер онда 
настаје циркулација повца. Зато je паша дужност 
да и.егову куповиу снагу ојанамо у тој мери, да би 
се on спугде појавлуивао као здрав и солидан купац. 

Зато je потребно стеорити једаи оишти пољо- 
[трквредни план. 0 том плану било je већ говора 
у овоме Дому у иачслној дебати буџета. 

Приликом roBopa 14.4 врсге чули смо разне пред- 
логе, na ме1)у п.има и onaj г. посланика Лвра.мовп- 
ha, како бн за заштиту namer виноградарсгеа тре- 
бала забрацитп жптородпим крајевпма да саде ви- 
иограде и воћњаке. Али с.мо чули и протест г. no- 
сланика нз житородпнх крајееа, који бн истина 
пристали на такову иеру, no под условом, да випар- 
скн крајеви ne могу cejani ш жита im кукуруз. И 
сасма оправдап приговор, који опет вппарски кра- 
јеои ne могу прпмити. У ове стварн, у рсшење ових 
иптап.а, мора се, господо народни посланнцн, дуб- 
ље ући, ако хоћемо правилпо решеп.е да добијемо. 
Главпи основ решавања тих питања јесте питаи.с 
пшенице n кукуруза. Ja hy зато покушати, да са 
ова два полЈОпривредна пропзвода почнем. 

Што се кукуруза тиче, то нас много не забри- 
њава, јер кукуруз he се моћи сваке годнпе нзвестп 
обзиром на то, да na чптавом свету нема мпого др- 

жава, које су у могућпости да ra извозе, (као mi, 
Apreirmna н Румунија), Само једно ваља поменути; 
да му се подигпе цепа. 

Друга je ствар са житом, јер се жпто извози 
из много земал.а, пошто су извеоне земље, које су 
раиије у вс.тиким количинама увозили жито, даиас 
повећале производ11)у жита и наше жито потисиуле 
са светских пијаца. Ово je тежп проблем н у њега 
се мора улазптп са великом опрезношћу. Ja, госпо- 
до, стојим иа становтиту, да бп морали прибећи си- 
стему слободне трговиие житом у земљи, a моно- 
по.ту извоза за инострансгво, Ова мера још није 
доволзна, да се цене одрже na једној висини, већ 
би морали законом утврдпти, испод које цене се 
жито ne може продавати, нити куповати и поред те 
слободне трговине у земл.и n предвидети пајстро- 
жпје драконске казне за оие, који се тих законских 
одредаоа ne 611 држали. Са аравом би се могли пи- 
татн, a шта lie.'.io ca нзвозппм виџжом, na цена за из- 
везано жнто моглаби бити за половину маља од 
коном утврђене цепс, a та извозна цена бп угацала 
и одре1)Ивала цену домаћег тржишга? Ипак, РОспо- 
до, карбдни послапицп, мп знамо да се од проз- 
веденог жпта у nanioj земљи сваке године lo-—20' 
извезе. 

Сваки произвођам морао би при продаји свога 
жпта да преда око 209? Држави, т.ј. једпој центра i- 
iioj устаиовн за извоз и то бесплатно. lio ове коли- 
чине жпта не би се смеле у земљи трошити већ on се 
имале извести и уноочити, a добијен повац имао би 
се отписати у одређен проценат пореза на з^мл.у. 

Тим начипом подпгла би се куиовиа моћ зем- 
л>орадпика. те би ова мера утицала na подизање 
свих осталих цеиа п читав nam привредни жив ч 
добио би више полета, lio себи се разуме, да ово 
ве би било довољно, да би ова мера била са.мо је- 
дан саставни део тог привредног плаиа. 

Потребна je ужа сарадња Министара по.т.опрн- 
вреде са Миппстром тркмшие, na да имадемо тач- 
не податке колико која земља извози од пољопрн- 
вредних производа A ми можемо и смемо увозити 
само од oifnx држава иидустријске производе, које 
увозе наше пољопривредне производе. lio себи će 
разуме, да ми ни за грам ne би смели увести више, 
него што je та држава од нак: увезла. 

Да се код nac ради без плана, то се види нај- 
боље no том, mro MU иако имамо услове да пронз- 
вађамо репу, пивски јечам, уљаео билже, ми огромне 
количине тих пољопрашредних пронзвода увозимо 
и стотшне милиона динара издајемо без потребе и 
то у исто време, када пезпамо шта ћемо радитп са 
namiiM житом. Hama шећерна индустрија милионе 
издаје за пабавку семепа шећерне репе из Чехос [о- 
вачке n ако мп имамо ове услове, да то семе и сами 
111К)и:;ва1)амо. 

Житородни крајеви, a парочито Срем и Војво- 
дииа, грцају од терета, a не могу своЈе производе 
да унооче. Стога молим да наша Краљевска влада 
no допошеи.у буџета приступи изради једног при- 
вредиог п.тапа, те да се пашем селу и пашем seip 
љораднику и натој оптгој привреди помопне. У- 
вереп да he Краљежжа влада приступити решењу 
ових питаи.а, изјављујем да Ку за предложени бу- 
џет гласатп. (Одобравање н пл>ес1<а11>е). 

Прегседник др. Коста Куманудн: Има реч на- 
родаи посланик г. др, Гавро Сапто. 

Др. Гавро Салто: Господо, проблем олакша- 
ња пашем земљораднику добио je санкције у зако- 
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ну o заштити земљорадника. И то pemeifac, заспова- 
ио не само на економском императину Beli и na с- 
тичкој и ооцијалној оспови, иаишло je на најтоп- 
лије признање наших земљорадиика, и улило je на- 
де'те олакшало иашем сељаку који претставља до- 
кимантну BeliHiiy у иашој држави. 

Са извесних страна било je протвста зашто да 
се   земљораннднма чини та врста помоћи. Али се 
иије 'водило рачуна, да je сељак-земљорадник, ц no- 
ред овога паседа, мајизложенији непрнликама, које 
потичу  често ид друштва, a често од виших сила, 
пан наше моћи... Тако, промене вредности новца, у 
ценама, несређеност међународних грговинасих ид- 
носа с једне и са друге страие, неизиесиост жетве- 
iioj- приноса, атмосферске иепогоде, тешко креди- 
тиран>е те могућност регулисања дугова услед чега 
иагомилавање камата, — све то учииило je,   да je 
наш земљорадник залао у заиста тешку сшуацију. 

ripeGannBaiba, да Се земл.орадник лакомислено 
задужио, неосипваиа су. После ослобођења и ује- 
дии>енза, и.малп смо трн узастоиие лоше године. Се- 
љак се тада морао задужиги, jep je из рата нзишао 
без каггитала и без готовшЈе. У 1923 н 1924 жетва 
je била уносна и сељак се почео опорављати и ве-. 
рујући да he бити све боље и боље, у цил.у унапре- 
I^eita свога поседа, задужио се. Алн, Beh 1926 n 1927 
наступају сушни дапп, да поплава и општи пад це- 
на који je умањно и вредиост поседа и инвентара 
и тиме je земљорадник упао у заиста тешко стаље. 
ETO,  господо, генезе сељачког дуга и сикгетичног 
приказа .његовог постанка. Me, лакомисленост, да- 
кле  него елементарии законн и TOK" економског раз- 
воја и прилика довели су до оних 8 милијарди луга! 

Домошењем закош o заштити   земљорадника 
noiipau^L-cito je домекле то стање, и то на пуиој мо- 
ралној   основи. Jep, док други сталежи имају за- 
штите у нашем економском и д1)уштвеном поретку 
редукцијом дугова у виду поравнања ван стечаја, 
на суду и вш суда, землуорадеик кије имао те по- 
годностн и ако 11ретставл.а гро нашег станооништа. 

Kao сложен проблем, тај закон изискује и до- 
пуие и коректуре, na молим да се поведе рачуна и 
учиии  потребно да се n следеће исправке изврше: 
Тачка 2 члаиа 2, у којој се говори o велнчннн noće- 
да, треба да се измепи и спраии овако: 

Землуорадником у смислу ове уредбе, сматра сг 
свако лице које обрађује земљу, са.мо плп са члано- 
иима породице, n чијн опорезоваии приходи проис- 
тичу претежпо из полЈОпривреде, без обзира на ве- 
личнму   поседа. 

Ово je потрсбпо с тога, mro у нашој земљи, a 
no закану o аграрноЈ реформи, уопште и не.ма ве- 
ликих поседа. Позпато je да су н гаоседи преко 79 
хектара презадужени те би, у колико се uc би из- 
иршила предложепа коректура, ти поседп страдали. 
Што су поседн већи, имају и веће дугове и обавезе, 
jep су они вршили једпу социјалпу мисију, затго- 
сле11.ем земљорадпика, a n стварањем ii ширењем 
земљорадпичке културе. У том циљу, ти поседи су 
задужени и зато je потреба и дужност да се ти no- 
седи ие подвајају од осталих земљор&дннчкнх n:)- 
седа ни у ово.че погледу. 

Тачка 12 члана 3 требало би додати још и сле- 
деће : 

У случају елемсптариих непогода (сточне за- 
разе, града, поплаве, суше, најезде скакаваца, n >- 
жара и т. д.), има се на основу уверења месних вла- 
сти  прекипутн отплата за ту годину n земл>орад- 

иику дати мораторпјум сразмеран штети. A у два- 
најесгогодишњи период отплаћивања, упети npo- 
дужсње за онолики број годпиа, колико je ката- 
строфалних година за време тога периода било. 

Господо .UHOM додатку мислим није потребан 
коментар ии образложеиуе. Упропашћиваљем ле- 
тиие настаје извора, нз кога земљорадник може да 
ceoje обавезе регулише n отплати и зато je неоп- 
ходно потребно и ову коректуру унега у закон. 

Земљорадаичми парод упнре очи у нас, госпо- 
до, ii очекује правду и заштиту. И помажући зем- 
љорадшпку, мн помажемо сви пационалну привре- 
ду, jep be тиме цовећава куповна споообност нај- 
веће мас« народа. 

У оаоме духу и циљу, обавеш^еи сам да he се 
пОднети н један мемораадум Господпиу Министру и 
Краљевокој Влади од страие напредних пољопри- 
вредиих уд1)ужеи,а у Торњошу, Тополи л Храошу, 
na молим за наклоиу пажњу. Изјавл>ујем да hy гла- 
сати за буџет. (Одобравање и пљескање.). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Милутин lleiniiii. (Гласови: Huje ту). Има реч г. 
Милорад Марковић. 
Милорад Марковић: Господо народни посланн- 

ци. У почепсу мога говора морам са жал>ен»ем да 
констатујем, да се у иашој држави у којој je 85% 
земљорадничмога света, Министарству пољопри- 
вреде поклања најмања пажња. Kao кајбол>и доказ 
служн нам и та чињеиица, да je ово Мииистарство 
често аута бивало na je и данас без свога ресориог 
министра. Увек :iieKe замеие и увек .иеко иатезање, 
У једиој овако претежно.ј земљорадничкој земл.н, 
тога ие би гребало да буде. 

Морам да ксестатујем и то, да je буџет Мини- 
старства пољопривреде као једне од најважнијих 
грана у нашој земљи исувише мали и «едовол>ан 
да се помоћу ове суме спроведе ана пол>опр11вред- 
на политкка, која je за данас у нашој зеилуи ne- 
опходно потребна. Буџет од ()3,000.000 за Миии- 
старсгво пољопривреде и 38,000.000 за државш 
привредна предузећа, недовољш би био и за једну 
бановину, a камо ли за целу ■нашу државу. Да je 
cpehe буџет Мнистарства пољопривреде требао би 
да износи 1/5 од целокупиот држав;!1ог буџета, na 
гек онда да одговори своме намењеном задатку. 

Наша пољопривредаа иолнтика захтева врло 
брзе и енергичне планске радове, које треба изво- 
дити на терену више него у канцеларјама. Г. За- 
стуши« Миниетра прл^опрвреде лепо je нагласио 
потребу за усгановљење и прошрење доброг no- 
љолривредног факулета. Али ja морам одмах до- 
дати да ми na жалост немамо иајиужнијих нижнх 
пољопривредних школа, које су нам потребие као 
иаеушни хлеб. Неопходна je питреба одмах уста- 
новиги у свамом бившем округу, т. ј. на сваких 
200.000 становника подиЈш no једну нижу пољо- 
привредну школу. Ове школе треба типизирати, 
т. ј, прилагодита крајевима, у којима се моја грана 
пол*опривреде претежно гаји. Помоћу ових школа 
сгворила би се могућиост, да сви оељачки синлви, 
који имају своје нмање, прођу кроз ту школу A 
од тих школованих младића могао би с"е очекивати 
врло брзи и велики плирсдак у нашој држави. 

У времеиу док се ne створи могућност да се uce 
n овакве шмоле свуда у целој земљи подигну, no- 
гребно je предузети извођење практич!пих радова 
noMoli.v стручњака ma сеосшм газдннствима. Ha 
малим поседима ови би радовп требали да се изчо- 
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де тамо, да сгручњаци остају na тсрспу иреко целе 
годиие с mM да они у арвом реду испитају зеи- 
љишта, a затим прелоруче семење које трјеОа ^еја- 
ти, начин обраде земље, a затим изии1)еље сшх. pa- 
дова до самс жетве, У исто цјјсмс ти UH стручп.аци 
бнли дужни прсииручииати добЈЈе пасмине стоке 
'Kjuje би иид којим кан.матским приликама мотле 
бнтн одгајиване, затим преиоручити и контроли- 
сати оодизаље стаја и начиниеге у исшма. 

Досадањи начин извођења пољоцривредне :iu- 
лнтике iioMoiiy огледних станица и среких расадни- 
ка, mije нам дао Бс г-аиа какс резултате. Приличан 
орој среских скотома ннје одговарао сиоме пози- 
ВУ> ЈеР ^ примећивало чвсто пута њихово отсусгво 
из расадника баш у даиима када су ОНИ били нај- 
потребшји, a то у дааима када се вршило калем- 
љење лозе u рсталог Bolia. Често се пута дешава, да 
je калемљена дивљака ina дивљаку и као резултат 
тога наопаког рада излааило je: када сељак купи 
калемииу садиицу и са иајвећим трудо.м исту иегује 
немолико годииа очекујућн благодетн њвнога пли- 
да, na када иста почне дааати плод, он се гек анда 
разичара, јер му ra воћка почне давати много ло-' 
шији квлигет него ана што у 'ipii>y расте. 

У. последње иреме често пута читами 111)еко 
јавиости, како се врше велике злоупотребе у расад- 
пицима :и да и^овац намешои sa подизање пољопрк- 
вреде иокр-аду поједини економи, који после из- 
вршепе крађе бииају -или отпуштени или рсуђени, 
a ово еве иде iia штету села и сељака. 

Неопходно je потребио и нужшо донети једал 
закон o иакпади штетн за случај елементарних не- 
погода ii угинућа стс^ке од заразиих болеспи. lio 
овоме закину требалн би свн гра^али уз порез да 
плаћају једну врсту малог приреза, али да нм je 
mM закоиом осигураном, да им се у свако доба 
наступ штете исила™ у целости иредност ошога у 
чему су lomrehemi, a кија би пм штета била пане- 
шеиа поплавом, тучом лсда, сушом, угинућем гто- 
ке од заразннх болесги и т. д., јер када бн сељаку 
све то бнло осигурано, он би тек онда приступио 
врло брзо рационалној обради земље као и одга- 
јивању добрих иасмшш стоке. 

Исто тако шеопходно je потребно, да се држа- 
ва поорине да створи један јак завод за произзод- 
iby серума за цепл^ење, пелцовање стске протчву 
заразиих болести, јер овако како je до сада било, 
да се овај оерум иабављао у приваоким заводима 
и да се плаћас баснослрвно no виооким ценама, 
то je сеЛ)аку уоиште било немогуће своју стоку 
цеиити и педцовати и заштити je од угинућа и од 
велике штете коју зараапе болеста уништавајући 
стоку iiiaiioce како поједиицима тако и држави. 

{"осподо послаиици, колико су потребие енер- 
гичне мере шје треба предузети, за што бол>е уна- 
npeljeihe у производил, тако je у исто време tie- 
опходио потребно и нужно, да се меродавни фак- 
торн побрину и за добре тртовикске уговорс са 
свнма оним земљама које троше наше пол.опри- 
гЈчччие производе. Депе иаших. полнлфпвредиих 
производа тако суинске, да je то испод сваке кри- 
тике н докле се држава постарала да заштити ца- 
рином luimv иилустрију која се картелисала и по- 
дигла nciie свима индустријским продуктима до 
невероватае висине, дотле су земл.орадиичкм npo- 
изводи занемарени и остављени сами себи, тако 
да je nam сељак доведен до врло бедиога стања. 

жалосна je појава да ми као једна иољопри- 

вредиа земља одобрнмо, да та заштићена н карте- 
лисана индустрија увози у нашу зем.-ву пољопри- 
вредне производе, и то баш оне, којих код нас 
има у изобиљу. Тако наше фабрике за производ- 
њу пива, увизе јечам из шшстранства, и од тог уве- 
зеиог јечма иронзводе пиво, a те су фабрике за- 
uiTiiiione ,ф,рн81ом aia   шгету ^аших  произвођа.ча 
вииа.  Картсли   су  једио  велико  зло  за  данашње 
време у нашој земл>и у овим тешким приликама, 
они су створили толику разлику у ценама, да je 
све ono, што таш земЛ>орадник произвидн и npo 
даје пало за 70%, док су се сви индустријски про- 
дукти гаовећали изпад оних цена, које су биле у 
1924 н 1925 год. Овим картелима и овом оазликом 
цена погођеи je у прво.м реду   трговачки    свет и 
пропало je 80% трговаца, који су били посредни- 
ци  за куиовниу и  продају између индустрије   и 
земљорадпика. Исто тако пропало je 90%  занат- 
лија, јер су псти остали без посла, јер њихов nu- 
слодавац био je углавноме 1сел>ак. Ha како je се- 
л>ак доведен у такву немогућшст, да нема ни 90''", 
који су у стању да набавлЈају и најнужније потреб- 
iie животее намирнице сасвим je разумљиво да су 

•ова прва два сталежа која стоје у вези са сељаком, 
у  пословлој  вези,  морала пропасти   због   овако 
страховито различитих цена. 

Господо посланици! Ja одлучио  протествујем 
противу свнх индустријских картела и тражим да 
Влада донесе што пре закон o растурању свих кар- 
тела у ком  закоиу  предвидети строге  казне  на 
случај [10НОВЛ>еша нстнх картела.   Господо посла- 
ницн, сваке  вапредие  прилике траже  и  ванредне 
мере, ir мн у овом дому морамо се постарати да 
ее у свакој  прилнци доиесе  потребни    закон  за 
спречавање свих мера, које долазе од разних шпе- 
кулапата, a који штете иптересе народа и државе. 
Ми смо upe 2 годиие донели закоп o зашткти зе.м- 
љорадника,  који  je сачувао миогобројном  сеља- 
штву кррв иад главом. Алн зеленаши и зеленашке 
бапке труднли су се свнм силама и труде се да тај 
закон изнграју и да својнм    дужницима    понона 
нанесе штету.   Поред многобројпнх примера ja hy 
иам 1)ећи овде један, како поступа Подринска про- 
дуктна банка у Шапцу. У септембру месецу 1933 
године ставила je забрану решењем бр. 16846 сво- 
ме  дужнику  Милораду  Илићу  из  Малс  Врашске 
за наплату дуга од 470 днпара. Забрана je удеј- 
ствовала и извршен je попис и одузета покретност. 
Ha жалост дужник пије имао иикакве друге  uo- 
кретности, него му je одузето 15 комада ћурки и 
1 Килим. Стараоц поппсане покретпости како сам 
сазнао бир je директор банке Велизар Тадић, шу- 
рак судије Росића. Покретност je одмах одузета vi 
предата стараоцу. Дужпнк je изјавио жалбу и иа- 
вео да je on земл.орадпик и тражио да му се попи- 
cana покретност врати. Ова процедура трајала je 
све до 9 фебруара ове године, и тада je начелник 
срескп решењем бр. 2595 од 9 фебрУара пздао на- 
лог да се пописапа покретпост врати дужнику И- 
лићу. Када je решење саопштспо и стараоцу, по- 
вериоцу и дужпику, стараоц Тадић тражио je 900 
динара за храну и чување ћурака. Пошто дужиик 
иије пристао na ово, јер дуг главни износи 470 
днпара,    вредпост  nonncane  нмовппс  изиосн  око 
450 дипара, a поверилац стараоц директор    бапке 
тражи само за храну и чување ћурака 900 динара, 
то се дужник   Илић попова обратио    начелнику 
среском, молећи за интервенцију да му се пописа- 
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na пок-ретност преда. Том пршшком иачслник срс- 
ски наплатио му je за храну и чување ћурки и за 
рачуи одређенога стараоца 206 динара и 50 napa 
од чега eno показујем оригиналну признаницу. 
Uha се даље догађа, господо? Када je дужник о- 
тншао да прими пописану покретност код стара- 
оца, констатовано je да покретности целе нема, јер 
je 11 комада ћурки старац поклао и појео, na н за 
поједене и поклане ћурке ипак ic имао куражи 
да тражи иакиаду за некакву xpairy и чуваље. 

Ja молим господу надлежне Мипистре да се 
ова ствар провери и да се са оваквим л^дима који 
нзигравају закон најстрожије поступи. 

Није" ово једини и усамљени случај, иноги зе- 
ленаши врше злоунотребе закопа v разним мера- 
ua, na je крајње време да се једном томе злу стане 
на пут. 

Господо народни посланицИ! Иикада nam се- 
л.ачки сталеж није бно у тежим приликама, него 
што je то даиас. Све што има да прода јефтино 
je, a све што треба да купи, скупо je и то прете- 
pano скупо. Кредит сељаку отказаи je свуда и na 
свима местима, и on je остављен сам себе. Heon- 
зсодно je потребна интервенцја државе да се се- 
љаку за шегове најнужније потребе обезбеди кре- 
дит под повољним. условима, јер без кредита нема 
напретка и нема производ1ие, a у томс ne само да 
трпи сељак иего трпи n држава. 

Господо, кредптпрање je за пашега сељака да- 
nac могуће само путем кредитних задруга, n то 
кредитирање кроз те установе треба држава што 
пре да му oMoryliii. 

Ми у нашој држави имамо некрлико врстл 
задруга, и one noće обележје и карактер вишг пле- 
иенских и верских задруга, na je неопходнр ао- 
требно да се што пре донесе закон за целу пашу 
државу, o земљорадничким задругама. Све доса- 
дашше задруге као и будуће, које се буду оснива- 
ле, треба да буду у једпом главном југословенском 
савезу. Ta j савез као главна централа имао би би- 
ти ревизиопа n финансијско-кредитна центрлла. 

Задругарство се мора типзирати и разделиги 
на одсеке и тона кредитно-произвођачке, и naan- 
љачко-потрошачке. Овако типизирано задругар- 
ство Moiie lie допринети опште добро и народу и 
држави. M кроз задругарство наша држава на.ј- 
згодније lie национализирати целокупан nam на- 
род, a у исто иреме сељачки парод доКи ће до re 
иогућности, да дође и до повољнога кредита и да 
своју производњу увелнча и да исту уновчи како 
у нашој земљи тако и na страним тржиштима no 
врло повољним ценама, na he тада када се задру- 
гарство развије и стане na чврсте ноге, државна 
ннтервенција бити мпого мање потребна. Радп to- 
ra ja молнм Краљевску владу да поклопи што ве- 
hy пажн>у задругарству и да што пре допесе за- 
кон o земљорадничким задругама, који lie бити 
једнообразан за целу нашу земл.у. У nero време 
молем Краљевску владу да у будуће посветн што 
већу пажњу и додели што веће кредите Мнп. по- 
љоЈЈривреде за спровођење рашиоиалне пољопри- 
вредае политике у нашој земљи. Ja вврујем у добру 
вољу Краљевске владе, јер je иста снојпм радом до- 
сада показала да се брине оселу н сел^аку, na према 
томе изјављујем да hy за овај буџет гласатп (Одр- 
бравање  и пљескапЈе). 

Претссдпик др. Коста Куманудн: Реч има на- 
родни посланик г. др. Бранко Ннколић. (Глагоии: 
Није овде). Реч има г. Мплап ПоповнЈ!. (Није ов- 

де). Рсч има иародни послаппк г. др. Младен Ли- 
савац. 

Др. /Младеи Лисавац: Господо .пародип; ,no- 
сланици! Сматрам, да je задатак и цил> ових бу- 
џетских расправа да лакше и брже нађемо пут и 
пачпп, како ћемо унапредити сне привредне гране 
у државн, a у овом случају и пашу пољопривредпу 
грану. 

Да би се то постигло, истакпуто je н с једпе 
и с друге стране ове високе Kyhe, да би требало 
створити један привредни плап. Ако raj план до 
сада nnje створен n пије изведен, није то кривица 
еамо до оппх којн седе у Краљевској влади; nero 
je кривнца и до nac, који исто тако треба да се 
бринемо o томе како iieMo створити један план, 
којп lie nac довестн до цпља н оног народпог бла- 
rocraiba за које сви тежимо. 

Да бих и од своје стране допринео свој део, 
посматраћу цео тај проблем са три črpane: прво с- 
фппапсијске, друго с чисто привредно-комерци- 
алне стране, и jpeiie ca прометне črpane. 

Што се тичс финансијске стране, држим да je 
nama привреда ту у жалоспом стању. Фппапспјско 
стање пашега сељака je јадно, Путем уредбе и за- 
конодавним путем учињено je све nrro се до сада 
могло учипитн. Ham je сел>ак спашен од катастро- 
фе, која га je сигурно и неминовно чекала, али и- 
пак није постигпуто ono, за чнм сви мп тежимо, 
a то je, да му се омогуИи даљи развој н папредак, 
a нарочито да сељак дође до благостап>а, које би 
ne само њему као појединцу помогло, nero би 
уједно и name опште народпо благостање подигло 
и ојачало. 

Да бих вам ову ствар разјаснио, затто до 
сада није то изведепо како треба, ja iiy павести 
једну параболу. Зампслите пегде пеко језеро, у 
коме живе рибе од памтивека и пз кога jesejia 
људи хватају рибе n њима се хране. Замислите 
сада око тога језера, у оближним рптовма и мо- 
чварима да живе дивље патке и гуске које се та- 
кође храпе том рнбом. И сада услед тога што се 
ra вода до сада ппкада nnje замрзла, те су се na- 
тке и гуске толико па.мпожиле, да je била onaCHOCT, 
да lie се све рибе утаманитн услед тога што патке 
n гуске поједу сву рибљу икру ц илечац које no 
води лове и све мале рибе које излазе na повр- 
шину с времепа na време да дишу. 

Размишљалн су људи како бн спасли рибу, a 
да не потуку пи сву дивљач коју су ловили и дошли 
су до закључка да he пајбоље бити да замрзну је- 
зера, тако да рибе ne могу /lolni до тица, нити да 
тпце могу /toliii до риба. To je изведепо ne знам 
na који пачин, можда he људпма то кадгод и успе- 
ти, али je последица тога била обрпута од onora 
што су желели a то je да одрже и рибу и дивљс 
патке и гуске. Ове су саме себе упропастиле јер 
су без анималне хране пождерале своја jaja и сво- 
је младе, a рибе које су бнле без ваздуха и чија 
икра и млечац нису могле до1ш до супца, морале 
су пропастп. Видите, господо, i)ii6e смо спасли 
ледом, али смо na крају осталп n без рнба n без 
тица, јер je нзабрато. једпо сретство којс nnje MO- 
MO да служи оном цпл.у коме je требало да слу- 
жи. To je од прилике псто с нашим земљорадпи- 
ком. Сел.аку се ne да да до1)е до кредита којп му 
je потребап, a ca друге črpane ne даје се онима 
који дају ратару кредит да до1)у до свога нрвца. 

Питаћете сада на који бп се начин дало то 
питање решити. Држим да се то питање ne да 
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на други нзчнн решити, иего само једном моне- 
тариом реформом. A моиетариа реформа састоја- 
ла би се у томе, да бн се истим путем и истнм 
срестинма којчма се данас служи индустрија и 
овде послужило. И пољоприиреда би трсбала да 
се служи емисијом. A као иодлога за ту емисију, 
као извор, морао би служитн једногодишиЈИ uo- 
љопривредни принос. Taj једногодишњи земљиш- 
ни принос износи код нас више милијарди динара 
и он би погпуно служио иа то да се може емисија 
увек држати у сталном оптицају, јер оно што сс 
изда у новчаницама, то би се могло првом жетвом 
опет yByliii. Kao осигурање за ту трансакцију слу- 
жнла би прва четвртииа вредиости сељачких има- 
ња. Можда iie ко питати, како ћемо ми ту прву 
четвртину оптеретити кад je она већ orrrepelieiia. 
Ja мнслим да ту четвртнну дуга раздужимо том 
емисијом na би на тај начин моглн без икакве кре- 
дитне операције да уредимо и средимо ono што 
се до сад није могло средитн. To сам имао у ио- 
гледу финансијском да кажем. 

Имао бнх да кажем да je  ca  много  страна 
истицано да би земљоради>а требала да се служи 
задружним радом. Ja држим да су господа посла- 
нпци ripn том мислили већином на даншње кре- 
днтие, иабавл.ачке н потрошачке задруге. Али има 
један тип задруге који није спомепут, a то су гра- 
^свинске задруге. Мислим да би се iiaine село iiy- 
тем грађевинских задруга могло много брже из- 
градитн н створити такви услови п за пољопри- 
вреду и за општн пародпи иапрсдак какав до са- 
да инје био. Свакн земл^орадник нма у годиии мно- 
го дана где или пе може да ради или нема шта 
да радн. On ту прилику може да употреби да сс- 
би спреми, створи грађевински материјал. Ако то 
уради у задрузп, ои he много лакше и брже ура- 
дити, н тиме повећати наше пародно благостање. 

Имао бпх j om да спомепем ово. Има много 
пољопрпврсдппх грана na којс се уопште ne ми- 
сли. Mu кад замишљамо да нашу пољопрнвреду 
уредимо, зам11шл>амо да пам треба великих капп- 
тала. Међутим, доволЈна je једпа проста упута na 
да се иеке ствари скрепу и изведу na прави пут. 
У нашој земл>и има стотине хиљада хектара кре- 
човите земл.е, која ne може да се потауно пско- 
рпсти зато што je кречовета. Али n та кречовита 
земллппта  могу се врло згодпо у    пол.опрпвреди 
HCKopncTiiTii   само   кад  се  за   то   npiiyiOTOBe.   To 
приуготовлЈавап.е састојн се у томе ако у то креч- 
но земл.пште посејемо такву бпљку, која може да 
спабду земл>у са оним елементом, којп je најваж- 
нији п највреднији у пољопривреди, a то je ca азо- 
том. Акосе употребе лептирасте, детелинасте биљке. 
оида, разуме се можемо на врло прост и јевтпи na- 
чин то земЛ)Иште да поправимо и после ге детелине 
добићемо na томе земљншту noBelianii npnnoc. Ja 
сам имао прплпке да то опробам у једпоме крају 
где je бпло кречпо земли1и1те и уверио сам се да 
са тога земљишта, ако се прво засеје експазатом, 
постпгнемо пеочекпвапп успех, Ако узмемо да има 
јодпа   велика   поврппша   unine   стотина   хиљада 
хектара тога земл>11111та у иашој држави, опда мо- 
жемо рачунати ту na стотппе n стотппе милиона 
дппара впше прпхода у 110Л)Опривредн. 

Још би у погледу впноградарства пмао да cno- 
мепем: Код вппоградарства треба да пастојпмо 
још, у колико наши виногради нису засађени с до- 

бром врстом лозе, да своје вппограде прекалеми- 
мо n подмладимо, јер ми не смемо рачунати само 
на количипу випа, него мпого впше са квалитетом. 
I\'ii;'.,iiiTeTOM можемо освојптп сваку пијацу, a ca 
квантнтом можемо задовољитп само наше станов- 
nnuiTBO n то само оно које je задовољно и са мај- 
лошпјим вином. Ja држим да и у томе правцу не 
треба мпоге ипвестпцпје, него треба само упуте и 
поуке. Ha пример у Фрушкој Гори, где je некада 
родила малвасија, коју су пнлп и Богови на Олнм- 
пу, после фнлоксере заса1)ена je велика белина или 
мпрковача, ona врста лозе која je пајгора и нај- 
лошија, јер су људи опда тражили оно што пунп 
чабар. Међутим, сад mije време да се сади оно што 
само пупп чабар, nero ono што je пајбоЛ)е no ква- 
литету и држим да би се у том погледу постигао 
највећи успех. 

ПоштО je моје време, одре1)епо за говор, већ 
прошло! то се ne могу упуштатп у дал>е разла- 
гање n пзјављујем да ћу гласатп за буџет. (Одо- 
бравање и пљескаше). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. 
Milan Dobrović. 

Milan Dobrović: 1/. novinskih vesti saznala je i 
šira javnost, kako se охТЋ dana u Savskoj banovini 
u okolici Bjelovara, Daruvara i Garešnice vodi živa 
privredna borba zbog prodaje mleka između proiz- 
vođača seljaka i posrednika trgovca. Naši seljaci to- 
ga kraja, pritisnuti bezdušnim iskorišćavanjem neko- 
licine posrednika za preuzimanje mleka, održali  su 
nekoliko sastanaka i dogovora da zaštite svoje inte- 
rese. Izenešene vesti o tom pokretu nisu bile sve tac- 
ne, pa zato kao poslanik toga kraja smatram svojom 
dužnošću, da taj pokret prikazem u pravoj svetlosti. 

U tim krajevima naše države valjda je najbolje 
napredovao odgoj plemenite stoke. U mnogim opšti- 
nama opstoje već odavna ne samo zadruge za odga- 
janje  čistokrvne stoke, već  i  zadruge  za  kontrolu 
muznosti krava. Odgajanje plemenite stoke zahteva 
mnogo više truda i brige za uređaj štala i za hranu 
stoke. Muznost  krava ovisi u glavnom  o pasmini  i 
o ishrani. Dobro hranjena krava davače više masnijeg 
mleka od ne koja se i preko zime hrani nekim suvar- 
cima i brstenjem. Iz toga je jasno, da ti naši najna- 
predniji stočari ne mogu prodavale mleko budzašto. 
Pa eto, ipak našlo se je nekoliko posrednika u Za- 
grebu i po neki sakupljač mleka po selima, koji su 
hteli da prisile seljake da prodaju mleko po 50 para 
i to sad kad još nema paše. Još je nepravednije što 
neki trgovci, koji preuzimaju mleko u selu, ne pla- 
ćaju preuzeto mleko gotovinom, već seljaci  moraju 
i za to malo novaca što dobiju za mleko, kupovati 
od tog trgovca robu i onu koju trebaju i koju ne 
trebaju.  Sakupljači   mleka   po  selima  obično   imaju 
medene mlekare i proizvodaju maslac i sir. Neki od 
njih dobiveno mleko od seljaka delimično prepuste 
kroz separator, oduzmu mu vrnje pa mešaju obrano 
mleko sa neobranim. Tako oni na štetu seljaka i po- 
trošača,   izvlače   tri   koristi.   Kupuju   jeftino   mleko. 
Prodaju skupu trgovačku robu i još zarađuju na me- 
šanju obranog sa neobranim mlekom. Kad to mleko 
stigne do Zagreba, tamošnji prodavci mleka valjda 
još i dalje s njim manipuliraju i onda možete zami- 
sliti, kolika je zarada takovih posrednika, kad kupu- 
ju neobrano mleko po 50 para, a prodaju ga potro- 
šačima u Zagrebu u razvodnjenom stanju po 2  do 
3 dinara. Medu sakupljačima mleka ima časnih izni- 
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maka, kojih se ovi prigovori ne tiču. Naši su seljaci 
konzervativni, oni se teško organizuju. No možete 
misliti koliko je bilo to bezdušno iskorišćavauje, kaci 
je i tim našim strpljivim seljacima konačno dodija- 
lo, pa su se trgi! i počeli dogovarati kako da su/biju 
to' izrabljivanje. Taj sasma privredno-socijalni pokret 
hteli su neki mračni tipovi da politički iskoriste. Ne- 
ki sumtljivci, koji nemaju krava ni nikakove veze sa 
prodajom mleka, pokušali su na tim dogovorima i 
zborovima da seljake zavedu stranputicom, podstre- 
kujući ih na pravljenje nereda, raspirujući mržnju 
protiv vlasti i zavadajući ih međusobno po starim 
partijskim, političkim metodama. Naši su seljaci u 
tim krajevima dovoljno razboriti i politički zreli i 
nisu nasedali takovim huškačima. Istina je da su se 
dogodila .dva, tri manja prekršaja, ali zahvaljujući 
obazrivosti vlasti, to se je na vreme svelo na pravu 
meni bez većih posledica. Sada, sami seljaci — mle- 
kar i vode daljne pregovore o dobavi i ceni mleka za 
Zagreb. Možda će Zagreb doći u nepriliku i za par 
dana neće dobivati dovoljnu količinu mleka iz tih 
krajeva. Ali sa druge .strane smatram, da se tim na- 
šim' seljacima mora pripomoći i spasiti ih od bez- 
duSnog izrabljivanja pretržaca mleka. Ovo što se 
događa oko Zagreba, može se dogoditi jedared i 
Beogradu i drugim većim gradovima, koji na vreme 
ne urede svoje centralne mlekare na široj socijalnoj 
onsovi U selima treba osnovati mlekarske zadruge, 
koje će prodavati mleko izravno, bez posrednika, 
glavnoi mlekar! u gradu i to tako, da mlekarske za- 
druge 'i veći proizvođači mleka sa sela budu ujedno 
sudeonici glavne mlekare u gradu. Tako će zarada, 
koja sada ide u korist posrednika i pretržaca ostati 
proizvođaču, a i potrošač će imati od toga koristi 
jer će mleko bez posrednika biti jeftinije i nerazvo- 
djeno. Mleku se pridaje u ishrani građanstva sve ve- 
ća važnost. Kod nas se mleko srazmerno još vrlo ma 
lo troši, ali se potrošnja sve više povećava i ;rebn 
svim srestvima poraditi na što većoj potrošnji mleka 
i mlečnih proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede bi 
bilo pozvano da potpomogne osnivanje mlekarskih 
zadruga na selu i da dade potstreka gradovima za 
podizanje mlekara. Ovaj sadašnji pokret seljaka mle- 
kara u Savskoj banovini treba potpomoći i iskori- 
stiti tako da se što pre osnuju mlekarske zadruge po 
selima Kad se to uspešno provede tamo, onda ce 
se tim lakše sprovesti takove zadruge i u drugim 
krajevima oko većih gradova pa i oko Beograda. 
Onda neće iz pojedinih sela oko Beograda dolaziti 
stotine dvokolica, čeza sa malim količinama mleka 
da od ranog jutra gube vreme raspačavanjem mleka 
već će mlekarska zadruga doprimiti svo mleko toga 
sela u jednim kolima ili autu, predati ga glavnoj 
gradskoj melkari da ga ona rasproda i raznese po- 
trošačima. Koliko bi bile uštede od tako orgamzova- 
nog rada nije lako iskazati brojkama, ali je sigur- 
no da bi bile velike i vrlo korisne za proizvođače i 
potrošače. Ministar poljoprivrede, koji bi se prihva- 
tio da provede takve organizacije, stekao bi trajne 
zasluge za promicanje naše poljoprivrede. 

Gospodin Ministar građevina dr. Srkulj, koji sa- 
da vodi i Ministarstvo poljoprivrede, kao bivši mno- 
eogodišnii i zaslužni načelnik grada Zagreba vrlo 
dobro pozna važnost snabdevanja gradova zdravim 
i dobrim mlekom. Mi neznamo koliko će dugo g. 
Ministar pored svoga resora voditi još i resor Mi- 
nistarstva poljoprivrede, ali obzirom na ovaj sad ba, 
aktuelni pokret seljaka, proizvođača mleka, g. Mini- 

star bi bio najpozvaniji kao zagrebčanin i bivši gra- 
donačelnik Zagreba i kao Ministar poljoprivrede da 
dade inicijativu da se pitanje prodaje mleka uputi 
sada dobrim pravcem zaštićujući u prvom redu selja- 
ke proizvođače. Ma da je vreme "kratko, dozvolile 
mi gospodo, poslanici, ida se dodirnem još jedne gra- 
ne naše privrede, koja je i u mom kraju od velikog 
značaja. 

Kod nas je vinogradarstvo dosta razvijeno, ali 
ipak ima dosta nedostataka. Ne pazi se dovoljno na 
to, da še u jednom vinogorju sadi samo jedna ili 
dve vrste onakove loze, koja u tom kraju najbolje 
uspeva. Mnogi i najmanji vinogradar hoće da ima po 
nekoliko vrsti grožđa i vina. Velika svetska trgovina 
vina kupuje i najbolje plaća samo veće količine jed- 
noličnog vina. Drugi je nedostatak naših manjih vi- 
nogradara, seljaka što nisu dovoljno vesti u podru- 
marstvu. Od vrlo finog i dobro dozrelog grožđa oni 
proizvode često dovoljno neprovrela ili sudovna vi- 
na, koja nisu za trgovinu. Velike količine jednolič- 
nog, tipiziranog, dobro provrelog i za veliku trgo- 
vinu odgovarajućeg vina mogu manji vinogradari, 
seljaci proizvoditi samo zadružnim radom. U tom ci- 
lju osnovana je u mom srezu u Daruvaru vinogra- 
darska zadruga. Prvi početci su u takovim zadruga- 
ma najteži. Zadruga je do sad bez ikakve državne 
pomoći, sve iz sopstvenih srestava, prebrodila počet- 
ne teškoće. Pokazala je do sada lepih uspeha. Ima 
odličnih tipiziranih vina, koja se traže, kupuju i iz- 
voze. No za potpun i trajan uspeh trebala bi zadruga 
da nabavi još neke podrumarske uređaje. Zadrugari 
nisu u mogućnosti da osim uplaćenih udela stave za- 
druzi na raspoloženje još potrebnu gotovinu. Obzi- 
rom na novčanu krizu ne može zadruga, uza sve to 
što bi dala punu garanciju, dobiti zajam. Zadruga 
se je pored godinu dana obratila Ministarstvu i za- 
molila pripomoć ili beskamatan zajam. Dobila je i 
stanovita obećanja, ali sve do sad nije dobila ništa 
stvarno. Ova pripomoć potrebna je zadruzi i za po- 
višenje prometne glavnice, da može vinogradarima 
davati za preuzeto vino predujmove. Tako bi se za- 
družni rad proširio i na mnoge manje vinogradare, 
koji do sad još nisu pristupili u zadrugu samo za to, 
što nisu mogli dobivati predujmove, pa su svoja vi- 
na morali u nuždi prodavati budzašto. 

Molim g. Ministra, da od raspoloživih srestava 
po ovom budžetu, i ako znam da su ta srestva mala, 
rezerviše jedan deo i za ovu zadrugu, koja svojim 
dosadašnjim radom dokazuje da će dobivena pri- 
pomoć biti korisno upotrebljena na opšte dobro. 
Vinogradari u Savskoj banovini opterećeni su novim 
nametom sa obvezatnim osiguranjem proti gradu 
(tuči). Obvezatno osiguranje plodina je jedna dobra 
i korisna socijalna ustanova, ali samo u tom slučaju, 
ako je to osiguranje sprovedeno na jednoj praved- 
noj osnovi. Banovinska odredba, kojom se uvodi 
obvezatno osiguranje, ima dosta nedostataka, koje bi 
trebalo što pre popraviti. 

Premija od 100 dinara po jutru vinograda je 
svakako previsoka u razmeru osiguranja, koja je 
preniska. Ćelu tu uredbu trebalo bi preraditi i više 
je prilagoditi stvarnim potrebama. Mi poslanici iz 
Savske banovine poduzeli smo korake, da se ta ba- 
novinska uredba o prinudnom osiguranju protiv 
gradu ispravi, samo molimo i gospodina Ministra 
poljoprivrede, da te ispravke prema predlogu banske 
uprave odobri. 

Žaleći što za promicanje poljoprivrede, naše naj- 
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glavnije privredne grane, nisu u budžetu mogle biti 
osigurane veće svote, ja ću glasati za budžet poljo- 
privrede kako je predložen s tim da se raspoloživo 
svote što racionalnije iskoriste. (Odobravanje i plje- 
skanje). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. 
Milutin Pešić. 

Милутнн Heujiili: Господо народни послапи- 
цн, као земл.орадппк морам са 60ЛОМ у A^'iun да пз- 
јавим своје жзљење, што ]е и ове године, као и сви- 
ју раиијих година кродит предвиђен за унапређење 
пол.ске привреде и наших села врло иали, Ceai опмх 
лпчаих n персошлних издатака, ви ћете пидсти, да 
су сумице гако малше, да с њоша алоолутно пншта 
ne можемп помоћи иашем селу и сељаку. Морамо 
посподо, прианати, да je после p.ua било веома ма- 
ло пољоких ^cesa, зато што су скоро cee европске 
земље биле ангажовапе у рату н зато, што наша ве- 
лика светска жигпшца — oioBencKa Русија иије уче- 
ствовала na светсшм тржииггима, те су цене пољо- 
привредних производа поскочиле и биле су врло 
добре. И Mii, као полуолривредна земља; у којој 
имамо 8595 чистог сељачког живља, у место да се 
после рата кренемо na посао, да унапредиио нашу 
привреду, мп смо се партиски гложплн, a ћресвету 
дужиост према нашем земљораднику двли смо у 
забррав. 

lio све индустријске земл>е у свету су убрзо 
поклопиле највећу пажњу тхљокој привреди, a " 
велнка сиегска жшппца Руспја, која оре cnoje не- 
прегледне равнице помоћу парних трактора са 12 
раоника и сеје жито поиоћу аероплана. Уиећале су 
своју пропзводп.у пољскпх усева и стоке, док смо 
се MII у Југославији партиски гложили, нашу пољ- 
ску привреду u пољопривредника нисмо оргаишзо- 
вали, ннсмо се постарали, да земл>ораднику пружи- 
мо што модерпије справе п алате, писмо га сиабде- 
лп зпаи.ем, којпм би он могао што боље и што pi- 
цноналније да обра1)ује своју земл>у, своје воће, 
своје винограде, ипсмо се постарали да своју малу 
закржљалу и дегеперпсапу расу говеда, noiba, ова- 
ца, свиња н живине замоиимо са бољнм ц племепи- 
тијпм раса.ма стоке n жиииие, питп пак унели ПЛШе- 
iinre и културне врсте воћа и иппове лозе. Нисмо 
подпзалп no.i,оприиредпе школс, већ je остало све 
no старом предратпом стап.у, те су iiamn производн 
на свегскпм ппјацама тучени копкурепцпјом бољих 
пропзвода ii3 другпх земаља. Тиме je потрошња no- 
љопривредппх пропзвода n стоке ограничена једн- 
no na потрошн.у у земљн, a врло мало се наших 
пољбпривредаих усева и стоке у друге земље пз- 
возп, те je због тога наступпо нагли пад цена по- 
љопривредних производа. 

C друге стране цене индустријских пропзвода, 
које сељак купује и троши, нису im пз близа појев- 
тиниле сразмер«о према паду цена пољоирпвредппх 
производа. OrpoiMiie царппе na пол.опрпвредпе cnpa- 
ве u алате, царине за плави камеп, meliep, со, гас 
и друго довеле су ссљака дотле, да je сел.ак пзгу- 
бпо сваку потрошачку платежну моћ, те je сел.ак 
даиас го и бос, иако ради дневно no 18 цасова. Зна- 
мо узроци кризе ухватили у целом свету дубокогко- 
рена у друттвегаш економским пословима и дру- 
штвеном уређењу размене и расподеле добара; ипак 
у iianioj сеоској земл>и тешке последице кризе би 
сс мап.е осетиле, да je привреда боље и радионал- 
mije уре^ена и да je земљорадник боље органи- 
-'оваи 

Ради тога Краљевска илада n Скупштина тре- 
ба да предузму што upe ове мерс: 

1) да се одмах донесе закон o обавезном сео- 
ОСКОИ пол.опрпиредпом задругарству, те да се пре- 
ко задруга доопја јевтинији кредит да преко тих 
задруга сељак продаје своје производе u преко тпх 
задруга купује њему потребне производе; 2) да се 
mro npe подтпе и повећа ојјој пољопршвредних 
ипжпх n средњих niKo.ia, затим плетарских и so- 
li..ј u ких шмола, далеко у већој мерп иего што има- 
мо до сада гпмпазија, те да се сел>аци у тим школа- 
ма полЈОпрпиродиим n заиатлпјскпм осиособљавлју 
за одчнчне полЈОпрнвредипке, a не да се грпају се- 
љачка деца у пшпа.шјама na no свршетку псте због 
оскудпце места у државној служби да се враћају у 
село да као полугоспода ручају no сеоским крчма- 
ма n м€ђу Добре сел.аке проповедају и у п.пхове д\ - 
ше ycal)yjy мржњу притии државе и режима 3) да 
се одмах укпиу царине na сзве пол>опривредне спра- 
ве n алате тс да сел>ак до1)е до јефтиних и добрич 
алата и справа; 4) да се уста/нови mio већи број 
тжрегппх домачићкпх ткола којс he uhu од села 
до села и сеоске девојчнце оспособљавата да буду 
одлнчне домаЈтце и добре буду11е мајке; 5) да го- 
сподпп застуттк Мттстра пол.оцриироде код Кра,- 
љевске владе издејствује креднт за набавку и бес- 
платни кредпт за даиап.е серума лекарима и оситу- 
pa бесплатну иредохрапу и лечење свпх врста бо- 
лестн стоке, a парочпто скиња n оваца, јср je ono 
знме у pacnncKOM срезу у целој Шумадпјп огромац 
6i)oj свпња угинуо од богпња, те су пол.оприврод- 
ници у Шумадији omrehenn ca више милиома дина- 
ра; (i) да со cniopii кредит за давање сиротним зем- 
љорадницима бешлатно, a имућпмм no најшшој це- 
ini племенитих оората воћних садница и сомоиа, од 
ратароких усева пз патпх баноеинских и државних 
расадппка; 7) да Влада са Народним претсгавни- 
iniBOM no сваку цепу уништи ппдустрпјске картеде, 
којп угутују пормалпо развпјате пол,ске принродо 
n нашег [толуопривредника; и 8) устаношгпи пут^е 
наставпике пз воћарства n вппоградарства, да опи 
no селима na лицу места дају поуке иаши.м зомљо- 
радницима пз пол>опривреде, 

Са задовољство.м копстагујем да су шесгојаиу- 
арска Влада, a no том u парламептарпо владе мза 
ibe, искрсно отпочеле да се брину o селу и сел>аку1 
јер je уста11овл.ена Аграрпа банка, донет je закон 
o заштити дужппх земљорадника од зеленаша и на 
путу су n друге олакшпце зомл.орадппку, које he 
nam мудри вођа г. Узуновић и његова влада доме- 
ти, те liy зато гласатн за буџет Миипстарства nojbo- 
привреде у поједнпостнма. (Одобравап.о и пљес- 
кање.). 

Прегседиик др. Коста Куманудн: Има реч 
г. лр. Бранко Николић, 

Др. Бранко lliii.o.uil.: Господо народнн по- 
сланици! Имајући пупо поверења у Краљевску вла* 
ду n знајући са колико напора настојп да се олак- 
тају тешки терети који нарочито притискују сол.ач- 
ки парод, слободап сам да скренеш пажњу r. Ми- 
нисгру пол>привреде na л\т питања, која ако се no- 
ВОЉНО ponio, могу благотворпо да утпчу na ублажо- 
n.e кризе која прптпокујо nam селзачки парод. Ona 
трп iiiiian.a која у главпом najiiimio ппторесују се- 
Bopi n део Дуиавске бановппе јесу: зом.варииа uena 
nniomiue n ликвидација аграрне реформе. У гене- 
ралиој дебаш буџета наглашено je да je земл>арина, 
каква je сада, несразмерно велика. Ja међутим морам 
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рсћи  да  je ii прснслика и 1гс11злржл.ип41. ппрочто 
у северним крајевима Дунавске банопин?. Кад се 
/i'Hiniuao закои o катастру, on ие да je »чједначио 
земљарину, већ je унео страховнте разлике. Овај за- 
кон предвиђа осам различитих култура земљишта 
(ораницу, ливаду, пашњак, башту, вииоград, шуму, 
трипкч)   м  иеплодно земл>!111гге), a ових скам врсти 
културе  3—8 класа, знани да je земљарина класи- 
фицирана у неких 40 класа. Катасгар сс израђује no 
принципу узорних или идеалних срезова. Једап ад- 
иинистративни срез није уједно и катастарскн. Има 
у M.CMV 2—3 кат. среза у којииа се катастарши при- 
ход одређује различитом клашфикацијом: Тако на 
пример  једном админисгративном срезу можс бити 
чист катастарски прнход на прву   класу   ораиице 
20, 24   II   27 динара no катастарском јутру, како у 
којој oniiininn. Из овога се ниди да сс прп изради 
катастра узима у обзир ne само боиитет земље већ 
и положај уопште, удал.епост од грала, подспог пу- 
та, жељезничке станице ит.д. И у Војводтш je пз- 
pat)eir катастар no овим прпицппима и велпка je ne- 
правда учињена no гоме, када je установл)еп т. зв. 
мултиплнкатор, јср je onaj v Војоодини 34, у Сла- 
вонији  2(i и тако даље до Словеније, где je мулт- 
пликатор   16. 

Услед овако неправедно устаповл>спог мултп- 
пликатора земљарина je код нас у Војводшгп ne- 
сразмерио впсока n пепздржљива због пада цспе 
пол>опр1ГВ1н';11Г11х продуката иашег сел.ака. Молпм 
господина Министра пол>опривреде да пастојн, да 
се ова ревизија спроведе правсдпо и у сразмеру са 
данашњим приходом селЈака. 

Питаи.е nene пшенице од пресудног je зпачаја 
за крај којп имам част овде да засгупам, јср војво- 
ђански сел.ак претежно сеје житарицу, Нашем се- 
л>аку стално се саветује да напусти културу жпт.1- 
рица, n ла пређе na културу другу, парочито инду- 
стријских биљака. Наш сел>ак у Војводшгп прелази 
постепечго на друге културе, али са пзвеспом рсзер- 
вом, ко i a je у свему оправдапа, јер се on у произ- 
водњи и/ндустри.Гских биљака упуштао и до сада са- 
\io онда, ако je продају гих производа могао ла о- 
сигура уиапред. Производња пилустријскпх бил>а^- 
катражм веће иввестиције, и да може пређи na дру- 
гу скупл>у културу, on се мора материјално подићи, 
a то je могуће само тако, ако му се оспгура већа 
цена за производе које сада култивише, 

У Италији цена једног квпптала пшенице tra- 
je око 300 динара, a у Пемачкој и преко гбга. Mani 
продуцент међутим добпја 80, a највише 100 липа- 
ра. Ова цена ne покрнва ии трошкове произполп.е. 
Према томе војвођаиском сељаку не преостаје за 
/KiiBOT готопо ништа Запитаћете се, господо, na ка- 
ко може да жпвп оида већина војвођанскх cei.ava? 
Одговор je врло прост: крим капнтач и трошм го- 
говину, задужује се где може, у вади ла he насту- 
гшти бол.а времена'. Зато je неопходпо потребчо, да 
се цена пшснпце ^утар државиих граница фикси« 
pa и осигура пашем сел>аку. Предлога no овом пчта- 
м.v има Biime. Ja ca овога места молим господина 
Минигтра полЈОпрпвреде да што npe приступи ре- 
1:1'1ван.у овога питања тако да цепа пшенице, »a и- 
дућу жетву буде утврђвиа B€h почегком јуна ове 
године. 

Ликвидација гтоседа у аграрис сврхе предвН" 
Ijena je најповоллшјим Законом o лпквпдацпјн аг- 
рарне реформе у северппм крајевпма. У пракси се 

види, да се ona провађа врло споро, без пкаквог 
плана и разборптог Ј^аспореда рада. Међутим у nn- 
тересу je и садањег n будућег власиика аграрне зем- 
ље да сс ово шггање хптно лпквидпра, јер je за 
рациоиално n мирпо обрађивање земље у првом ре- 
ду потребпа сигуриост поседа, IIITO се може постићи 
само онда, ако садањп поседници — уживаоцп no- 
стану и власници земље која им je подсл.епа. 

§ 43 (алппеја 5) Зазсон o ликвидацпји агр. рссј). 
од 19 јуна 1931 годиие (Шибспиков закоп) давао 
je права аграриим иитерессптима да своја луговап.л 
могу платитп n обвезпицама Прпвплеговаше аграр- 
не банке у номиналној вредности. У садап.ем зако- 
ну такове одредбе нема. У п.сму je прсдппЈлчго да he 
Аграрпа банка те обвезпице амортпзовата откупом 
потребиих колпчшга. Како he тпх обвезппца бпти у 
великој количтгп na Тржишгу, a псчга he им, веро- 
ватно, нижа бити од номиналне вредноста.ЈГо молпм 
господпна Mnnncrpa поЛ)Опрпвреле да што npe уз- 
ме у оцепу ово питање и да у (јтпапгијскп закон 
за годину 1935/36 допесе одредбу no којој би се 
аграрнпм иптересептима омогућпло да своја дуго- 
вања плате обвезппцама у Номиналној вредности. 

Имам jom само једпу примедбу да учишм, Члан 
18 тач. 2 Правилника за извршење Закона o лпквн- 
дацији аграрне реформе на великим поседима од 24 
јуна  1933 годппе гласи: ,,3а одређ<иван>е копачпо 
оштете емспроприсаног земљишта оснвда je чисти 
катастарскп приход no стању 1919 годиие и то за 
обрађивање површиие чисги катасгарски приход II 
класе, a за винограде и пашњаке чнсти катдстарскн 
прпход I класе IIITO важп n за ona пеобрадива зем- 
л.пшта (трстик, мочварс) која пмају чистн катастар- 
ски приход." 

§ 28. и 29 Закопа o ликиплацпји аграрпс рефор- 
ме регулпше то пнтап>е, алн у тим параграфима 
■rpnihap сс ne спомпњс већ само у Правилшку. Раз- 
лика у катастарском приходу тршћара I и II кла- 
се огоомна je. Тршћара I класе у опште врло je ма- 
ло. Tpinhap je већином II класе. Услед овога недо- 
статка у закоиу, аграрни mn-epeceimi имзли би, 
npn откупљиваљу земљишта за тршћар II класе BU- 
HU' да гтлате noro за ораницу I класе. 

За илустрацију иаводим ла у пппо-кап.птком 
катастарскпм срезу откупнипа за орапицу I кате- 
горије зл јслпо јутро изпоси 2.640 динара a откуп- 
nima за rpnihap II класе у истом срезу износп 3.840 
динара. 

Молим господина Министра пол.опривреде да 
изволи исправити ову погрешку у Прави.тпику та- 
ко, да се за I категорнју rpuihapa узме II класа чи- 
стог катастарског дохотка, као п код ораиицо, лп- 
ваде n BoIiii.aKa, 

06einTehen>e папшх подашика, којима je у Ру- 
мунији одузета земља аграрипм реформом, регу- 
.Tvrcao je чл. 150 фппаисијског закопа за годипу 
1920/27, no коме je обештекмм.' сукцесивно и про- 
вођенб. Примап.ем копиопцијо са Румуппјом, која 
je изгласапа 13 јуна 1933 годнпе овај члан престао 
je да важи, тако, да je остало jom десетак nepemo- 
иих случајева, који чекајуна решење. 

Лопошеп.ем закона o аграраиој реформи тре- 
бало je решити-и пнтап.е Обештећења нашнх пода- 
ника, којима je у Бутарској одузета земл.а аграрпом 
рсформо.м (стта 3 случаја), na je стога скупштипскп 
одбор 10 јупа 1933 прпмно предлог нашег посла- 
пичког друга г. Ђоке Maniha којим се ово питап.о 
регулпше. 
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Услед краткоће времеиа (свега један дан, из- 
ме1)у примања кпнпенцнје са Румуипјом, 11 јуиа 
1933.) кије се могла донети нова законска одредба, 
која би на место Румунском конвсицијом укниутог 
члана 150 фшаншЈСКог закона имала да регулишс 
питање још преосталог обештећења десетине нашнх 
грађаиа, па je тако већ и примљен предлог, који се 
одиоси на оштсћене у Бугарској, повучеи. Повлаче- 
ћи овај већ примлЈени предлог, тадањи Мннистар 
пољопривреде г. др. Томашић изјавио je у плсиуму 
Народне скупштине 13. јуна 1933. године да ће се 
ona питања решнтн финаноијским законом за го- 
дину 1934/35. 

Ja ћу се овде осврнути само на mnaibe наших 
грађана оштећших у Бугарској. 

Приликом прбвађања аграрне реформе у Бу- 
гарској сви €у страии поданици добили пуну вред- 
иост за одузсту им звмљу од страие бугарске др- 
жаве, OL'IIM иаших подаиика. 

Hama делегација приликом склапања Софиј- 
ске конвенције 28 новембра 1923 године пристала 
je, да се нашим подаиицима плати само половпиа 
вредности одузсте 1гм земље, и ако je познато било 
да су француски, сиглески и румунски поданици 
примили пуиу вредиост. Ha пптања наших оштеће- 
инх поданнка, зашто je тако поступл>ено, речено je 
да се то морало учииити из виших државних ни- 
тереса. 

После мкогих молби и претставки на Народну 
скупштину Претседника Краљввоке владе, Мгаги- 
старство иностраних дела и Миикстарство 1гол>о- 
привреде као и интерпелације у Народној скупшти- 
im 19 марта 1926 године Миннстарство пољопри- 
вреде решило je питап.е оштете аналогно члаиу 150 
фииансијског закрна за годнну 1926/27 својим пред- 
логом Бр. 70232 од 23 иовембра 1932 године упуће- 
ним Привредио фииансијском комитету Мниистара 
на тај начин, да се нашим оштећеннм поданицима 
у Бугарској додсли водоплаииа ритска земља с тим, 
да се овако доделЈена земља наплатн no одредбама 
закон o аграрној реформи. 

Поменутн предлог Бр. 70232/933 резултанта je 
једногодишњег испитиваља и проверавања доку- 
мепата оннх који су оштећени у Бугарокој. Они су 
подислн Мшгисгарству пол.оиривреде и сакупљали 
потребне коппоиенте, да би се onaj предлог могао 
поднети. A те KoimoneifTe су; мишл>сње Мииистар- 
ства војске n морнарице, Мниистарства шума и ру- 
да, Аграрног, Шумарског и Пољопривредног оде- 
љења Банске управе у Новом Саду, I Армијскс обла- 
сти у Новом Саду, Дирекције шума у Апатину и 
Катастарске управе у Новом Саду. 

Kao што се из горњега види иачин обештећења 
наших подаиика оштеКенпх у Бугарској сасвим je 
расправљеи код надлежинх и меродавнкх власти и 
питање je тштпуно нзведенома чистину. Чека се са- 
мо на и.егово законско решење. 

Слободаи сам још иапоменути да je у питању 
свега три случаја и да се тиче свега 660 катастар- 
ских јутара рнтске земље неподесне за редовне а- 
грарпе сврхе, a које господииу Мннистру стоје на 
расположен.у. 

Не захтева се да Министарство пољопривреде 
изналази поершине потребне за оипету наших по- 
даника oiiiTeheimx у Бугарској. Оштећени су ово 
земллшгге нашли сами и на њихову молбу Мини- 
старство пол.опривреде актом Бр. 2267 од 20 апри- 
ла 1932 годиие и рсзериисало je потребио земљи- 

ште. Молим г. заступиика Мннистра пол>ог1ривреде 
да пнтаи>е обештећеп.а наших поданика у Румунији 
и Бугарској iieuin Фииапсијскпм закоиом за опу ro- 
дину. Изјављујем да ћу гласати за буџет. (Одобра- 
Baibe и пл.е€1<ање). 

Претседппк др. Коста Кумапуди: Има реч 
г. Милан Поповић. 

Милан nonoBiih: Господо народни посланици! 
Па првом месту хоћу да искажем своје лично a 
мислпм и ваше негодовање на буџет Мииистарства 
пољопривреде. 

Не знам, докле he и Крал.евске владе и    Фи- 
нансијски одбори сталио доноснти минимални бу- 
џет Министарству пол>опрнвреде. По буџету,  ка- 
кав je дат овом Министарству, апсолутно je пемо- 
гуће ма ком министру учниитн корените реформе, 
које би донеле највеће добро и држави и нарбду, 

Господо иародни  посланицн,  ми сви  кажемо 
увек и на сваком месту: да je пол>011ривреда осно- 
внца свеколиког државног живота. Кажемо и твр- 
димо да иа тој основици почнва: бапкарство, ии- 
дустрија, трговина, заиатлиство na н просвета. Го- 
сподо, ако замнслнмо једну државпу пирамиду о- 
лнчеиу у друштвеном жнвоту, нажалост,    видеће- 
мо,   да je na првом месту записано име и зашти- 
ћено: банкарство na индустрија, na трговина,   na 
занатство, a на последње место долази пол^опрп- 
вреда. Крајње je време, да се то обрпе и да се на 
првом месту буде записапа n заштићепа пол>опр11- 
вреда. 

Ми сви кажемо, да je rpo парода наше држа- 
ве сељак. Па, господо, када то кажсмо и када 
јест rpo народа сел^ак са 80%, опда, господо, мо- 
рамо сс тој огромној lielinnn покорити. Морамо, 
пајвећу и пажњу поклоппти, јер дапас впдимо у о- 
вој привредпој депреспјн, када сељак пема — ne- 
мају ни бапкари, ни индустрија, ни трговпна, ни 
запатство. 

Господо народпи послапици, признати се мо- 
ра, да су Краљевске владе после 6 јапуара 1929 
годипе, баш са овим првпм Југословепским пар- 
ламептом, пајвејју пажњу и помоћ указнвали се- 
љаку. 

Сетимо се, господо, one кобпе 1932 године у 
каквпм je тешкоћама nam парод бпо. „Хвала Бо- 
гу", преброднло се. Mu смо учиппли све што се 
могло учппнтп, noMoh смо пружили n спасли смо 
народ и његово добро. — Зпамо да смо га зашти- 
тили, када су лихвари хтели да продају сел>ачка 
имаља буд зашто. Господо, сва та nama помоћ ма- 
ла je. Сељак иде све у теже и теже дане n верујте 
ми, ако му се ne изађе у сусрет, да ћемо дочекатц 
селЈачку катастрофу, a опда, зпајте да he и нас та 
катастрофа погодпти. To nehe бнти добро ни на- 
роду, im држави na пн будућем покољењу. 

Због данашње економске кризе, обзиром na 
стагнацију полЈОпрпвредпих производа и имајући 
у виду тешкоћу извоза, пољопривреда je постала 
нерентабилна и нити се да пласнратн, зашто и се- 
љак долази до неиздржљивих терета. Te терете 
још више оптерећава скупоћа свих животних на- 
мирница и потреба, тто их земл.орадпик потребу- 
је n купује. 

Бацпмо летимпчпи поглед na продајпу и ку- 
повну моћ namera сељака. Kao што казах сељачка 
роба je страховпто пала са ценом, a што сел.ак 
купује подигло се са 20 до 30% скупље. Поред To- 
ra Државни мопополн стоје na истој висини. По- 
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реза се подиже, a нарочито пореза v мом срезу, 
где je клаоификација no све р1;аво извршена, да се 
слободио може казати, да je турски десетак био 
лакши. Ja ne зпам, господо, шта сељак има и шта 
би могао продатн да добнје најобичнију своту 
новца. У предратној Србији може се рачунати, да 
један сел>ачки дом има пропорционално пспод 5 
хектара земље. Па, господо, шта може прихода 
имати са исте земље, na да се претпостави, да je 
припос задовољавајући обзиром na данашње цене. 
Иримера ради наводим цене добре пијаце и то ча- 
чанске: 100 комада jaja 15 дин., кајмак од 10—15 
лии., 1 кгр. сира од 2—4 дин. Господо, да се до- 
бије један килограм кајмака и 4 кгр. сира, мора 
да се утроши 20—25 литара млека, пшепица 0,80 
до 1 дин., зоб 0,50 n. д., јечам 0,60 п.д., ситан ку- 
куруз 0,70—0,80 п. д, сено 0,20 п. д., пршуте мале 
12 дин., печенице 16—20 дин., сланина 14 дип. маст 
12 дин.  ит.д. 

Е, господо, искрено рецимо, можс лн сељак 
имати новца за одржавање своје егзистенције, да 
плаћа порез и да одужи дугове? 

Поред овога ми знамо, да се nam сељак v o- 
вој кризи затекао у дугу. Taj дуг je нарастао и 
према данашњим екопомским финансијским при- 
ликама сељак ne само што ne може дугове да вра- 
ти, већ постоји и бојазност, да и порез nehe моћп 
плаћати. 

Господо народни послапицп, мп смо по.зпаги 
a n послати од народа овде, да у споразуму са na 
родпом и Краљевском владом стапемо у одбрану 
пољоприпрсде и сељака. Морамо признати и увек 
ииати у виду, да je nam сељак, највећи ралнак у 
државном добру н ne само у миру, већ и у рату. У 
мпру сел^ак јесте raKopeliii — живот душа једпе 
државе. Од "њега и његовог рада сви очекујемо 
и ваљда се зато n кажс: „Сел.ак храни и алу и 
врану." У рату сељак јесте највећи борац, јесге 
браиик ceo je државе, и свог Краља. On даје своје 
груди даје и целокупну војпу комору, даје хлеба, 
na зато и постоји ратна изрека — Ko je v рову? 
— „Сел,ак и цигапип." 

Да би се помогло баш у овим тешкпм данима 
пољопривреди и сељаку, ja молим господипа Ми- 
мистра, да обрати највећу пажњу целокупној no- 
љопривреди. Признати морамо да смо доста изо- 
стали у свнма гранама према другим културннм 
државама. Заостали смо: у сточарству, овчарству, 
коњарству, винодељству, воћарству, земл.оделству, 
градинарству, млекарству, пчеларству, na, госпо- 
до, и у живинарству. Живипарству, које доста даје 
користи народу и држави. Господо иародни по- 
i иници, ja мислим да сте и ви у већем броју no- 
сетили живинарску пзложбу,   која je била овде у 

13- 
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да пије „Југословенска", већ изложба Државних 
добара и приватних рентијера. Moja би жеља би- 
ла, a обзиром да живинарство у пашој земљи даје 
велике приходе и народу и држави, да се живи- 
иарство проширн са најплеменитијом расом у це- 
лој иашој земљи. Господо, највећи извози у Ha- 
rnoj земљи јесте фирма „Клефиша". Ona ствара 
огромне приходе од куповппе и продаје живине. 
Мени je позпато, да иста фирма ne купује младу 
пилад испод 800 грама. Пиле од домаће pače, да 
цобије ту тежину, потребује да се изобилно храпп 
најмаше од 4до6 месеци. За то време ono сел.аку 

Београду.  Приређивачки одбор пазвао je исту из 
ложбу „Југословенском", a ja бих господо рекас 

поједе Bnine пего тто napa узме за исто пиле. 
Господо народпи послапици, да би ова грана 

пољопривреде користила сел>аку као пронзвођачу, 
ja молим господипа Министра, да mro хитније у- 
■mim, да се од излагача пзложбе купе што више 
jaja од све пернате живине и njieKo пољопривред- 
них институција разделе пароду било бесплатно 
или no коштању. 

Господо, Mii смо видели na овој изложбн: ry- 
ске до 20 кгр., ћурке од 10—15 кгр., патке од 5—8 
кгр., кокошке од 4—6 кгр. Само таква paca може 
донети користи и селзаку n држави. 

У učio ире.ме молнм господппа Мнппстра, да 
да нарочиту пажњу поклопи селекцнји у свима no- 
ЛЈОпрпвредпим гранама и no могућству, да сс што 
више селектпвппх стапица поднгпе. 

Молим да се у трговппскпм уговорима учини 
mro већа могућност за извоз. Царине да се убла- 
же na пољопривредне артикле, који се пзвозе, као 
и да се учипн повластица na вожњу na државним 
железницама и паробродима. 

Тако псто молпм да се поклопп пажп.а no- 
љопривредним школама, јер само стручпо пол>о- 
привредно знање може учинити пол>опривреду 
рентабилном. 

Господо пародни гшслаиицп, пз експозеа го- 
сподина Мппистра чули смо, да nama пољопривре- 
да и.ма врло мало стручпих школа, na зато и мало 
стручњака. ПобЈ^рн том оскудицом, принуђен сам 
умолити господина Мпппстра и Крал>евску владу, 
да се mro npe допесе закоп o пољопривредним 
школама. Ja сам исто тражио и својом иптерпела- 
цијом, a одговор im до дапас писам добио. 

Господо пародпи послапици, ми се сви добро 
сећамо, да смо у 1932 год. допели Закоп o сред- 
n.ii.M наставним' школама. Тако: донели смо Закон 
да ђаци средњих техничких школа могу ступити 
na факултет тсхпички, ђаци трговачких школа na 
више комерцијалне школе, ђаци учител>скнх шко- 
ла na философски факултет и ђаци богословија на 
теолотхи факултетЈ онда, господо, зашто ана- 
логпо томе да 1)аци пољопривредних школа na 
ма било са пзвеспом дпферепцнјом ne могу сту- 
пити na пољопривредни факултет? 

Поред тога, господо, ми пмамо пашпх југо- 
словенских сипопа који су свршилу четири разре- 
да гимназије na су отнтли na страну у Чешку, 
Француску, Енглеску, Немачку, и тамо свршили 
четири годппе Binne поЛ)Оприврсдпе школе. Са тс 
школе дали су диференцију — пријемни испит нз 
хемије и физике и ступили na факултет. Свршшга 
су факултет, донели су у нашу земљу инжињерске 
дипломе, али nama држава ne признаје исте ди- 
пломе, ваљда што пољопривреда захтева знање 
латипског језика. Господо посланици, таквпх си- 
пова од 1920 годипе до дапас имамо око 50. Ta 
nama деца уложила су велики труд док су школе 
завршила и провела na страпи 4—8 година. Има- 
мо тих сипова, mro су na страни свршили после 
четпри разреда гнмпазије, Вишу пол.опрпвредпу 
школу четири годппе и четири године факултет. 
Појмимо господо, колико су њиховн родитељи 
жртвовали труда у издржавању своје деце имају- 
liii у виду и курс новчани. Према паведеном ja мо- 
лим господина Министра, и Крал.евску владу, n 
Пас господо посланици, да донесемо Уредбу у до- 
necenn Закоп o средњим школама или засебап за- 
коп o средп.пм   прљопривредним   школама   mro 
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upe. 
Тако исто молим, да сс нострифицирају све- 

доџбе од стране наше државе, ђацима, који су ма 
где свршили пбљопривредни факултет na страни, 
6д 1920 годипе до данас. 

Имајте уверења да се у целом свету поттују 
факултети и признају, a нарочито са овим сред- 
ii.iiM пољопривредним школама. Па иал.да ми не- 
heMo чинити изузетак, кад знамо, да мн из пољо- 
привреде много mro шта акцептирамо и добав- 
л.амо са стране. 

Изјављујем, да hy гласати за буџет са жељом 
да lie у ii;iyli()j буџетској годнни ово Министар- 
ство добити достојан оуџет и са жељом, да се 
тто пре попуни портфеЛ] Министарства пољопри- 
вреде.' (Пл>ес1<а11>е и одобравање). 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Мма реч г. 
Страхиња Борисављевић. 

Страхиња Борнсављевн!!: Господа предговор- 
ници у детаљима су претресли буџет Министарства 
пољопривреде. Ja ћу да напоменем само јсдно 
болно nnraibe из тога буџета. a то Je решење a- 
ррариог иптач.а па Југу, у Вардарској н Зетској 
бановини. Ja мислим да je сваки грађанин паше 
државе, који воли ову земљу, зато да сс arpai)no 
питање реши опако како je то најбоље и најподс- 
спије за нашу државу. Па и ми са југа придружу- 
јемо се томе н поздрављамо решење аграрног пп- 
тап.а. Али, господо, решење аграрпога питања у 
Далмацији, на северу и у Босии свршено je мпого 
повол.иијс и много боље иего што je то умнњено 
на Лугу. 

Докле je, господо, једап поседмик    продавао 
своје имање за десет до двадесет хиљада дипара 
хектар, у Брсни je продавао за 750 дин. хектар, на 
северу l.nOO динара, дотле je решено да сс na Југу 
плати 1 хектар максимум 300 динара. Господо, на 
Лугу  није  постојао  феудалии  посед.  Требало je 
разумети да л.уди, који су живели пет стотнна го- 
дпна под отоманским ропством, у ропству,   napo- 
чито наш жпвал), који je честито куповао своја 
добра зато тто у то доба није било никаквих бу- 
ра; никаквих банака, никаквих индустријских пре- 
дузе11а, пнкаквих фабрика.   И тај живаљ своје у- 
штеђевине једино je могао да пласира v непокре- 
тиа имања. Порсд тога добнјали су н налог из Бе- 
ограда да сноје уштеђевине иласирају у ту сврху 
да би Крал.евнпа Србија, оида мала. могла na свн- 
ма копгресима да са правом заступа тај    живал>. 
Taj свет,    којн се одужно своме народу господо, 
када je дошла Југославија, ослобођење за свакога 
Југословепа, доживео je тешке дапе. Томе грађан- 
ству се смркло. Људн су осталн без игде нчега. Че- 
кали су пуних 16 годииа на penieii.e. To им je ре- 
шење тек лањске годипе приведено крају. 225.000 
хектара, где pal)a од зоби na све до афнјопа, про- 
цењено je ca свега 100 милиопа динара. Ннко ne 
може бити са таквим решењем задовол>ан. Ja мо- 
лпм господина Министра поЛ)Опривреде. иако сам 
neli месецпма апеловао, да буде тумач жсл.а свпх 
тамошњих Л)уди на Југу код Крал>евске владе и 
поради да се закоп попово повратп n  откуппипа 
побољша. 

Приступнло се извођењу тога закона. Осно- 
вани су судови у појединнм срезовима. Судије су 
дошле ма лице места и радиле no три четири Me- 
cena, a нису пи no три четири решења допела, иако 
je у закону предвиђено да се цело ово питање има 

да сврши за три године. Оваквим радом судова, 
који коштају око 35.000—40.000, неће се nocTiiliii 
ништа пи за десет година Желите ли да тај народ 
Ч( к i na то решење још десет годнпа? 

У прошлрј години бпло je предвиђено 3 милп- 
ona и 800.000 дипара за исплату репте на име 
250.000 хектара. У овоме буџету смањена де та cv- 
ма на 3 милиона динара. За једап буџет од IO ми- 
шјарди динара ja ме аиам какав ефекат 'ово може 
да направи. 800.000 динара ne може да буде каква 
уштеда, до једипо ако господа у Мипистарстну 
пољопрпвреде nncv хтела да покрију ову штетг v 
Сарајеиу, na да се na raj начин узме сиромашнима 
na Југу и минимум за егзистенцију, a другима да 
се да na другој страни. 

Ja бих господо, још nvno говорио o овомо 
закону. Алн обзиром na краткоћу времена морам 
да прекинем. Упућујем још последњу молб\- на 
господнна Mnnncrpa да поклопи пажи.у највредки- 
јим, најпоштенијим и најлојалнијим грађанима у 
овој држави: у Јужној Србији и Санџаку. Гласаћу 
за. (Живо одобравање). 

Претседник др. Коста Кумаиудн: Има реч за- 
ступпик Мппнстра пољопривреде Министар грађе- 
вина г. др. Стејепан Сркуљ. 

Zastupnik Ministru poljoprivrede i voda Ministar 
građevina clr. Stjepan Srkulj: Gospodo narodni  po- 
slanici; od 52 govornika, koji su se danas izredali, naj- 
veći deo ке zabavio poljoprivrednim  planom,  poljo- 
prvrednom komorom, rešenjem dobrovoljačkog pita- 
nja, sniženjem zemljarine i zadružnim zakonom. Sto 
se tiče poljoprivrednog plana moram reći to, da je g 
Ministar Demetrović kad je bio Ministar poljoprivre 
de, sastavio komisiju /a izradu poljoprvrednog plana 
a pretsedhikom te komisije načinio je .senatora g, dr. 
Ulmanskog. Ja sam umolio ^. pretsednika Ulmanskog 
da mi dade izveštaj o radu te komisije, pa jer znam 
da to sve zanima, dopustite, gosdopo, da vam taj i- 
\,eštaj ovdje pročitam: 

Nakon imenovanja komisije bila je sazvana u 
prole.Će 1932 ,t!;od. skupna sjednica Komisije i načel- 
nika poljoprivrednih odelenja banskih uprava u Beo- 
gradu, na kojoj je gospodin Ministar poljoprivrede 
dao smjernice za rad Komisije te je onda nakon sve- 
strane diskusije izrađen radni program. 

U pomanjkanju celishodnih podataka o stanju 
poljoprivredne proizvodnje, koji bi omogućili racio- 
nalizaciju i rejonizaciju, bio je prvi zadatak, da se 
ustanovi faktično stanje proizvodnje poljoprivrednih 
sirovina i općenite naše poljoprivrede. 

U tu svrhu naređeno je bilo poljoprivrednim ode- 
ljenjima banskih uprava da izrade iscrpivi prikaz, sta- 
nja poljoprivrede u pojedinim banovinama i to jedin- 
stveno po ovim smjernicama: 

Statistički podaci О obrađenoj zemlji, žetveni pri- 
nos pojedine kuUnre, vrste i kategorije stoke, rase 
i tipovi, u koliko ove odgovaraju prirodnim i ekonom- 
skim uslovima, u koliko podmiruju potrebe stanovhi 
stva, industrije i stoke, odnosno daju višak ili podba- 
čuju, u koliko naravni i ekonomski uslovi dopuštaju 
proširenje odnosno traže smanjenje proizvodnje, 
glavne bolesti bilja i stoke, stanje poljoprivredne pro 
svećenosti naroda, stanje poljoprivredne nastave, ek- 
sperimentalni rad poljoprivrednih ustanova, stanje 
zadrmrarstva,"poduzete mjere za unapređenje. 

Ove prikaze izradila SU poljoprivredna odelenja 
banovina te sn ista stigla do jeseni 1932 god. Prikazi 
ipak nisu bili jedinstveni i jednakih kvaliteta te ih je 
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trebalo kod razrađivanja dopuniti. 
Drugi zadatak je bio da se ustanovi taktička po- 

treba države na pojedinim poljoprivrednim sirovina- 
mn s obzirom na: izravnu potrošnju pučanstva, na na- 
šu konzumnu industriju i na izvoz i uvoz ovih artikala 

Izradba ovoga djela predata je pojedinim struč- 
nim referentima (članovima Komisije i ekspertima), 
koji su se zdušno odali tome zadatku i izradili od- 
nosne elaborate i to : 

biljna proizvodnja: opći dio, pšenica, kukuruz, 
ječam, raž, zob, napolica, proso, heljda, krompir, 

črah, hmelj, riža, duhan, pivarski ječam, maslina i ma- 
slina'sto nije, buhač, olajska repica, soja, šećerna repa, 
konoplje, pamuk, mak. 

Referenti bili su po tim pitanjima: g. p. profesori 
dr. Tavčar, Riti^, dr. Koudelka, načelnik Cvijr-nović, 
direktori dr. Čosić i Hribar, Stanko Ožanić, inž. Če- 
čuk,  inž.  Višnjiš. 

Osim toga izrađeni su elaborati: o regulisanju 
produkcije i tnrovine naravnim octom i esencijom, o 
pitanju  umetnih livada. 

Pitanje o stočnoj proizvodnji leži u jednu stranu 
lobije, jer postoje već razni, djelomično već obeloda- 
njeni,'elaborati u drueim resorima t. j. podesne pod- 
loge za konačno utvrđivanje poljoprivrednog plana. 
Na taj je način obrađeno: vrste i pasmine domaćih ži- 
votinja, rejonizacija istih, proizvodnja vune i proiz- 
vodnja kože i reorganizacija zemaljskog kozarstva te 
pitanje živinarstva. 

Za vrijeme izradbe irornjih elaborata trebalo je 
utvrditi potrebe one naše industrije, koja prerađuje 
poljoprivredne sirovine. To ie uslijedilo na poticaj 
izvestioca od Ministarstvo treovine i industrije, te ie 
tamo postavljen registar svih tih preduzeća, njihovi!) 
potreba   i njihovog kapaciteta. 

Svi   gornji radovi bili su završeni do juna  1933 
godine. 

Obzirom na opšte privredne prilike kao i na dru- 
ge važne momente, a u istom cilju, moralo se odmah 
t. j. za vrijeme izradbe pristupiti izvedbi pojedinih 
akciir« od strane nadležnih ministarstava. Tako je, ni 
temeliu radova oko polioorivrednoga plana, tokom 
1932/1933 povedena akcija za racionalizaciju i una- 
pređivanje proizvodnje vune, za proizvodnju uljarica, 
za unapređivanje proizvodnje kudelje i lana. 

Uporedo s ovim zvaničnim radovima nastajao je 
izvestUac da praktičnim radom u narodu t. j. medu 
proizvođačima pripremi teren za provedbu pojedinih 
akcija u smislu plana, naročito što se tiče preorijenti- 
sanja poljoprivredne proizvodnje prema potrebama 
naše države. 

Može se reći da je posao koji je najviše vremena 
apsorbovao, bio završen do ljeta 1933. Onda ie nastao 
zastoj u ran, kraj poznatih momenata, još i zbog tosra, 
što je trebalo sačekati formiranje i program Male 
Antante, kako bi naš plan bio, koliko je moguće, u 
skladu s ovim. 

Sto se tiče polioorivrednih komora, one stoie u 
začetku u kome su bile pre nekoliko godina i sad se 
ni njih posve zaboravilo, i u Ministarstvu po (om pi- 
tan in  ništa nije. dalje rađeno. 

Sto se tiče dobrovoljačkog pitanja, na to ću se 
pitanje vratiti kod odgovora ег. ir. poslanicima, a edede 
zađnižnoer zakona, on je izrađen u Ministarstvu po- 
ljoprivrede i čeka da se podnese Narodnom pretstav- 
ni.štvn na ozakonjenje. 

Potrebno je da se našem zadrugarstvu naročito 
seljačkom  dadu što čvršći pravni osnovi i jača unu- 

trašnja organizacija. Ovo je nemoguće izvesti, dokgod 
naše zadruge rade na osnovu sedam različnih zakono- 
davstava i dok se ne ukloni tolika nejednakost za- 
družnog zakonodavstva. 

Glede pitanja zemljarine, mogu kazati ono što ste 
vi sami dobili od Gospodina Pretsednika vlade, da je 
to koli nama toli i njemu na srcu, i da se nadamo, da 
ćemo ove godine moći pristupiti tretiranju toga pi- 
tanja, tako, da će se rezultat ovoga rada videti vef 
iz idućeg proračuna, ako se već i ranije ne bude 
moglo što dodati. 

Gospodin Mihailović je spomenuo agranu refor- 
mu. Likvidaciju u severnim krajevima vrše komisije 
i to tim redom, da se najpre utvrde objekti pojedinih 
veleposeda, a onda subjekti. Kod utvrđivanja subje- 
kata respektira se u prvom redu faktično stanje, kako 
to i zakon traži. Razume se da je ovaj posao velik, a 
činovnika nema toliko da bi mogli u isto vreme svuda 
da rade. Međutim i uprkos toga ove će godine likvi- 
dacija ići bržim tempom, jer su predradnje EfptOve, 
pa se očekuje da će ove godine, veći kompleksi biti 
eksproprisani i gruntovno prevedeni na nove vlasni- 
ke— atrrarne interesente. 

Prigovor, da se molbe za zemlju sporo rešavaju, 
nema osnova, kad se znade da za nove agrarne intere- 
sente nema zemlje, jer je gotovo sva podeljena, a uz 
to razmerno malen aparat tereti još i redovna, likvi- 
dacija agrarnih odnosa. 

Sto se tiče dobrovoljačkog pitanja, mogu vam 
kazati ovo. Do sada je nadeljeno zemljom oko 2П.00П 
dobrovoljaca, a u Ministarstvu imade danas oko 4.000 
molbi dobrovoljčkih za zemlju. Ministarstvo imade u 
vidu Pančevački rit. Stručna komisija radi na terenu 
već 10 dana. Čim završi rad, predložiće elaborat i iz- 
veštaj, na osnovu kojega će se doneti konačna odlu- 
ka u saglasnosti sa Lr. Ministrom finasija u pogledu 
državne zemlje. Općinska zemlja je već pravomoćno 
odvojena u agrarne svrhe. Čim ta formalnost bude 
gotova, napravice se raspored, kako će se ta zemlja 
razdijeliti, razumije se u prvom redu dobrovoljcima, 
koji još nisu dobili zemlju. Time bi bk) završen jedar. 
veliki posaa i u glavnom riješeno pitanje dobrovo- 
ljačke zemlje. 

U pogledu putnog troška za dobrovoljce, podneo 
sam već akt Ministru saobraćaja, da se dobrovoljci- 
ma koji putuju da prime zemlju, dodeli besnlatan pod- 
voz. Merničke troškove, koji iznose 40—50 dinara po 
jutru — mora svaki da plati kad primi zemliu. 

Gospodin Metikoš preuveličava stvar. Potreba / i 
zemljom tako je ogromna s jedne strane od mesnih 
agrarnih interesenata^ a s druee strane dobrovoljaca, 
da niie moguće pored najbolje volje sve zadovoljiti 
s razloga što zemlje nema. Sve veleposjedničke zem- 
lje su razdeljene, a kad bi hteli podmirili još sve po- 
trebe, trebali bi još nekoliko puta toliko zemlje. Da 
se dotradalo nepravdi i greSaka. to je van spora, ali 
je zato krivnja i па aeramim interesentima, koii su 
preko svoiih agrarnih odbora često krivo informirali 
komisije, i sami delili protekciju. N'e može se primiti 
prigovor da je celo agrarno činovništvo korumntivno. 
O tome se vodi računa i razbila svaki pokušaj. Likvi- 
dacijom ovih odnosa, koia se forsira, biće i to pitanje 
skinuto sa dnevnoga reda. 

Ja b'h imao ioš dve do tri primedbe da učinim, 
Spomenut ie zakon za osiguranje od grada. Kako tu 
stoiimo? Zakonom o osiVur-niu useva ori grada iz 
godine 1931 ovlašćene su banovine da uredbom i pra- 
vilnicima propišu obavezno osiguranje useva od gra- 
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da. Uredbe i pravilnike su doneie ove banovino: Du Dušanovu, Ljubičevu, Vranji i Karadordevn; i srednjih 
navska,,Primorska, Moravska i Savska. Samo uredbu 
bez pravilnika donela je Vrbaska banovina. Nemaj;: 
još ni uredbe ni pravilnike banovine Drinska, Drav- 
ska, Zetska i Vardarska. 

Gospodo, bilo je spomenuto i pitanje stočnih za- 
raza. Ako se ne varam g, Zeharić je bio predložio da 
bi Ministarstvo poljoprivrede i voda delilo badava 
sretstva za suzbijanje te zaraze. Ali ja mislim .da će se 
gospoda iznenaditi, ako im kažem samo ovo: ako bi 
se to htelo tako učiniti, onda bi to stajalo skoro pola 
milijarde dinara. Jer samo 300 miliona dinara bilo bi 
potrebno zo suzbijanje svinjske kuge. a 200.000.000 
dinara za ostale stočne bolesti. Ali je Vlada i tu ipak 
nešto učinila. Vlada je predložila jedan amandman, 
koji će doći pred vas, kojim se veterinarske zaklade 
dele u. opštinske i u banovinske. Tako će na priliku 
Savska banovina dobiti milion i dvesta hiljada dinari 
za suzbijanje stočnih zaraza, a. to je skoro ista suma 
koja |e predvidena n ovom budžetu zn ćelu državu. 
Ako je to načinila Savska banovina, mislim da će to 
načiniti i ostale banovinie, jer je za suzbijanje tih po- 
šasti apsolutno potrebna pomoć ne samo Ministarstva 
poljoprivrede i voda nepo i pomoć i samih banovina 
kao i samih interesenata. 

Moram kazati da ie sasvim ispravan  jedan pri- 
govor, koji je dao jedan od gospode erovornika, ne 
znam koii. i to prigovor š^o je za kolo kasača unese- 
no 300.000 dinara. Gospodo,  ja nisam bio kod to^a, 
kada se taj budžet stvarao, ali ja mislim da je to velika 
svota za današnje vreme za tu svrhu. Jedan deo toga 
svakako bi trebalo uootrebiti pre zr> suzbijanje šaka- 

tn'ie. ne^o za kasačke trke. Sa uništavanjem pošasti u 
vezi je i pitanje gajenja goveda i svinja. To treba što 
bolje da uredimo, da bi postitrli što jaču konkurenciju, 

IT Hrvatsbkom Zasroriu i u Primorju  ima   jedan 
veliki mlin u Ivancu, koji ie pre nekoliko godina mo- 
gao da zadovolii гео severni kraj  i da sn uspel 
radi. ier je žito, koie ie bilo dobljeno bilo jednako0, 

kvaliteta za ceo onaj krr>i. Samo se tako iskvario d-i 
on danas ne može na veliko poslovati, a dobivati ž^o 
iz Banata i onda ga mleti, gotovo se ne isplaćuje. Tu 
ie u prvom redu glavna zadaća Ministarstva noljoori- 
vrede, ono što sam u ekspozeu rekao, da selekcijom 
dobiiemo što bolje seme. 

Gospodo poslanici, ja VPS molim da ova i budžet 
ovako kako jo predložen, primite. (Živo odobravanje 
i pljeskanieV 

Prefsednik dr. Košta Kumanudi: Gosoodo, zavr- 
5р.П je u pojedinostima nretres budžeta XII razdel.i 
Ministarstva poljoprivrede. Preložimo na irlasanle 
Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim gospodina 
izvestioca da izvoli čitati partiju po partiju ove ■ ! 
razdela. 

Izvestilac dr. Ante Kuntarić čita nartiju 653. 
Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Prima li Narod- 

na skupština pročitanu partiju 653 budžeta XII razde- 
la Ministarstvo poljoprivrede? (Prima — Ne prima). 
Ona gospoda koji primaju neka izvole sedeti, a koji 
su protiv neka izvole ustati. (Većina sedi). Većina sedi, 
prema tome objavljujem da je partija 053 primljena 
većinom glasova. Izvolite čuti dalje. 

Za ovim je Narodna skupština, glasajući sedenjeir, 
i ustajanjem, primila u pojedinostima većinom glaso- 
va od partije 654 do partije 774 zaključno budžet XII 
razdela. Ministarstvo poljoprivrede, kao i sve partije 
državnih privrednih ustanova i to: budžeti Državne 
klasne lutrije. Državnih ergela: u Stanicu. Goraždi, 

poljoprivrednih škola: u Križevcima, Valjevu i Buko- 
vu: kao i Državne poljoprivredne zaklade. — (Plje- 
ska nje.) 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ovim je u poje- 
dinostima usvojen predlog budžeta rashoda i prihoda 
Ministarstva poljoprivrede. 

Prelazimo sada na pretres budžeta Ministarstva 
trgovine i industrije. 

Ima reč Ministar trgovine i industrije g. Juraj Пе- 
metrović. (Pljeskanje). 

Ministar trgovine i industrije Juraj Demetrović: 
Gospodo narodni poslanici, pravilno shvaćena budžet- 
ska debata treba da osvetli sva najvažnija pitanja 
političko-ekonomska, kulturna i socijalna, jednom 
reči sve, što je od važnosti i značenja po život jed- 
noga naroda. Tako provedena budžetska debata mo- 
ra da da kao rezultat orijentaciju čitavom narodu, da 
utvrdi javno mišljenje u pravcu aktuelne državne po- 
litike i odredi smernice budućem radu 

Rukovodeći se tim načelima, pokušaću da vam 
izložim stanje naše privrede, probleme koji se po- 
stavljaju za rešavanjc, i poglede koje kao resorni 
ministar imam na pojedina pitanja. 

Naša ekonomska situacija ne može se rasmatra- 
ti bez veze sa ekonomskim prilikama u svetu. A te 
prilike označuje i previše dobro poznata reč: kriza. 
U oceni svetske krize razilaze se mišljenja ekonomi- 
sta. Ipak, mislim da neću pogrešiti ako kažem, da 
sve više prevladava u svetu mišljenje da se danas 
ne radi samo o konjunkturnoj nego i strukturnoj 
krizi savremenog privrednog sistema. Najbolje to 
iluslruju pokušaji i traženja rešenja u pojedinim 
zemljama na način, neobičan i nov, koji se još pre 
kratkog vremena nije mogao ni zamisliti kao mo- 
Lriić. Primera ima za to dosta. Po svemu izgleda da 
se nalazimo u jednom prelaznom dobu velike trans- 
formacije, u kome dekompozicija staroga sistema 
nporedo korača sa traženjem  novih rešenja. 

Neka mi bude dopušteno da zbosr boljeg razu- 
mevanja ove misli citiram, što sam pre kratkog vre- 
mena rekao u jednom svom govoru u Zagrebu: 

»Agonija staroga sistema, to je bolest od koje 
danas pati čovečanstvo. Stari sistem bio je osnovan 
na borbi svih proti svima. Tako u političkom životu, 
gde su se protivne partije i političke grupe borile  i 
međusobno paralisale, održavajući kao stalnu poiavn 
krizu vlada i režima, kao da je u tome sav smisao 
demokratije, dok je to u stvari bila samo prosta bor- 
ba za vlast, koja stalno slabi snagu nacije i njen or- 
ganizam. Isto tako sav ekonomski život zasnivao se 
je na borbi do međusobnog uništenja, i to je pro- 
glašeno spasonosnom    konkurencijom,    koja stvara 
ravnotežu ekonomskih snaga, dok je to zapravo bio 
stalan ekonomski rat, koji je neprestano tražio stra- 
hovite  žrtve   i  izazivao  patnje  i  bedu  čovekovn   u 
ogromnim razmerima. To  je bio sistem ekonomske 
anarhije, koji su, do neslućene mere razvijene proiz- 
vodne snage čovečanstva, dovele već do apsurda.  A 
u socijalnom životu manifestovala se borba svih pro- 
ti  svima u logičnom  zaključku  o  imperativnoj  po- 
trebi klasne borbe, na kojoj počiva sav društveni po- 
redak. Tako je socijalistička teorija upotpunila kapi- 
talistički sistem, pa je prirodno da iz toga kruga nije 
mogla Izaći ni socijalistička praksa, nego se je celi 
socijalistički pokret    posvema prilagodio    liberalno- 
demokratskom režimu, u kome su kapitalizam i soci- 
jalizam   stvorili  jedan kompromisni   modus  vivendi 
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deleči zajednički istu sudbinu.« 
Ako su ove konstatacije tačne, a ja držim da 

jesu, postavlja se pitanje, kakve su tendencije za 
dalji razvitak i budućnost. Mislim da ih već možemo 
uočiti. Svaki narod teži sve više samozadovoijenju 
ili autarkiji, država preuzima sve više funkcija u pri- 
vrednom životu na sebe, kontrolisana i dirigovana 
privreda po jednom planu — to su karakteristična 
stremljenja i pregnuća današnjeg vremena. Indivi- 
dualna akcija ustupa sve više mesta organizovanoj 
akciji  kolektiviteta. 

U takvim prilikama postavlja se za nas kao im- 
perativ ideja nacijonalne solidarnosti, koja treba da 
bude osnova celokupne naše nacijonalne politike, i 
svega konstruktivnog rada. Našu nacijonalnu solidar- 
nost treba da izgradimo kao svoj sistem povezano- 
sti svih moralnih i materijalnih snaga jugoslovcnskog 
naroda. Na taj način i/radičomo svoju jedinstvenu 
nacijonalnu državu kao organsku celimi, koja obu- 
hvaća i rcgnliše sav život nacije. Država ima da bude 
regulator nacijonalne solidarnosti, a sva privredna 
delatnost ima da služi opštoj koristi narodne celine. 
Interes narodne celine je najviši interes. Sloboda lič- 
ne inicijative i rada kao i privatna svojina nisu time 
i ne mogu biti ellminisani, jer o napuštanju tih prin- 
cipa ne može biti govora. Reč je o tome, da sistem 
nacijonalne solidarnosti traži kako organizaciju na- 
rodne privrede, tako isto i privrednika, kao i njiho- 
vu  najtesniju vezu i saradnju sa nosiocima državne 

vlasti. .    '   . -• •,• v,    .   , 
U tom pogledu mi jos nismo ucnnli sto treba. 

Stvaranje Privrednog veća znatno će nas približiti 
tome cilju, ako ga organizuje na način i prema po- 
trebalma današnjeg vremena. Taj posao nalazi se 
pred nama i moramo k njemu pristupiti, da bismo 
angažovanjeni najvrsnijih stručnih lica privrede i 
predstavnika državne vlasti mogli rešiti jedan od naj- 
krupnijih naših problema: utvrđivanje privrednog 
plana i programa, koji će nam obezbediti harmonič- 
ki privredni razvitak zemlje! ravnotežu i pravičan 
odnos između pojedinih privrednih grana, socijalni 
mir  i   opšti napredak narodne celine. 

Sa zadovoljstvom mogu konstatovati, da je naš 
privredni svet zadojen isto takvim mislima i raspo- 
loženjima. Ona mu se upravo nameću -ama po sebi. 
Jer samo čvrsto povezan u zajedničkoj organizaciji 
može danas pojedinac da se da uspešnoj zaštiti i od- 
brani kako zajedničkog tako i svoga sdpstvenog in- 
teresa. Prinudna udruženja i privredne komore, orga- 
nizova'ne po zakonu o radnjama, najbolje su svedo- 

nstvo o stanju" duhova i željama naših privrednika. 
Oni su ih svesrdno prihvatili i s pravom u njima 

■ledaju jednu veliku tekovinu, koja može u daljem 
toku svoga razvitka da posluži kao Instrumenat za 
zavođenje reda u privrednom životu i kao polazna 
tačka u 'organizaciji naše narodne privrede. Revizija 
zakona o radnjama, koja je neminovna potreba, mo- 
raće imati u vidu i stvaranje jedinstvenih stručnih 
organizacija za ćelu državnu teritori, jer će se samo 
tako moći uspešno organizovati planski rad za sva- 
ku pojedinu privrednu granu i za narodnu privredu 
uopšte, a osim toga izgradivaće se time na pravilan 
način i svest jedinstva interesa i zajedničke sudbine 
cele nacije. Razume se samo po sebi, da se kod to- 
ga ne sme ostaviti po strani ni poljoprivreda ni naš 
poljoprivrednik, jer je to Fundament celog našeg 
privrednog   života  i  nacijonalne eksistentije. 

Imajući  pred  očima  ove  krupne  zadatke orga- 

nizatorne i programske naravi moramo istovremeno 
da se sasvim posvetimo radu na sanaciji naših pri- 
vrednih prilika. Tu je u prvom redu pitanje privred- 
nog ozdravljenja sela. A to znači skoncentrisati svu 
pažnju na to da svim merama, koje se ukazu potreb- 
nima, popravljamo cene zemljoradničkih proizvoda 
i uklanjamo disproporciju između cena poljoprivred- 
nih i industrijskih artikala. U tom pogledu donela je 
prošla godina, nažalost, pogoršanje. Mi smo tokom 
prošle godine pretrpeli dalji pad vrednosti naših iz- 
voznih proizvoda, dok je uvozna roba porasla u 
vrednosti. Time su se tako zvane ekonomske makaze 
cena izvoznih i uvoznih produkta još više proširile 
na štetu naše izvozne robe. Mi smo naime u prošloj, 
1933 godini, uvezli za 9.85% manje po količini nego 
u 1932 godini, no po vrednosti bilo je to vise za 
0.80%, dok smo izvezli robe za 22.16% po količini 
više, a po vrednosti za 10.55% manje. Istu sliku pru- 
ža nam i indeks Narodne banke. Prosečan godišnji 
indeks u 1932 godini za izvozne proizvode bio je 
60.9, a prosečan godišnji indeks u istoj godini za 
uvoznu boru bio je 68.3. U 1933 godini bio je indeks 
za izvoznu robu 58.4, a za uvoznu 74.3. Razlika je 
bila dakle između indeksa izvoza i uvoza u 1932 go- 
dini 7.4 na štetu našeg izvoza, a u 1933 godini bila 
je  15.9. 

Pad cena zemljoradničkih proizvoda s jedne 
strane i nedovoljna zaposlenost i zarada našega rad- 
noga naroda u gradovima i u pasivnim krajevima s 
druge strane, izazvala je pad potrošne moći, koji je 
teško pogodio ćelu našu unutrašnju trgovinu. To je 
stanje za trgovinu, kao i zanatstvo i industriju po- 
gorćala još kreditna kriza, koja je u vezi sa stvo- 
renim moratornim stanjem dovela do toga, da se da- 
nas poslovi vrše samo na osnovi gotovine a dugo- 
vanja s forsirano naplaćuju. Razumljivo je da je pod 
takvim prilikama morao rasti broj stečajeva i pri- 
nudnih poravnanja. To je bilo međutim obustavlje- 
no Uredbom o posredovaju, ali kako je ta Uredba 
još pogoršala kreditne prilike i stvorila veliku nesi- 
gurnost u poslovanju, to ju je predašnja Vlada sta- 
vila van snage u vezi donošenja novih uredaba za 
zemljoradnike, za novčane zavode i kreditne zadru- 
ge, o kamatnoj stopi, javnim radovima i smanjenju 
režijskih troškova. 

Kako je poznato, s jedne strane zakonske mere 
0 zaštiti zemljoradnika, a s druge još više nepove- 
renje, praćeno tezauracijom, i s tim u vezi kriza, u 
koju su zapala mnoga privredna preduzeća koja su 
finansirala kreditne ustanove, učinile su veći deo na- 
šeg bankarstva nelikvidnim, što je sve imalo za po- 
sledim naglo povlačenje uloga. Kako taj odliv uloga 
nije pretstavljao opasnost samo za te kreditne usta- 
nove, već je mogao dovesti u pitanje i opstanak pre- 
duzeća koja su dugovala tim ustanovama, ako bi 
one bile prinuđene da u kratkom roku naplate svoja 
potraživanja radi isplate ulatrača, sprečen je dalji 
nagli odliv uloga prvo uredbama, koje je donosio 
Ministarski savet na osnovu ovlašćenja sadržanog u 
§ 5 Zakona o zaštiti zemljoradnika od 19 aprila 1932 
godine, pa zatim Uredbom o regulisanju isplate ulo- 
ga kod pojedinih novčanih zavoda od 26 decembra 
?932 godine koju je donio Ministarski savet na osno- 
vi ovlašćenja po § 6 Zakona o produženju važenja 
zakona o zaštiti zemljoradnika od 19 novembra 1932 
godine. Međutim te mere za zaštitu novčanih zavoda 
donete SU samo u cilju da spreče dalje naglo opa- 
danje uloga kod pojedinih novčanih zavoda, a nisu 
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imale za zadatak da omoguće rekonstrukciju i 
ozdravljenje tih ustanova. Taj cilj imale su uredbe 
koje su donete krajem prošle godine. 

Uredbom  o  zaštiti  novčanih  zavoda  i  njihovih 
verovnika omogućeno  je saniranje  onim  novčanim 
zavodima, koji prctstavljaju važan elemenat u pri- 
vrednom životu naše zemlje; drugima pak koji ne- 
maju uslova  za  dalji  rad omogućuje  se  likvidacija 
bez mnoRo troškova. Uredbama o smanjenju režija 
kod novčanih zavoda koji su pod zaštitom i ostalih 
privrednih preduzeća data je mogućnost ovima da se 
oslobode  i suviše oneroznih ugovora zaključenih  u 
doba prosperiteta sa sjvoim činovnicima a poglavito 
sa direktorima, naročito kad su u pitanju preterano 
velike otpremnine i penzije, koje su im zagaranto- 
vane takvim ugovorima. Najzad je uredbom o mak- 
simiranju kamatne stope sprečeno da se i u buduće 
produži naplaćivanje kamata koje su u svakom slu- 
čaju nepodnošljive za dužnike i takve, da krediti da- 
ti pod tako teškim ustavima imaju za posledicu, ne 
da omoguće stvaranje i razvijanje privrede, već na- 
protiv da ugušuju postojeća preduzeća. Kako je če- 
sto puta uzrok tako visokoj kamatnoj stopi, po ko- 
joj su zavodi davali kredite, velika kamata na ulo- 
ge na štednju koju su plaćali zavodi ulagačima — 
a do te velike stope kamata na uloge došlo se usled 
konkurencije zavoda u privlačen iu uloga, — to je 
ovom uredbom maksimirana i ta kamatna stopa. 

Sve ove mere, same po-sebi, nisu .dovoljne (\л 
dovedu do ozdravljenja naših kreditnih ustanova. One 
daju mogućnost za reorganizaciju, ali da bi te usta- 
nove mogle normalno funkcionisati potrebno je pre- 
duzeti i druge mere ekonomske prirode. 

To je jedan od najvažnijih i najprečih zadatak;!, 
koji imamo da izvršimo u cilju sanacije, ne samo na- 
ših kreditnih ustanova, nego i opštih privrednih pri- 
lika. Danas, u budžetskoj debati, ne možemo još go- 
voriti o tome konkretnije, jer se upravo sređuju po- 
daci, prispeli do 5 o. m. u smislu propisa Uredbe. 
No toliko se može već reći, da su novčani zavodi, 
sa retkim izuzetkom, tražili samo odlaganje plaća- 
nja u rokovima od 2—12 godina. Prema tome nisu 
pošli indiciranim putem sanacije, kako ju je predvi- 
dela Uredba, nego traže samo produženje morato- 
rijuma. To nesumnjivo stvara jednu novu situaciju 
u pogledu rešavanja ovoga problema. 

Naša opšta privredna situacija u veliko je zavi- 
sna od spoljne trgovine i zato joj moramo posvetiti 
osobitu pažnju. 

Naša spoljna trgovina u prošloj godini pokaza- 
la ie osetan napredak u poreden ju sa prethodnom 
1932 godinom. Izvoz je porastao kako po vrednosti, 
tako i po količini. U 1933 izvezeno je ukupno 
2.929.700 tona robe u vrednosti 3.377.844,086 dinara, 
dok ie u 1932 izvoz iznosio 2,398.239 tona i 3 mi!;- 
jardi055.576.038dinara. Povećanje iznosi dakle22,10% 
U volumenu i 10,559Ž u vrednosti izvoza. To znači da 
smo više izvezli, ali uz manje cene nesio 1932. Ipak, 
kod izvesnih važnih artikala našega izvoza — kao 
kod voća, industrijskih biljaka, kod sitne stoke i svi- 
nja. — zabeleženo je povećanje u cenama prema 
1932 godini. 

Uvoz je, može se reći, ostao stacionaran. Istina, 
vrednost uvoza u prošloj godini C2.882.510.081 dinar) 
veća je od vrednosti uvoza u 1932 g. f2,859.009.220 
dinara) za 0.80%, ali je uvezena količina (793.483 
tone) bila osetno manja nego u 1932 (880.145 tona) 
i to za 9.85%. 

Prema tome, naš trgovinski bilans zaključen je 
i prošle godine sa aktivnim saldom. Višak vrednosti 
izvoza nad uvozom iznosio je 1933 godine 495,382.605 
dinara.  To  je,  posle   1924  godine,   najveći   aktivan 
saldo koji je zabeležen u našim trgovinskim bilansi- 
ma. Aktivni saldo je iznosio 1932 godine 195,000.000 
din. a 1931 svega 084.965 dinara, dok je u  1930 tr- 
govinski bilans bio pasivan sa  180 milijona dinara. 

Od interesa je ovde zabeležiti i izvesne prome- 
ne, koje su nastupile prošle godine u trgovinskom 
bilansu s pojedinim zemljama. Tako,- dok je trgovin- 
ski bilans s Nemačkom i Čehoslovačkom stalno po- 
kazivao pasivan  saldo, za nas, dotle je u  1933  taj 
bilans zaključen povoljno za  našu zemlju.  Mi  smo 
1933 imali povoljan trgovinski bilans s najvećim na- 
šim klijentima, i to sa Austrijom, Italijom, Nemač- 
kom,  Čehoslovačkom,  Grčkom,  Mađarskom,   Belgi- 
jom, Švajcarskom, Spanijom, a nepovoljan sa Engle- 
skom, Francuskom, Sjedinjenim  Državama, Holand- 
skom i Poljskom. 

Ta slika u nekoliko će se nesumnjivo izmeniti, 
kad se budu isporedivali podaci statistike našeg iz- 
voza sa statistikama drugih zemalja o uvozu naše 
robe kod njih. 

Naša trgovinsko-politička delatnost u 1933 pret- 
stavlja dalje sprovodenje onih principa, koji su utvr- 
đeni ranijih godina. Osim deviznih ograničenja, koja 
su, sa izvesnim kratkim prekidima, postojala kod nas 
za sve vreme od Ujedinjenja, nikakva druga ograni- 
čenja nisu zavedena u cilju ometanja ili regulisanja 
spoljne trgovine. Istina, načela slobodne  trgovine i 
najvećeg povlašćenja, koja su upisana u svim našim 
trgovinskim ugovorima, izgubila su veliki deo svo- 
ga  značaja  usled  zavođenja  kontingenata,  uvoznih 
dozvola  i   monopola  u  raznim  zemljama  s  kojima 
trgujemo. Ali zato mi smo nastojali da dopunskim 
sporazumima obezbedimo    interese    našega    izvoza 
protiv tih sistema kontrole spoljne trgovine. U toku 
prošle godine, mi smo zaključili dopunske sporazume 
sa Mađarskom, Grčkom, Nemačkom, Austrijom,  Al- 
banijom i 4 januara o. g. sa Italijom. Pored toga, na 
putu su novi pregovori sa Nemačkom, Austrijom, Če- 
hoslovačkom, Mađarskom, Grčkom i drugim zemlja- 
ma. 

Jedna od karakteristika naše trgovinske politi- 
ke u vremenu privredne krize jeste težnja da obezbe- 
dimo preferencijalne carine za žito i druge agrarne 
proizvode, kako bismo doprineli podizanju njibo\ ih 
cena i sledstveno povećanju kupovne moći našega 
seljaka. Sa Francuskom je prošle godine zaključen 
takav preferencijalni sporazum za naš kukuruz lf! 
juna 1933, kojim smo dobili preferencijal od 40"" 
od iznosa francuske carine za 24.000 tona kukuruza. 
Postojeći prefencijal u korist naše pšenice koji uži- 
vamo u Austriji ostao je na snazi, ali nije mogao 
biti iskorišten pošto su cene pšenice u našoj zemlji 
bile osetno iznad svetskog pariteta. 

U vezi sa ovim nastojanjima treba pomenuti i 
obrazovanje Privredne Male Antante, čiji je cilj da 
obezbedi potrebne ustave za pojačanje međusobne 
trgovačke razmene između Jugoslavije, Čehoslovač- 
ke i Rumunije. Zaključci koji su u tome pogledu 
doneti na sastanku Saveta Male Antante u Zagrebu, 
doprineće svakako poboljšanja situacije našeg izvo- 
za u Čehoslovačku. Ovo poboljšanje se može ostva- 
riti kako putem specijalnih olakšica koje smo do- 
bili za izvoz, stoke i drugih proizvoda, tako i putem 
organizacije međusobne razmene sa Čehoslovačkom. 
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Treba pomenuti i ekonomski značaj Balkanskog 
pakta. U prijateljskoj atmosferi koju je taj pakt stvo- 
rio između Balkanskih zemalja, trgovine će dobiti 
bolje perspektive. Trgovinski ugovor s Turskom, s 
kojom smo dosad bili u neugovornim odnosima, bi- 
će uskoro zaključen. A neće se svakako .dugo čekali 
ni na obnavljanje normalnih trgovinskih odnosa sa 
Bugarskom. 

Iz svega gornjeg sledi, da u spoljnoj trgovini 
imamo da registrujemo aktivni trgovinski bilans sa 
jedne, a povećanje volumena spoljne trgovine sa dru- 
ge strane. 

Ovaj rezultat naše spoljne trgovine u današnjim 
besprimerno kritičkim momentima svetske trgovine, 
posledica je, u prvom redu krajnjih napora naše tr- 
govinske politike da i pri današnjim, krajnje teškim 
oslovi ma razmene, obezbedi našim proizvodima pro- 
du  i  da   otkloni sve potrese i sukobe sa ugovornim 
zemljama. 

No ovaj rezultat naše spoljne trgovine ukazuje 
i na težinu privredne krize kod nas. Aktivnost trgo- 
vinskog bilansa zasniva se jednim delom na znatnom 
smanjenju uvoza strane robe, Sto znači da je kod 
nas kupovna moć toliko pala, da se još samo pod- 
miruju sasvim neophodne potrebe za život, a dru- 
gim delom na forsiranoj prodaji naših proizvoda ti 
inostranstvo do takove mere i uz takove uslove, da 
tu već   dovodi do osiromašenja zemlje. 

Trgovinsku politiku ugovornog regulisanja pro- 
meta u smislu obezbedivanja što povoljnijih uslova 
plasmanu naših proizvoda, a u prvom redu poljopri- 
vrednih i stočnih proizvoda, mi ćemo i dalje nasta- 
viti, LI tome smislu naši će se napori imati, u najbli- 
žoj budućnosti, da kreću u dva pravca: što više sa- 
obražavati, adaptirati, postojeće ugovore i sporazu- 
Ine    .  većinom sve kratkoročne — potrebama i za- 
htevima datih prilika. Tome služe danas tako česti 
naknadni sporazumi i revizije. Dalje, zaključivati 
ugovore sa zemljama, sa kojima smo dosada ili bili 
u neugovorenom stanju, ili sa kojima smo imali sa- 
mo najopštije odredbe o razmeni robe. Medu prve 
dolazi Bugarska i Turska, sa kojima stojimo na pra- 
gu pregovora, dok u pogledu na druge, mislim u 
prvom   redu na Egipat i neke zemlje Bliskog Istoka. 

Pored ugovorne trgovinske politike moram spo- 
menuti i one ustanove, koje su, kao prvi počeci jedne 
modernije organizacije naše trgovine takode dopri- 
nele da se ova snađe u današnjem haosu raznih re- 
striktivnih režima. Nastale silom prilika, često pro- 
tiv naše volje ili kao posledica prilagodavanja trgo- 
vinskim sistemima drugih zemalja, one se sve više 
pokazuju ne samo kao zahtev današnjeg vremena i 
njegovih metoda rada, nego i kao koristan instru- 
menat trgovinske politike ako se samo sa njima ve- 
sto rukuje. Naš izvoz stoke i stočnih proizvoda, ce- 
rcalija i drugih poljoprivrednih artikala, u izvesnoj 
meri Ima tim ustanovama (Uredu za kontrolu izvoza 
stoke i stočih proizvoda, Privilegovanom društvu za 
izvoz zemaljskih proizvoda) da zahvali: 

a) popravku  cena  uopšte; 
b) obezbedenje učešća proizvođača u povećanim 

cenama; 
c) mogućnost dirigovatija izvoza i na manje po- 

vlašćenc pijace, te na taj način održavanje starih ve- 
za, često puta zasnivanje novih, to bi sve bez ovakvih 
ustanova bilo nemoguće. Na taj način se kompenzi- 
raju dobici na jednim, sa gubicima na drugim pija- 
cama. 

Njima ćemo i u buduće morati pokloniti sve ve- 
ću pažnju, jer se u današnje vreme dirigovane pri- 
vrede, zvanično  regulisane  trgovine,  autarkističkih 
težnji it.d., one same sobom i sve jače nameću. Bez 
njih se ne može ni zamisliti intervencija državna u 
pravcu podizanja cena. A potreba za to je, mislim, 
danas van spora. 

Isto tako moram podvući i rad Zavoda za una- 
pređivanje spoljne trgovine, a naročito na tipizira- 
nju i standardizovanju naših izvoznih proizvoda. 
Ako nije izvozna roba tipizirana i standardizovatta, 
ona nailazi na stranim tržištima na konkurenciju 
drugih izvozničkih zemalja, koje su u tom pogledu 
već daleko odmakle i na osnovu toga imaju znatno 
preimućstvo. Mi smo sada toliko uznapredovali, da 
će se u ovoj godini izvoziti jugoslovensko sveže vo- 
će samo u jednolično propisanom pakovanju, što će 
biti od znatne koristi za naš izvoz. Izvoz hmelja pod- 
vrgnut je naročitoj kontroli, Pravilnikom o tipizira- 
nju i selekciji kudelje ovaj naš važan izvozni proiz- 
vod osposobljen je za uspešmi konkurenciju na stra- 
nim tržištima. Zavedeno je i stručno ispitivanje bu- 
hača i spremljen je pravilnik o kontroli izvoza tog 
artikla. Na polju kontrole izvoza uopšte, a specijalno 
na tipiziranju i standardizovanju naše izvozne robe 
moraćemo po primeru .drugih zemalja, još mnogo i 
intenzivno raditi, da održimo stare i koliko je mo- 
guće više da osvojimo još i nove pozicije u izvoznoj 
trgovini. 

U vezi sa novini privrednim orijentacijama, ko- 
je danas sve više preovladuju, sužavajući opseg trgo- 
vine na sve manji delokrug, mislim da ćemo i mi 
morati uskoro zauzeti stav prema njima u cilju efi- 
kasnije odbrane naših zemaljskih interesa i kako ne 
bismo bili u gorem položaju u odnosu prema drugim 
zemljama. Prema onim režimima, koji su se danas 
već definitivno utvrdili, bar u zemljama, gde je naša 
trgovina najzainteresovanija, ni mi ne ćemo moći 
ostati više pri današnjem .slanju stvari. Naša se trgo- 
vinska politika mora i sama, silom prilika, adapti- 
rati onim koncepcijama privredne politike, koje da- 
nas sve više uzimaju maha, i to, kako po svome cilju, 
tako i po metodama rada. LI ostalom, trgovinsko- 
politički sistemi nisu ništa večno ni nepromenljivo, 
nego samo izraz jednog vremena i datih prilika. Oni 
svagda moraju biti sredstvo privredne politike, a ni- 
kada sami sebi cilj. 

Jednoj našoj privrednoj grani, turizmu, moram 
posvetiti takode nekoliko reči i zbog obaveštenja 
javnosti i zbog ukazivanja na dužnički problem naše 
hotelske industrije, koji je  od presudnog značenja. 

I pored rdavih privrednih prilika i deviznih ogra- 
ničenja, koja su sprečavala jači priliv stranaca, u na- 
šoj zemlji zaustavljeno je opadanje priliva stranaca 
i pojačati priliv n poredenju sa ranijim godinama. 
Turizam je, prema minimalnim izdacima, koji su se 
mogli učiniti u prošloj godini, dopiineo našem plat- 
nom bilansu preko 300 milijona dinara sa brojem od 
205.340 inostranih posetitaca, što znači u poredenju 
sa g. 1932 jedan višak za platni bilans od 37,209.000 
dinara, a za broj stranih posetitaca od 57.889. 

Usled gore navedenih prilika i deviznih prepre- 
ka, kretanje stranaca n svima zemljama je u opada- 
nju, ali ako uporedimo priliv stranaca kod nas i dru- 
gim zemljama, doći ćemo do zaključka, da je opada- 
nje kod nas bilo procentualno mnogo manje. 

Turisti, koji k nama dolaze iz inostranstva nisu 
promenili u velikom broju pravac kretanju iz svojih 
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država, te u tome gledamo povoljnu činjenicu, da 
ćemo, kada se privredne prilike poprave, ponovno 
vratiti posetu stranaca na onu visinu, koju smo bili 
zabeležili u njihovom porastu u g. 1930. 

U   poslednjim   godinama   promet  stranaca   kre- 
tao se je: 

u 1928 g. 
„ 1929 „ 
„ 1930 „ 
„ 1931 „ 
„ 1932 „ 
„ 1933 „ 

96.093 posetioca 
122.699 
256.117 
209.747 
147.45(1 
205.345 

U sprovođenju turističke politike Ministarstvo 
trgovine i industrije uložilo je sav trud da obuhvati 
turizam sa svih strana, te je radilo na tome, kako bi 
ova grana privrede imala povoljne uslove za svoje 
razvijanje, i na propagandi u inostranstvu, kako bi 
i/, vrela inostranstva privlačila posetioce u našu zem- 
lju, u što većem broju. U tom radu Ministarstvo tr- 
govine i industrije nailazilo je na svestranu saradnju 
i nadležnih ministarstava i turističkih organizacija u 
našoj zemlji, ali potrebna delatnost nije se mogla da 
razvije punim zamahom iz razloga, što je, usled rda- 
vih privrednih prilika, privatna inicijativa zastala, to 
su ostala nesvršena mnoga započeta ,dela, jer su svi 
izdaci imali da padnu na teret države, a ona ih nije 
mogla preuzeti na sebe. 

Na prvom je mestu problem naše hotelske indu- 
strije, koja je usled krize došla u nekim krajevima 
u osobito težak položaj. Njena se dugovanja penju 
na 270 milijona dinara. Ministarstvo nije u stanju da 
ovu granu privrede pomogne kreditima, ali blagoda- 
reći saradnji Ministarstva finansija. Državne hipote- 
karne banke i uvidavnosti izvesnih zavoda, uspelo se 
je donekle ublažiti teške prilike, u kojima se nalaze 
naši hoteli, i u kojima se nalaze turistički objekti po 
našim banjama. Ta se nastojanja moraju produžiti, 
kako bi hotelska industrija prošla kroz sadašnju krizu 
sa što manje žrtava i kako bi se osposobila za nove 
zadatke, koje joj nameće razvijanje turizma u na- 
šoj zemlji. 

Da bismo olakšali priliv stranaca u našu zemlju, 
obnovićemo nekoliko turističkih sporazuma već ra- 
nije zaključenih, dok ćemo u isto vreme pristupiti 
zaključenju novih sa onim zemljama, sa kojima ta- 
kvih sporazuma dosad nismo imali. Za našu zemlju 
dolaze u prvom redu u obzir severne zemlje, Ne- 
mačka, Cehoslovačka, Austrija, Mađarska, Poljska. 
U planovima oko privredne sarduje u okviru Male 
antante, također je posvećena pažnja razvoju turizma 
u našoj zemlji. 

Na svim međunarodnim izložbama i sajmovima, 
na kojima je učestvovala naša država, propaganda 
za unapređenje turizma u našoj zemlji zauzimala je 
vrlo vidno mesto. 

U svim evropskim i vanevropskim državama pro- 
met stranaca, poslednjih godina, dobiva sve važniji 
značaj za nacionalnu ekonomiju. Pre nekoliko godina 
njegovu važnost su cenile samo Francuska, Italija i 
Švajcarska. U drugim državama nije se ni mislilo na 
razvijanje ove grane privrede. 

Malo po malo turizam je izašao iz delokrnga is- 
ključivo privatn.e aktivnosti, ma da mu je ova de- 
latnost dala najjači potstrek, i nametnuo se pažnji 
vlada kao važan privredni faktor. Ovo ga je prikazalo 
vrednim, da bude zaštićen i podržavan u svojim mno- 

gostrukim delatnostima, a s obzirom na njegov sve 
veći razvitak i porast, unapređivan je sve više. 

Turizam u našoj zemlji zahteva dug i istrajan 
rad, sa mnogo sredstava materijalnih i mnogo lju- 
bavi za ovaj posao. Neki naši krajevi donekle su iz- 
građeni za razvijanje turizma a neki, koji su puni tu- 
rističkih zanimljivosti kao naši krajevi na jugu, mo- 
raju tek biti izgrađeni. Za njihovo izgrađivanje zahte- 
vaju se ogromni izdaci i od strane države 1 od strane 
privatne inicijative, ali oni, nažalost danas s obzirom 
na privredne prilike, ne mogu biti učinjeni. To ne 
znači da se ne radi i da se neće uraditi i u tim kraje- 
vima koliko se bude moglo. Svakako ova grana pri- 
vrede treba da da našoj zemlji onaj prinos, koji ona 
zaslužuje po lepotama zemlje, lekovitim krajevima, 
gostoprimstvu  naroda  i  turističkim zanimljivostima. 

Unapređivanje turizma i jačanje priliva stranaca 
pretstavlja nevidljivi izoz onog viška naših proizvo- 
da, koji danas u izvozno., trgovini nailaze na teškoće, 
koje se moraju otstranjivati. Unapređivanje priliva 
stranaca i stvaranjem mogućnosti, da se oni što više 
zadrže u našoj zemlji, mi otvaramo mogućnost, da 
se u zemlji proda jedan deo onoga viška, za koji 
moramo da tražimo strana tržišta. 

Unapređivanje zanatstva je predmet rada poseb- 
nog državnog' zavoda pri Ministarstvu trgovine i 
industrije. U današnjim teškim privrednim prilikami 
moramo sve učiniti da održimo naše zanatlije i za- 
natsku radinost, koja je teško ugrožena. To je naš 
nacijonalni elemenat, vredan i zaslužan, od koga sva- 
ki pojedinac pretstavlja jednu važnu narodnu jedi- 
nicu. Preko 200.000 zanatlija, koliko ih ima u našoj 
zemlji, znači u stvari da oko milijon duša živi od 
zanatstva. Ako uzmemo još u obzir da se najveći 
deo naših zanatlija regrutuje u prvoj ili drugoj ge- 
neraciji sa sela ili da je to samo jedna viša stepenica 
za dojučerašnjeg radnika, onda vidimo da je zanat- 
stvo kod nas forma privredne delatnosti, koja znači 
uspon i uzdizanje našega maloga čoveka na nivo sa- 
mostalne privredne egzistencije. Taj je red dakle ne- 
obično važan i sa gledišta ekonomskog i nacionalnog. 

Uz staranje da se stvore bolji opšti ekonomski 
uslovi za egzistenciju zanatlija mora se posvetiti spe- 
cialna briga njihovu usavršavanju u struci i ospo- 
sobljenju za samostalno vodenje rada. U tom cilju 
stalno se održavaju majstorski i drugi kursevi n 
mnogim privrednim centrima naše zemlje. Ukupan 
broj tih kurseva u režiji pomenutog zavoda Mini- 
starstva trgovine i industrije, kao i onih čije je odr- 
žavanje zavod omogućio svojom pomoći, dostiže 
broj 100 sa oko 4.000 polaznika zanatlija i drugih 
stručnih radnika. Sve zanatske priredbe, a naročito 
zanatske izložbe, također se pomažu. 

Domaća kućna industrija isto je tako predmet 
stalnoga staranja Ministarstva. Naročito ističem rad 
na unapređivanju čilimarstva, čipkarstva, korparstva 
i pletarstva, i uopšte razvijanje kućevne radinosti na 
selu. Sa ovih nekoliko reči hteo sam podvući važ- 
nost rada na unapređivanju zanatstva i kućevne ra- 
dinosti, smatrajući da se taj гм\ mora znatno poja- 
čati i ukazati pomoć zanatlijama i našemu malome 
radnom svetu za njihovo održanje i napredak. 

Razvijanju narodne privrede uopšte, a trgovini, 
zanatstvu i industriji .specijalno, kao i emancipaciji 
našoj na ekonomskom polju služi i ima da posluži 
naša stručna nastava. S tim predmetom, smatram za 
dužnost da se više pozabavim i da dam iscrpan pre- 
gled o stanju i razvoju stručne nastave, znajući koli- 
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ki je za nju interes u našoj javnosti. 
Nastojanjem Ministarstva trgovine i industrije 

izjednačenje celokupne stručne nastave privodi se u 
glavnom kraju, a sprovodi se u duhu postojećih za- 
kona uopštc, sa kojim aktom je podvučen veliki 
značaj stručnih škola i stručnog vaspitanja za naš 
narod. 

Može se kao pozitivan uspeh podvući činjenica, 
da je Ministarstvo trgovine i industrije u potpunosti 
sredilo našu celokupnu trgovinsku srednju tehničku, 
pomorsku i žensku zanatsku nastavu, za koju se sa 
pravom može reći da ona danas može služiti za pri- 
mer. Jedino teškoće koje preče pravilan razvoj leže 
u nedovoljnim sredstvima, kao i kod svih ostalih vas- 
pitnih ustanova, ne samo kod nas već uopšte. 

Na osnovu postojećih zakona propisani su pra- 
vilnici za stručne škole koji se odnose na program i 
nastavni plan pojedine vrste škola, a zatim na unu- 
tarnju   organizaciju istih. 

Sada je u izradi uredba o stručnim produžnim 
zanatskim i trgovačkim školama, koja su ima do- 
neti na osnovu Zakona o radnjama. Osnovni nacrt 
ove važne uredbe već je u glavnom spremljen, a pre 
definitivnog donošenja njenog biće konzultovane za- 
interesovane privredne komore i banske uprave, kako 
bi ta uredba u potpunosti odgovarala savremenoj 
potrebi valjano organizovane stručne produžne na- 
stave. 

Sa ovom uredbom će se zameniti svi dosadanji 
propisi, pravila i uredbe o opštim zanatskim, zanat- 
sko-trgovačkim, šegrtskim i nadaljevalnim školama 
i time bi i ovaj važni deo stručnih škola, namenjenih 
omladini koja se nalazi'na praktičnom radu u trgo- 
vini, zanatstvu i industriji, bio konačno ujednačen u 
celoj Kraljevini i saobražen potrebama pojedinih pri- 
vrednih grana. 

Stručnih škola imamo u glasnome dve osnovne 
vrste; nižih i viših, a prema svojoj nameni dele se 
na trgovačke, pomorske, tehničke i zanatske. 

Ove škole dele se u dva osnovna tipa i to: a) tip 
redovnih stručnih škola sa svakodnevnom nastavom 
teorijskom kao i U ostalim srednjim školama, koja 
se uz to dopunjava praktičnom nastavom u školskim 
laboratorijama, u radionicama i na terenu i b) tip 
škola, namenjenih omladini koja se nalazi na prak- 
tičnom radu, a putem škole dopunjava svoje teorij- 
sko znanje. 

Stručne škole sa redovnom nastavom dole se u 
nepotpune i potpune sa odgovarajućim rangom pre- 
ma  srednjim školama. 

Nepotpune srednje stručne škole su: dvorazredne 
trgovačke škole, muške i ženske zanatske Škole i 
škole usavršavanja (delovodske) za lica iz praktičnog 
poziva, a potpune su: trgovačke akademije, pomor- 
ske trgovačke akademije, srednje tehničke i ženske 
stručne  učiteljske škole. 

U red nepotpunih srednjih stručnih škola dolaze 
i sve stručne škole namenjene omladini iz prakse, ali 
se njihov rang vezuje uvek za odgovarajuću stručnu 
školu. 

Pored državne postoje i polUdržavne škole, koje 
država prema svojim sredstvima pomaže, polubano- 
vinske i  opštinske. 

Stručne škole u pogledu svoga razvoja i prospe- 
riteta stoje u uzročnoj vezi sa razvojem i prosperi- 
tetom celokupne naše privrede, usled čega se u prvim 
danima naše ujedinjene otadžbine u svim krajevima 
pokazuje  živo nastojanje za otvaranjem raznovrsnih 

stručnih škola, koje nastojanje opada sa opadanjem 
konjunkture u privredi. 

Opštoj želji za osnivanjem stručnih škola ne mo- 
že se nažalost udovoljiti zbog nedovoljnih sredstava 
za potpun uređaj škole, radi laboratorija i radionica, 
čiji uređaj iziskuje velike materijalne žrtve, a uz to 
nedostaju sredstva za iskusno kvalifikovano nastav- 
ničko osoblje. 

S obzirom na opšte stanje privrede, sada se u 
glavnom čini sve da se postojeće škole što bolje orga- 
nizuju i snabdeju potrebnim sredstvima za pravilno 
održavanje nastave i formiranje valjanog stručnog 
nastavničkog kadra. Nažalost i u ovome se i za već 
postojeće škole teško uspeva usled neprekidnog sma- 
njivanja budžetskih sredstava a ta štednja ide na 
štetu pravilnog razvoja ovih važnih ustanova. 

Poied teškoća u pogledu kredita, postoji još 
jedna opšta teškoća u pogledu podesnih i valjanih 
zgrada za ove škole, koje se u ovom pravcu bore 
često sa najvećim teškoćama. 

Stručne škole u našoj državi su podeljene po 
svim našim krajevima, pri čemu se uvek nastojalo da 
one prema prilikama kraja u kome se nalaze korisno 
posluže trgovini, pomorstvu, industriji i zanatstvu. 

Statističko stanje stručnih škola je ovo: 

1) 17 državnih trgovačkih akade- 
mija i 2 gradske sa 3018 učenika-ca 

2) 3 pomorske trgov, akademije sa    342 „ 
3) 2   ženske   stručne    učiteljske 

škole sa   586 „ 
4) 8 dvorazrednih trgov, škola    sa   505        „ 
5) 7 srednjih tehničkih škola        sa 2434 „ 
(i)  19 muških zanatskih škola        sa 1520 „ 
7) 226 ženskih stručnih i ženskih 

zanatskih   škola   od   kojih   su 
162 polu-banovinske sa 12.420 „ 

8) 403 opšte zanatskih, zanat.- 
trgovačkih, šegrtskih i nada- 
ljevalnih škola sa 50.481 „ 

Svega      71.306 učenika-ca 
9) (iI  škola   raznih   trgovačkih i 

zanatskih    organizacija    koje 
ove izdržavaju sa 5.210 učenika-ca 

Ukupno ima u svim školama oko    76.516 učenika-ca 

Ako se učini uporedenje sa 1928 29 godinom, kada 
je bilo preko 80.000 učenika i učenica u svim školama, 
vidi se izvesno opadanje, i to naročito u onim školama 
koje posećuje Omladina zaposlena u raznim privred- 
nim preduzećima. 

I poied opšte potrebe za unapređenjem stručne 
nastave i sve većeg zahteva za otvaranje novih struč- 
nih škola kod nas, krediti su u budžetima pojedinih 
godina sve manji, što ide na štetu pravilnog razvoja 
i napretka stručnih škola. 

Tako budžel za 1928/29 godinu pokazuje kredite 
za potrebe stručnih Škola u resoru Ministarstv.i trgo- 
vine i industrije od 45,095.693 dinara, dok međutim 
za 1933/34 godinu iznose oni 2') milijona, tj. 16 mili 
Jona manje a budžetskim predlogom za 1934/35 go- 
dinu predviđa se ponovno smanjivanje za oko 9 mi- 
lijona dinara. 

Prelazeći na industrijsku politiku, koju vodi po- 
vereni mi resor, moram pre svega reći, da se u da- 
našnje doba krize nalaze u teškoj situaciji i agrarne 
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i industrijske zemlje. U agrarnim zemljama napravile • 
su pustoš niske ceue poljoprivrednih proizvoda, koje 
stvarajii pauperizaciju sela, dovode ga u nemoguć* 
nosi odgovaranja svojim dužničkim obavezama i uni- 
štavaju mu kupovnu moć. Standard života zemljorad- 
nika svodi se na nivo, koji je ispod dostojanstva čo- 
veka. No ipak, u glavnom zemljoradnik može da se 
prehrani, u koliko nije u kraju, ,цч1е ne rodi dovoljno 
ni za njegovu ishranu i gde je on zbog svoje uemašti- 
ne upućen na zarađivanje kod drugoga a zarade nema. 
U takvom slučaju, koji je manje ili više ograničen po 
svom opsegu, potrebna je socijalna pomoć, koju daje 
država. U industrijskim zemljama akutnost krize oči- 
tuje se u nezaposlenosti širokih razmera, to povlači 
sa robom velike socijalne terete i izaziva onasnost 
socijalnih potresa. Tu je soasavanje čoveka od gladi 
najvažniji državni problem i on se pojavljuje u veli- 
kom obimu! 

Kako vidimo jednostrano razvijena privreda u pr- 
vom kao i u drugom slučaju ne valja. Agrarne zemlje, 
da bi pomogle svoga zemljoradnika moraju pribega- 
vati skupoj državnoj intervenciji u pravcu podizanja 
cena, dok industrijske zemlje imaju velike socijalno- 
političke rashode. No industrijske zemlje u poslerat- 
nom dobu, ili iz razloga vojne odbrane da mogu za 
slučaj rata bolje prehraniti svoje stanovništvo nego za 
prošlog rata, ili iz često ekonomskih razloga da bi iz- 
menile strukturu svoje privrede, pribegle su agrarnom 
protekcionizmu. Une forsiranim tempom razvijaju po- 
ljoprivrednu proizvodnju i uporedo s time ograniča- 
vaju uvoz poljoprivrednih proizvoda iz agrarnih ze- 
malja. To pogoršava i/, dana u dan situaciju agrarnih 
zemalja, koja je i onako postala vanredno teška zbog 
jako uvećane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda 
posle rat;.' u prekomorskim zemljama. Prilike su se 
u svetu u poslednjih 10 godina toliko izmenile, da 
se već neke industrijske zemlje u pojedinim poljopri- 
vrednim proizvodima same snabdevaju, a druge su 
postale već i izvoznićke zemlje za cerealije ili za sto- 
čarske produkte. 

1/. tih razloga sve je teži plasman poljoprivrednih 
proizvoda iz agrarnih zemalja, pa ma ih davale i uz 
bescenje. Autarkija postaje, kako se vidi, sve više 
stvarnost u pojedinim do nedavno industrijskim zem- 
ljama. 

U takvoj situaciji nem iju ni agrarne zemlje dru- 
goga puta ni izbora nego da poklone što veću pažnju 
razvijanju svoje industrije. Tako dolazi samo po sebi 
do toga, da prevladuje svuda tendencija u državnoj 
privrednoj politici: stvaranje ravnoteže između po- 
ljoprivredne i industrijske proizvodnje. Načelo pode- 
le rada gotovo je prestalo da važi u svetu. Agrarne 
zemlje mogu još nesmetano da prodaju samo neop- 
hodno potrebne sirovine industrijskim zemljama, a 
sve drugo je manje više kontingentirano, podvrgnuto 
raznim ograničenjima, uvoznim dozvolama it.d. 

S ovom i ovakvom situacijom treba računati i iz 
nje treba povući logične zaključke. Za našu zemlju 
znači to, da i ona mora nastojavati oko toga, da po- 
stigne što bolji razmer između poljoprivredne i in- 
dustrijske proizvodnje, imajući u vidu da je danas u- 
nutrašnja, domaća pijaca najvažnija pijaca, kako sa 
gledišta poljoprivrede tako i sa gledišta industrije. U 
slučaju ravnoteže između poljoprivrede i industrije, 
osim zaposlenja viškova radne snage, koju nepresta- 
no stvara naše selo, data je mogućnost da se carin- 
skom zaštitom regulišu cene jedne i druge privredne 
grane.    Na taj način može se i najuspešnije provesti 

harmonija interesa sela i grada i ostvariti pravi ose- 
ćaj nacionalne solidarnosti kako u seljačkoj kolibi, 
tako i u varoškoj palati, jer svako onda može da živi 
i da rentabilno radi. 

Gledajući na naš privredni problem tako, moram 
izjaviti ne samo po dužnosti kao Ministar resora tr- 
govine i industrije nego i sa punim uverenjem čove- 
ka koji želi svome narodu dobro: industrija nam je 
potrebna! 

Od mene možete dakle očekivati to, da ću učiniti 
sve što mogu dok sam na ovom mestu, za podizanje 
i stvaranje naše domaće industrije. U tome nastojanju 
dobro nam je došao i strani kapital. Ali neka on ne 
dolazi sa pretenzijama kolonijalne eksploatacije. Ne- 
ka se zadovolji sa normalnom zaradom. Neka ne uvo- 
zi k nama stare mašine, koje unapred čine inferiornom 
našu industrijsku radinost. Neka zaposluje našu ra- 
dnu snagu i naše stručne ljude, koliko ih imamo i 
kad ih obrazujemo. Neka jednom reći, zadovoljava- 
jući svoje opravdane interese, služi i našoj zemlji i 
njenim interesima. 

Predaleko bi me vodilo, da iznosim stanje i pri- 
like pojedine industrije kod nas. Zelini samo da is- 
taknem još neke momente, koji su od opšteg znače- 
nja. To je pitanje osnivanja industrijske banke. Već 
se godinama povlačilo pitanje, kako da se našoj in- 
dustriji omogući izdavanje industrijskih obligacija, 
ali je to pitanje ostalo nerešeno. Međutim problem 
l'ininsiranja naše nacionalne industrije postoji, on je 
otvoreno pitanje i treba naći zadovoljavajuće reše- 
nje.. On se sastoji u tome, da se kratkoročni krediti, 
upotrebljeni za investicije u industriji, pretvore u du- 
goročne kredite pod što povoljnijim uslovinui. Kaki' 
se vidi problem, koji je, da tako kažem, naš opšti pri- 
vredni problem, čijem rešenju moramo težiti. Sami 
industrijalci pokrenuli su sada pitaje osnivanja indu- 
strijske banke, i to je njihovo nastojanje interesan- 
tno i simpatično i zaslužuje da mu se ide na ruku. 

Za našu industriju kao i zanatstvo od najveće je 
važnosti da potrošači, kao i trgovci koji posreduju u 
razmeni dobara, prvenstveno nabavljaju robu doma- 
ćeg porekla. Domaća roba uvek nam mora biti naj- 
bolja, jer njena proizvodnja hrani našega čoveka, u 
njoj je pretstavljen rad i znoj našega radnika. Isto 
tako i država i sva samoupravna tela treba da svojo 
potrebe podmiruju kod domaćih preduzeća. Taj je 
princip postavljen i u zakonu 0 radnjama, njega se 
treba pridržavati ne samo zato jer je to zakonski 
propis, nego i iz pune svesti, da je to naša dužnost 
prema samima sebi. 

Naposletku dužnost mi je da kažem nekoliko ro- 
či i o kartelima u industriji. Kad bi oni bili samo »elo- 
menat reda u neredu«, kako je neke kartele nazvala 
Pripremna komisija za svetsku ekonomsku i mone- 
tarnu konferenciju, onda bi stvar bila jednostavna. 
Teza ekonomskih stručnjaka Društva naroda, da su 
karteli najporedsnije sredstvo za regulisanje proiz- 
vodnje, zaslužuje punu pažnju. Ali se pitanje kartele 
postavlja i kao pitanje, da li karteli mogu sanmvla- 
sno, da ne kažem suvereno, diktirati cene, prisvaja' 
jući sebi monopolske prerogative. Mislim da smo svi 
u ovome Domu saglasni s time, da je to nedopušteno 
i da se ne može trpeti. Ukoliko postoje kartelski 
sprazumi 0 cenama, dužnost je države da ih u intere- 
su narodne celine kontroliše i spreči prekomerno o- 
bogaćivanje na štetu širokih narodnih slojeva. Zato 
eventualni kartelski sporazumi moraju biti poznati 
državi i ona ima pravo da reguliše njihove cene. U 
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Ministarstvu trgovine i industrije bio je još za vreiiK', 
dok ,s;im l)io prvi put Ministar toga resora, izrađen 
jedan projekal zakona u tom smislu o kartelima, pa 
stoga mislim tla će se taj posao moći brzo svršiti, 
kako bi što рге otpali prigovori o zloupotrebama kar- 
tela   u   našoj javnosti. 

Iznoseći ovaj ekspoze pred vas, cospodo narodni 
poslanici, molim vas da izvolite primiti predloženi 
vam budžet Ministarstva trgovine i industrije. (Bunio 
odobravanje i pljeskanje). 

Потпретседник др. Коста noiioeiih: Има реч 
варкздии iioc.iainiK r. др. Миленко Марковић. 

Др. Миленко MapnoBHh: Господо народни no- 
сланици, npnn пут после две године дана чули смо 
из уста господнпа Министра трговине и индустри- 
je, да Краљевска нлада намерава да ocnvje и стави 
у жииот Привредно веће. Мн се, господо, као на- 
родни претставници овој намери Крал,евске владе 
саио радујемо a мени молим вас дознолите да у то- 
ме циЈву кажем пеколпко мпслп, да помогне.м io- 
сподина Мппистра у његовим намерама. 

Господо народни посланици, Устав je najmn- 
ри оквир у коме се крећемо сип без разлнке вр- 
mehu enoja грађанска права и дужности и обавља- 
јући свој јавни рад. Устав je темел, na ко.јем по- 
чива и на којем се изграђује државна зграда. Из- 
градн>у врши no Уставу законодавна власт, дакле 
K'pa.i. и Народно претставништво заједно. У стиар- 
noM и времепском провођењу закоподавстна може 
да 6y;j.e, a обпчно и бнва ограничења, тако да 
се извеспи закони no реду n евојој важпостн излу- 
чују испред свих осталих, те Mehv na дневни ред, 
нарочито ако законодавно тело има уз то још и 
задатак,  да одређене законе    донесе v пзвеспом 
року. 

Хотећи после овог кратког увода да пређем 
na питање, o којем имам част да говорим, прочи- 
таћу вам, господо пародни посланици, члан 24 У- 
става KOJU гласп овако: „Kao саветодаипо тело у 
патап.има привредним и еоцпјалипм устаиовљаоа 
се Привредно веће, које he na тражења Краљевске 
владе или Народног претставништва давати своје 
стручно мишљење". 

Устав нигде не каже, да ли то Прпвредпо se- 
be већ постоји или не, те кад има да се створп, ои 
ra само предвиђа, a према томе ono се има да npn- 
иеде и у живот, како и кад, то пије учињено до 
сада. To mro ne каже Устав, каже у духу Устава 
Престона Беседа Његовог Величанства Краља од 
18 јануара 1932 године и то овим речииа: 

„Краљевска влада и Народно претставништво 
ni)H доношењу привредних закона, послужиће се 
стручним мишл>ењем Привредног већа, које he у- 
дружити главне претставнике свију грана namet 
привредног живота, na корисном послу давањг 
струнног Miiiii.i>en.a Крал>евској иладп n Народ- 
иом претставништву. Увођење v живот Привред- 
nor веИа 6Hlie једап од III)BIIX задатака вашег за- 
конодавног рада." 

Краљевска влада схватила je исправно и Кра- 
л.еиске речи n одговор Народног претставништва 
na њих, зато je Крал>евска влада оживотворење 
ПГривредног већа предложила првим својим закоп- 
ским предлогом у овој Народпој скупштини, који 
je постао и Закон. 

Образлажући потребу овог Закона na седаи- 
ци од 12 фебруара 1932 године каже Министар за 
грговину и нндустрнју г. др. Алберт Крамер ово: 

„При допошеп.у п|)сдлога o Прпвредпом већу, 
Крал.евска влада je желела да нспупи заповест 
Краљевске Беседе и Адресе, која подвлачи да тре- 
ба да буде Привредно веће представник народне 
солидарности, која у складности интереса поједи- 
пп.ч привредних грана и социјалних стремлЈења, 
видп једипу могућу линију привредног и социјал- 
nor развоја." 

У складу са овпм схиатањем Крал.евске владе 
стојп и извештај већине Одбора Народне скуп- 
штппс, ма да nn иањина овом предлогу nnje бпла 
у пачелу противпа. 

У том извештају Одбор већине истиче: 
„Ми сви пародпи посланици поздрављамо о- 

вај законски предлог Краљевске владе преко tbe- 
пог Мнпнстра трговппе n нпдустрије за стварање 
Привредног већа. Стварање овог Закона чини се 
у одсудпом часу n правом момепту, a iberoBO ства- 
рање поздравпНе целокупап nam парод и одушев- 
љено поздравитп гсст Краљевске владе." 

Господо пародпи иослаппцп, ви се cehare, да 
je Крал.евска влада првобитно за onaj закопскп 
предлог тражила и хитност у његовом решавању 
али je од ње одустала na предлог peco|)nor Мини- 

■стра у ншери, да oMoryliii Пародном предсгавни- 
штву што опширнију расправу у самој овој врло 
зажној ствари. 

ČIM закопскп предлог расправл.еп je n пзгласап 
у једном дапу, a од 216 присутннх народних посла- 
НИКа na састанку гласало je за п,ега 214, a против 
њега само диојпца. 

Taj закопски пред-чог сашкционнсао je и il>. И- 
Краљ, он je дакле закон, али заповест Крал.ена n 
Адресе mije још извршена, јер Прпвредпо itelie још 
nn дапас nnje прпведепо у жпвот. 

Зашто ono nnje осгварепо, господо, ие зиамо, 
a.tn-ce у псто време n питамо И чудимо зашто се uo- 
1)ед свих досадашњих пагласака n исгицања o по- 
греби Привредног neha оно још до даиас шије о- 
стварило?! 

Сама расправа o овом закошжом предлогу јед- 
нодушно je истакла потребу Прмвредног већа, аона 
се иаглашавала и после, na и прплнком лаплке бу- 
џетске расправе у говорпма пародппх посланика, 
оно je било n предмет интерпелације a његова по- 
треба iiaiviaineiia je неколико пута од пеколпко го- 
споде другова и у овој буџетској расправи у пачел- 
IIOM претресу. 

Тврдо сам увереп, господо пародпп посланпцп, 
да се ии и данас у својој већинв ne равликујемо у 
схватањима o потреби Привредног већа n да сами 
еебе neiieMo n ne можемо оповрћи, кад знамо да се 
name прнвредпо стап.е уопште nnje пзмепнло од 
годипс 1932 na до данас, кад зпамо да потребу тог 
Привредног веКа oceha цео наш привредни свет и 
кад га on гласно тражи у свима својим привредним 
орпшпзацпјама. 

Уверен сам, гошодо, да смо ми свекзш н one 
одговорности коју бисмо поиелп, na n коју посимо, 
ако и кад тешка економска и counja.'ina питања рас- 
прављамо без Привредлог neha и iberoBor савето- 
давног гласа. Једнако тешку одговорност посимо 
гошодо; у случају да ona ninama расправљамо сами 
у I [ародпом прегсгавппштву, као и у oiroM случају 
ако пашу законодавну власт у том случају npeno- 
спмо na Краљевску владу, са овлаштењем даовапи- 
raiba решава уредбама уместо закопа. 

Колико сам могао да разаберем из говора ne- 
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колицине господе народних послаиика, погрешио 
се мисли, да би Привредно веће заоштрило јшп 
lieliii.M ii онако велику сталешку борбу међу при- 
вредницшла, и да je зато бол^е, да ce овакиа пита- 
ња решавају кабииетски.м путем. 

Саветоданио мишљеи.е Привредног већа никако 
ие могузаменити појединачна мишљења наших при- 
вредних оргашизација, јер je баш значај Привред- 
ног већа у томе, да ono расправом сиих приоред- 
иика у једном органском телу n у једно време из- 
носе пред Народно претставништво једно и једи- 
ио саветодавно мишљење, које би било израз хар- 
моиије свпх иаших привредних сталежа и грана. 

O трошку за 3ace;i,aibe Пршвредног већа мислим 
госиодо, да није вредно ни да говорим, кад je дуж- 
ност прииргдпих већника почасна и кад се зна који 
сие издаци терете иаш буџет a који су безусловио 
од Maii.e важности и потребе (tero ли je трошак по- 
требап за заседање једног прпврсдног тела, које je 
зиаио и по Уставу н no досад иаг.кипеиом стаја.ш- 
ипу u једног u другог Уставног чминоца, да пам 
донесе и каже лпмију којом треба да пођемо при 
рсшавању данатн.е тешке екоиом^ке и финаисијске 
кризе. 

niiraibe o трошку потребиом за заседање При- 
вредног aeha, толико je иезпапп) шта inme OHO ИЗ- 
чезава кад се сетимо, да иам je господин извести- 
лац већине Финансијског одбора у начелној прора- 
чунској расправи иагласио да у peuiauaii.v данашње 
економске кризе не може служити као иачпи: ии 
инфлација, ни дефлација a коначаио ни девалвација. 

Ием суми.е, господо иародип посланици, да ми 
према томе решаваље економске и финансијоке 
крпзе треба да потражимо na једпој другој страии, 
a ne na страни валутарној. A како и na ко'ун начин, 
да обповпмо привредки nam жпнот у његовој це- 
лини и у свима његовим граиама, то треба господо, 
да чујемо од Прпвредног Belia, a зато бн било упут- 
no да га ne претичемо у његовој самосталнбј саве- 
тодавној одлуци. 

Наше досад израђено стајалиште у mnaii.v 
установл.еп.а Прпвредпог neha почпва na Уставу; 
на Престоној Беседп Њ. В. Краља n на нашој 
Адресп n na парламептарпом пашем схваггању no 
којем би се тешка привредна miran.a могла да рас- 
прављају једино Законом дакле не Уредбама. 

Промашпо бпх свој задатак кад бп се упустпо 
у прпказпвап.е namer дапашп.ег привредног стап.а 
0 којем се у овој Народпој скупштппп мпого гово- 
рило. Taj приказ у многоме могу само да потврдим, 
a кад je тако привођење у жпвот Привредног всћа, 
јесте захтев, ne само иаш него n дапашњег времепа 
no прпмеру и осталпх држава 

Господо народпп послаппцп, Престону Беседу 
Њ. В. Крал>а потппсала je Крал>евска влада, a Крал. 
je, господо, neiipiiKocnoBen, дакле за извршење 
КраЛзввске речи одговара Крал>евска влада a ona 
врло добро зпа, да je »Princeps legibus solutus«. 

Поред тога, господо, ne могу да верујем да 
би n падаље Народна ■скупштпна могла мнрно да 
гледа, кад се Крал.у задапа реч с пашс страпе у 
najcKopnje време ne би искуппла. 

Шта бп се у nac, господо, опда пзвршавало ако 
се ne извршн Краљева заповест и ако се не иокупи 
народна реч задана Краљу?! 

Што до данас mije учпп^ено може се још испрл- 
внти, али једно стоји да ова Иародпа скупттппа 
треба свој задатак да иаврши v року којп  joj  je 

одређеи за жпвот, јер joj je ппаче у иароду положај 
скоро немогућ. 

Ja сматрам, господо народни посланици, да je 
ca парламентарног гледпшта, влада г. Мпколе Узу- 
noHiilia нова влада, да се моје приметбе не односе 
на ову Краљевску владу n да се ona налази у мо- 
гуКпости да, у овом пптању заузме стајалиште са- 
гласно са Народппм претставппштвом, ono, пагла- 
шено у нашој Адреш, у толпко upe што верујеи, 
да г, Претседник Краљевске владе, неће од нас 
тражити дозволу да се Крал,евска влада, доноше- 
n.см Уредаба у овом тешком и важном питаљу ста- 
ВИ мпмо пародпо IliieicraimmuTBO. 

Тачно, господо народни послапнци, могу дз лу- 
чим права n делокруг законодавпог тела од оног, 
извршне власти, и тога сам ее пачела држао na н 
данас држим у свпма мојим посланичким делова- 
п.пма, али уједно наглашавам, да брпжпо чувам и 
свако посланичко праио, na се у начелу ие слажсм 
са препошењем закоподавпе власти na пзвршну. 

Ово своје гледпште поткрепљујем n тумачењем 
и бпвше Крал>евске владе у питању нашег овлаш11с- 
ња за доношење уредаба no економским питањима, 
у којпма je и Устав, и једап и другп уставни фак- 
rop, тражио n тражн, да се донесу закопп тек кад 
се чује саветодавнн глас Привредпог већа. 

Ири доношењу закона »Лекс Видовић« на 12 
редовном састапку од 14-Х11-1932 године и његовог 
§ G дао je баш тадатп.п г. Мпписгар пољопривре- 
де, г. Дшетровић, тумачеп.е КралЈевске владе no 
тражепом ов кшпеп.у од nac за допошење Уредаба. 

Господпп Мииистар тада рече: »Вн добро зна- 
те, господо, колпко су важна екошомска пнтања по- 
кретапа овдс у Народпој скупшпшп и у са.мом 
Окупштиноком одбору n могуће je да tie се та 
питап.а морагпи решаватп mro скорпје, (мпслећн на 
Уредбе) управо док важи тај закон, a до доношења 
повог з'акопа.« 

Дакле, господо, un no мишљењу тадање Кра- 
љевске владе пије било предвиђено, да закон може 
замепптп Уредба, у толнко npe што je ona осу1)Сиа 
na кратак рок, у овом случају na жпвот од годиио 
дана, na ма ona добила и сагласност Народног 
преставпиштва. 

Уредба допесепа у овом питању 22 новембра 
1933 годпне и остале, «а спазп су и без саглашости 
Мародпог претстаипиттва, na зато мислнм да би 
Крал>евска влада изражелом стајалишту Народног 
претставништва у овом питап.у пајлакше удово.ч.и- 
ла n пашла пајболл! излаз, ако од Народпог прет- 
ставништва ne бп уопште тражп.ш сагласиост за 
Уредбу, пего, да остави Уредбу неташуту, без са- 
гласности Народпе скупштине све дотле, док се ne 
приведе у жпвот Привредпо веће, и док се ne чује 
његов саветодавни глас a тек потом да се пређе 
закопптп.м путем na планско n хрмопичпо решава- 
ње наших привредних питања и обпову целокупне 
name привреде у свима п.еппм гранама, јер je за 
то крајње време. 

Уз ово моје образложење н молбу, упућену 
Крал.евској владп a у всрп да he сс уважпти cntii 
оправдани захтеви у питању стварања Прпвредног 
Beha, као што je то n дапас господпп Мпппстар на- 
вестио, чап- MU je да пзјавпм, да hy гласати за овај 
предложепи буџет Мпппстарства трговппе и ппду- 
стрије, као што сам гласао n за сам буџет у иа- 
челу. (Одобравап.е n пл,ескап.е). 

Потпрстседпик др. Коста Поповић:   Има   реч 
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г. др. Милан Метакош. 
Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici! 

G. predgovornik i prestavnik Vladine većine govornik 
u ime grupe Vladine većine, ispravno je kazao, da 
se u našoj zemlji radi proiivzakonito, (dr. Milcnko 
Marković: To nisam kazao!). Nije tu reč kazao, ali 
one činjenice, koje je izneo dokazuju to. Vi ste čuli 
njegova razlaganja, kad je citirao zakon o privred- 
nom veću, citirao je i prestonu besedu i adresu i za- 
kon. I, gospodo, vi znate, da je zakon postao zakon, 
ali ga Kraljevska vlada neće da izvrši, znaci radi pro- 
tiv zakona. To je smisao razlaganja g. predgovorni- 
ka, i ko želi protivno da dokaže, neka izvoli nastu- 
piti! Mi rešavamo sva privredna pitanja, bez privred- 
nog veća, jer su gospoda u Kraljevskoj vladi sve sami 
stručnjaci i ignoriraju sve stručnjake, koji nisu u Vla- 
di ili u vladinoj većini, i to je Konstatacija, koja je 
potrebna da se ima u vidu, kad se govori o ovom pri- 
vrednom resoru u našoj zemlji. Jer u svima stranama 
i svima granama rada naše Kraljevske vlade, vidi se, 
da nema plana po kojem radi, i tako isto vidimo i u 
resoru Ministarstvu trgovine i industrije, kad se po- 
smatra katastrofalan pad cena seljačkih proizvoda, 
i kad se posmatra, da je čist katastarski pnliod, pod- 
loga, po Kojoj se razrezuju porezi zemljoradnika, se- 
ijaKa u našoj zemlji — koji su od svakih 1UU, osam- 
deset do sedamdeset i sedam pa kad se s druge sira- 
ne vidi, da je taj čist katastarski prihod podloga raz- 
rezu zemljarine hio i pre više godma, kad su cene 
zemljoradničkih proizvoda bile 4 do 5 puta veće, i 
kad se na posletku vidi, kako se naša trgovinska po- 
litika vodi, na istim linijama i danas, kao i pre 5 i vi- 
še godina. 

Ničim dakle i ni sa koje strane nije preduzeta 
mogućnost, da se vrši kontrola uvoza, da se nade mo- 
gućnost da mi možemo stranim industrijskim zemlja- 
ma da-ti protivvrednost, time, što ćemo od njih uzi- 
mati njihovu robu i na taj način omogućiti da ih ob 
vežemo, da kupuju našu robu, zemljoradničke pro- 
izvode. LI tom pravcu nije bilo učinjeno ništa, ni ove 
ni prošle godine. Radi toga oseća se jedno teško de- 
presivno stanje, u redovima naših proizvođača, selja- 
ka. Na svima stranama, po svima krajevima naše ze- 
mlje konstatovano je zato, jedno teško neraspolože- 
nje naroda. Iz naroda se čuju razni preokri, razni te- 
ški glasovi, ali se o njima ne vodi računa, isto tako 
kao što se' ne vodi računa o teškim pritužbama, te- 
škim pritužbama, teškim glasovima i jadima, koja o- 
sećaju svi   privredni redovi naše zemlje. 

"Međutim, ja razumem zašto se izbeglo da se vrši 
savetodavna funkcija Privrednog veća, koje je po za- 
konu predvideno. Izgleda, da to nije potrebno, jer se 
diktira, sve bez obzira na interese naše narodne pri- 
vrede. 

Kod naših trgovinskih odnošaja s drugim zem- 
ljama, mi vidimo, da se vodi defenzivna trgovinska 
politika. I mi prosto nemamo, kod pregovora sa stra- 
nim industrijskim zemljama, mogućnosti, da im pru- 
žimo kakvih koncesija, da ih obvežemo, da postanu 
kupci naših seljačkih proizvoda. Mi treba da kupuje- 
mo industrijske proizvode iz inostranstva i samo na 
toj osnovi, mogli bismo doći u mogućnost, da stvo- 
rimo izvesne kompenzacione poslove da, u srazmeri i 
visini izvoza iz njihovih zemalja, tražimo da oni to- 
liku veličinu i vrednost proizvoda naše zemlje prime 
i izvezu  k  sebi. 

Poteškoća je samo pomanjkanje određene trgo- 
vinske politike. A vodi se kod nas loša i nezdrava de- 

vizna politika, jer sa svojim deviznim propisima ote- 
žava mogućnost, da stvorimo usiove za povoljne tr- 
govinske ugovore. Kad se vidi, da postoji naša zem- 
lja u vezi privrednoj sa privrednom antantom u Maloj 
antanti, kad se ticii, da jedan elan te Male antante 
— CenoslovaCKa ■— industrijska zemlja, da bi podi- 
gla mogućnost svojih muuMnjskih pioizvoda, pristu- 
pa poseuiiom SICUSLVU U valutnoj poluici, tla vrsi de- 
valvaciju krune za l/u, znajući, ua ce ou toga biti bo- 
lji eieKai izvoza industnjšKin proizvoda čenoslovač- 
kih, — uotle sia viuimo, sui se radi kod nas.-' Kod 
nas naš dinar, nas ponos, kako je kazao gospodin 
Ministar Imansija, ima u našoj zemlji jednu vrednost 
i jednu cenu, a u inosiranstvu ima drugu vrednost i 
drugu cenu. i\iko od nas nije pitao, niti tražio uzro- 
ke, niti je brinuo da uzrok predoči, koji su razlozi 
dispaiiteta timara kod Ruce i one vrednosti, KOJU ima 
u inosiranstvu. Ja, gospodo, smelo tvrdim, da je taj 
disparitet tunara u inosiranstvu polučen sredstvom 
lose trgovinske politike kod nas, a, s druge sirane, 
šio su kod nas s\ a nadleštva, koja imaju mogućnosti 
kontrole iznošenja deviza i dinara iz zemlje, vrlo 
slabo vršila svoju dužnost. Ja tvrdim, da je naš di- 
nar u inosiranstvu samo zato u teškim prilikama, jer 
ga ima mnogo u inostranstvu. Ko je preduzeo mere, 
da se utvrdi koliko toga našeg dinara, koji cirkulišc 
u opticaju, ima u našoj zemlji, pa bi se znalo, koliko 
ga ima — ostatak bi bio vidljiv — u inostranstvu, 
Sta je naša Vlada preduzela i šia su naši privredni re 
sori u Vlati! preduzeli, da u tome pravcu omoguće ш 
kontrolu? — Ništa. 1 zato je moguće da je nastupilo, 
da na valutnim pijacama i na svima berzama mogu 
da operišu po volji kako hoće i tla tliktuju cenu na-" 
šim zemljoradničkim proizvodima. Zato nemaju inte- 
resa da sklapaju s nama povoljne trgovinske ugovore, 
jer mogu doći do našeg dinara u količini, koliko tre- 
ba, jer se taj»diiiar bez kontrole ili uz manjkavu kon- 
trolu lagano izvozi iz naše zemlje. 

Naša devizna politika irebala bi da vodi računa o 
ekspanziji naše trgovinske politike, U tome pravcu 
trebalo bi da naša Narodna banka, koja ima sve te 
stvari u rukama, to reguliše i kontroliše. Ja ću se ma- 
lo kasnije osvrnuti na rad Narodne banke, da predo- 
čim u detaljima, koja je njena prava zadaća, i u kome 
je pravcu ona svoje snage angažovala. 

Imao bih da kažem, u vezi sa ranijim izlaganji- 
ma o budžetu, o našoj propagandi, za naše privredne 
proizvode u inostranstvu. Jasam gospodi u više mahova 
naglasio, a to je i činjenica utvrđena, da mi nemamo kao 
što nigde, tako ni u tome poslu, jedan utvrđeni stalni 
plan, da se zna, šta je čija nadležnost i u kome prav- 
cu treba da je vrši. Mi imamo, kao što sam ranije 
pomenuo, razne otseke propagande kod raznih mini- 
starstava. Imamo takav otsek i u Ministarstvu trgovi- 
ne. To je Zavod za spoljnu trgovinu, koji takode ima 
i svoje glasilo. Ali, gospodo, ova rasparčanost, ova 
nesislematičnost u toj propagandi, koju vrši i Mini- 
starstvo spoljnih poslova preko svoga otseka za 
štampu i Ministarstvo unutrašnjih poslova preko svo- 
ga otseka za štampu i Agencije »Avala«, za osudu je, 
To su sve tako rasparčane funkcije, koje, razume se, 
ne donose onaj celoviti rezultat, koji bi naša privreda 
trebala da ima. Mi na stranim pijacama, gde bi tre- 
bio da imamo i te kako jake interesne sfere, za svo- 
je proizvode tako reći nemamo nikakvih atašea ni za 
poljoprivredu odnosno uopšte za našu trgovinu 
i naše trgovinske potrebe. U tome pravcu ni- 
smo do sada našli srestava, a našli smo srestva, da 



7US XXX РЕДОВНИ СЛСТЛНЛК - 9 МАРТА   Ш4. 

se u jednoj ogromnoj cifri, nade uhlebljija, za- sloline 
i više ljudi, koji apsolutno našoj državi ne čine ni- 
kakve koristi u pogledu naših odnosta trgovinsikh sa 
ostalim zemljama, Л zna se, da ta ustanova, koja se 
kod nas zove Presbiro, brine o tome, da se u unu- 
trašnjosti, i ona naša štampa, što donosi izveštaje o 
p'ostaničkim govorima, ne rastura. 

Nekidan sam obavcštcn, da su stigle novine beo- 
gradske u unutrašnjost. I razume se, žandarmi su se 
požurili i pokupili su kod svili prodavača novina i re- 
vizora sve brojeve, koji su stigli, i sprečili su njihovo 
rasturanje. 1 sada se ja pitam, zar taj Presbiro, nema 
drugi zadatak, nego da našem rođenom narodu spre- 
čava mogućnost, da zna, šta govore narodni poslanici 
u Skupštini? 1 vi gospodo poslanici iz većine i vi ste 
tu zainteresovani, i vaši su govori tu štampani, pa oni 
čine, da se i vaši govori ne čuju, jer ste se i vi usudi- 
li, da kritikujete i kazali ste dosta dobrih kritika o 
kojima treba da se vodi računa, a oni su se pobrinuli, 
da se to ne čuje. Potrebno je da na to skrenem vašu 
pažnju, jer Kraljevskoj vladi nije dovoljno govoriti. 
Taj Presbiro prelazi granice onoga, što je dopušteilo 
i onoga što je korisno za našu zemlju. To su stvari 
Ministra unutrašnjih poslova i državnog tužioštva i 
Pesbiro ne bi smeo u te stvari da zahvata. 

ЛИ kažem, saznao sam i tu činjenicu i sa ovoga 
mesta moram u znak protesta i tu stvar da konsta- 
tujem. 

Gospodo, naša trgovinska politika, pokazuje o- 
padanje izvoza stalno. Ud godine 1929 do 1931 opa- 
danje je izvoza iznosilo 62%, od 1931 do 1932 opa- 
danje je iznosilo 38%. Proizvodnja u našoj zemlji po- 
stoji u celini kao što je i pre bila, ali plasiranje na- 
ših proizvoda onemogućeno je u inostranštvu, našom 
trvovinskom politikom i slabim trgovinskim ugovo- 
rima sa inostranim državama, i zato, zbog tog rda- 
vog plasmana u inostranštvu, cena je naših proizvo- 
da mala i na tako niskom stupnju, da se ni danas ne 
mogu pokriti ni proizvodni troškovi. 

U našoj trgovinskoj politici odnosno politici koju 
vodi Ministarstvo trgovine i industrije, imali smo na- 
zad nekoliko godina jedno teško i bolno pitanje, sa 
žitnim režimom. Taj žitni režim košta našu zemlju 
više stotina miliona dinara. Međutim, našoj seljačkoj 
proizvodnji on nije doneo nikakve koristi, doneo je 
koristi samo pojedinim posrednicima i špekulantima. 

Isto tako, gospodo, od tih bolnih mesla postoji 
još i danas u Ministarstvu preduzeće Prizad. To pre- 
duzeće ja mislim da je takve naravi, da bi trebalo pri- 
stupiti njegovom ukidanju i krajnje je vreme da se 
tome pristupi. Ne znam čime pravda g. Ministar op- 
stojanje toga preduzeća?! Nikakve narodne potrebe 
ne opravdavaju njegov opstanak. 

Naša spoljna trgovinska statistika, gospodo, po- 
kazuje da smo u roku od deset godina očajno prola- 
zili u pogledu našega izvoza. Tako 1924 godine imali 
smo izvoz u visini 9,538.000.700 dinara, a iste godine 
imali smo uvoz u visini 8,222.000.700 dinara. Današnji 
naš izvoz nedostiže ni 3 milijarde dinara. U vremenu 
kad;1, je naš izvoz izonsio preko 9 milijarde dinara, i- 
mali smo budžet od (i milijardi dinara, a sada, kada 
naš izvoz ne donosi ni 3 milijarde dinara, imamo bu- 
džet od 10 milijardi dinara. 

Kao što vidite, naša trgovinska politika ne omo- 
gućuje nam nove pijace, niti nam je davala moguć- 
nosti, da se naši proizvodi mogu plasirati u inostran- 
štvu, i radi toga ona je većim delom kriva, što su da- 
nas ovako slabe cene našim seljačkim proizvodima. 

Gospodo, kad se zna, da se kod nas industrijska 
politika vodi na principima potpunoga favoriziranja 
industrije: ne pita se jesu li ti industrijalci, našoj 
zemlji potrebni, i da li nam je ta industrija potrebna; 
ne pazi se, na to, da li oni importiraju stare mašine 
ili nove. Dato im je da uvoze bez carine što god hoće, 
pa im je dozvoljeno te su importirali u našu zemlju i 
svoje direktore, knjigovođe i radnike, koje su sve 
zaposlili u našoj zemlji. Pri svem tom date su velike 
zaštitne carine toj i takovoj industriji, i ja držim da 
je tu koren naših nedaća, baš u toj pogrešnoj liniji 
naše industrijske politike, jer se time dala mogućnost, 
da se stranci nasele u našoj zemlji. Vi ste videli iz 
jučerašnje diskusije, da je g. Ministar saobraćaja gra- 
đenjem velikoga dela pruga, dao stranim preduzeći- 
ma, a ta strana preduzeća u stvari ih ne rade, nego 
su našli akordante, da im rade taj posao. Nisu uneh 
nikakav kapital, nisu dali nikakve pare, ali su strpali 
svu zaradu iz naše zemlje. 

Isti taj princip, postoji gospodo, i kod formira- 
nj;; naše industrije. Devedeset pet od sto industrij- 
skih preduzeća u našoj zemlji, to su sve stranci, i kad 
uzmete njihov bilans i gledate, videćete sledeće: da 
su пз stavci pasive ovoga bilansa prikazane male nji- 
hove glavnice, sa kojima vade u našoj zemlji, a sav 
ostali kapital, koji su doneli ovamo u svrhu izrablji- 
vanja i eksploatacije naših potrošačkih masa, uneli 
kao svoje verovnike, i to verovnike u inostranštvu u 
stranoj valuti. A po našim postojećim propisima ima- 
ju mogućnosti, za anuitet i otplate svojih dugova u 
inostranštvu, da iznose iz naše zemlje u inostranstvo 
sva potrebna platežna srestva. Na taj način svoju čistu 
zaradu oni iznose u inostranstvo i time prikraćuju na- 
šu zemlju u prihodima poreze koja joj pripada. Zna 
se, da zbog zaštitnih carina nemamo otvorenih pijaca 
u inostranštvu, jer oni kažu: »Kakve ustupke dajete 
našoj industriji, ako se obavežemo da kupimo te i te 
količine vaših proizvoda?« 

Gospodo, ja sam imao nedavno prilike da kon- 
statujem, a konstatovala su to i druga gospoda u o- 
vome Domu, da mi u našoj državi, uvozimo godišnje 
zemljoradničkih proizvoda u visini preko 2 milijarde 
dinara. I kad uvozimo te agrarne proizvode u tako 
visokoj cifri, onda se moramo pitati, koliko bi mora- 
li uvoziti industrijskih proizvoda, kad bi imali zdravu 
savremenu trgovinsku politiku, koja bi vodila računa 
0 opravdanim interesima naše narodne seljačke pri- 
vrede. 

Gospodo, donet je Zakon o radnjama. Vi ste 
imali prilike i mogućnosti da čujete teške optužbe 
i prigovore svih privrednih krugova tome Zakonu. 
Zale se, ali ih niko ne čuje. Jer se smatra, da je taj 
Zakon neprikosnoven i da se ne može da menja. Л 
hitna je potreba, da se menja. Pa kad se zna, da u 
našoj zemlji ima 200 hiljada zanatlija, kad se vidi, 
kako pojedine grane zanata propadaju, a s druge 
strane vidite našu trgovinsku politiku, koja ide za- 
tim, da importira industrijalce u našu zemlju, koji 
eksploatišu sve naše krugove, onda se čovek kod to- 
ga mora bolno da zamisli. Mi smo nedavno izneli slu- 
čaj sa Batom i Tivar, koji imadu svoje fabrike i par 
stotina prodaona, u cilju što bližeg kontakta sa po- 
trošačima. Uskraćuju mogućnost posredovanja na- 
šim trgovcima, žele-da budu što bliže potrošačima. 
S druge strane vidite da preduzeće Bata proizvodi 
30.000 pari obuće, da ta fabrika istovremeno na- 
nosi nesreću našim obućarima na broju oko 40.000 
iz svih krajeva zemlje iz sela i varoši. A zna se da su 
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tih 40.000 obućara plaćali 5—10 puta više poreza, 
nee^o što danas plaća fabrika Bata. Međutim, izgleda, 
dok postoji Privredno veće Mal antante, i dok se 
jedan član Male antante, to je Čehoslovačka, brine da 
iskoristi svaku zgodu svoga saveznika, a to je naša 
zemlja i da nam poturi što više takvih firmi kao Bata, 
dotle mi sa bratskom i savezničkom zemljom Celio- 
slovaČkom imamo pasivan trgovinski bilans. I to kon- 
stantno pasivan, jer oni vode jednu protekcionističku 
agrarnu politiku, dok mi vodimo jednu protekcioni- 
stičku industrijsku politiku. Pod takvim prilikama 
ne treba se tužiti, ako 200.000 zanatlija u našoj zemlji 
— koji sn prvi po brojnoj snazi stalež u zemlji, po- 
sle zemljoradničkih seljaka — dođu na krajnju liniju 
krute propasti. Ja stoga držim, da je potrebno da tra- 
žimo revidiranje trgovinske i industrijske politike, 
kao što imamo pravo da tražimo revidiranje trgovin- 
ske i industrijske politike, kao što imamo pravo da 
tražimo i revidiranje carinske politike i carinske za- 
štite, koja pogoduje strancima u našoj zemlji, koji 
idu dotle i gledaju da se naš elemnat uništi. To je 
takva situacija kod nas, koja neminovno traži, da se 
o svemu tome temeljito promisli i da se potraže po- 
trebne hitne remedure. 

Gospodo, da kažem još nekoliko reči o bankar- 
stvu.  Naše bankarstvo pokazuje isto tako, kao i sve 
naše privredne grane, jedno teško bolesno stanje. Ni- 
šta se, gospodo, nije preduzelo za ozdravljenje prilika. 
Ako  su   privredne prilike tako teške, da bankarstvo 
ne   može   naći  izlaza, onda je trebalo pristupiti po- 
trebnim  lekovima i tražiti druge osnove, koje će biti 
zdrave.   Održavanje režima, koje se podražava danas 
u ovom  bolesnom stanju, gde niti ulagači mogu do- 
biti   svoje   pare,  niti  privreda  može dobiti potrebne 
kredite,   niti banke mogu da udovolje svojim obave- 
zama,  to   je pitanje tako teško i važno, da treba oz- 
biljno   pristupiti   njegovu   rešavanju.  ali  nikako  sa 
nekim polumerama. Rečeno je, gospodo, da će se pred- 
ložit i   zakon o bankama. Ali vidite projekat zakona 
0  bankama je odavno izrađen, no nikako ne dolazi 
pred Narodnu skupštinu. Isto tako ne dolazi pred Na- 
rodnu   skupštinu ni zakon o kartelima. Još pre dve 
godino   dana tadašnji Ministar trgovine  i  industrije 
izvestio   je Narodnu skupštinu, da ima gotov zakon o 
kartelima   i da će ga doneti pred Narodno pretstav- 
ništvo.   Od  1932 godine do danas su prošle dve go- 
dine i mi smo danas čuli iste reči od sadašnjeg gospo- 
dina Ministra trgovine. Ja držim da su ti karteli, tako 
jedna  teška nevolja, u našem narodnom životu da se 
nebi  smelo i bez zakonske sankcije dopustiti, da se 
pog-oduju   ti kartelisani stranci, o kojima sam malo 
pre g-ovorio. a kojih ima 95% u našoj industriji, da 
oni   mocru   da diktiraju cene, i uzdržavaju cene i na 
taj  način   muče naše potrošače tim visokim cenama. 
Vi se morate setiti slučaja, kad je pre nekoliko meseci 
došao projekat zakona o neposrednim porezima, tro- 
šarini,    taksama  i  carinama,  da  je  cementna  indu- 
strija videla da će pod zahvat doći i cement, pa je po- 
digla cene cementu na 15 dinara, pa je ta cena i dan 
danas održana na istoj visini, dok dažbine nisu održa- 
ne, već  su skinute. I ja pitam g. Ministra trgovine i 
industrije,   kakvim  merama, sredstvmia  i  zakonskim 
sankcijama može priterati taj kartel — u kome se 
nalaze" šest fabrika, od kojih tri rade a tri ne rade, a 
svi  zaiedno sporazumno dele čistu zaradu — da ne 
radi i dalje ovako i na ovaj način, kao što sam i/.neo. 

I zato. gospodo, narod to opravdano traži da se 
taj zakon  protiv kartela što pre donese, ali kako vi- 
dim u Kraljevskoj vladi nema ni volje ni mogućnosti 

da se to ostvari, jer su ti kartelisani industrijalci u 
vladinoj stranci. 

Gospodo,  imam još par reči da vam kažem o 
jednoj bolnoj stvari, a to je o Narodnoj banci. Go- 
spodo,  Narodna  banka  imala je  nedavno svoj zbor 
akcionara i na tome zboru je konstatovano, da su 
vršeni veliki  otpisi u  Narodnoj banci, da su vršena 
otpisivanja, u visini nekih 100 miliona dinara za sum- 
njiva potraživanja, i ta sumnjiva potraživanja otpi- 
sana su bivšim članovima Upravnog odbora Narodne 
bank.  Gospodo,  kad se  zna,  kako  danas  naša  na- 
rodna privreda pati nemajući kredita, kad se zna kako 
je teško našem seljaku, našem obrtniku, našim .za- 
natlijama i našim trgovcima, koji ne mogu da dobiju 
ni prebijene pare iz Narodne banke, a s druge strane, 
kad se vidi da su ovde otpisane cifre u visini od 100 
miliona dinara — premda su dotična lica. kojima su 
otpisi vršeni, još i danas u mogućnosti, da naknade 
ono, što je otpisano — onda je potrebno kod takvog 
rada Narodne banke koja je privilegisaua naša nov- 
čana ustanova, da se zaustavimo i zamislimo: da li 
je Kraljevska vlada preduzela nešto u tom pravcu? 
Jer ako se ne preduzima ništa u tome pravcu, ne tre- 
ba se čuditi, što naša zemlja nema u inostranstvu one 
kredite, ili bar nema u onoj meri, u kojoj ga treba 
da ima, prema svima svojim povoljnim nslovima. Kod 
ovakvog rada jasno je, da se ne može imati pove- 
renje, a poverenje je osnov kredita. Zato je potrebno 
da se u tome pravcu prediizmu potrebne mere, a to 
ćete postići samo onda, kad naša zemlja dobije za- 
kon protiv korupcije, jer bi taj zakon našao i tamo 
mnogo materijala, sa kojim bi imao da se pozabavi. 

Gospodo, da kažem naposletku i par reči o je- 
dnoj zadruzi, koja je bila stvorena za osiguranje u 
korist zemljoradnika. To je bila zadruga za osigura- 
nje u Zemunu. Ova je zadruga osnovana 1928 godi- 
ne. Skupljani su udeli, pa je i nas nekoliko poslanika 
skupilo izvestan broj udela. Međutim, šta se desilo? 
Desilo se to, da se ova zadruga za osiguranje nalazi 
danas pod stečajem i mi koji smo upisali ove udele, 
da bi pomogli seljaka, imaćemo sada da patimo deset 
puta onoliko, koliko ti udeli  iznose. Eto, to nam je 
priznanje,  što smo hteli  da  pomognemo  zadrugar« 
stvo u ovoj zemlji. To teško stanje nastalo je zbog 
toga, što se ovom zadrugom  nesavesno upravljalo, 
i što joj se dozvolilo da vrši osiguranje, za koje nije 
imala uslova. Krivica je i do Ministra poljoprivrede 
i Ministra trgovine i industrije, što ovo pitanje nisu 
do sada likvidirali. Ovoj su zadruzi nametnute izvesne 
obaveze, a nije joj se dalo ovo što je bilo obećano. 
Država nije izvršila svoju obavezu prema toj zadruzi, 
koja obaveza danas rezultira u visini, od oko 2 i po 
miliona  dinara,  pa je s toga  ova zadruga danas i 
došla pod stečaj. Naša je država učinila te je zadružna 
misao kompromitovana zbog neizvršenja ove njene 
obaveze. 

Zbog svih razloga, koje sam do sada naveo, ne- 
majući poverenja, da će se sve ovo moći popraviti i 
pored ovlašćenja koje je dato Kraljevskoj vladi, da 
jednom uredbom reguliše pitanje štednje, ja moram 
izjaviti da ne mogu glasati za ovaj budžet. (Odobra- 
vanje na levici). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč g. 
Ignjat Stefanović. 

Игњаг СтефановиЈ!: Изгледа мн, да je Мини- 
стар финансија највише кресао расходе т. зп. про- 
дуктивних ресора, a то cv баш ресори којп ства- 
рају државни прнход. 

Предлог буџета расхода Министарства трго- 
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вине и индустрије изиосн 62,000.000 динара одно- 
спо 44 милиона, кад се одбије 18 милиона на Др- 
жавпу хипотекарну банку, a то je таман толико, 
колико изиосе поједине партије буџета Миннстар- 
ства појскс и морнарице и Министарства саобра- 
haja.   ' 

Onaj буџет je и сувише мали с обзиром na 
функције које овај ресор врши у овим тешким да- 
пима, у којима се малази наша земља, и према 
томе он би теребар да буде ако не на.јвећи a ono 
бар осредњи, a никако најмањи. 

Услед краткоће времена које имамо na распо- 
лагању, ja hy се у главним линијама дотаћи по- 
мало свију ствари, које се односе на овај ресор. 

Каква je ситуација name спољне трговине? 
Опадање наше спољне грговине neiie je код 

увоза иего код извоза. Ham нзвоз у 1930 годнпи 
био je у вредности преко 3 милијарде динара, док 
je уиоз нзносио 2,8()0.000.000 дипара. Наш трго- 
вински биланс показао je у 1932 годипн активу од 
195.000.000 дипара a за 1933 годину показао je 
активу за 500.000.000 динара. Дакле као што види- 
мо, за ове две последње године nam грговински 
бнланс je активан и то je утешно за nac. 

За активност нашег трговинског биланса пре- 
судну улогу игра вншак извоза над увозом v Нта- 
лију и Лустрију. Можемо рећи да са богатмм др- 
жаиама имамо пасиван трговински биланс, док ак- 
nimiii трговински биланс имамо са земл.ама које 
се ие могу мерити са Енглеском и Америком. 

Последње две године видимо, како поједипе 
државе све предузимају да mro више ограниче у- 
воз стране робе, na се према томе иаилази na све . 
Behe TeniKolie око пласиран.а папшх аграрних про- 
дуката, KOJI: су се до сада извозилп. Државе, на 
које су упућени naum производи, држе се сада 
принципа аутархнје, или самозадовол.ен>а. Чеш- 
кој вите не треба nama пшеиица, јер je и ona сада 
производи колнко joj треба. Аустрија сама себе 
задовољава са две трећине својих продуката. 

Све ове државе саме производе продукте који 
смо им мн до сада дапалн. Например: ми смо 
наш дуван продавали Чесима, Пољацима na и Нем- 

.цима, сада и omi производе дуван тако, да скоро 
потпупо задовол>апају своју потрошњу. I Јстина, 
тај je њихоп дуваи прост, a.in га тек народ пуши. 
Из овога се вили да се такозване индустријске 
држаие аграризирају, тј. (j)opciipajy подпзаи.е čon- 
ствене пољопривреде и у том правцу раде да што 
мање увезу аграрних продуката. Индустријске зем- 
ље се аграризују из разлога војио-политнчких, a 
то he рећи да се саме могу издржаватп у слумају 
рата. 

Поставл.а се питање, где IICMO iialui пијаце за 
name производе кад je оваква ситуација? 

Нашу спољНу трговину морамо да регулише- 
мо путем реципроцитета. Једино форсирањем из- 
воза иожемо nam тргопписки бпламс задржати ак- 
тивним, a извозити можемо онда, ако смо v стању 
да земљама, у које пласирамо наше продукте, да- 
јемо иеке napoMHfe концесије код пласирања њи- 
хових продуката, a да бисмо те концесије могли 
дапати, потребпо je да се прпбегпе снстему КОН- 
тигентирања, јер су и друге државе морале да при- 
бегну овоме систему. 

Што сс ume професионалне наставе, претпро- 
ШЛ€ године донесено je неколпко закона као: За- 
кон o средљим трговачким школама, Закои o жен- 

cKiiM занатским школама и женским стручним у- 
читељскнм школама ит.д. 

Сваки крај наше државе има своје школе за 
ene гране name индустрије и нашег занатства тако 
да иаше стручне школе лиферују већ потребно 
стручно особл>е за one струке, за које су до са ча 
бнли запосленн само страпи стручни елементи те 
lieMO се постепено и странаца отрести, и то' je 
добро. 

Мека ми je дозпол>ено да иеколико речи ка- 
жем и o туризму код иас. 

11 поред девизних ограничења, која су спре- 
чавала већи долазак странаца у нашу земл>у по- 
главито у наше Приморје, туризам je допЈшпео за 
1932 годипу суму од 200 милиопа днпара, a за 1933 
годииу суму од 300 милиона дипара, mio нас \ио- 
сељава. 

Закључено je 1932 године неколико споразу- 
ма са Чесима, Ма^арнма, a мнслим да je готоп eno- 
разум и са Пољском, Аустријом и Немачком, a \ 
циљу олакшања доласка странаца у нашу земљу 

Оно што je најглавније кад je у питању тури- 
зам код иас, јесте подизанЈе хотела за ту циљ и 
добри путеви, те како би се створио за странце 
угодан живот приликом доласка код нас. 

Мн имамо прпродних леиота и у Јужној Ср- 
бији, али пам то иншта ne вреди, кад немамо хо- 
тела и добрих путсиа, јер се човек више намучи 
него што осети неко уживање приликом доласка 
у те крајеве. Сума од 670.000 динара, колико je у- 
нето у буџет за туризам с рбзиром иа суму коју 
страпцн доносе, и сувише je мала. 

Како je постојало пеколнко различитих зако- 
иа o ради.ама у нашој земљи, то je израђен један 
закон пре 4 годнпе који важп за целу земљу али 
како je ои нзра1)ен без учешћа јавнрсти, то" су се 
почеле појавл>нвати у њему извеспе празнине ii вд 
у њему има извесних стварн које треба мењати 
a има стварн које треба додавати, те je према томе 
потребпа његова репизија и то што пре. Тако raj 
Закон o радњама mije требао да буде генералисан 
за све крајеве земл.е, већ га je требало тако уре- 
дити како би сви крајевн наше земље били задо- 
вол.ии са и.нме, јер жнвот mije свуда исти у свима 
крајевнма, другчије je живео народ у бивтој Ау- 
строугарској, a друкчпје под Турцима. 

Тако no садањем Закоиу o радњама занатлије 
које израђују своје производе, ne могу да носе 
сзоју робу o пазарним данима na друга места, a 
таквнх je запатлнја који израђују домаће произ< 
воде, доста у Јужној Србији, na je то питање тре- 
бало једннм амапдмаиом Фппапспјским закпном 
регулисати. Што се тиче картела сматрам за по- 
требпо да папомепем да што upe треба донети 
закои o картелу као што га имају и остале европ- 
ске државе. 

Био сам присталица да je требало и занатлије 
и т|)говце заштитити исто опако као сел.аке n бан- 
каре. Влада je то требала да уреди једним зако- 
ном, те да и њнх заштнти, јер су у нашем привред- 
ном животу сељаци, трговци и занатлије једно и- 
сто. Они се са те тачке ne би могли одвајати јед- 
mi од других, јер трговац n запатлпја ааниси n 
од се.^ака и од банкара, na je према томе, кад су 
зашти^епи сел.ацн и банкари, требало заштитити 
и запатлије и трговце, a овако трговцима и занат- 
лијама остало je ono што je пајгоре, a то je рав- 
пање те na оспову свега овога палазнм да je Влада 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 711 

према свима меправедно поступила. 
Што се тиче индустријске политике, коју сада 

водимо,   она je заснована још 1925 године. Te je 
године донешена нова увозна тарифа. Овом хари- 
фом   предвиђен je читав низ ослобођења од пла- 
luiifja унозпе царине, како за разие машине, мотор- 
не дизалице, алтернаторпе електромоторе, транс- 
форматоре, тако и чнтаве комплетне инсталације 
за подизање фабрика. Исто тако ослобођен je од 
плаћања увозпе царннс и материјал, којн je потре- 
бан  за   оправку машина, апарат^, гвоздених кон- 
струкција,  вагона, аутомобила, ако се не израђују 
v доволаној количмпи у земљи. Поред овога дат 
je нашој индустрији чнтав ннз погодности и осло- 
бођенза  овом новом увозном тарифом. Разлози за 
оволику широкогрудност и уступке били су у ства- 
рању и подизању домаће индустрије. Једна нацио- 
нална   заједница може се  еманциповати  од ипо- 
странства само ако узмогне да своје привредне no- 
гребе  покрије сопственим производима и да тако 
буде   независна  од  страних  производа и услуга. 

Истичући такве разлоге, као и разлоге народ- 
ne одбраие при том, меродавни су захтевалн, да 
се та   политика одобри.    I lani народ je позиат ca 
своје особине да je готов на сваку жртву, кад je у 
питању добро отаџбиие. Стављен пред те разлоге, 
паш je   народ са готовошћу примио т.акво стање, 
помишЈвајући  са  задовољством  на  будуће дане, 
кад he  кроз нашу земљу продимити фабрички о- 
џаци,   што  би нас изједначило са напредним  па- 
родима.  Зиалн смо сви ми, да ћемо због тога до- 
живети   ггериод времена скупоћа у индустријским 
артиклима. Али при свем том цео nam потрошач- 
Kn свет пи je се бунио, нити протестовао због вели- 
кпх повластица које се индустрији дају, као пи на 
подизаше увозних царипа na увозну робу, јер смо 
знали да je то неопходна помоћ и трибут, који се 
има дати   свакој младој индустрији, да би могла 
стати на иоге и оспособити се за борбу са иностра- 
по.м индустријом, која се већ давно развила и a- 
мортизовала. , 

Од тога времепа до дапас прошла je скоро je- 
дна деценија. To je доста довољан период за раз- 
вијање ове врсте. Према томе ми се данас палази- 
мо  у   времену,  кад с правом можемо зашитатп  n 
потражити   билапс такве  политпке. Међутим,жао 
ии je,   mro морам одмах изјавити да je овај би- 
ланс слаб  и мали. Иије овај билапс мали no броју 
лими.ака,   Beli с обзпром  na  евентуалан  план,  no 

iMe би се пмале основати овакве установе, као и 
с обзиром   na то, колико je nam домаћи капитал 
заинтересован. Опште правило да се форсира пр- 
венствено подизапЈе опих фабрика за које има до- 
вол>но сировина у земл,и, затим да се овакве фа- 
брике дижу та.мо, где има највнше тих сировина, 
na тек онда да се дозвол.ава ocimBaibe фабрика, за 
које   ћемо   сировипе увозитп са стране. Међутим 
као да се  у Миппстарству трговине и индустрије 
заборавило   na  ова  осповпа  пачела.  Подизане  су 
фабрике,   које нам требају и које ne требају. До- 
звол>авапо  je подпзање и без реда и без плапа. Ta- 
ко иије   редак случај, да за поједипе производне 
гране имамо сировина na једпом крају државе, a 
фабричка   предузећа сасвим  na другом  крају. У 
оваквим случајевима фабрике су или тражиле по- 
властице у железничким тарифама да би довезлп 
домаће   сировипе, нли слободпи увоз ових сиро 
imiia, што  je ишло чч штету домаће npoii3BO/iibe cn- 

ровипа. Примера ради да вам наведем ова два слу- 
чаја: Уљаних гтлодова, као mro зпате, имамо naj 
више у Вардарској баповипп, a фабрике за прера- 
ду ул.апих плодова na северо-западу паше земље, 
Типичан je случај са фабриком стакла у Панчеву. 
Зпамо да се стакло прави од кварц-песка, Ibera 
имамо код Скопља у изобиљу, na ипак ова фабри- 
ка mije основана у Скопљу пего у Папчеву. Карак- 
теристичан je псто тако случај подизања фабрике 
свиле у MOBOM Врбасу. Ова je фабрика дпгпута 
швајцарским капиталом. Ha питап.е једпог мог 
Пријатеља, зашто je баш у Врбасу ова фабрика о- 
снована, претседник овог предуз^ђа одговорио je 
да je ту дотао, јер je швапско место, na му je 
згодно због језика. 

Поред изнетих имамо још мпого других слу- 
чајева, којн још n теже прпказују дапашпЈе стање 
нашег десетогодншљег индустријског подизања. 
Све то jacno сведочп једно апсолутпо осуство сва- 
ког плана n система, no коме се требало радити. 

i (отрошачки свет то je до сада трпеллшо сно- 
сио, јер све то пада na њсгову грбачу. To je и слу- 
чај са аграрним делом namer парода. Међутим том 
се трпљењу ne види краја. Индустрија основана у 
таквикј природним и саобраћајним местима no- 
ставл.а као услов свога опстапка захтев са зашти- 
том. Ta се заштита састоји у погодпостима у упу- 
трашњем животу и у великим царинама при увозу 
на сличну робу, која би се увезла из иностранства, 
Одпос je данас између сировина и извеспе ипду- 
стрије такав да може овако изграђена ппдустрија 
опстати само уз компезацпје. To зпачи вечити да- 
нак којп je nam потрошачки свет принуђен да eno- 
си и да и да оспромашује због такве ипдустрије. 
Поред тога код name индустрије редак je случај 
да се у виду копкурептпмх цена појанп na страпа 
тржишта mro je обично случај ипострапих ипду- 
стрпја. Затпм велпкп део наших фабркка дигнут 
je од старих изанђаних матипа, које су тако1)е 
пуштене слободно од увозпе царппе. И најзад мно- 
ге од пашнх новоподигпутпх фабрика само су Фи- 
лијале оваквих фабричких подузе11а na страпи. Ове 
филијале ne израђују сву врсту коју бп могли из- 
рађивати, већ само извесне врсте да ne би тиме 
конкурисали својим централама, које ту робу упо- 
зе у нашу земљу уз ниске царине. 

Све папред изпето даје потротачком и аграр- 
пом делу namer народа право. да се томе једпом 
стапе na пут и да се с правом потражи да се са 
оваквом индустријском политиком престане. По- 
требно je пматп n створптп план. no коме би се 
утврдило да се фаворизује само она фабричка 
производња, која с обзиром na домаће сировине 
може да опстапе, затим да се npn оснивању овак- 
вих подузећа води рачуна, где he се ona подићи, 
т.ј. тамо где има сировина и где je националан 
живаљ. Тражим да се у оваква предузећа ангажује 
првенствено nam капитал, a у оним случајевима 
где п.ма n страног да процеитуално учествујемо са 
домаИпм капиталом. Налазим да ове моје пеколпке 
напомене неће бити na одмет. Да се престане са 
заштитом индустрије за коју немамо сировина и 
да под условом што ћемо увестн такве продукте, 
дотпчпе земл.е купују name аграрпе пропзводе. 

Један велики део иднустријске пропзводње 
претпостављају инсталације за прераду нафте. Тра- 
жим да се ова производња монополише, илн до- 
зволи са учешћем  гдвр v добити од OPP прера- 
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де, јер су с обдиром на потрошњу ових деривата 
огромне користи које данас дотична друштва у- 
живају, развијајући сс под царинском заштитом. 

У погледу царинско-спол.пе трговипе имам 
ово да приметии: Трговински \топори до сада су 
закључивани no начелу највећег повлашћења. По 
овом иачелу све уступке које бн данас дали једној 
држави, имале би права уживати и све остале лр- 
жавс, са који.ма имамо трговинске уговоре. И 
док се ми строго држимо овог начела, дотле су 
остале државе свој увоз комтигентирале, одреНу- 
јући колпко he од које државе примити, или су 
пак основале паједине установе ii|)eia) којих се иа- 
бавл>а од ове или оне државе поједина роба. Ta 
се политика спроводи у Европи за последњих ис- 
колико година. A шта смо мм радили? Ми смо ло- 
јално поштовали принцип највећег повлашћења, и 
ако су све те нове мере днректно изигравање овог 
принципа. Тражпм да се овом питању поклоин пуна 
пажп.;:. Зашто na коитнгенге ire бп пли одговорили 
контигентима, нарочито у случају са оним земља- 
ма са којима имамо пасиван трговииски биланс? 
Исто тако треба тражити и осигураватн мове пија- 
це. У том погледу препоручш бих да се падлежни 
заиптересују за E'IIM;

1
!-, који je доора инјаца за 

многс name производе, в при том нема валутних 
рестрикцнја. Због тога требало би добнти дирек- 
тну поволзну тарифу са Солуном и омогућити да 
се пз Солупа нашим бродовима односи дал>е роба. 
Све су то мере којима се у Мипистарству трго- 
вине n индустрије морају позабавити, ако желе 
добра овој земљи. 

Пошто je време мога говора протекло, то пз- 
јављујем да hy гласати за чЗуџет. (Одобравање и 
пл>0скање). 

Потирстссаичк др. Коста Поповнћ: Има реч 
r. АЛојзиј I hiiniiM. 

Alojzij Pavlic; Gospodo narodni poslanici, Maks 
Veber. nemački ekonomista piše, da se mandarini, 
visoki kineski činovnici za vreme »ancien rćgime« nisu 
brinuli za upravu, pošto nisu imali stručne spreme. 
Poznavali su dobro kinesku literaturu, te bili odlični 
kaligrafi. Kada je rumena reka Jan-Sen-Jang popla- 
vila ravnicu ili je suša uništila useve, šta su oni či- 
nili? Izdali su edikte, lepo napisane, vctrcnjače su vr- 
tele te molitvice i edikte protivu demona —■ zlih du- 
hova, pa su mandarini mislili da će time nestati ne- 
sreće. 

Gospodo narodni poslanici! Kako je to propa- 
danje državne kulture, kakve zablude kineskih man 
darinal Ali takvih mandarina ima svuda na zemalj- 
skoj kugli. Pa i kod nas se govori samo o ju^osloven- 
skoj ideologiji, o integralnoj ili sintetičkoj Jugosla- 
viji, o dekoncentraciji, federaciji, postavljaju se pi- 
tanja o uređenju države it.d. Nama ne treba teorije, 
nama treba rada, pravednosti, prakse i povoljnih u- 
speha. Mi treba da znamo da živimo u doba u kojoj 
kapitalizam i marksizam umiru. 

Mi iz »Mlade garde malo^ čoveka« treba da po- 
kazujemo, kojim pravcem mora da ide svefsko gaz- 
dinstvo posle umirućeg doba kapitalizma i marksi- 
zma. Mi smo zastupali mišljenje, da će biti zamisao 
jedne međunarodne razdeobe rada, koja je rieostvar- 
ljiva, zamenjena obrazovanjem pojedinih nacionalnih 
privreda, od kojih će svaka, prema prirodnom bogat- 
stvu i geocrafskom položaju, težiti za što većom sa- 
mostalnošću iz privrednih, narodnih i vojnih razloga. 
Ovakav jedan razvoj gospodarstva neodvojivo je po- 

vezan sa političkim razvojem koji krivicom izvesnih 
država ne ide mek putem mira, ali što je veća poli- 
tička nesigurnost sveta, toliko je veća čežnja pojedi- 
nih naroda, naročito onih koji su politički ugroženi, 
da postignu u gospodarskom pogledu Što veću samo- 
stalnst 

Već se krajem 1931 godine moglo ustanovili po- 
stepeno  izmicanje  svetskog  kapitalizmi." i   moglo   s; 
je govoriti o silaznoj liniji njegovoj, ali godina  1933 
ponovo je dokazala istinu o nazadovanju svetskog ka- 
pitalizma.   Mi vidimo, da se svetski kapitalizam    već 
godinama kreće unapred određenim putem i grčeviti 
pokušaji celoga sveta da se održi još i dalje u рге* 
vladajućoj poziciji, moraju da ostaju uzaludni spram 
stvarnosti    koju određuju prirodni zakoni.    Na  tom 
stanju ne mogu da menjaju   kapitalističke   neprilike 
Severne Amerike, pa ni one u Rusiji, čijoj se sličnosti 
poklanja mnogo manje pažnje nego bi to  trebalo. 

Svako doba ima svoje zablude pa i naše. Danas 
je geslo nekojih inače idealnih ljudi — kolektiviza- 
cija i kolektiv, a kolektiva nema nigde u prirodi. ли0 
bi se sve kolektiviziralo, onda bi se promenilo čove- 
čanstvo u »Cherdemenschentum«, čredarstvo, koje o- 
mogućuje, da vladaju tirani nad državom i nanulom 
Tako je u Rusiji. U našoj državi ne treba jugosloven- 
skih  Trockih,  osobito nisu  oni  potrebni  na  visokim 
položajima naše zemlje, kao što je bio jedan od njih 
koji je učestvovao za vreme Austrije na konferenciji 
u Stokcholmu, koji je zaveo posle rata žitni  režim 
koji je uveo agrarnu reformu i druge reforme, koje 
baziraju na komunističkim principima. Nama  ne  tre- 
ba ni marksističkih ni komunističkih principa koji su 
jevrejskog, palestinskog  porekla. (Raslo Pustos/em- 
šeA'; A zašto primaš novac od njih?). Ako g. Pusto- 
slemšek  nema pametnijih reči nego su ove, onda je 
bolje da ćuti. 

Liberalno-kapitalistički privredni sistem doveo je 
svuda .do protivkulturnih i nedemokratskih rezultata i 
to u obliku državnog kapitalizma, kakav se u Rusiii 
pojavlja, ili u obliku kapitalizma, koji susrećemo u 
Sjedinjenim Državama Severne Amerike, a koji se 
još i danas diktovan — posle sviju eksperimenata 
Ruzvelta — od pojedinih predstavnika koncerna 
krupnog privatnog kapitala. Kada motrimo privredne 
prilike u S.D.S.A. imamo utisak, kao da se klasična 
zemlja kapitalizma počela odvajati od loših dosada- 
šnjih privrednih metoda. Dublja razmatranja, među- 
tim, pokazuju da se u principu nije htjelo odstupiti 
od kapitalističkog svaćanja, nego da se traži nova 
forma, po kojoj bi se oživotvorio ideal kapitalizma 
što je težnja po svemoći pojedinaca i bezbrižnost za 
malog čoveka. 

Potpretsednik dr. Košta Popović; G. Pavlicu, va- 
še je vreme već isteklo, molim vas da svršite. 

Alojzij Pavlič (nastavlja): Privredni sistem koji 
postoji sada u S.D.S.A. ne prelazi više granice tih dr- 
žova i time gubi za ostali svet u značaju i važnosti 
Svetski kapitalizam potisnut je iza graničnog kame- 
no i svuda se opaža, pa se onda razreduje i slabi, tla 
napravi mesto jednoj privrednoj zamisli, čiji se o- 
snovni potezi nalaze u staleškoj državi i korporativ- 
nim organizacijama. 

Gospodo poslanici, mi znamo da londonska svet- 
ska privredna konferencija nije uspela. Prošle godi- 
ne posvedočila nam je slom svetskog kapitalizma fi- 
jaskom te konferencije, i to na takav način da se taj 
bankrot ne može ulepšati ni prikriti. Istina je, da su 
na toj konferenciji činjeni pokušaji da se podigne 
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svetško gazdinstvo sa dosada^nj n kapftalizrnom, ali 
je razvoj stvorio čvrsto i jake tei'ielje nove privredne 
strukture, koja je na pomolu i k< je ne mogu pristali- 
ce preživele liberalne ekonomije uzdrmati a još ma- 
nje ukloniti. Ništa ne pomažu \ч Št&ckc konstrukcije, 
ništa iniekcije, liberalni kapitalist čki sistem na samr- 
ti je, a uzroci leže 20 godina uni zad, kada su počele 
naše   eksportne zemlje da se industrijališu. 

Veršajski mirovni ugovor, Dtvisov i Jangov plan 
kao i londonska konferencija pokušavali su, da starim 
kapitalističkim metodama još jedanput daju interna- 
cionalnoj trgovini novih impulza, misleći da će se iz 
Londona još jednom moći da рг tupi međunarodnoj 
razdiobi   rada... 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: Ponovo vam 
skrećem pažnju, g. govornice, da je vreme vašeg go- 
vora prošlo, te vas molim, da svršite. 

Alojzij Pavlič (nastavlja): Gospodo narodni po- 
slanici, danas nema više svetske privrede u kapitali- 
stičko-liberalističkom smislu. 

Opndanje vrednosti glavnih svetskili valuta, do- 
lara i engleske funte, brzi napredak industrije na isto- 
ku sa japanskim dampingdm, doprineli su tome, da 
se uništi poslednji ostatak jednog privllegisanog pri- 
vrednotr jedinstva«, jer padanje valute i damping ko- 
riste samo zato, da pokvare međunarodne trgovinske 
odnose. Gospodo narodni poslanici, ova činjenica ne 
daje ппш povod za ma kojo prebacivanja zemljama 
dolara i emrleske funte zato što su izmenile valutu te 
pokušale, da svoju produkciju pojeftinjavaju; time 
što su to učinile, one se nisu ništa oerešile protiv u- 
zansa međunarodnog ophođenja, i mi nemamo prava 
pa  i  nećemo da se mešamo u te stvari. 

Ali zajedno sa industrijalizacijom i sticanjem sa- 
mostalnosti eksportnih zemalja, ide i reorganizacija 
evropskih industrijskih zemalja, što primećujemo u 
Italiji, u Nemačkoj, gde je podukclja žitarica i polj- 
skih produkata tako narasla, da se mogu sami ovim 
artiklima snabdevafi. 

Iz ovih napomena vidimo, da se je čitava struk- 
tura frospodarske situacije na svetu promenila i da je 
ta promena presudna za našu privrednu politiku. Z!o 
je u tome, što se kod nas međunarodna razmena do- 
bara ioš uvek obavlja na bazi starih trgovačkih Mste- 
ma Tlvek još se repullšu sa kupljenim pogodbama sa 
najvišim povlašćenjima koja nikako ne vode računao 
pfomenliivim prilikama trgovinskih odnosa između 
pojedinih zemalja. 

Gospodo narodni poslanici, pored uvek rastuće 
produkcije pokazuje se, da svetska trgovina svake 
godine opada za 30%, u vrednosti čak za 50%. Sve 
to nisu znaci jedne prolazne svetske krize, već su to 
nesumnjivi znaci jedne nove privredne epohe. 

Pošle jedne srazmerno kratke epohe internacio- 
nalnog1 gazdinstva, idemo nacionalnom i privrednom 
području i važnosti unutarnjt trgovine, onda nodove- 
zujemo na to, posmatrajući stvar sa istorijskog gle- 
dišta. 

Nacionalno gazdinstvo, biće temelj i znak novoi: 
Cf£>zdinstva. 

Gospodo nadorni poslanici, istina je da nacio- 
nalno g-azdinstvo nikada neće verovatno moći da po- 
stigne onaj veliki obim, kao što ga je imao u vre- 
menima industrijskih investicija. On neće biti tolko 
sračunat na kvantitet, koliko na kvalitet, i time će 
biti eksportni problem lišen svog trgovinskog znača- 
ja, koji ide za tim, da se postignu što veći cifnrski e- 
fekti;  ali   zato će u toliko veće i više biti takmičenja 

u pogledu kvaliteta. Umesto neprirodne izveštačene 
ra/deobe rada, stupice ideje većeg efekta rada i jed- 
nbg trgovinskog saobraćaja, koji će pokazati svoju 
silu kod naknade onih sirovina, koje nedostaju nacio- 
nalnoj privredi i kod razmene kvaliteta najboljih fi- 
nalnih industrijskih fabrikata. 

Gospodo narodni poslanici, u toj vezi za nacio- 
nalnu privredu, izdavanje i podeljivanje eksploataci- 
onih dozvola i prodavanje patenata, koje može imali 
značaj monopola, moraće da se smatra jednim sram- 
nim privrednim izdajstvom, koje je ravno jednom na- 
rodnom izdajstvu. 

Gospodo narodni poslanici, za trgovinske ugo- 
vore u novom svetskom privrednom ustrojstvu, si- 
stem najvećeg povlašćenja nešto je najn^zgodnije, 
što se može zamisliti. Kako smo u političkom životu 
došli do neposrednih pogađanja između pojedinih 
država, i sklapanju ugovora Male Antante i Balkan- 
skog pakta, tako treba da se i trgovinske pogodbe 
sklpaju neposredno između pojedinih država; gde 
postoji političko prijateljstvo, biće i privrednog sa- 
vezništva. Mi se ne možemo upuštati u raznolike 
dampinge sa valutama i cenama koje su izvesne dr- 
žave izvele. 

Gospodo moja, ako danas japanski preduzimaČ 
plaća nedeljno svog radnika sa П0 dinara, ne može se 
kod nas za ljubav eksporta pridružiti stranom dam- 
pingu. 

Isto tako, eospodo, ne može biti govora 0 tome, 
da treba oslabiti sopstvenu valutu radi unapređenja 
trgovine sa inostranstvom. Niko ne zna, kako je to 
rizičan pokušaj i stoga oni koji imaju nameru da spe- 
kulišu sa inflacijom, izdajnici su našega naroda. Za 
nas je potrebno da se digne kvalitet naših žitarica, 
naših šljiva, svinja, blaga i sveopćeg izvoza. Sa kva- 
litetno dobrom robom mi ćemo mek pridobiti sebi 
tržišta na svetskoj pijaci i takmičiti se sa drugim a- 
grarnim zemljama. Kvalitetni rad i kvalitetna proiz 
vodnja mora ostati monopol jueoslbvenskoc izvoza 
i industrije. Trgovinski odnošaji koji omocucavaju 
razmenu ovog- kvalitetnog rada za one sirovine koje 
nama nedostaju, obrazovaće temelje budućeg trgo- 
vinsko-jmroslovcnskoij saobraćala. 

potprctscdnik dr. Košta Popović: Molim vas, 
gospođine poslanice, da svršite, inače moraću da vam 
oduzmem reč. 

Alojzij Pavlič (nastavlja): Gospodo narodni po- 
slanici, mi moramo da oslobodimo svoje misli, svoju 
dušu trgovinskih sistema prošlog doba, na koje snio 
navikli. Na ovaj način možemo se nadati, da će godi- 
na 1934 doneti ne samo političko smirenje, nego će i 
razjasniti prilike naše privrede, koje ostavljaju sva- 
kome pojedincu jednako pravo na opstanak. Potre- 
bno je, da u pitanju nacionalne privrede, naš g. Mi- 
nistar trgovine i industrije i sa malim budžetom po- 
stigne zadovoljive uspehe. 

Gosporlo narodni poslanici, pošto mi gospodin 
Potpretsednik ne dopušta, odnzimaiući mi reč, da bi 
izneo svoj referat, na kome sam radio 14 dana, a ko- 
ii je ideološki dobro zasnovan, stoga moram odmah 
da završim SVOJ govor. Ali ovom prilikom moram da 
protestvujem protiv rada gospodina Ministra trebvi' 
ne i industrije, koji je Dreko gospodina dr. Alberta 
Kramara intervenisae. da se uf bi dozvolilo učestvo- 
vanje Hrvata na izborima za Radničku Komoru, i ko- 
ji podupire polukomuniste Zagreba. Ako je Hrvati- 
ma izdala policija uverenie da su valjani, zašto se ni- 
je potvrdila lista g.g, Peteka i Stipetića? Molim prc- 
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uzvišenog omiljenog i uvaženog gospodina Pretsed- 
nika vlade da o mome govoru vodi računa. Osim to- 
ga tražim anketu o Prisadu, da se svi oni, koji su sa- 
radivali i koji su krivi, što je država bila oštećena za 
teške milione, najoštrije kazne. 

U ime svih Srba, Hrvata i Slovenaca, koji su sa 
radom gospodina Ministra trgovine i industrije neza- 
dovoljni, glasaču protiv predloga budžeta toga Mini- 
starstva, te energično protestvujem protiv predloga 
njegovog rada. fPlieskan.je na levici). 

Potprclscdnik ih. Košta Popović: Reč ima gospo- 
din Todor Tonić. 

Толор Тонић: Господо народни посланнци, 
nama земља, као што сви знате, претежпо je агри- 
KV.iTvpna, ca слабо развијеком иидустријом. Onaj 
факат occlia се на.јбоље na нашем тргопипском би- 
ллису, кал морамо ради пзвоза наших аграрних 

»пррдуката и цереалија, да чинимо несразмерете кон- 
цесије индустриски јачим државама u земљама, UITO 
нам чешће трговииски биланс са иностраистпом чн- 
ни пасишим. Taj случај пс 6и био, кад би јачс 
развијену индусгрију тлаш. У том 'случају, много 
пара остало Gn у земљи. Miiorn сиромапшп раде- 
иик нашао би по^сла. Живели би са оким што има- 
\fo, лли то, као mro сам 'изнео није случај са нашом 
чемљом. 

Индустрија једне земље у тесиој je пези са 
пољопривредом, и јачање ове гране наше радино- 
сти јача и прдиже ue само поЈУапривреду и ппл.о- 
привредни сталеж. нашега. сел^ака. његову привред- 
nv и потрошачку моћ, већ даје посла и хране нашем 
ралииштву, подиже културу нашпе ц уздиже бла- 
гостање namer наоода, a уз то прави трговиискн 
Г>11ла[гс актштпм. Порсл тога служи интересима зем- 
л>е и лржаве, како у миру тпко u у рату. 

Како бч MU данас много лакте подиоснлп те- 
рете n неда^е one економске и прппредпе депрс- 
niie, да je кол нас плапскп paheno, да je једповре- 
мено деламо подједпако v оба прапца na подизању 
пол>опр11преде и  јачању наше индустрије. 

Ham свет лакше би полпосио enc исдаће дана- 
шњице, iep би čBOIHM продУктима нашао потрошаче 
у землуи, v 'каигој индустри|и. a nama иидустрија 
нашла бп ппоће код наГмногобрОшидег дела name- 
ra иарода. Ла би се ипдустР1па у јелио! земљи уна- 
прелила и подпгла ло тпг гтепеиа. ;i! може вршити 
enoiv улогу n ДубокО кроистан знача] и no землл' 
u no папод и no престиж лпжапс у економском и 
приврелнм развићу, потребпо ie да паллежни и ДР- 
жавз пп\'же cne Услове u .могуће олактице, да joj се 
не vcKnaiivie слобплип пол.с, ла ie ne сгеже TI n? 
noirmcKvic. кпко ce то данас рали. Hama иидустртпа 
сжована ie, Натовгоена je силним теоетима, na че- 
сто n шиканама onrana дожавиих, ла ме може да 
ce разви1а mi na цвета, већ тавопн кпо биће са сла- 
бим пулсом, јер спаки опгакизам потпебује здрав 
KDBOTOK,*да nmun (bvnKunie и бпоећеии задатак у 
nooTimnoM, као и спакп слаб оргаипзам. racu ce u 
г\'би 

Kao послапик Среза лесковачког n града Ле- 
сковпа, где ce nnna домаћа innvrrnnia ca нашим 
тмаћим каппталом зачела nne 50 голлна u разви- 
јала за пола век. док није Дошла до садашњет свог 
p^niMilia. ла ie Лесковац nvu ВИСОКИХ опака И дим- 
и.ака, Morv вам и.тпети. госттодо наролни послаии- 
mi, кпко cToin nama текстилна iinnvcTPiiia уоптте. 

Пре дпе голппе у namoi лпжави бпло ie 370 
фабричких предузећп и то: 9 предионица памука 

са укупио око 130.000 вретсна, 45 таачница памука 
са око 9.000 разбоја, 30 предионпца и ткачпица ny- 
не са 58.000 претепа n 880 разбоја. 41 фабрика за 
предење кудел.е, лапа и јуте, од којих имамо 6 ве- 
ћих предузећа за израду канапа и ужарнје. Преде- 
п.ем пак јуте бавн ce само једна фабрика са 1.500 
вретена, док за предеп.е лана иемамо im једиу фа- 
брику, 

13 ткачшша псштачке овиле, a међу њима има 
само једна фабрпка која радн тканине од наших 
природпих свила. Tpu фабрике за одмотавање сви- 
леног конца од кокопа са 350 комплст гарнитура 
за одмотапам.е сппове свпле. 91 фабрпка чарапа н 
трпкотажа, 17 фабрнка за израду позамантерија и 
гајтапа, 20 фпбрика запеса u чппака, 11 фабпика 
за нзраду разповрспих фабричких ћилимова, 12 фа- 
брпка за израду вате u памучњака, пет фабрика зп 
израду вРла u разних клошева, 39 фабрика за изра- 
ду разноврсппх mciimpa, 34 фабрпке за израду 
рубл^а н разног одсла. 

Дакле укупно има 370 предузећа фабричног ка- 
рактера, од којих je само један десетп део у обли- 
KV акциоплрскпх друштава, и Koia предузећа пре- 
ма величпии уложсиог капптала: 231 мпли|'оп гла-в- 
1шца и 195 Mii.nijona резершш капитал, претстав- 
л>ају 75% од укуппе наше фабричке текстплие ин- 
дустрпје. 

У овим фабрикама запослспо je преко 20.000 
радпика, којп пзра^ују просечпо годишње робе за 
трп милијардс динагра При гоме ие треба забора- 
впти, да су многа од овнх предузећа стварно само 
филијале дотичиих предузсћа у (иностракству, a 
иста су код иас подигнута само у цнл>у обилажења 
царппских баријора. 

У том циљу мпоги иносграни тексгалки фа- 
брикапти, корпстећи ce натим запосом, да mro прс 
подипнемо фабричку пндустрију, просто су прс- 
нели своја предузећа са целим пнвентаром, са 
свима похабапим мппгпнама и пајзал са целокупиим 
фабрнчкпм персоналом, јер je n законом бпло до- 
зволзено да на све увезене за опрему својих фл- 
брика, na шта mime и na похаба^е матипе ne пла- 
ћају нпкакву napiinv, трошрину или ма какве дру- 
гс сличпе тамсе. 

A кад ce овоме дода, да већина наших фабри- 
ка npepahyje инострану спровину, шта више уво- 
зи без царпне ne само вупу. него и кудел.у, и при 
томе су ne само страпцп мајстори и инжињери н 
mrcoKO квалпфшсовапи послеппци и радппци, док 
су напги поданици само простн ралиици, онла пре- 
ма до слда изложепом, нико не може да твпдп ла 
cv израђевине тпх nehnne квази наших текстилних 
(1)абрика домаћег порекла. Што ie најглавтпе и 
тто je овакзко најжалошије, та су и таква ппеду- 
звћа поплашћепа, фаворизоваиа na штету наших 
домаКих са нашим каппталом, каква су предузећа 
у Лесковцу. 

Ево због чега name Миппстарство трговине и 
иплустрпје мора да поведе рачуна o OBIIM код нас 
pume или мање страним поедузећпма, како 5n ona 
била npimvhema, да npepal)yiy патпу вупу, нашу KV- 
дел.у. нашу свплу и пашс сировине. и што ie. пај- 
глпвчије, да у њиховпм фабрикама буду запослени 
naum поданици, ue само као прости раднпцн, већ и 
као MaicTopn. тжњеш и директори. Пре пет годи- 
ua, подигаута je у Лескопцу државиа темстклна 
школа радп припреме текстнлппх стручњака. Прп- 
нуђен сам да копстатујем жалоспу чињеницу,  да 
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CB|)niciiii текстилци у onoj IIIKO.III, IIL
1
 могу да до- 

бију упос.чеп.е у нашим фабрикама у земљи, само 
због тога  што су рукопиоци странци. 

Ja CćIM принуђен да констаггујем и то, да ни у 
Једној грани наше индустрије нису странци у тако 
великом <'>роЈУ> 

као IIIT0 |1Х има У текстилној инду- 
стрији. Оваква појава странога утицаја и уплива у 
нашој текстилној индустрији има за нашу цело- 
купну привреду још веће штете, благодарећи томе, 
mro за последње три године код нас су око 30 стра 
ии.х текстилних фабрика пребачене близу наших 
северних суседа, Аустрије и Мађарске, тако, да 
се и са тачке гледишта земал.ске одбране ono ни 
у ком   погледу не би смело дешавати. 

Дакле на оспову свега изложеног крајње je 
време, да Министар трговине и индустрије једном 
за свагда забраии сграицпма да код iiac na овакач 
начии подижу фабричка текстилна предузећа, jeo 
су ona само no имену nama домаћа, док су у стварм 
чисто инострана и подижу се na штету правпх до- 
иаћих и на штету целокуппс прпврсдс, разуме се 
na   корист  страпаца. 

Kao заштитну меру предлазкем, да г. Мппистар 
финанси ja, који се прославио, нађе и да пореже све 
mro се порезати може, пореЖе n ове страице, који 
су запослепп у namoj текстилној индустрији, кад 
се Meli нема иогућности, да им се забрани долазак 
код нас, и заузимање места no паптм фабрикама 
за која места ми имамо не само довољап број рад- 
ника, него и мајстора техничара i! инжињера. 

Ja одужих дуг, a на надлежнима je да приме 
к знању ово mro рекох. Гласаћуза буџет овога Mn- 
нистарства. (Пљескање и усклици: Живео!). 

Потпретседник др. Kocta rionoBnli: Реч има 
народни   посланик г. Мплутип Станојевић. 

Милутим Станојевић: Благодарећи  стрпл>ењу 
галерије,  ja hy бити више nncnnpncan за говор, no- 
mro  Народна скупштина показује мало интересо- 
Bajta за ове стварп. Министарство трговппе и ппду- 
стријс   и   заната, којп треба да стварају државн 
прихолс,  има најмањи буџет у држави. Министар- 
ство трговине и имдустрије дезорганизовано je, у 
њему још свако вршља n барата, ко како xoiic, та- 
ко и решава. За то има доста примера. Трговински . 
уговори закључују сс у Министарству спољних no- 
слова.  Конзули, a то су трговински opranu, седе у 
Министарству спољних послова. Flpe неколико да- 
na je доиешена једпа одлука, резолуција na једној 
конференцији за аутобусе, у којој je резолуцији у- 
гврђено  да ј«.' висина таксе одређена за аутобусе 
несношл>ива и да he се због тога смањити саобра- 
haj.  Ту   резолуцију донели су у једној  комисији 
претставници Министарства саобраћаја, Министар-, 
crna војске, Главног генерал-штаба, Министарства 
грађевина    и   Мпппстарства  унутрашњих   послова. 
Међутим,   видимо да je Министарство грађевина 
поднело   Јуче  један  амандман  Финансијском  од- 
бору да се аутобуска предузећа још више оптере- 
ге. Ja  сумњам да je Министарство трговине и ин- 
дустри.је за то знало. II то нас доводи до очајања 
са оваквим   поступцима. Ми много   полажемо на 
садањега г. Министра трговине и индустрије и на 
п>егову жилавост да he одбранити аутономије сво- 
га Министарства те да се други не меша у његову 
на.ч.чсжиос i. Ja сматрам за потребно да констату- 
јем факат да у томе Министарству нема централи- 
зације   и   да се тамо још раде законскп пројекти, 
којисе Ммнистарства трговине и индустрије тичу, 

a за које се Mimncrapcrno трговине и индустрије 
n не mira. 

Господо, мп п.мамо конзуле који треба да се 
старају за трговину. Међутим, за конзуле се no- 
стављају људи no протекцији, можда без знанЈа 
Министарства трговине и индустрије n због тога 
у њиховим пословима не може да пде како треба, 
Г1|)е кратког времена швајцарско посланствО дало 
je једаи деманти и изјавило поводом једне лифе- 
рације naine од .1000 вагона кукуруза, преко г. 
Шварца, да je тај посао свршен без г. Шварца n 
да према томе г. Шварц mije нмао потребе да чини 
никакве ванредне издатке. To се демантује зваии- 
чпо од једног посланства, u тај господин још и 
дапас Bpimi дужност. Клко je na једпом месту, тако 
м иа другам местпма има иного примера. Ови кон- 
зулати треба n.in да пређу у надлежнрст Mnmi- 
старства трговине и индустрије ,алп треба строго 
водптп рачуна o томе шта omi раде. Кад то лепо 
тако пише једао посланство, које протестује про- 
тив једнога конзула у Швајцарској, како he тај 
конзул да репрезентује нашу државу! II кад на ono 
протесте нема одзива, онда се ne може im очеки- 
ватн какав успех. 

Mnorn од говорника помињу, како je nam из- 
воз порастао. He господо, mije порастао, пего се 
код нас гледају само цифре али се ne знају друге 
околиости које су ушцале na повишење извоза. Mn 
имамо „прп.м" од 28.5 и сада одбите односно до- 
дајте од садашњег извоза тај „прим", na liere mi- 
детп да писмо направили успех. Mn би na сплу овс 
годипе хтели пешто да преставимо да CMO nanpa- 
mini Belin извоз, али то у ствари ne стоји. Впдпм 
да многе колеге тим цифрама оперишу, a међутиМ| 
одбите 2S.5',' прима ,па ћете видети, да ми ту нема 
мо чиме да се хвалимо. (Једап глас: И већи број io- 
na извезених). Cne кала се и то узме. Сада када 
узмете да смо прошле године извезли 1267 вагона 
пшенице и fiO хиљада вагона кукуруза и кала одби- 
јете од namer целокупног извоза од 3.300,000.000 
руду која чиниоко370милијона динара и дрва која 
mme 577 милијона, то je један милијон динара за 
који ne може да се каже ла je TO дело руку пашег 
зе.мл.оралппка, то су чпсто !грпродпа добра која се 
експлоатишу и од којих мп немамо великих кори- 
сти, специјално од руда. Cne ово mro добијемо од 
бакра и других руда тр cne иде na страну. To je 
само једна статистичка трансакција, али ми кори- 
стп од тог ne i'ii.niMo.  Према томс  n то спада у 
nam биланс као неки успех и као да смо од тога 
имали неке нарочите користи. 

Типизирање се често  помиње и гврди се да 
пам производи нису добри. Ми имамо преко 150 
врстп пасуља, преко 200 врсти пшенице, имамо о- 
раха 50 врсти. Код nac се само каже орах, међутим 
n орах греба да буде крштен. Ha страни када се 
тражи орах тражи се no нмену паризијен, или ма- 

, јет, онда се зна o којој врсти ораха се ради. Тако 
nero п.ма n лешника и другог воћа. Са тако некр- 
штеппм производима или ne типизираним врло je 
тешко трговат Свет тражи, типизирану робу и 
треба Timii.'iipani, a.m чпме, дали са буџетом Ми- 
ппсгарства пољопривреде n/m трговине који су та- 
ко иали да немају могућности ма шта да учине, 

.Mn, господо mipo.imi посланици, имамо врло 
мало новаца у оптицају, у п.ему се ocelia велпка ос- 
кудица и због тога ne могу да се обављају im нај- 
нужнији послови у namoj привреди. Mn имамо у 
оптицају свега око 2 милијарде динара, и ако стоји 
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иа хартији да имамо четирп мнлпјардс и иеколико 
стотина милиоиа. (Алојзпј Павлич: Има га у тре- 
зорпма!) У трезорима да, али то je друга ствар; 
ви iicTe nalili у државним и другим јавним устано- 
нама велике количине нонца. Например Поштанска 
штедионица, Хипотекарна банка, Аграрна банка no- 
купиле су велике количине и ви liere тамо наћи си- 
гурио око 2 милијарде дннара. И када нм се тражи 
ионац, они га лају врло слабо и под врло тешким 
условима, п то само оинма којн су близу њих, a да- 
л.и трговци и извозннци не могу тиме да се кори- 
сте. Отуда лолази, као што рекох, велика оскудица 
у нопцу п стога би Влада требала озбиљиу пажњу 
да обратп на то пнтаље, јер без новаца не може се 
трговати. Од зајма који даје Народна банка нашој 
извозној трговшш врло je мало, свега 102 милнона 
дииара. Мислило се a и данас се говори да Народ- 
иа банка даје милијарде извозпнцнма, ме1)утим, це- 
лој извозпој тј^гонипп дато je свега 102 милиона. 
Међутим, nam извозник и трговац све што купује 
мора да плаги готовим парама, a све што продаје 
у клиринг, компензације или контингенат. Ми има- 
мо иеке компемзацмоне послове у Пољскбј, имамо 
поваца no клиринзима итд. само не можемо доћи 
брзо до иара. Стога господо, може се слободпо pe- 
lin да je nama нзвозиа трговина скоро сасвим из- 
умрла, jom се само понеко копрца, али ће ускоро 
доћи сасвим иовн људи са страие и наши извознн- 
ии lie бити сасвим упропашћени. Пре пеколико да- 
иа Чехословачка je увела некн прнм са 16 н no % 
за њену крупу тако да свн оин пашн трговцн који 
cv ггравили тамо nocao, имају да изгубе 16 и no r' . 
To je једап форс-мажер n nama нлада ne бп треба- 
ла да дозволп нарочито за one послове којп су pa- 
nnjc закључени; Има jom једпа ствар која he onno- 
тпти nam извознички свет и o чему господчп M i- 
ппстар треба да поведе рачума. Онима који cv про- 
давали стоку, pemcno je да им се путсм клиринга 
одузме 30г;  шилинга no 8 динара. Тиме сс пде у 
праву трговинску анаохнју n како опда може трго- 
вина да нам напредује? 

Пптпретседпик  Карло  Ковачевић:  Господине 
[тосланиче, ваше време ie пстекло. 

Милутин Станојеви!"! (пдставл.а): Пошто ме je 
г. Претседник опомепуо, ia бих пред, крај могао да 
учиним јелан апел 'na г. Мппистпа трговипе и mi- 
дустрије. У Загребу сс опрема једна ружна тргови- 
на, да нам опљачкају капитал... У Загребу посто.је 
удружене банке, и n>iix скупа шест банака у Загре- 

,бу n овде. пмале су капнтал 185 милпопа лппара, n 
резерве 00 милиона динаоа, свега 245 милиона ди- 
нара One добричине из Беча, ко.|и cv били велики 
акционари, сад нам дају за ueo капитал 109? тако 
за 245 мплпопа динара дају нам само 1S милиона 
/uinapa. Ono отпмап.е од пашпх акционара треба г. 
Министар трговппе да спречи no сваку цену. He 
можемо допуститп да пам Кредпт Апшталт и др. 
бечке бапке, опЛ>ачка.|у толики капитал. Тим по- 
слом руководе nama два бивша ИИНИСТра na вал.а 
сузбити њихову aKuiijv. 

Jom једап апсл na господппа Мпппстра трго- 
випе n ппдустрпје, a то je што cv новчани заводп 
v унутрашњости већ у таквом стању да изумиру. 
To je велика штета за државу. Опи би се могли 
спасти, кад бп поред сел>ачкпх мепица 6% дала 
jom n лржпиа :V:, тто укуппо чини 90 мплпопа, 
na тај би пачпп била створена могућпост да пов- 
чани  заводи  још постоје  n  очува  се  кредит  у 

земљи. Вара се свакп ко мпслп да повчани заводи 
нису noTpeomi. Иовчапп заводп су благостање за 
nam свет, јер свакп ne може да добпје кредит код 
Хипотекарпе бапке, Народпе бапке, пего тражи v 
сво.ме мест>', где му je најближе n тако свршп 
своје послове. (Одобравање и пљескање). 

Потпретседник Карло Ковачеви1>: Реч има на- 
1)O;UIII посланик i". Алојз ДрмеЛ). 

Alojz Drmelj: V Dravski banovini pa tudi po 
drugih krajih naše države je velik del podeželskega 
prebivalstva živel od prodaje kostanjevega in hrasto- 
vega lesa, ki se je prodajal domačim fabrikam tani- 
na, ali pa izvažal v inostranstvo. Ker pa je danes na 
izvoz kostanjevega lesa udarjena velika carina, je 
njegov izvoz popolnom prenehal in vsled tejj;a je naš 
kmet odvisen jedino od prodaje domačim taninskim 
fabrikam. Toda tudi ta prodaja je v zadnjem letu 
skoro prestala ali pa tisto malo kar se še prodaja, 
ponuja po smešno  nizkih cenah. 

V zadnjem letu se je situacija tako katastrofalno 
poslabšala, da so taninske fabrike prenehale z na- 
kupovanjem sirovine t.j. kostanjevega in hrastovega 
taninskega lesa. Posledica te^a je bila, da je na tiso- 
če in tisoče kmečkega prebivalstva, ki živi izključno 
od prodaje kostanjevega lesa prišlo ob zadnjo skor- 
jico kruha. Najhujše so prizadeti kmetje iz sledečih 
krajev: cela Slovenija, Kordun, Kraljevski šumski e- 
rar in mnogi drugi kraji. Hudo so tudi prizadete razne 
imovinske občine ki ne morejo svojega lesa spraviti 
v denar. 

Posebno ogorčeno je kmečko prebivalstvo, ki 
dobro ve za vzrok zakaj svojega taninskega lesa no 
more prodati domačim tvornicam, katerim je skozi 
deset letja ta les prodajalo. 

Gospodje narodni poslanici! Že dve leti sem 
stalno opažamo, da uporaba naših domačih ekstrak- 
tov, to je hrastovega in kostanjevega ekstrakta vedno 
bolj pada, in sicer v korist iz Argentinije importira- 
nega quebracho-ekstrakta. O tem najbolje svedoči 
sledeča statistika: 
1. Uvoz inozemskih    II. Potrošnja domačih     Ostatek 

ekstraktov: ekstraktov:     I 11 
1929 g. znašal  je 2.100 q      1.360 q      56.30      43.70 
1930 g. znašal  je 3.490 q      1.600 q      71.10      28.90 
1931 g. znašal  je 2.000 q      1.087 q      60.90      33.10 
1932 g. znašal je 3.500 q 1.532 q 62.56 37.44 

Usnjari opravičujejo ta povečan konsum argen- 
tinskega ekstrakta s tem, da je quebracho cenejši ozi- 
roma da domači proizvajalci tanina zahtevajo pre- 
visoke cene. Toda moramo omeniti, da se domači 
ekstrakti v tuzemstvu prodajajo od dinara 7.50 do 
8.50, dočim isti ekstrakti stanejo v Franciji dinarjev 
14.— v Italiji pa dinarjev 13.50. Razlika v ceni med 
quebracho in domačimi ekstrakti je tako neznatna, 
ker da sploh ne pride v npoštev, ker je uporeba eks- 
trakta pri strojeni koži tako neznatno, da pri enem 
paru gotovih čevljev znaša manj kot 1 dinar. 

Razlika pri ceni med quebracho ekstraktom in 
našimi domačimi ekstrakti je nastala vsled tega, ker 
padelj nadalje vsled tega, ker se tvornice ekstrakta 
v Argentiniji, ki so bile poprej združene v kartelu 
nahajajo sedaj v medsebojni borbi na nož, tako da 
je cena quebracho padla od 24 funtov na 12 funtov, 
io je za polovicu. 

Kljub carini na quebracho morajo naše domače 
tvornice tanina, ki so v tehničnem oziru na višini, 
prekrižanih rok gledati, tako da jim ta tuji ekstrakt 
sistematično izpodriva domače tržišče in to ravno v 
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času,  ko -so mnoga druga tržišča z visokimi carinami 
zaprta našemu izvozu. 

Posledica tega je bila, da so tri naše tvornice 
tanina preneliaie z obratovanjem. 

V Grčiji, kjer taninske industrije sploh ni, je 
prepovedan uvoz naših ekstraktov. Edina sirovina, 
ki je Grčija ima je valonea. Vsled prepovedi uvoza 
tujih ekstraktov, je na<stala v tej državi nova taninska 
industrija. 

V Turčiji je stanje isto kot v Grčiji. Tudi v tej 
državi so nastale tri velike nove tvornice, ki pre- 
skrbujejo usnjarje z domačim ekstraktom. 

V Poljski, ki ima 30 milijonov prebivalcev, ob- 
stoja sa«mo, mala tvornica hrastovega ekstrakta, ki 
ne more zadostiti potrebam domače usnjarske indu- 
strije. Kljub temu je poljska vlada prepovedala uvoz 
naših ekstraktov in posledica te prepovedi bo, da se 
bo   ta   obstoječa tvornica gotovo ogromno povečala. 

Zaščitna carina na quebraclio bi bila v korist na- 
šemu narodnemu gospodarstvu sploh, posebno pa 
lesni industriji in pa kmetijstvu, ki se nahaja v obupni 
gospodarski situaciji. Če bi naše taninske fabrike bile 
stalno v obratu, mogle bi predelovati veliko vagonov 
taninskega lesa, torej samo domačo surovino, in to 
takšno, ki za ničesar drugega ni prikladna, ker se 
hrastov ekstrakt dela iz korenin in od drugih od- 
padkov hrastovine, dočim se kostanjev ekstrakt dela 
iz kostanjevega lesa, ki sicer niti kot kurivo ne pride 
v' poštev. Tretji ekstrakt, ki se v državi proizvaja, je 
smrekov, čigar surovina je smrekova skorja, ki tudi 
ni za« ničesar drugega uporabna. 

V prejšnjih letih, ko se je dobavljal les v velikih 
količinah, so taninske fabrike nakupovale v tem času 

■ 5 6000   vagonov    taninskega lesa.    Letos pa vsled 
opisanih razmer še ničesar niso kupile. Ako bi se po- 
višale carine na quebracho, povečala bi se vporaba 
ekstrakta in s tem v zvezi tudi nakup surovin. 

V zvezi s povišanjem carine na quebracho bi bilo 
potrebno prisiliti fabrike tanina, da nekupijo več tisoč 
vagonov taninskega domačega lesa in da dokažejo, 
da so ta les v resnici sprejele. 

K temu še pride važen socialni moment, ki je v 
zvezi s taninsko industrijo, in sicer zaposlitev znat- 
nega števila uradništva, več tisočov delova gozdnih, 
deloma pa fabriških delavcem, voznikov za prevoz 
lesa, zaposlenje državne železnice i t. d. Nadalnje 
nazadovanje produkcije tanina bilo bi istovetno z 
ogrožavanjem eksistence znatnega odstotka teh čla- 
nov naše privrede. 

Potpretscdnik Karlo Kovačevič: Molim Vas, go- 
spodine  poslanice, da završite. 

Alojz Drmelj (nastavlja): Takoj bom končal. 
Pripomniti je še, da quebracho ekstrakt prihaja 

iz Argentinije, ki ničesar ne kupuje na našem tr- 
žišču. Vsekakor bi bilo torej važnejše, da se zaščiti 
ubogi kmet iz pasivnih krajev nego pa inozemsko 
blago, to tembolj, ker se s tem podpira obenem tudi 
ena panoga domače industrije in sprečuje izvoz deviz, 
na drugi strani pa podpira naša trgovinska bilansa. 

Zato prosim Gospodina Ministra za trgovino In 
industrijo, da uvede zaščitno carino na quebracho, 
maksimira cene taninu in ukine izvozno carino П8 
kostanjevi les, kakor tudi, da določi minimalno ceno 
taninskemu lesu in tako omogoči, da kmet proda po 
primerni ceni svoja taninska drva tvornicam. V nadi, 
da bode gospod minister upošteval navedene razloge, 
izjavljujem da bom glasoval za budžet ministarstva 
trgovine  i industrija. (Ploskanje). 

Potpretscdnik Karlo Kovačevič: Reč ima narodni 
poslanik g. Albin Konian. 

Albin Koman: Gospodo narodni poslanici, u nizu 
mera, koie ie preuzela Kraljevska vlada da zastiii 
pojedine saveze i privrednike i da im olakša eko- 
nomsku situaciju, Vlada je donela Uredbu o zaštiti 
seljaka, uredbu o javnim radovima i t. d. 

Kako je ekogomska ovisnost svih staleža tako 
daleko razvijena da se ne mogu izdvajati pojedini sta- 
leži iz celine, to je potrebno da se donese uredba i za 
prezadužene male zanatlije. 

Uredba o zaštiti seljaka od velike je važnosti 
po seljački stalež. Međutim ona je dovela našeg za- 
natliju u još veće teškoće nego je bio do sada. Dok 
on mora da plati svojim veiovnicima sva njihova po- 
traživanja, ne može dubiti para od svog dužnika 
seljaka. Pravednost i opšta ekonomska politika tnži 
da se i zanatlija zaštiti. 

Za interese zanatlijskog staleža pokazala je mno- 
go smisla Kraljevska vlada kad mu je paušalirala te- 
čevinu. Pred stupanjem na snagu ovoga zakona, mali 
seljački zanatlija bio je više puta žrtva raznih nesa- 
vesnih prijavljača i bio je izložen samovolji poreskih 
činovnika. Sa izmenama i dopunama poreskog zakona 
ovo stanje je ukinuto i zanatlijski porez za malog za- 
natliju paušaliran. 

Za malog zanatliju znači ova izmena svakako ve- 
liko olakšanje a istovremeno takode je uprošćena 
poreska administracija. Premda je ispao dohodak .a- 
natlija na minimum, ipak će moći ovako paušaliran 
porez lakše da plati, jer zna unapred, koliko će izno- 
siti njegov porez. Jer prema tome poreskom iznosu 
zanatlija će udesiti svoju radnju. 

Sto se tiče zaštitnih mera, jedino dugovi iz ra- 
nijih godina prele zanallijinoj egzistenciji. Zbog toga 
molim gospodina Ministra trgovine i industrije da što 
pre donese uredbu o zaštiti malog zaduženog zanat- 
lije. 

Na drugoj strani treba što jače potpomoći pro- 
duktivne zanatlijske zadruge, te im na taj način po- 
boljšati ekonomsko stanje, unaprediti njihovu struku, 
što će. biti najjača zaštita. 

Ja molim gospodina Ministra da uzme u rasnur 
tranje moje napomene i da donese potrebne odluke 
po njima. 

Izjavljujem da ću glasati za budžet Ministarstva 
trgovine i industrije. (Pljeskanje). 

Potpretscdnik Karlo Kovačevič: Ima reč narodni 
poslanik g. Dragutin Perko. 

Dragutin Perko: Gospodo narodni poslanici, u 
teškom vremenu po našu unutrašnju i vanjsku trgo- 
vinu, uzimani reč po budžetu ovog Ministarstva. Iz 
statistike znadem da je naša vanjska trgovina od zad- 
njih 10 godina stalno u opadanju i da se je izvoz od 9 
i po milijardi dinara u godini 1924 srozan u prošloj 
godini na nepune tri milijarde. Uvoz stranih proizvoda 
u našu zemlju isto je tako u nazadovanju i ne dostiže 
cifru našeg izvoza. 

Tačna statistika naše spoljne trgovine u godini 
1924 pokazuje kod izvoza 9.538 miliona, a kod uvoza 
g.220 miliona. U godini 1932 pokazuje: kod izvoza 
3.055 miliona, a kod uvoza 2.859 miliona. Naš izvoz 
je dakle donekle veći od uvoza, što teoretski znači da 
imamo aktivnu trgovačku bilansu. Mi često možemo 
čitati pohvale za trgovačku politiku jedne zemlje, ako 
joj izvoz nadmašava uvoz. Sve je to lepo sa znanstve- 
nog gledišta uporedivanja uvoza sa izvozom, ali kako 
se pojava golemog opadanja odražava u našim pro- 
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izvođačkim i trgovačkim krugovima, to je ono ža- 
losno pitanje o kome ja želim nekoliko reči da pro- 
govorim. 

KL<d smo imali izvoz od У milijardi dinara koii 
smo plasirali u stranom svetu, zarađivao je naš svet 
toliko da je mogao i kupovati od spoljnih zemalja 
robe za 8 milijardi — imali smo izmenu dobara toliku 
da je na svakoga stanovnika otpala suma od 643 di- 
nara kod izvoza a 570 dinara kod uvoza. A sad ima- 
demo kod izvoza 214 dinara na stanovnika u godini 
i oko 200 dinara kod uvoza. To znači da je naš narod 
pre 10 godina mogao prodavati i kupovati tri puta 
više novac je cirkulirao 3 puta brže nego li danas, da 
su one ruke koje su svojom marljivošću i radom stvo- 
rile taj obrt od 9 milijardi, zarađivale tri puta više 
nego li danas kod istih napora i istoga rada. Pošto 
smo mi agrarna zemlja, znači da su naši zemaljski 
proizvodi sada plaćeni samo za jednu trećinu pre- 
dašnje vrednosti, a naš rad isto ne vrijedi nego samo 
jednu trećinu od pre. Ja idem i dalje i tvrdim da je 
vrednost naših proizvoda usled slabe trgovine spala 
još na niže i tvrdim to iz razloga, jer kod trgovine 
se ne radi samo o producentu i potrošaču, nego o ci- 
jelom nizu radnika koji se moraju plaćali za nji- 
hov rad. 

Gospodo, trgovina je veoma kompliciran posao 
koji se dijeli u mnogostruke laze i raznovrsne mo- 
mente, dok narodni produkt dospe od proizvođača 
do potrošača. Ovaj niz raznih zaposlenja zahtijeva 
velike kombinacije i kalkulacije tako da svaki uče- 
stnik u nizu ovih radova nade račun za svoj život i 
život svoje familije. A kako su ovi interimni radnici 
većinom zaposlenici trgovački, to trgovci na njih 
uzimaju više obzira nego na proizvođača i s toga 
je cijena robe kod proizvođača i njegov trud sraz- 
merno još manje plaćen, i ne dostiže ni jednu četvr- 
tinu od cijena pred deset godina. U tom celokupnom 
komplikovanom poslu koji se zove trgovina, najvaž- 
niji faktor je bezuvjetno potrošač, ili kako se kod 
nas obično zove mušterija. 

Imade li za robu dostatno potrošača koji tu robu 
trebaju i koji je mogu platiti, onda je trgovina laka 
stvar, onda je proda osigurana, onda živi i zarađuje 
proizvođač kao i svi koji robu skupljaju, krcaju, tran- 
sportuju i prodaju, a zarađuju i izvozna i uvozna drža- 
va. Ali na koncu ili na posletku sve ove zarade plaća 
jedino konzument, potrošač. On je najvažnija ličnost 
u svakoj trgovini i izmeni dobara. Cuo sam, gospo- 
do, jednu vrlo značajnu konstataciju po toj stvari. 
Cuo sam da je u Nemačkoj, kad je neko u drutšve- 
nom razgovoru zapitao: Koje je veličanstvo najjače 
na svetu, da je pao odgovor: Seine Majestat di kunde 
— Njegovo Veličanstvo mušterija. 1 to je, gospodo, 
istina. Cijela svetska kriza koncentrira se na tom 
jednom pitanju ima li mušterija za proizvedenu ro- 
bu? Trgovina, bila ona vanjska ili unutarnja, an-gro, 
ili an-detalj, svodi se samo na to jedno pitanje ima- 
dete li mušteriju koji može da plati? Iz toga pro- 
izlazi da je glavni zadatak naše trgovinske politike 
i prva dužnost naših odgovornih faktora da nadu 
potrošača sa platežnom sposobnošću, i da zatim »or- 
ganizujii prodaju«. U Banatu, gospodo, čuo sam za 
našu organizaciju prodaje, jednu poraznu kritiku od 
seljaka koja svršava time da je najveća šteta za po- 
Ijodelcc, Sto su ukinuti veleposedničh Jer kaže seljak, 
»organizacija prodaje« bila je pre rata u rukama 
magnata i veleposednika, koji su se zimi zadržavali 
u velikim svetskim gradovima nekoliko meseci; ta- 

mo su sklapali trgovačke veze za svoje zemaljske 
proizvode, našli su kupce i tačno ocenili moć i po- 
trebu potrošača, pa su utanačili cene svojoj robi, a 
prema tome su i ostali posednici — seljaci — mogli 
svoj urodaj dobro prodavati. Danas je taj najvažniji 
posao — organizacija prodaje — u rukama takvih 
ljudi, koji nisu producenti i koji nemaju sopstvenog 
interesa da dignu cenu seljačkim — zemaljskim — 
prozvodima, i zato je pad cena u zemlji posledica 
ukinutih veleposeda koji su cene znali držati na visi- 
ni. S toga je, gospodo, nakon što se nadu potrošači, 
najvažniji rad Ministarstva trgovine »organizacija 
prodaje«. Ja znam da je to vrlo težak posao, ali ako 
je što teško, nije neprovedljivo. Ja znam da je teško 
danas naći dobre mušterije za naše proizvode, kad je 
ceo svet u nezapamćenoj novčanoj krizi i kad svi 
ljudi u Evropi radi oskudice novca smanjuju svoje 
izdatke i kad i oni koji behu stalni potrošači sa pa- 
rama, postadoše nezaposleni prosjaci. 

Ako dakle nema u blizini stalnih potrošača, treba 
ih pronaći u dalekim zemljama i iskoristiti prigodne 
ili momentalne konjunkture. Tako se je kraj veće ela- 
stičnosti i poduzevnog duha, a pomoću državnih or- 
gana, moglo plasirati nekoliko lađa našeg vina u Se- 
vernoj Americi kad je prohibicija tamo bila ukinuta. 
Francuska i Italija, Španija i Grčka prodali su svaka 
desetak brodova krcatih vinom ovom zgodom — a 
mi? Ništa! Mi imademo veliki višak vina na prodaju 
u našoj zemlji, i od 4 i po miliona hektolitara, mi 
popijemo samo 3 miliona, pa možemo bar 1 milion 
hektolitara prodati u inozemstvo; ako to ne možemo 
u susjedstvu, možemo na većoj daljini, samo tu pro- 
daju treba spretno organizovati. 

Gospodo, vi možda i ne znate, kako su dobri 
konzumenti vina Azijati, napose u stražnoj Indiji  i 
Južnoj Kini. U Singapuru se naprimer prodaje jedna 
flaša od 7 deci običnog vina po našoj valuti za 30 
dinara. Znači litar za 35—40 dinara, a potrošača ima 
više miliona. Zar naše Ministarstvo trgovine ne mo- 
že naći puta i načina da pokuša osvojiti ovu pijacu 
za naš izvoz, kad se kod nas može dobiti dobro vinu 
po 3—4 dinara. Ne može se i ne smije vanjska trgu- 
vina voditi birokratski iz kancelarije, nego okretnim 
trgovcima i agentima na strani, i onda ćemo  ipak 
naći za naše proizvode bar toliko potrošača, da nam 
viškovi ne trunu kod kuće. U našu konsuhniu službu 
treba uvući najsposobnije i najuspešnije trgovce,  a 
ne neke gospodičiće u fraku koji za trgovinu nemaju 
ni smisla a ni volje. Ovi nam trgovci moraju u čestim 
izveštajima najavljivati želje i potrebe vanjskih po- 
trošača, a mi se moramo trsiti da sa našom robom 
čim prije i po mogućnosti kao prvi dođemo na nji- 
hovu pijacu da možemo sa što boljom cenom unov- 
čiti naše proizvode.   Radi kratkoće dozvoljenog mi 
vremena za govor, ne mogu se sada upuštati u dalja 
razmatranja o trgovini naše zemlje, samo konstati- 
ram da nam je i vanjska i unutarnja trgovina na rubu 
propasti, jer nismo u stanju izrabiti sve mogućnosti 
za plasiranje naše zaista dobre robe kod mnogih mu- 
šterija koje kupuju drugde a ne kod nas, jer smo u 
trgovini zaostali, a i inertni prema željama i potre- 
bama vanjskih potrošača. Sad imam, gospodo,  na- 
rodni poslanici, da progovorim i nekoliko reči  na 
adresu naše hipotekarne banke. Radi se o pitanju zaj- 
ma za grad Varaždin i o onim vrednostima koje su 
pojedinci pre više od 10 godina prisilno uložili u tu 
banku, a ne zna se za njihovu sudbinu. 
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Grad Varaždin je pre godinu (i više) dana za- 
tražio 3 miliona dinara na zajam od Državne iiipote- 
karne banke, ali je odbijen radi toga, što je direktor 
te banke izjavio da uopšte nema novaca za ovakve 
zajmove, a drugo što po lošim iskustvima koje Hi- 
potekama banka imade sa komunalnim telima u po- 
gledu plaćanja više ne može dati gradovima novaca, 
pa ni Varaždinu, akoprem je Varaždin sa svojih 70 
—80 miliona imetka dostatna garancija da su pare 
osigurane. Tim veće je bilo iznenađenje u tom gra- 
du, kad se je saznalo da je Državna hipotekama ban- 
ka dala Zagrebu zajam od 30 miliona, a Karlovcu 
isto nekoliko miliona, a negodovanje zbog posled- 
njeg tog zajma bilo je još i opravdanije, kad se je 
odnekuda čulo da Karlovac ima da plati 50.000 di- 
nara provizije onome ko omogući ovaj zajam. Ne- 
mojte se čuditi, gospodo, ako Varaždinci ovakav po- 
stupak na svoj način tumače i svoje mišljenje o 
Beogradu ne korigiraju na bolje, kad se s njima tako 
postupa. 

Gospodo narodni poslanici, u Hrvatskoj i uopće 
u prečanskim krajevima imade mnogo ljudi koji su 
u predratno vrijeme silom prilika imali u Mađarskoj 
lii Austriji deponovane vrednosti koje su morali ta- 
mo uložiti kao razne hipoteke, osigurnine i kaucije 
po   raznim propisima cekarskih i kraljevskih vlada. 

Tako sam i ja, gospodo, prigodom moje ženidbe 
sa pokojnom mi suprugom morao u zlatnoj valuti 
položiti ženidbenu kauciju od 72.000 kruna. Tokom 
vremena izdali su mi 32.000 i ostalo je kod Ministar- 
stva u Budimpešti, 40.000 kruna. Ta svota je miraz 
mojeg djeteta i imala je vrijednost od današnjih 
400.000 dinara. Hipotekarne osigurnine ove pupilne 
vrijednosti nosile su mojoj kćerci 4И% godišnjih ka- 
mata, što je za njezino školovanje i kašnje za osi- 
guranje egzistencije dostajalo. 

Kako je ostali novac u Mađarskoj i Austriji 
dve godine poslije rata inflacijom postao bezvrije- 
dan, i kako je već nakon našeg ujedinjenja austrij- 
ska'kruna u Jugoslaviji gubila 3/4 svoje vrijednosti, 
kad se je dinar pretvorio u krune, ili 4 krune u je- 
dan dinar, to mi od gotovine koju smo mi posjedo- 
vali nije ostalo drugo ništa do onih pomenutih 40.000 
kruna. Ali kad su naši novčani magnati saznali da 
se u prečanskim krajevima nalazi još više miliuna 
vrijednostnih papira kojima je vrijednost osigurana, 
došiao je nalog Državne hipotekarne banke da svi oni 
koji takove vrijednosne papire posjeduju, imadu ih 
deponovati u Državnu hipotekarnu banku, »inače gu- 
be vrijednost«. Ja sam postupio po tome nalogu i 
poslao svoje papire u Državnu hipotekarnu banku u 
Zagrebu. Drugi — spekulanti — prodali su ih pamet- 
nim novčarima, što sam ja iz patriotizma i vjere u 
našu finansijsku politiku naravno odbio. Meni je iz- 
data namira ili potvrda na moje papire i od onoga 
dana ja nemam, gospodo, ni glavnice ni kamata vi- 
še, nemam ni prebijene pare od onih 40.000 zlatnih 
kruna, koje su jedini imetak moje kćerke sačinjavale. 
Dvanaest godina je prošlo od tog vremena. Kamate 
sa. 4'^% računato, iznašaju godišnje 1.800 kruna, to 
je u 12 gdoina 21.600 kruna ili sa glavnicom zajedno 
61.000 kruna. Kako je Državna hipotekama banka 
ukamatila moj novac, to ne znam. Ja molim g. Mi- 
nistra da mi dade obavještenje, kakovim izrazom bi 
se u običnom životu definirao ovakav čin, i kada ću 
ja i svi oni. koji su u istoj situaciji, dobiti svoj no- 
vac sa interesom, pošto ne mogu misliti da je bas 
ovaj   novac nama oduzet kao prisilni državni zajam 

i da nam je naprosto otet od Državne hipotekarne 
banke. 

Pod ovakovim okolnostima i kod ovakovog po- 
stupka sa našom imovinom, nemani povjerenja ni u 
rad Ministarstva trgovine, pa ću stoga glasati protiv 
ovoga budžeta. (Odobravanje na levici). 

Potprctscdnik Karlo Kovačević: Reč ima narodni 
poslanik g. Ante Mastrović. 

Ante Mastrović: Gospodo narodni poslanici, tri 
su pitanja iz resora Ministra trgovine i industrije o 
kojima želim da u ovoj raspravi progovorim. Prvo 
je pitanje donošenje jednog zakona o zaštiti trgo- 
vaca i zanatlija takozvanog srednjeg staleža i dono- 
šenje hitnih finansijskih mjera za saniranje teškog 
stanja u koji je taj stalež upao; drugo o našoj iz- 
voznoj trgovini domaćih proizvoda, a treće o našem 
turizmu. Ma da su sva ova pitanja, pitanja opšteg 
karaktera, ona su specijalno važna za nas iz takozva- 
nih pasivnih krajeva. Problem zaštite trgovaca i za- 
natlija za nas je važniji i aktuelniji, nego li i za je- 
dan drugi kraj naše zemlje. A to zato što nigde u 
zemlji nije trgovački stalež toliko pogođen ekonom- 
skom krizom i zaštitnim zakonima koji su doneseni 
za druge staleže, kao što je to slučaj u našim kraje- 
vima. Kod nas je, gospodo, trgovac bio posrednik 
između bankara i zemljoradnika jer, siromašan ka- 
pital, merao je da se služi bankovnim kreditima, da 
bi onda to pretvorio u robu, u glavnom životne na- 
mirnice, koje je onda davao na kredit još siromaš- 
nijem primorskom zemljoradniku. 1 sad, gospodo, do- 
neli smo zakone o zaštiti banaka i zemljoradnika, a 
trgovca i zanatliju ostavili na milost i nemilost, jer 
banci mora da plaća skupe kamate i da otplaćuje 
dug, a od svoga dužnika zemljoradnika, nema mo- 
gućnosti da u dogledno vreme išta naplati. Ostavili 
smo taj stalež između čekića i nakovnja, da bude 
satrven i uništen i da ga potpuno nestane sa lica 
zemlje. 

Gospodo narodni poslanici, kad smo već dosta 
uspješno resili problem zaštite zemljoradnika, dužni 
smo da svakako predemo i na ovo drugo goruće pi- 
tanje i ja apeliram na g. Ministra trgovine i indu- 
strije, da ovu stvar makne sa mrtve tačke i da čim 
prije pred nas iznese projekt zakona o zaštiti i sani- 
ranju trgovačkog staleža. Vjerujem u dobru volju g. 
Ministra Demetrovića koji je odlučno znao da uzme 
u zaštitu, kao Ministar poljoprivrede, zemljoradnički 
stalež, da će jednako tako odlučno odbraniti i trgo- 
vački stalež koji se sada nalazi pod njegovim okri- 
ljem. 

U svojoj poznatoj izjavi o važnim •ekonomskim 
mjerama i zakonima za liječenje teškog stanja u pri- 
vrednom životu naše zemlje, raniji pretsjednik Vlade 
g. Milan Srškić najavio je i mjere koje bi pomogle 
da se trgovački stalež podigne i osposobi za onu 
važnu ulogu, koju je i ranije vršio u ekonomskom 
životu našeg naroda. Nažalost te mjere nisu još 
donesene, ali' ja računam, da moj apel na g. Ministra 
trgovine i industrije neće ostati glas vapijućeg u pu- 
stinji. Dvanaesti je čas, gospodo, jer trgovački stalež 
u našim krajevima stoji neposredno pred svojom ka- 
tastrofom. 

Naš trgovački stalež bio je uvijek i jedan veliki 
nacionalni faktor i on je u najtežim momentima na- 
rodnog iskušenja znao prkositi tuđinskoj najezdi. 1 
sad taj isti elemenat doživljava maćehinski postupak 
svoje rođene zemlje i osjeća se skoro tud na svojoj 
grudi bez ičije pomoći i zaštite. 
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Ko je gospodo u našim krajevima hranio selja- 
ka u slabim godinama? Trgovac. Ko ga je oblačio? 
Trgovac i zanatlija. Ko ga je obuvao? Trgovac i za- 
natlija. Oni su seljaku bili i otac i majka, njihova su 
im vrata bila uvijek otvorena, dok su bili u stanju 
da ih duže. lJali su im sve do posljednjeg dinara, a 
sad? Vjerovnici ih tjeraju nemilice, oni propadaju 
redom i postaju bijedni proleteri. Nastaje katastro- 
fa, a taj stalež ne može niko da zamjeni najedanput, 
jer je trgovina najteži zanat i dok trgovački pod- 
mladak stvori sebi kapital, potrebne su decenije. 

Nije gospodo, trgovački i zanatlijski stalež u 
primorskim krajevima zelenaški, jer naš narod u 
tim krajevima nije uzimao novac na kamate, nego 
je uzimao hranu i druge potrebštine za život, u mno- 
go slučajeva i bez kamata. 

Ja znam, gospodo, jednog trgovca u Primorskoj 
banovini koji je ovako razdao 4 milijona dinara, te 
da nije teškom mukom dobio od jednog zavoda u 
Ljubljani zajam, bilo bi mu imanje za ciglih 50 hi- 
ljada dinara otišlo na dražbu, kraj sveg tog svog 
potraživanja. 

Zašto je, gospodo, ovako teška kriza kod nas? 
Zato što nema prometa i trgovine. A kako će je biti, 
kad smo trgovinu pustili da propadne. Ako budemo 
ovako prekrstili ruke, dogodičc nam se se još gore 
nego je sada. Državna administracija sigurno je neće 
podići, ako joj mi to shodnim zakonima ne omogu- 
ćimo. 

Ugledajmo se u tom pogledu u Francusku, eko- 
nomski najstabilniju zemlju na svijetu, pa ćemo vi- 
djeti da je njena moć samo u njezinom dobro stoje- 
ćem srednjem staležu. Taj srednji stalež je onaj koji 
na čitavom svijetu prkosi svim razornim tendencijama 
s desne i s lijeve strane, on je kičma postojećeg dru- 
štvenog poretka i njega uništiti znači dozvoliti da 
postojeći poredak zamjeni jedna nepoznanica. 

Sjetimo se, gospodo, i predratne Srbije. Pogle- 
dajmo velike zadužbine srpskom narodu po Beogra- 
du, pa ćemo vidjeti da su to samo privrednici zavje- 
štali i ja čvrsto vjerujem, da nikad Srbija ne bi bila 
mogla učiniti ono što je učinila, da nije imala tako 
svjesnih privrednika koji su znali cijeniti slobodu 
svoje grude i svoga naroda. 

Drugo pitanje na koje smatram potrebnim da 
se osvrnem, to je nesrazmer u cijeni između onog 
što naš seljak treba da kupuje i onoga što on pro- 
daje. 

Na stranu ono što mu država prodaje, od toga 
cijela zajednica ima koristi, ali gospodo, moram da 
se osvrnem na ono što mu prodaje naša i te kako 
zaštićena industrija, mislim ona koja radi za unu- 
trašnju potrošnju. 

Još se nije, gospodo niko našao ko bi rekao, 
zašto da naprimer na jednu flašu koja se prodaje 
kod nas 3 dinara, iznosi carina 2 dinara, mjesto što 
bi mogla iznositi jedan dinar. Zar vi mislite da kad 
bi carina iznosila mjesto 2 samo jedan dinar, da bi 
se onda flaše uvažale iz inostranstva? Ne bi, ali bi 
potrošač nabavljao flašu za 2 dinara mjesto Sto pla- 
ća 3 dinara, a fabrikant bi mu je već rado dao za 2 
dinara, jer ta ista flaša košta u inostranstvu samo 75 
para. 

Eto tako je sa svom našom industrijom, a što 
je najžalosnije, kao Sto je svima vama poznato, ta 
se industrija nalazi većinom u rukama stranog ka- 
pitala i na taj nas način sisa i iznosi naše kapitale 

Krišom iz države, dok se mi hvalimo da imamo raz- 
vijenu domaću industriju. 

Kako da drukčije tumačimo, da se strane valute 
na crnoj berzi prodaju sa 40% prime mjesto 28 i po, 
ako je naša trgovinska bilansa prema službenim po- 
dacima aktivna za 500 miliona dinara, nego da baš 
ta tako zaštićena industrija svoje dobitke krišom iz- 
naša iz zemlje u obliku stranih valuta koje plaća po- 
što zašto. 

Ona našem radniku i našoj državi dobacuje sa- 
mo oglodanu kost. 

Mi, gospodo, treba da revidiramo našu carinsku 
tarifu obzirom na te industrije. Mi imamo veliko 
oružje u ruci, a neznamo da ga upotrebimo, mi mo- 
ramo da stvorimo jedan plan, pa da savjesno i ne- 
milice istupimo za zaštitu našeg nacionalnog imetka 
i kapitala. Zamislile, gospodo, koliko naš seljak mo- 
ra da dade svojih dobara u bescjenje da kupi sebi 
one najnužnije sitnice što mu ta industrija servira. 
Sve dok to ne uradimo, lutaćemo i propadati, kao 
muhe bez glave. 

Kad smo našeg seljaka zaštitili, a ja sam prvi 
bio za to da se on zaštiti, sad treba da mu bezuvjet- 
no omogućimo, da on taj dug u ovih 12 godina 
stvarno i plati. Mi se trebamo pobrinuti da se cijena 
njegovih proizvoda digne, a da on što jevtinije svoje 
potrebe kupuje, njegova produkcija mora da se ra- 
cionalizira obzirom na potrošak u državi i obzirom 
na suvišak za izvoz. Znači da se moramo ozbiljno 
dati na jedan veliki posao, na jedan desetogodišnji 
plah za pi ivrednu obnovu zemlje. Ono što nismo u 
stanju da u redu fabriciramo, odbacimo, pa zato u 
zamjenu kupujemo od onih zemalja, koje će od nas 
uzimati ono što ne možemo da potrošimo u zemlji. 
Borimo se u internacionalnoj trgovini istim sretstvi- 
ma kojima se i drugi bore. 

Gospodo, ovu priliku moram da iskoristim, ie 
da spomenem i rad Zavoda za unapređenje spoljne 
trgovine, ustanove, čiji su ljudi sa vanrednim napo- 
rom i pravom ljubavi, a sa tako skučenim sredstvima 
uspjeli, da ga dignu na zavidnu visinu i ugled, sve- 
strano priznat u inostranstvu, a sa velikim poštova- 
njem uvažavan od domaćih privrednika, a kojega se 
svake godine nemilosrdno u budžetu kljaštri. 

Svakako glavna zasluga za njegov osnutak pri- 
pada g. Ministru Demetroviću, i ja ne dvojim da on 
neće i dalje ustrajati na traženju svestranog razumje- 
vanja Kraljevske vlade za njegovo napredovanje. 

Zavod je postavio sebi zadaću, da naš nacionalni 
trgovački elemenat izobrazi u internacionalnoj iz- 
meni dobara, on mu pruža dragocjene podatke, ta- 
koreći topove i puške u ovom strašnom ekonomskom 
ratu, koje mu je samo od lukavih naroda nadjenuto 
ime ekonomska kriza. Izićiće pobednici oni narodi 
koji se budu znali bolje boriti, a slabi će podleći i 
biti bačeni u pozadinu. 

Zavod za unapređenje spoljne trgovine treba da 
budu mezimče cijeloga naroda, izvor gdje će se crpi- 
ti svaka inicijativa u našoj ekonomskoj borbi sa ino- 
stranstvom. 

Ugledajmo se u druge narode, koliko na to po- 
lažu važnost, našu braću Čehe, u čije konzulate na 
strani kad uđete, imate dojam da ste došli u velike 
trgovačke poslovnice, ili u Poljake koji imaju ek* 
športni institut u kojemu su svi konzuli i trgovački 
izaslanici dužni da u prepisu šalju svoje izveštaje, 
trgovinske naravski, makar odvisni od ministarstva 
spoljnih poslova. 
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Kcd nas se je pak tek sada maklo naše spoljno 
ministarstvo da izdaje privredni dodatak službenim 
novinama poslije nego što zavod već godinama izda- 
je svoj glasnik. To znači rasparčavanje rada i stva- 
ranje zablude. Dok nije bilo zavoda, naši su diplo- 
mate smatrali trgovinu i obaveštavanje naše trgovač- 
ke publike bezvrijednim poslovima. Čast iznimkama, 
ali ih je malo. Gospodo, Španija je izgubila svoje 
kolonijalno carstvo samo zato, što su njezini konkvi- 
stadori  isto tako smatrali trgovinu suvišnim poslom. 

Nisu naši diplomate tome krivi, jer im fali tra- 
dicija i praktični trgovački duh, ali nije kasno, prigrli- 
mo svi taj iu>š institut, dajmo mu uzvišenije mjesto, 
svim našim mladim diplomatama omogućimo barem b 
mjesečni obligatni staž u zavodu, da tu osjete bilo na- 
šeg ekonomskog života, dajmo im time praktično oru 
žje sadašnje ekonomske borbe, da budu tako s njime 
upoznati i da se ne srame svog neznanja i ne okre- 
ću glavu kad dođu u kontakt sa stranim svijetom, 
koji  vodi  računa i interesira se za našu ekonomiju. 

Mi već imamo jednu malu falangu čestitih pri- 
vrednih stručnjaka na strani koji čekaju zakon o tr- 
govačkim atašeima, koji je potreban da se što prije 
donese. 

Pogledajmo, gospodo, istini u oči, svratimo naš 
rad na ekonomsko polje i budite uvjereni, da će zdra- 
vo gospodarstvo potisnuti svako iole neriješeno naše 
političko pitanje, dok obratno prijeti nam ekonom- 
ska propast, a time i gubitak slobode kraj sveg našeg 
naoružanja. 

Gospodo narodni poslanici, prelazeći na treće 
pitanje koje sam istaknuo kao vrlo važno za naše 
Primorje, a koje ima svoju ogromnu važnost i za 
cijelu našu zemlju, na pitanje turizma, istaknut ću, 
radi kratkoće vremena, samo neke najvažnije mo- 
mente, da bi se bolje shvatila važnost te naše najno- 
vije, ali već sada vrlo značajne privredne djelatnosti. 

Svakome je jasno, da posjeta stranaca našoj 
zemlji pretstavlja u prvom redu jedan materijalni 
plus. To je taj t.zv. prikriveni izvoz. Taj prikriveni 
izvoz u stvari je efikasniji od pravog robnog izvoza, 
jer treba imati u vidu, da je posjeta inostranaca na- 
šoj zemlji i njihova potrošnja naše robe, u samoj 
zemlji,   korisnija forma konsuma naše robe nego li 
sam  izvoz. 

Ta potrošnja, taj turizam ide već na stotine mi- 
lijona, u prošloj godini preko 300 milijona dinara. 
1 on se je od prošle i pretprošle godine po svojoj 
vrijednosti popeo na drugo ili treće mjesto medu 
stavovima našeg izvoza, medu aktivnim stavovima 
našeg trgovačkog bilansa. Od 1% od cjelokupne vri- 
jednosti izvoza, koliko je turizam nosio pred desetek 
godina, postepeno i stalno peo se je u relativnim ci- 
frama, ' tako da on prošle godine iznosi oko 10% 
od cjelokupne vrijednosti našeg robnog izvoza. To 
je vrlo važna konstatacija za našu cjelokupnu pri- 
vredu. 

Koji uticaj vrši posjeta inostranih gostiju na 
održanje vrijednosti naše nacionalne valute, unaša- 
njem stranih deviza, to zna najbolje gosp. Ministar 
finansija. A gospodin Ministar saobraćaja zna tako- 
rle, da oko 70 milijona dinara ulazi u njegov resor 
od' putovanja stranih gostiju našim željeznicama. A 
da ne spominjem korist za sve ostale transportne ;n- 
stitucije i za svu ostalu privredu, a indirektnim pu- 
tem i u najvećoj mjeri, za naše zemljoradništvo. 

Moralnu i nacionalno propagandističku vrijed- 
nost  koju  pretstavlja turizam za našu zemlju,  miao 

sam prilike istaknuti u raspravi o budžetu Ministarstva 
saobraćaja, navodeći kako svake godine posjećuje 
naše Primorje na stotine hiljada stranih gostiju, me- 
du kojima ima vrlo mnogo uticajnih političkih lica iz 
raznih krajeva svijeta, književnika, kulturnih radni- 
ka i publicista, koji od nas nose najbolje dojmove, o 
našoj sređenosti, miru, zadovoljstvu i kulturi i koji 
tako postaju dobrovoljni i uvjereni branitelji protiv 
tendencioznih nepovoljnih glasina koje se o našoj 
zemlji u inozemstvu lansiraju. 

Hoću međutim da istaknem specijalnu korist ko- 
ju turizam pretstavlja za naše Primorje, za naše Ije- 
po ali kamenito i nerodno Primorje, za taj kraj ko- 
me je nažalost nemoguće da se ishranjujc zemljorad- 
njom i koji od turrizma očekuje u budućnosti svoje 
glavno vrelo privrede i ishrane. 

Statistika pokazuje, da od prilike polovina stra- 
nih gostiju ide na Primorje, znači Ja je Primorje 
najprivlačniji dio i centar našeg turizma, čija se sfe- 
ra postepeno sve više i više širi prema svima ostalima, 
pak i prema najudaljnijim krajevima naše zemlje. 

Gospodo narodni poslanici, i pitanje posjete do- 
maćih gostiju od velike je koristi za Primorje, a i 
za naše državne financije. 

Materijalna korist od inostranca ima značaj ja- 
čanja platnog bilansa i pomaganja pasivnih krajeva 
Međutim materijalna korist od domaćih gostiju iz- 
gleda na prvi pogled jednostrana t.j. izgleda da samo 
pomaže pasivne krajeve, što nije tačno, jer u broj- 
nim slučajevima ima to velik značaj i za naš trgo- 
vački bilans, pošto mnogi domaći turisti, koji su ra- 
nije posjećivali inostrana kupališta i ljetovališta i ti- 
me iznosili domaće kapitale i domaću valutu, odlaze 
sada na naše Primorje i na ovaj način i oni pret- 
stavijaju veliki aktiv za naš trgovački bilans. Računa 
se da je potrošnja domaćih turista u zemlji )ko 500 
milijona dinara godišnje. Ako se pretpostavi, da se 
barem 20% spasio od potrošnje u inostranstvu, do- 
bivamo za naš trgovački bilans novin 100 milijona 
dinara uštede. 

Iz ovog kratkog prikaza, ali iz jakih brojaka 
koje sam ovdje naveo, biće vam ipak jasno. Ja je 
turizam velik faktor za našu zemlju, velik zbog svoje 
privredne, finansijske, kulturne, socijalne i političko- 
propagandističke vrijednosti. 

Ali, gospodo narodni poslanici, da bi ne samo 
zadržali ovu turističku aktivnost na visini na koju se 
je ona u posljednjoj godini popela, već da bi je od 
godine na godinu sve više unapređivali i doveli do 
stepena na kome je ona u susjednoj Italiji — a kako 
bi po turističkim vrijednostima naše zemlje mogla i 
morala da bude — potrebno je, da se turizmu posveti 
daleko veća pažnja, nego li je to bilo dosada. 

Treba zato svim mogućim sredstvima i na što 
efikasniji i brži način osposobiti sve faktore koji po- 
voljno utiču na razvitak turizma i u tu svrhu donijeti 
potrebne zakonske mjere. 

U prvom redu treba hitno donijeti zakon o tu- 
rizmu, koji čeka na svoju realizaciju. 

Treba ublažiti terete hotelskoj industriji, da bi 
se osposobila, da u svojini cijenama bude još umjere- 
nija i po tome i privlačnija, jer treba imati na umu, 
da veliki dio naših gostiju iz inostranstva pripada sred- 
njem staležu, i dolazi k nama baš zbog naše jeftinoće. 

Treba hotelskoj industriji omogućiti jeftine i du- 
goročne zajmove, jer je ona u teškoj i nezavidnoj 
situaciji s obzirom da se je morala brzo podizati, a u 
vremenima izuzetno teškim, te ze zbog pomanjkanja 
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vlastitog kapitala morala da se služi skupim zajmovi- 
ma. Mora se imati u vidu, da ona radi sezonski, svega 
nekoliko mjeseci u godini. Hotelsku industriju ne 
treba shvatati kao faktora za snašanje sve većih tere- 
ta, već obratno kao sredstvo za privlačenje stranaca 
i prema tome kao sredstvo za jačanje naše privrede. 
Ona se mora pošto poto osposobiti za daljnji život 
i treba izaći u susret molbi hoteljero da im se u ovom 
teškom času olakša breme uredbom koja bi za neko- 
liko godina odložila plaćanje njihovih dugova i sma- 
njila kamatnu stopu. 

Treba pristupiti čim prije osnivanju davno pro- 
jektovanog zavoda za kreditiranje turističkog ugo- 
stiteljstva jednim postepenim stvaranjem fonda za te 
svrhe, jer bi taj zavod, uz odgovarajuće zakonske od- 
redbe, bio efikasni regnlativ za pravilno i zdravo raz- 
viće našeg turističkog hotelijerstva. 

Osposobljeno Primorje za veliku ulogu turistič- 
kog centra prestaće da bude pasivan kraj i teret dr- 
žavnoj kasi i državnoj zajednici, a postaće aktivni 
faktor naše nacionalne privrede i veliko vrelo direkt- 
iii i indirektnih prihoda našeg narodnog gospodarstva. 

Meni je gospodo osobito zadovoljstvo istaknuti, 
što je gospodin pretsjednik Narodne skupštine pri- 
mio predlog da Narodna skupština u slijedećem mje- 
secu posjeti naše primorje, jer će to biti najbolja pri- 
lika, da mnogi od Vas, koji more niste poznavali sa 
svih njegovih strana, sa strane njegovih ljepota i n;c- 
govih umjetničkih, kulturnih i privrednih vrijednosti, 
sada u direktnom kontaktu s njim osjete njegovu 
pravu vrijednost, značaj i ulogu koju igra i životu 
naše domovine. 

Gospodo narodni poslanici naše banovine, a i sa- 
mo Ministarstvo trgovine, unosi svake godine u svoje 
budžete vrlo skromne cifre za unapređenje turizma. 
Ja moram da konstatujem, da ni te cifre nisu isko- 
rišćene u svrhe namjenjene. Banovine kojima je u pr- 
vome redu prepušten rad na unapređenju ove vrlo 
važne privredne grane, ovom pitanju ne posvećuju 
ni iz daleka onu pažnju koju to pitanje zaslužuje. 

. Moram istovremeno skrenuti pažnju, da ne po- 
stoji nikakva, uža saradnja, koja bi dala bilo kakav 
praktični rezultat, između Ministarstva trgovine i Mi- 
nistarstva saobraćaja, te parobrodskih društava na 
polju unapređenja turizma, ma da je po sebi jasno, da 
bez saradnje i koordinarnog rada u tom smjeru, ne 
može da bude nikakvih uspjeha. 

Barem za takvu saradnju i koordinirani rad ne 
treba budžetskih srestava. 

Može li se naprimer zamisliti, da se turizam 
uspješno razvija, ako politika unapređivanja turizma 
ne ide uporedo sa željezničkom tarifnom politikom, 
a stanje je danas nažalost takvo, da pored svih nasto- 
janja g. Ministra saobraćaja, u stvari olakšica onima 
koji putuju na more, opet nije dovoljno učinjeno, na 
veliku štetu i samog turizma i samih željezničkih 
prihoda. 

Gospodo narodni poslanici, more je izvor velikih 
bogastava svake države, koja je srećna da ga ima, 
more je velika i nepregledna njiva na kojoj se ne sije, 
ali se žanje, more su pluća kojima država diše more 
je neodoljiva privlačiva snaga kojoj nemože niko da 
odoh, more su vrata i put u veliki svijet, more je bila 
zanosna čežnja onih stotina hiljada naših neznanih 
.umaka, more neka bude meta naših pregnuća. 

Izjavljujem da ću glasati za ovaj budžet. (Živo 
odobravanje). 

Potprctscdnik Karlo Kovačević: Reč ima narodni 
poslanik g. Ferdo Sega. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanici, poku- 
šalo se ovdje uvjeravati da sadanje vrijeme nije po- 
desno za saziv Privrednoga vijeća. Moje je uvjerenje 
suprotno. 

Naš Ustav predviđa u članu 24., osnutak Privred- 
nog vijeća kao vrhovnu savjetodavnu ustanovu u svim 
privrednim pitanjima naše države i našeg naroda. U 
smislu te odredbe Ustava izglasan je hitno u ovoj Na- 
rodnoj skupštini i u Senatu Zakon o Privrednom vi- 
jeću, koji je objavljen u »Službenim Novinama« 25 
ožujka 1У32 br. 69., pa prema tome ima taj zakon 
pravnu zakonsku snagu. 

§ 19 toga zakona određuje: Najdalje za tri mje- 
seca od stupanja na snagu ovoga zakona Pretsjednik 
Ministarskoga savjeta sazvati će članove Privrednog 
vijeća na prvo zasjedanje. 

Gospodo uprkos tih jasnih odredaba zakona, mo- 
ram ovdje sa žalošću ustanoviti, da do sada niti su 
imenovani članovi Privrednoga vijeća, niti je Privred- 
no vijeće bilo do sada sazivano na zasijedanje, prem- 
da je već rok od tri mjeseca davno prošao po neko 
liko puta. 

U isto vrijeme sva je naša javnost zainteresovaiu 
na riješavanje privrednih pitanja i sav rad Kraljevske 
vlade kreće se oko tih pitanja. Pa i u međunarodnoj 
politici sva je pažnja posvećena privrednim pitanjem. 

Gospodo, sigurno je potrebno, da Kraljevska 
vlada pri riješavanju privrednih pitanja, saslušava 
i mišljenje pretstavnika privrede, a ja sam uvjeren, 
da to čini Kraljevska vlada ali ne onim putem, kako 
to propisuje zakon o privrednom vijeću, nego drueim 
pučevima raznim ad hoc sazvanim anketama. 

Budući je moje uvjerenje da u ovim, za cijelu našu 
privredu sudbonosnim vremenima, treba što više i vo- 
će saradnje sa pretstavnicima privrede i ove što više 
i jače privući radu oko riješavanja aktuelnih proble- 
ma, i to ne samo radi njihova poznavanja prilika i 
stvari, već radi toga, da se tim olakša odgovornost 
Kraljevske vlade kod donošenja njenih konačnih 
odluka. Gospodo, i mi ovde u Skupštini nismo u sta- 
nju da u detalju raspravljamo pojedina privredna 
pitanja t. j. detaljna pitanja o napretku naše tugovine 
obrta i zanata, naše trgovine i poljoprivrede. Svaki 
kraj naše domovine ima svoje probleme. A ja, kao 
narodni poslanik najvećeg središta privrede, grada 
Zagreba, grada koji najviše daje državi i banovini i 
svojoj općini, moram iznašati na dugo i široko sve 
teškoće pojedinih grana privrede, koje trpe na svemu 
silne nestašice, a moraju podnašati i sada već neood- 
nosive terete. Najozbiljnije uveravam i Kraljevsku 
vladu i vas, gospodo narodni poslanici, koji ptp nuvki- 
tim i sami mojega uvjerenja, da tako dalje neće moći 
ići. Mi moramo pomoći. Način kako bi pomogli, dr- 
žim, da je najpodesniji, da se bezodvlačno sazovu sa- 
mi privrednici u privredno vijeće i da u tom izvoru 
saslušamo sve teškoće i sve predloge kako da po- 
mognemo. Tu nema više odgađanja. 

Nadam se, da će Kraljevska vlada udovoljiti toj 
svojoj dužnosti. 

Gospodo, i ne čekajući saziv Privrednoga vijeća, 
hitna nam dužnost nalaže da pomognemo gde je ne- 
odgodiva pomoć potrebna. 

U prvom je redu potreba pomoći našim zanatlija 
ma. Teške prilike koje su snašle naše selo, najteže su 
pogodile zanatlije. Zanatlija je ostao bez novaca i bez 
zarade. 
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Ja nisam protivnik industrija sa stranim kapita- 
lom, ali sam odlučni protivnik industrija, koje oduzi- 
maju svu zaradu našem zanatliji. Tako ne smije se 
nikako dozvoliti obućarskoj tvornici Bata, da imade 
u cijeloj državi gotovo u svim većim mestimauz svoje 
prodavaone, i popravljaone obuće. To se mora bez- 
uvjetno spriječiti, a time povratiti zaradu obućarskih 
zaiiaili ja. I naša industrija strada, osobito radi po- 
manjkanja glavnica. Treba sve poduzeti, da se i indu- 
strija pomogne, jer će se tim pomoći stotinama hi- 
ljada zaposlenih radnika i njihovim obiteljima na- 
ravno da treba budno paziti da radništvo ne bude 
nigdje i ničim prikraćivano. Isto tako treba pomoći 
trgovcu, i taj je uslijed raznih zaštitnih uredaba zapao 
u nepodnosivo težak položaj. Treba i njemu pomoći, 
ako drukčije ne, onda bar takovim sličnom uredbom. 
Dužnost nam je da se brinemo i za podmladak naše 
privrede, zato treba podupirati sve ustanove koje su 
sbi postavile zadaću, da odgajaju i pripravljaju, našu 
mladež za buduće privrednike. Napose tražim izdašnu 
pomoć „Hrvatskom Radiši" u Zagrebu. — 

Gospodo, jedna vrlo važna grana naše privrede 
je turizam. Kod nas se turizmu daje premalo važnosti. 
Mi bi turizmom mogli dobiti silne milijone iz ino- 
štranstva. Mi imamo domovinu sa prirodnim ljepota- 
ma, kakovih nema nigdje drugdje na svijetu. Naša 
divna morska obala, otoci, šumom obrasle gore, pre- 
krasna jezera, slapovi, vinogradu! brežuljci, staroslavni 
dvorovi, mnogobrojna (ljekovita vrela i kupališta, a 
uz to plemeni! i gostoljubiv narod sa svojom slikovi- 
tom narodnom nošnjom. Sve to vuče stranca k nama. 
ЛИ moramo strancu pružiti mogućnosti, da on to sve 
može vidjeti i uživati. Treba izgraditi i ispraviti ceste 
i puteve za vožnje autom, jer stranac koji dođe že- 
ljeznicom, taj nije veliki potrošač, nego je onaj koji 
dođe k nama'u vlastitom autu. Moramo podupirati 
gradnju planinarskih kuća, a ja tom prilikom molim 
da se izdašno podupire novogradnja izgorelog pla- 
ninarskog doma na Bliznici zagrebačke gore Med- 
vednice. 

Gospodo, mi moramo podupirati i naš domaći 
obrt. Ja u mladosti kad sam zalazio u selo video sam 
kako "domaćice prave platno. Gospodo moja, to je 
davnašnje domaće platno i od njega dolazi reč pla- 
ćati. Tako isto, gospodo, treba da podupiramo i do- 
maću kožarsku industriju. Treba slati učitelje u selo, 
koji će naučiti narod, kako se radi da bi podigli naš 
seljački domaći obrt. Gospodo, ko je lanjske godine 
posetio zagrebački zbor, mogao je videti divne ra- 
dove koje su izradili naši obrtnici. 

Potprctscdiiik Karlo Kovačević: Gospodine posla- 
nice, vaše je vreme proteklo. 

Ferdo Šega (nastavlja): Nadalje, gospodo, mi 
treba За podupiremo zanatsku školu u Zagrebu. Za- 
tim da se učenici sa svršenom srednjom tehničkom 
školom, koji su sa uspehom svršili, mogu upisati i na 
tehniku. 

Žao mi je što nije ovde g. Pavlič, koji se oborio 
na kapital, da mu nešto malo odgovorim, u ostalom 
on će to videti. Gospodo moja, kraj Zagreba postoji 
jedno vlastelinsvo kojega vlasnik ima sigurno 1000 
dinara dnevno dohodka-, plaća svoje sluge koji rade 
Od 3 sata ujutro do 11 sati na veče, bilo to Božić ih 
običnu dan,"bio kišni ili lep dan, i ove sluge, moraju 
raditi uz plaću od 3 kile kukuruza., jedan htar mleka, 
jedan mah stan i ogrev i deset dinara ^ mesec.'Ja 
ću, ako me upita g. Pavlič za Ime toga vlasnika, ka 
zati posebno kako se zove. 

Gospodo, budući imam poverenje u g. Ministra 
trgovine i industrije, izjavljujem da ću glasati za pro- 
račun Ministarstva trgovine i industrije. (Udobravanje 
i pljeskanje.) 

Potprclscdnik Karlo Kovačević: Ima reč g. Melo- 
dije Cipušević. 

Методије Ципушеаић: Господо посланици, у- 
зео сам реч у специјалној дебатн буџета Мннистар- 
erua трговиие и ппдустрије н хоћу да нагласим у- 
кратко иеколико чињшпца, за које се najimme ин- 
тересује nam Јужносроијапац, парочпто с леие 0- 
бале Вардара, чији сам представник и ja. 

Госпидо, у uiamcM Крају me бани се земљорад- 
њом само село, већ и сии остали, оио занатлија нли 
трговац. Обрт у трговиш je слаб и трговац не мо- 
же занатом да оснгура сиоју егзистепцнју. Главпп 
артаклп у пољопрпвреди код нас јесу опијум н ду- 

•ван. AKO je једап од помепутпх артпкала стнцајем 
прилика пастрадао, или падом цена или од природ- 
них нешгода, парод иашега краја зпатно je пого- 
ђен n остаје гладаи за целу годину. Услед слабе це- 
не, производња дувана код нас je пала на миии- 
мум, што не бп требало да буде, јер иаш дувап je 
no квалптету пајбољи. Молнм г. Министра трго- 
вине, да обрати пажњу na то, n настоји код Kipa- 
љшске владе, да се пусти слободпа трговина дува- 
na. 11а1)одпо пртставништао у прошлој годпнн до- 
нело je једап закоп, алн се у том погледу није no- 
могло у довољпој мери. 

Ulio се тпче опиума, хоћу овде са овога места 
да подвучем једпу важпу чш^вницу, a то je, да je у 
току прошле 1933 годпне, na пптервеацију nac no- 
сланика ca Југа, тадањи Министар трговише и mi- 
дустрије г. Илија Шуменковић, у сагласности са 
Крал.евском владо.м, решио једио болпо пптање за. 
nam крај, што су помоћу Иризада откупљенн erapn 
ci4jKiiiiii опиума, n гиме je наш пронзво1;ач помог- 
nvi ii спашен од матернјалне irpoiiacni. Али, госпо- 
до, itiije само то. Ретешем o откупу ломбардоваиог 
опиума од појединих банака, откривена je и чита- 
ва афера o злоупотреби, за коју кривци дапас одго- 
варају. Данас je name опнумско nuTaibe везано кон- 
иепцијом са Турском, на задовољавајућој базп 33 
nac, j ep према квалитету nam опиум je јачи « зато 
na сваасих 100 кгр. продатог опиума, мп дајемо пре- 
ма кваитптету 22' o кгр., a примамо вредпост за 
2G кгр. 

Kasao сам да je копвеицпја задовољавајуНа за 
nac. Јест, господо, али са жаљењем могу да кон- 
статујем, да je та копвенцнја остала само na хар- 
тијн, бар засад; јер према moj требало je да биро 
у Цариграду и код нас у Београду отпочне функци- 
ју и откуп од 1 јапуара о. г., што je цео јужни крај 
с нестрпљењем очекивао. Али, пажалост, тога још 
нема. И шта бпва, господо? Оставл.еп je nam бедаш 
земл.орадпик na мплост и немилост поједтшх екс- 
nepaia каргелисаипх (ј)абрика у Еврогш, да купују 
у бесцење тај тако важан артнкл, a после ra опет 
пама продају двестоструко скупл.е. 

Молим господииа Мшпгстра трговппе u ппду- 
стрнје a и целу Краљевску владу да обрате више 
иажњу na ггоменуто питање од кога завпси егзис- 
тотција целог једног краја n што upe дођс до со- 
луције. Јер, господо, ако се та конвенција ne реали- 
3yje, Турска, koja има довољаш бррј фабрика за 
прерађмвање тог артикла сав he свој опиум да пре- 
радп, a ми пмамо свега једну малу фабрпку за npe- 
рађивање, која може годишпјС да преради свега 
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1000 кгр,, опиума, a производња ое код иас крсће 
обнчио око 100.000 кгр. Због свега овога мишљења 
сам, господо, да се трговина опнума оставм слобод- 
на, да се дозволи слободаи нзвоз и верујтс, i осподо, 
ла ће наш произво1)ач добити за 1 кгр. опиума дуп- 
,io внше новаца иего данас. 

Ово подвлачим да сам за слободну т()говину 
опиума, јер данас када се цснс у Биропи i:pehy од 
140—150 фраиака, што ИЗНОСИ у дииарима 450, — 
код нас монополисали извозннк, фирма Фис Шалом, 
купује наш опиум за 180 дпнара кгр. то je жалосно, 
господо. 

Занста допошењем закона o заштити земљорад- 
ifiiKa ми смо помогли сел>ака, али трговца, a наро- 
чпто ситног трговца и занатлију остаиили смо бсз 
заштите, na чак дoнoшeIbeм тог закона, ситаи тр- 
гсвац je и погођен. Молим r. Министра тргоиине и 
нндустрије да учиип предлог КраљевскоЈ влади, да 
се узму у заштиту исто rai<o како мали трговаи 
гако и заиатлија. 

Изјављујем да hy гласати за буџет. (Одобрава- 
ibe и пл>ескан>е): 

Потпрстссдппк Карло Ковачевии: Има реч 
г. Милош Дрвтошћ'. 
Милош Драговић: Господр народни посланици, 

ja немам нгамеру да научио разлажем сукобе марк- 
сизма и капитализма као што je то чииио један од 
гошоде предговорника, али могу да констатујем да 
je практачна рада>а Мшшстарства трговине н ин- 
дустрије до сада бнла, са једиим малнм нзузетком, 
веома неактивна у помагаљу и развијању иаше тр- 
говиие, зататства и индустрије. Дакле са малим из- 
узетком то морам подвући, јер je збиља било у 
томе миипстарству од уједињен.а до данашњег даиа 
и иеколико активних људн, који су схватили у пу- 
пом стклу речи све тешке и претешке задатке о- 
вога министарства. 

Наше Мннистарство трговиие ne води рачуна 
o нашој трговачкој грани варочито у погледу из- 
воза. Ми иемамо снстематскн о^гапнзовашу службу 
na страним пнјацама, иити пропагаидистички рад 
за наше иродукте. Не поклања се довољно паж11)е 
уређењу службеинх агеитура, да би се наши при- 
вреднн продуктн који имају карактер нзвозног ар- 
тикла могли да пласирају под иовољним условнма. 
Ja нмам једа« прнмер где су нам Румуни почели 
да коикуришу у Солуиу са својом ситном стоком, 
која je no квалитету била бо.^а, a no цени бпла је(|)- 
тинија. Нашп пзвозпици иалазе се пред опаспошћу 
ОД ове копкурепцпје н бојећн се да пзгубе ову пи- 
јацу, били су се организовали у погледу извоза cio- 
ке из Румуиије у памери да опемогуће Румуне да се 
појаве na солунскоЈИ тржпшту као директпи npo- 
давци. Међутим када су наши трговцп Beh бпли по- 
куповали стоку у Румуппји код nac се у Минисгар- 
ству трговине нашло за потребпо да им забране да 
пзвозе стоку пз Румупије na солупску ппјацу, no- 
што њихона трговачка вештппа у погледу OCBUJ i- 
и,a nnjana пије шаишла na схвагапЈе na шадлежпом 
месту. To није ппкако чудо кад чпповлпцп са бпро 
кратскнм схватап.нма хоће да воде трговппу. 

Да видите тек, како изгледа паше турпстпчко 
одељење које прнпрема све публикацпје које су 
намењоне пропагапдп пашег турпзма. Једпа књига 
коју je издало то одељење, иосн наслов „Ла Сербп 
ди Сид", Тамо сам nainao И то, да се источпо од 
Прпзрена на девет километара палазп мапастпр 
Грачапица, a дал.е од њега налазп се рудппк Ново 

Брдо. Господо, то je књига издата na француском 
језпку n има да служп турпстпма из ппостранства. 
Mu хвала Богу зпамо пашу reorpa(|)njy и зиа-мо да 
je Грачаинца и Иово Брдо код Приштипе ане код 
Призрепа. A замислите једпога Фрапцуза који пу- 
тује no нашој земљп, служећп се овом кн>И1'ОМ K^O 
путово!)ОМ кад тражн Грачапицу и Ново Брдо код 
Прпзрепа! 

Друго, господо, ми имамо данас аутобускн сао- 
opaiiaj који je, no закопу o прешошењу послова на 
бапске управе, првнет na падлежност баповина. Ка- 
да се радп o регулисању саобраћаја na територијн 
једпе баповине, ту нема тешкоћа, али када се радч 
o регулисању аутобуског саобраћаја na једиој лнни- 
ји која прелазн из једне бановпне у другу онда то 
nnje довољио да се no томе   питаП)у   шоразумеју 
ове две баповппе, nero ту треба да решава Мини- 
старство. Нпко псма пишта против тога да решава 
Мнпистарство трговпне, алн нмамо у пракси једну 
другу сгвар a то je да се ту умеша и Мшшстарство 
cao6pahajai,  односпо дирекција  држав1гих  жолез- 
пица.Давање  аутобускпх  копцесија  n   аутобуског 
caoopahaja уопште npenecenn су искључиво у право 
располагања Крал>евским баноким Јттравома — тр- 
говипско-пидустрпјском оделењу. И сада разумсм 
опде где Бапска управа има да изда концеснју за 
једпу аутобуску лппију na својој теркторији, < ne су 
ту аутоиомне, Али где се две баповиие сучељавају 
и где једпа аутобуска липнја има да прелази преко 
две бановипе, одлуку o томе треба да донесе Ми- 
ппстарство трговпне. И пајзад нека буде надлежно 
и Минпстарство трговине, али има пажалост и јед- 
на друга ствар: Несамо да o томе треба да реши 
Мпппстарство трговине, nero се у то још меша и 
днрскцнја државпих железннца и докле она не да 
свој благослов, дотле се та линпја ife може да одо- 
бри. (Чује се: To je право!) Добро нека je право, 
a,m опда то треба саобразити закону и казати да 
Генералпа дпрекцпја пма то право. na ако je закоц 
нека тако и буде, али да се пеким адмипистративиим 
путем то решава, то пикако не може бити на своме 
месту. 

Ja, господо, мислим да наше занатство данас 
преживљује најтеже момепте n да je ono на пуг\- 
потпупог уппштења. Нарочито хоћу да подвучем 
да je ред кројачкп и Обућароии потпупо упропаш- 
hen и да му прети дсфппитивпо руиппрање. To до- 
лази услед ове „шшетпе" политике коју води наше 
Мнппстарство трговине и ппдустрије које уместо 
да заштити паше занатстпо n породнце пашнх за- 
патлија, те чегтптс људе који су важан фактор у 
пашој земљи, Министарство je сматрало за потреб« 
но да иаш свет добпје јесјјтипу обућу макар и no 
цепу жртавз стотппе хил>ада члапова породпца на- 
innx запатлија. Јер када се „Батп" даје псограииче- 
na концесија n када има филијале no свима крајеви- 
ма паше државе, прпродпо je да он може да продаје 
робу no ниској ценп, јер има рачуна пошто на це- 
локупак свој рад и трговање плаћа државп свега 
100.000 днпара порезе, a 40.000 породпца занатлиј- 
скпх пропадају и умиру од гладп. Узмпмо да <су иа- 
ше заиатлије плаћале просечпо пајвпше no 100 ди- 
нара годпшње порезе onu би давали годишње држа- 
ви najMaibe 4 мплиона дипара, a Бата пла^а свега 
100.000 дпнара! Дакле државпн приходи су умање- 
ни и паше запатлпје упропашћепе. Ово ће исто бп 
ти u са пашим кројачким запатлијама. A ja мнслим, 
господо, да треба истина да тежпмо да се јефтпно 
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обупамо и облачимо, али да то не иде на штету жи- 
витие егзистенције иаших занатлијз. 

Не могу да пропустнм ову прилику a да са о- 
вога мсста не констатујем да Закатскг банка поди 
политику против интереса нашега заматског савеза. 
У овоме времену тешке депреснје и велике оскудице 
у нгроду, Занатска баика уместо да олакша давање 
коедита занатлијама и краткорочне кредите пре- 
твори у дугорочне да им да могућиости да постспе- 
но исплатс своје дугове, она води политику која je 
Hs штету занатлија. Алн зато очг нма новаца ла no- 
диже луксузне палате у Београду, као да joj je то 
циљ и задатак a не да у овоме тешкоме времсну ие- 
cpelie и немаштнне која влада у целоме свету a на- 
рочито код кас, пружн стварну помоћ нашим закат- 
лијама! 

Ja мислим, господо, да г. министар Деметровнћ 
без свакс сумње својим радом у колико га ja знам 
нарочито кад je припремао да донесе закоп и ли- 
квидира аграрну реформу, ja верујем да he ои и ои- 
де као енергичан човек предузети одлучие мере и 
то мере које режу, да заштити нашу домаћу инду- 
стрију, и да провери тачно која je домаћа ииду- 
стрија a која ради са страним капиталом. Али ja 
сам "уверен и пред вама понавл>ам, да неће он то 
хчииипи, баш због тога што му вн то ие дате. (При- 
говори ća деснице). Ko се cclia ссднице одбора за 
шквидадмју аграрне реформе, on he то потврлиш. 

Ja бих молио, — ако огтозиција може да молн, 
— и' учшнно бих једну сугестију у томе прапцу да 
се донесе закон o заштити заштлија, обртника и 
ситних трговаца (Одобрпваи.с) ircro апако, као што 
je донет закон o заштита земл>орадника, nouiro о«и 
ланас прежнвл>ују најтеже момепте јер интн нмају 
потрошача иитн имају кредита н немају могућности 
да( прибапе ии најпотребнија срерства за одржаи.е 
егзкстенцијс 

Ja се надам да he г. Министар грговине и инду- 
стрије (схватити суштину овога важног питања н 
посветити му сву своју пажп.у јер je у толнко то по- 
требније, кад сте донели закон o измени закона с 
непосредној порзи, no коме се према броју одел.е- 
ii.a стаип и радње опорезује тај сталеж, кад му je 
цржава наметнула теже терете, треба да лржава бу- 
ле и хумаиитариа према том сталежу и да им ради 
социјалне правде реши да могу » онн своје дугове 
да регулишу на дужи ииз годипа са ман.ом кама- 
том. ГОлобраваи.е na левици), 

Потпрстседпик Каоло Ковачевић: Рсч има na- 
po/um по-слашик г. Милан ДоброиА. (Ннјс ту.) 
Реч има  irano/un' послашж г. Мнтз Hca«oBnii. 

Мита Исаковић: Господо народни посланици! 
Приликом доношења закона и уредаба o заштитн 
земл,оралиика, Мииистарство тргоитго и шгдустрн- 
је врло je мало обраћало пажи>у на поједине про- 
irooe закоиск-е, који се одкос« на трговину, UITO да- 
иас штетмо утиче поред трговине и иа општи кре- 
дит, a нарочито ira иовчаие заводе. 

Ja hv се због KpaTKohe впемена дотакпути неко- 
гнко копкретпих случајева. Цела Народиа скуптти- 
иа са КралЈевском владом стала je na гледиште да 
треба no-Mohu сел.аку — земл.оралт1ку, али Tie на 
штету осталнх сталежа, и сасвим убити Mol)vco6iro 
повервње које je потребно за развмтак прнвреде 
И трговиие. 

Morv се чниитн приговори трговцима и трго- 
иики аоти без трговтгне пе.ма папретка mr у јелпој 
фжави, a за доказ нека нам послужп Велика Бри- 

танија, која je постала велпка и сважна помоћу тр- 
говаца. Да би се повратило noBepeibe, трсба свако- 
ra поставити иа своје место, трговац који je no за- 
кону протоколисао фирму мора остатн трговац, a 
ие чим стицајем прилика и неспремом пзгуби свој 
капитал, он се одмах обрати созојој општини да му 
нзда увереи.е како je земл.орадник, пошто сви тр- 
говци у унутрапп^ости нмају зираше земл>е. 

Господо, ja сам био трговац 60 годииа н сада 
какосам се повукао од посла, могу добитн увереље 
no закопу да сам земл>оделац, пошто претежно жн- 
вим од земље. 

По казипан.у г. Аидрије Радовића, који je у 
Аграрној банци, једаи je дужпик узео зајам од 
Аграрне банке марта 1932 године, и до данас вије 
дао ни интерес mi отп.гату, a сад тражи да му се 
одбије 24% na да плати дуг. Г. Радовић каже да 
оваквих случајева нма много. 

Оно што je шјгоре no привредни креднт и у- 
зајаипо поверење, то je фиктшна продајз и деоба 
имања међу сродагицима, које се сада увелико 
практикује. 

Скрећем пажњу г. Мтгистру да je расписом г. 
Мииистра ([»iitairciija наређено пореским властима 
да порежу новчашим заводима и оиу камату, која 
ннје наплаћена и која се може бптн никако nehe ни 
наплатитн, a која no трговачком закону не сме ући 
у биланс као приход. Молим г. Министра да узме 
новчапе заподс у заигпиту прот1гв овог наређења као 
иеза1<01гитог.     t 

Да би се повратнло поверење иужно je да се у 
Заком n Уредбу o заштити земљора/дника унесе од- 
редба да онај земљорадник, којн xohe да се кори- 
сти тим законом има прећутну хппотеку на своје 
irMaibe, докле дуг ne нсплати. као тто je то бнло 
код Ликвидационе башке. 

Најзад, гтоново молим г. Мишгстра да прн из- 
ради закоиа н уредаба o заштитм земљорадника 
обрагли пајвејју пажњу na заштиту трговине и кре- 
дитиих усганова, како би се тезаурирани повад пу- 
стио у cao6pahaj и тнмс помогла м трговина и нп- 
дустрија. 

Изјавл>ујем да hy гласатп за буџет. (Одобрава- 
ibe и пл>ескап>е). 

Потпретседипк Карло Ковачевнћ: Има реч na- 
родцн послапнк г. Младен Лисавац. 

Др. Младен Лнсавац: Господо народни по- 
сланици, за време 'ове буџетске дебате, кзрочпто o 
овоме ресору, пало je ca више страна пригоиора n 
предлога да се избаце странн нплустријалци и да 
се омогућн пашим домаЈтм индустријалцима и за- 
патлијама да нзра}јују и снабдевају робом nam на- 
род, да би на тај пачин сва корнст од тога рада о- 
стала у земл.и. Господо, ако не нађем onaj правм 
разлог и узрок, зашто то mije бпло до 
сада Morvhe, нећемо mi од . сала пикад мо- 
hii то поправитп. Свака домаћа ипдустрнја 
може се врло лако остварити п пзвести 
домаћим капиталом. Упита11сте ме. na откуд иам ка- 
гштал? Обртии капитал, који пам je потрсбан. има- 
мо и врло лако га можемо наћи. Сваки сс обргни 
капитап иоже ствооити еипсијом. За сталии се ка- 
питпл не може nahii смпсија. He може се поди)ш 
фабрика и гагсталације фабричне без неког извеспог 
ефективног новца илн без шекаквота зајма, али о- 
бртии капчтал, да се у погон ставе фабрнке и ин- 
дустрија, може се Hahn лако, јер оне иалазе извор 
и покрнће у onoj роби, која се израђује, и која се 



72G XXX РЕДОВНИ  СЛСТАНАК — 9 МЛРТА   1934. 

ставља у промет. Ако се нока фабрика подиже у по- 
ловици сопствеиим новцем и сопственим срсдстви- 
ма у половицу хнпотекарким зајмом који je хипо- 
текарно потпуно осигуран — јер he вредети Gap по- 
ловину нисталација и грађевни матернјал фабрикс 
која се подиже, — онда, у TOM случају, ако имамо 
довол>но домаћих сировииа, ако имамо доволуно до- 
Malie радне сиагс и ако имамо дрвол>но погоиског 
материјалз, угља и мазива, ми ћемо лако моћи ту 
(јјабрику ставити у темај. 

Оио UTTOice буде нзрадило у фабрикама, na би- 
ло то кожа, вуна, кудеља, лан, дрво или руда, било 
TO предиво или тканииа, то ће служити као подлога 
и снгурност за one ковчанице које се иа тој осно- 
ви издају. Тако су све емисионе баике и иастале, 
тако су се развиле фабрике у свету. Оие су се раз- 
виле кад су се почеле развијати фабричке   ииду- 
стрије, a то je било онда кад су се пронашле прве 
napne машппс. јер npe парппх машина mije било тпх 
фабрика, пошто се све радило руком и алатом. Би-. 
ло je велЈжих запатлпја код којих су моглп нматп 
10—20 помоћника упослепих, али иије билб фабри- 
ка које би радиле са 1000 радппка, где машински 
noron запослује толнки свет. 

Господо, иаша емпспја je стога иезгодна што 
ie т^говину и индусгрију обухватпла заједно. Трго- 
nnna nama узпма n пЈтмастрапп   матерпјал п'на ос- 
пову тога туђег матерпјала, onn пздаје своје пов- 
чаиице, тако да папрпмср наша Иародпа банка има 
у своме поптфел>у псколико стотина милиопа мени- 
ua којима je подлога ту1)а роба, роба која je донс- 
сена из Аустрије, Чехословачке и Енглеске, a најма- 
ње таква роба која je израђена пз натпег домаћег 
материјала, у нашим домаћим  фабрикама и патом 
домаћом ралпом снагом. Према томе, госполо,   др- 
жпм, да бн ту требало нешто поправити. Требало би 
ту емнспопу фупкцпју name Народпе банке прилаго- 
дити овим нашим домаћим приликама, a да je то 
потребпо вндите no томе, што су и лруге државс, 
које су иначе папредтпе од name, као што су Се- 
вероамеричка   унија,. Чехословачка и т. д.. тто 
cv   и    one     нашле    за    потребпо   да    CBOJV    е- 
мпспју      саобразе    лапаппипм    прилпкама.    Пре- 
ма    томе    je    n    Рузпелт    својом    акцијом    у- 
чинио    те    ie    cnvcnio    вредност    долара,    као 
IIITO зпате, na 50 n петто вптс процепта a »i Чехо- 
словачка je то урадила, na би TI мп требалп да ура- 
димо neniTO, алн ne да спустпмо вредност дштара, 
пего да излпојпмо ono   што je сада   v валутн не- 
здраво од опога што можс да буде здраво. na сс 
буде свако за себе самостално развнјало. To сам 
дакле пмао да напомепем да се ne бп чудили за- 
тто се nama домаћа  индустрија ne развпја.  Да 
би  се  nama   домаћа  ппдустрпја  могла  пазвпјатп 
треба npe свега провести мопетарпу реформу на 
оној осповп ко i a може послужити том цил.у ла 
се може развпти здрава домаћа индустрија ■из до- 
маћег матерпјала домаћом рапном спагом. To сам 
имао да кажем. Гласаћу за овај буџетски предлог. 
(Пл.егкап^ и одобравап>е'). 

Потпретселипк Карло Ковачерић: Реч има in- 
пол|чи послаипк г. Rpanwo Аврамовпћ (Гласпвп: Hnie 
TV") Господин Боанко Аврамовпћ mije ту. Има реч 
г. Влало Спахић. 

Владо Спахнћ: Гогподо паполпп послапипп. 
коитика. ако \е позитивна. ona ie увек потпебпа И 
Kopnena, јер добар преллог, добап савет, ма с Koie 
страпе и од кога год дотао, добро je дотао. По- 

зитвна je критика опда, када тежи за тим, да се 
извесно стање поправи, промепп na бол.е, т. ј. ако 
je критика руковођепа том жел>ом, да припомогне 
повол.ном и добром решењу проблема и питања, 
која се појављују. У овом смислу спрам својим 
опажањима и скромним силама, говорићу o буџе- 
ту Мпппстарства трговипс и ппдустрнје. 

Мипиотарство трговипе и индустрије има ие- 
обично важну задаћу, да буде заштитник привред- 
них редова запатства, трговипе и нндустрије и да 
водн рачуна o свим потребама тих редова и да 
тражи начина, како Iie се са највише резултата no 
cTiihit успеШан рад ових привредпнх редова. 

Спгурпо je господип Мппистар као n ми пстог 
мишљења, дабуџеткзђопМинистарсггвани из далека 
ne одговара својој сврси, свом задатку, јер je су- 
nnme малешан да бп могао испунити one задаће, 
које се том Министарству стављају у дужпост. Ja 
liv сс у пеколпко речи осврнути na cTaii>e поједп- 
пих привредних редова, које има да штнти то Mn- 
ппстарство, као n na мере које би се имале ппеду- 
зети у пптересу   тих   привреднх грана.   По броју 
својих припадника и no њиховом социјалном зна- 
чају, занатство свакако претставл.а један пеобичпо 
важан привредпи ред код nac. Hame запатлије су 
биле оне, који су у пајтеже    доба допрпнеле свој 
обол пашем привредпом    ослобођењу од туђина. 
Прппадппцп 11>пхорих редова су у свима крајевима 
наше отаџбине играли врло видну улогу и у на- 
цпопалпом n у културпом погледу. По свом вели- 
ком броју опи имају својс велико социјално зна- 
чење. Неминовни je иптерес и национални и еко- 
помскп, да се занатлије као претставпицн средиЈег 
сталежа одрже, као самосталпе екопомске једшш- 
це, да се ne пролетеризују. (Тако je). Зато je na- 
ma задаћа да уочпмо љпхове најнужније потреое 
n да настојимо свпм снлама, како ћемо им опста- 
пак обезбедпти.    Дапас у чптавом свету запатскч 
сталеж преживљује тешке дане, јер има да води 
тешку   борбу са фабричком конкуренцијом,   која 
ради уз мпого поволЈПпје услове и где машинскн 
pnn. у главпом замењује ручну спагу.    Има изве- 
сних запата   којп због промене укуса    муттепип 
данас ne могу да опстапу, тако например абаџије. 
домаћи кродачи, ципелари, столари ит.д. MehyTiiM 
свакако мора ићи name настојање за тпм, да се и 
ти стари занати,   који пемају право   полЈе рада, 
поилагоде потребама данатњег укуса, да се  рс- 
формирају и модерпизирају и да им се na тај на- 
чин омогући егзистепција. To се може постићи сп 
naJBiime успеха одржаваљем стручпих теча{сва,  у 
којима  бп се парочита  пажп>а посветила технич- 
ком усавршавању занатлија, a исто тако и њихо- 
вом комерцијалном образовању. Данас при Миии- 
старству постојп заиод   na унапређењу запатства, 
који развија свакако благотвоппо деловање, одр- 
жавајући у појединим  крајевпма Tenaiene, у  ко- 
јима се занатски помоћници и мајстори спремају 
за успешан рад. Ти би течајеви требали да се одр- 
жавају у тто BeiieM броју,  iep he се само на тај 
начин техничким н комерии.јалним спреман>ем na- 
me занатлије моћи оспособитп за тешку утакмицу 
са фабппчкпм радом.    Међутим поред техничке n 
комерцнјалпе спреме занатли!« морају бити снаб 
девепе повол.ппм кредитпма. У том погледу данас 
можемо да забиљежимо знатан успех откако je о- 
снована занатска банка. Једап од првих услова sa 
успешан рад правих занатлија je из.једначен>е у« 
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слова рада у свима крајевима nauie отаџбине. До 
још прије двије године дана постојали су v noje- 
лниим подручјима потпумо разни законски пропи- 
си. Док je у ггредратној Србији занатом се могао 
Павити само onaj, који je положио мајсторскн ис- 
пит, дотле се je у предратној Босни и Херцегопи- 
iiH занатом могао баиитп сваки onaj, који je бно 
нзвесно преме ita занату, a ипје морао полагати 
нспит, у доказ своје стручне спреме. МеЈ)Утим од- 
како ie ступио на снагу Закои o радњама од 5 
иарта 1932 године, од тада су изједначени условн 
рада у свима крајагшма, што значн зматан корак 
папред у израћивању сталешке свести. Тим зако- 
иом су предвиђене и знатне погодпости у циљу 
унапређивања радиности у земл.и, само нажалост 
тај закон, који предвиђа читав низ правилника, до 
сада je остао непотпун из разлога, пошто велики 
лио тих правилника mije израђен, јер je додбљен 
иеобичио мален број персоиала тог Министарства, 
које има да ради на том пољу. 

Да се омогућн што nehe пол^е рада, заиатли- 
јама, свакако би било потребно, да се поред одре- 
даба' закона o радњама и v закону o Државном 
рачуноводстпу донесе одредба, да се занатски ра- 
лови искључиво поверавају само занатлијама, што 
данас пије редопмо случај, јер се ти радовн пове- 
равају већином предузетницима, који занатлнјама 
лају" само малу зараду, занатлије искоришћавају, 
Међутим, главно поље рала иајпажиијпм граиама 
занатства даиас je уско везапо са подизанЈем гра- 
Невне делатности, јер се ту пружа прилика скоро 
свнм модерним занатима да учествују у раду. У 
том цил.у свакако je преко потоебио, да Државпа 
Хипотекарна банка настави својим радом na дава- 
њу хипотекарних зајмова и да тиме уклони сигур- 
fiiiM путем велику пазапослепост, која ииаче вла- 
да. Нарочито je потребио, да се у што Behoj мери 
дају хипотекарни зајмови барем v оиим крајевима, 
где се до данас нијесу давал у Behoj мери, и да се 
на тај начин подигне раднност тих крајева. 

За наше трговачке артикле гдје na првом ме- 
сту долази Bohe, шл.нве, јабуке, л>ековито бил.е, 
стока коже, духан и сличпо, свакако je потребно, 
да ce'iiiro боље организује извоз трговине и да се 
нашим извозницима пружн могућиост да се упозиа- 
JV ca потребама дожава, у које се иаши извозпи 
артикли упажају. И у томе погледу. управо за- 
хваљујући настојању дапашњег Мипнстра трго- 
вине, учин.еио je Mfroro подизањем завода за 
сполјНУ трговниу, који данас служи као обичнп 
ннформациоио место свим нашим извозницима'и 
који предузнма све потребно у цил.у форсирања 
машег извоза. 

Једна врло важма nama привредна грана, im- 
дустрија, која преживл.ује данас свакако тешке 
дане из истих разлога као и остале привредпе гра- 
не, то je радп падања коизумне снаге иашег по- 
трошача, a поред тога ради orpaFiH4eH,a на која у 
иојединим државама nam извоз наилази. Једна 
од најважнијих наших ипдустријскнх грана je mi- 
дустрија дрвета, која још и сада ocjeha тешке по- 
следице руског дампинга и контингетирања увоза 
v појединим земљама. Свакако name настојање 
иора ићи за тим да се оправданим захтевима н 
те припредне гране у колико су omi у опттем при- 
вреднбм иптересу, изаће у сусрет. јер иначе н код 
иас прети опасност да he иастатн jom у већем бро- 
ју незапосленост, која може да се претвори у je- 

дно тешко социјално miTaibe. 
МеНутим овај тежак положај ових свих трију 

привредних грапа свакако се своди Ha првом мје- 
сту na CMaibHBame и слаблЈенЈе куповне cnare глав- 
пог потрошача, сел.ака. За то сва nama настојања 
морју нћи за тим да подигпемо куповпу спагу no- 
трошача сел.ака, алн у исто доба ла тражимо na- 
чин, како би се интереси свих привредпих редова 
могли довестн у склад и да ударимо сигуран пра- 
вац једној сигурпој привредпој политици у којој 
би се водпло озб11Л)Пог рачуна o потребама свих 
привредпих грапа, a да се папусти досадашња не- 
сталност оних, који су воднлн нашу привредну 
политику и фаворизирали данас једно, сутра дру- 
ro. У цнл.у постигнућа коордипацијс свих овпх 
привредпих иптереса, предвићено je осннвање 
Прнвредиог -савета, у комс бп били заступани 
представницп свих привредпих редова, који бн у 
међусобној сарадњи ималн да изгладе no могућ- 
иосри све колизнје нитерсса поједипих привред- 
них редова и који би нмалп да уклопе све оштрн- 
це, које у тим редовима постоје и који би изпо- 
сили своје копкрстпе предлоге мјеродавпим којн 
би водили рачуна o потребама пародне прнвреде, 
a ne o потреба.ма појединаца. Дапас Привредни са- 
вет постоји скоро у свим земљама. Његова потре- 
ба je и код нас с пајмеродаттјег местл јасно до- 
кументована neli у првој сесији иате Скупштине, 
и ja сматрам да je nama дужмост, да учшгнмо што 
je потј^ебпо да се упЈ^аво данас, где постоје толи- 
ка трвења међу појединим привредним редовнма 
прнступп оснивању овог важног форума. 

Jom бих имао да споменем јсдну иарочиту при- 
вредну грапу, која има све услове, да се код пас 
развије, a ro je туризам. Ja употребл.авам хотнми- 
це овај израз нидустрнја туризма који се дапас 
врло често употребЉава за туризам, који може да 
се развије само у оним крајевима који су благо- 
словени природним лепотама, a снгурпо je мало 
крајева којн у себи имају све те услове. као што 
je то nama Отаџбина, која се с правом иазива дру- 
ia Швајцапска. У иашем Миипстарству трговнне 
постојн већ отсск за туризам, који успешио ради, 
a ja бих само желео да истакмем потребу, да се 
са стране меродавпих овој важној грани посвети 
највећа пажи>а, јер ћемо поднжућн ннтернационал- 
mi туризам омогућити странцима да упозиају name 
прпродне ЛЈепоте и да се ma лицу места увјере, 
како су само пусте бајке све one пеповолте при- 
че, које се у иностпанству o нама сервирају. Ме- 
ђутим he се све BehHM развојем туризма иашнм 
домаћим привредницима омогућити све већа н си- 
гурнија зарада. Зато je потребно да се поднжу 
модерни путсви, да се подижу пристојни хотели, 
и да се у сваком погледу настоји да се удовол>и 
потребама туристичког света. Уважавајући све тто 
je у том погледу учинило Мнинстарство тргоиппе. 
ja само искрено желим да се у том погледу н па- 
дал.е пастави, јер he се тиме извршити једпа ве- 
лика привредна и национална задаћа. (Живо одо- 
бравање). 

Kao што сам пагласио даиас сви прнвредшти 
преживл.ују тетке дане. To mije само појава код 
иас, пего у чнтавом свијету. МеГјУтим ми, који смо 
бпли увијек претставници средњег сталежа, који 
сву своју привредну политику имамо да водимо у 
том правцу да остваримо и очувамо ситпе при- 
предне јединице, морамо да водимо рачуна o то- 
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ме, да та настојам.а пропедемо    и код свих при- 
предннх редопа. 

Ja сам, господо, са задовољством истакао, да 
je задњих годипа за nam занатски сталеж ca črpa- 
ne меродаппих фактора доста учињено. Ja сам 
подвукао велнке користи које занатски сталеж има 
од своје Занатске бапке, која je створена са вели- 
ком noMolin државе и државних институција. 

Међутим данас трговци и то нарочито ситни 
трговци иреживл.ују најтеже дане и то управо у 
кредитном погледу. Док занатлије добијају своје 
кредчте од Заштске баике, док већи трговци и ин- 
дустријалцн имају MorvluiocTH да добију кредите 
од Државше Х^нпотекарне баике, Народие Гкмгке, то 
код ситних трговаца mije слумај из разлога, nomro 
услови отплате тих завода у даиашње тешке доба 
ne могу да конвенирају ситним трговцима. Зато je 
сигурно сваки од нас себи ставио питање, на који 
бн се начин namiiM поштеним и честитим малим 
трговцима могло помоИи. Било je говора и o томе, 
да се оспује no узору Запатске бапке једпа трго- 
вачка банка, као mro постојп жеља индустријала- 
ца, да се оспује индустријска банка. Међутим, го 
сподо, xohe ли до тога доћп. то дапас ппко од нас 
не зна и свн смо   свеспн   тсткоћа   на   које би се 
НШШЛО код остварења тога плаиа, a ca друге črpa- 
ne ми CBii видмо,   да je трговац дошао у пајтежи 
положај пз тога разлога, UITO ne може да напла- 
ти своје потраживање (Тако je!), a међутим се од 
ihera тражи да своје дугове у потпупости исплати. 
Трговпн, који има-ју своја потраживап.а од зем- 
л>орадпи1<а, у смислу пове уредбе o заштпти зем- 
љорадника, ne могу доћи до подмире11)а тих траж- 
бина из разлога, тто je земљорадник из вишпх 
обзпра захцтићен. Требало га  je jom  рапије за- 
штити (Тако je!)    Шта више трговцп који нмају 
потражпвања од иовчаших завода, често пута  cv 
у положају да та своја ПСУгршпвањв me могу да у- 
ковчс.   За1 то je прека   потреба   да   се   водн   ра- 
чупа o томе,   да се n трговцпма   пружп   одговара- 
јућа зашшта n то само оиима, који ту заштнту за- 
служују.   По   мом   мишљењу,   господо,   земл^о- 
радни«    бн    требао    да своје   обавезе   регулише 
у 12-годитњих   оброка   као   тто   Уредба   пред- 
вн1)а.   Требело  би   тргавцима   n   то  ошш,   који 
су часовито у финансидским тешкоћаиа омогућити 
т.зв. средњерочне кредите т. ј. требало бн допети 
закопске проппсе, према којима би тп средп>и тр- 
говци ималн право да своје обавезе пегулишу за 
пеколнко годипа, рецимо у року од 4—5 годпиа. 
Тиме би се постигла једпа важпа сврха. a то je да 
се у ово тетко дапашње доба трговцн који су без 
своје кривпце дошли у reuiKofie, очувају и да им 
се na тај начип омогућн да преброде ову тешку 
кризу, јер je и до сада велпкн број трговаца, којп 
cv својом трговачком спремом    и честитим трго- 
вачким радом служнли као примјер, потпуно стра- 
дали. Када je створеп за Праштедилпу § 5, за Срп- 
ску бапку из Загреба § 6, опда безусловпо треба 
приступити у 12 часу спасавању и малнх трговаца, 
који то у пуиој мери заслужују. Ово трсба да буде 
једна ттролазна мера, да се исто опако као што се 
«0'вч. заводима oMoryhyje да у року од пет голина 
пповоле   асапацпју, да се и овом   малпм   човјеку, 
(Тако je!) који je увек у сваком погледу потпуно 
впшпо iCBoje дужкосл),    омогући ла1 преброди ова 
тешкп времепа и ми се сви надамо да je крнза веИ 
достигла врхупац и да ћемо смитл.сиим радом nac 

свију редом, једном рациоиаииом штедњом и у др- 
жавиим иадлсштвима n у самоуправама, a и иапшм 
властитпм газдинрствима nncTiihu даједанпутнасту- 
пе нормалпе прплике, што je сигурно жеља сваког 
праког патриотс. (Живо одобравап.е и пл^ескан.е). 

Потпретседиик др. Авдо ХасанбеговиИ: Реч 
има г. др. Стјепо Кнежевић 

Dr. Stiepo Knežević: Gospodo poslanici, nijesu 
sve mjere koje se prednzimlju za sanaciju u državnim 
finansijama. uvijek i bezuslovno opravdane. 

Jedna fiskalna odredba, trenutno i prividno ko- 
risna, može da u političkom pravcu utiče šteteno na 
javni život. Stpea je potrebno da se kod donošenja 
pojedinih odredaba finansijske prirode, pravilno oci- 
jeni naipriie, da li njihovo ostvarenje bezuslovno dik- 
tuju viši državni interesi, a zatim u kakvom razmjeru 
stoji materijalna korist koju te odredbe državi donose 
prema idealnoj šteti koju moeu da prouzrokuju. 

1 baš stoea se u praksi često dešava da se tre- 
nutni finansiski interesi žrtvuju trajnim političkim 
interesima. 

Da ovo objasnim jednim primjerom: U jednom 
L'iadu koji je nametima nesrazmjerno ooterećen, po- 
stoji više irodiin jedna korisna državna ustanove. 
Iako nema osobitoe razloća da se ta ustanovn ukine, 
neco nanrotiv svi razlozi traže da ona i dalje no- 
stoji, državna vlast je iednim DOtezom oera ukida. 
Nema sumnie da će takova mjera, preduzeta iz ne- 
znatnih fiskalnih razloira, pobuditi nezadovolistvo u 
eradanstvu i dati novoda nekih elementima da ie isko- 
riste u svoje cilieve. naročito oprla kada se ona ne 
nrimienjuie svuda jednako. II ovakom slučaju tre- 
balo bi zaista državna vlast da fiskalne interese žrtvu- 
je političkim. 

Л sada na konkretno nitanie sa ovo? mjesta, kad 
ne moeu drukčije da imam uspjeha. 

Po oslobodeniu osnovana je u Dubrovniku dr- 
žavna trirovačka akademiin. Teret koii je nslied ovo. 
ea nadao na državu bio je sitan, ier su onština i neke 
zadužbine izmirivale sve materijalne rashode, a dr- 
žava se starala samo o ličnim Drinadležnostima n■■;- 
Rfavnika. Kad ie iuna 1932 rodine provedena гес1п1ч-. 
riia škola, zatvorena ie od 2f) trgovačkih Škola sini,-! 
akadiMniin n Dubrovniku jedina škola takove vrste 
u ciieloi Zetskoj banovini. 

Malo zatim su sve redukcirane škole uspostav- 
ljene, a ostala je zatvorena samo trgovačka akademi- 
ja u Dubrovniku, koja je stolećima davals trgovvačku 
naobrazbu skoro čitavom našem narodu. Da daći, 
osobito siromašni ne prekinu nauku, odlučili su se 
njihovi roditelji na posebne žrtve. Pristali su naime 
da doprinose trošku za nastavnike oko 100.000 dinara, 
a Ministarstvo je odobrilo da se akademija vodi kao 
privatna (gradska škola) pod njegovim nadzorom. 

Ovaj novi školski namet na đake pobudio je ra- 
zumljivo nezadovoljstvo i postao je toliko težak da 
će daći prije ili poslije prinuđeni da prekinu nauku. 

Nekoliko dubrovačkih ustanova i privrednih or- 
ganizacija molile su, zajedno sa opštinom, da država 
preuzme trgovačku akademiju u Dubrovniku. A i ja 
sam u svoje vrijeme lično intervenisao kod Ministra 
trgovine g. Sumenkovića i sa senatorom g. Mićićem 
obratio se pismeno gospodinu Ministru Demetroviću, 
moleći da predloži amandman u Finansijskom zakonu 
kojim bi mu se dalo potrebno ovlašćenje. Ali je sve 
bilo uzaludno.  Zašto,  ne znam, ali moram  otvoreno 
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kazati   da  Dubrovnik bolno osjeća ovakav postupak 
prema njemu. 

Molim ponovo gospodina Ministra trgovine i in- 
dustrije da nade puta i načina da želji Dubrovnika 
udovolji. Ako bi otvaranje državne akademije u Du- 
brovniku za sada nailazilo na zapreke finansijske pri- 
rode, molim g. Ministra da barem skromnom pomoći 
iz sredstava koja mu stoje na raspolaganju ili iz re- 
zervnih kredita obezbijedi opstanak privatne akade- 
mije i tako oslobodi od vanrednili nameta đake i nji- 
bove porodice. 

Glasaču za budžet. (Odobravanje i pljeskanje). 
Pofprctscdnik (Ir. Avdo  Hasaubegović:  Ima  reč 

g. Ivan Lončar. 
Ivan Lončar: Gospodje narodni poslanci! Že lan- 

sko leto ob priliki pretresa proračuna ministrstva tr- 
govine in industrije sem s tega mesta opozarjal na 
težko stanji' ki je nastopilo v naši čevljarski obrti in 
industriji po osnovan ju tovarne čevljev Bata v naši 
državi. Letos je postalo stanje te panoge našega, gos- 
podarstva direktno obupno. Tekom zadnjega leta je 
tovarna Bata podvojila število svojih filijal, medtem 
pa je delo v svojih obratih v Borovem racionalizirali 
kakor zna to le brezobzirno tuje podjetje. S svojih 
1400 delavci mora napraviti dnevno preko 10.000 pa- 
rov obutve. Z veščo reklamo kateri že vsled pomanj- 
kanja potrebnih sredstev nihče v državi ne more bili 
kos^ se je temu povsem lujemo podjetju posrečilo 
pritegniti skoraj vso prodajo čevljev nase. In tako se 
redi ta tuj kapital v naši zemlji, medtem ko tisoči 
naših čevljarskih pomočnikov in delavcev ostaja brez 
posla in zaslužka in na tisoče pridnih in izbežbanih 
čevljarskih moistrov z obupom gleda na propast svo- 
jih delavnic. Ves kapital, skoro do zadnjega domač, 
ki ie vložen v to obrt in industrijo, propada in bo iz- 
publjen če ne bo kraljevska vlada, v zadnjem trenutku 
uvidela, da je nujna potreba zaščititi našo domačo 
delavnost in podjetnost. 

S propastjo naše čevljarske obrte in industrije pa 
ne  bo   samo uničen ves kapital  ki  je vložen vanjo, 
amnak   bo  ostalo  10.000  naših  delavcev brez  kruha, 
velika  Skoda bo zadela tudi vse   druge   panoere   na- 

ga gospodarstva in kar je glavno, tule podjetie bo 
dobilo  s   tem monopol za izdelavo čevljev v naši dr- 
žavi.   Ali   se. ni bati da bo potem izrabilo svoj mono- 
polni   položaj tako v poeledu cen kakor v noeledu 
kvalitete, ki kakor se splošno trdi že danes ni posebno 
dobm. Pa  tudi iz stališča državne obrambe, je centra- 
lizacija   snlošne gospodarske proizvodnje v enem sa- 
mem velikem podjetiu v mestu, ki  \- kakor Borovo 
V prav  blizu meje, skrajno nevarno. V slučaju izbru- 
ha  voine,   tako  tvornico z enim  mahom  lahko uniči 
sovražni   letalski napad in potem naša vojska ne bo 
imela nobene možnosti, da nadoknadi potrebno obutev. 

Potreht o  je torei  tudi  z vojaškega stališča, da 
obdržimo   naša   domača  podjclia.  da bodo  mogla  v 
-lučaju   sile   izvrševati  svoie  naloee.  Katastrofa, ka- 
tero   doživlja danes naša čevljarska  industrija pa bo 
zadcln   v   isti meri  tudi  naše usnjarsko obrt in  indu- 
strijo.  Že  se rovori. da namerava Bata sezidati v Bo- 
rovem   tudi  usnjarsko tovarno   kier hoče  bdelovaH 
vse usnje  kar ea za svoje čevljarsko obrt potrebuje 
In   dfi"  ie   dobil  že  dovoljenje  za  to  novo usnjarsko 
tovarno. 

Ne.p-lede na izrabiianie naših delavnih moči. ki 
se doeaja v tem nodietlu z brezorlmerno brezsrčno- 
sHo _ opozariam eosnodfl resodne^a ministra In 
ministra    za   socijalno   politiko   na   brošuro   Nikole 

Vlaškega iz Borova, posebno na navedbe o delavnem 
času, o delavskih plačah in o stanju tovarniških ob- 
jektov in zgradb, — govorijo vsi gospodarski, finan- 
čni in vojaški interesi naše države proti favoriziranju 
te tuje tvrdke, ki je s svojim dosedanjm delom i s 
svojimi metodami, pokazala, kako zna izrabljati 
svoj položaj. 

Ob 12 uri, gospod minister, vas opozorjam m 
strašni položaj naših čevljarskih mojstorov in podjet- 
nikov, na bedo in obup naših čevljarskih pomočnikov 
in delavcev in Vas prosim, da obrnete svojo posebno 
pozornost temu vprašanju in da zaustavite ekspanzijo 
tuje tvrdke »Bata« na vseh področjih. 

Tople besede, katere ste izrekli v svojem ekspo- 
zeju na naslov naše domaće obrti in podjetnosti, so 
porok, da boste tako vi, gospod minister, kakor tudi 
celokupna Kraljevska vlada, vse storili, da se reši na- 
ša domača čevljarska in usnjarska obrt in industrija. 
Zato bom glasoval za proračun ministrstva trgovine in 
industrije.   (Ploskanje). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasaubegović: Ima reč 
narodni poslanik g. dr. Vjekoslav Miletić. (Nije pri- 
Mitan). Reč ima dr. Ante Kuntarić. 

Dr. Ante Kuntarić: Gospodo narodni poslanici! 
Kako je vreme, koje mi stoji na raspoloženju vrlo 
kratko, to će i ovaj moj govor biti vrlo kratak, tako 
da mi neće biti moguće ni dodirnuti opće probleme 
trgovinske politike, a još manje specjalne, koji se 
odnose na kraj, koji imam čast zastupati. 

Smatrajući trgovinsku politiku kao rad države 
na području vanjske trgovine, dolazimo do konstata- 
cije da je i naša trgovinska politika determinizovana 
problemima opće svjetske trgovine. Suviše bi me da- 
leko odvelo da povučem paralelu između osnovnih 
principa, koji su vladali na polju spoljne trgovine do 
nastupa krize, koji bi period mogli nazvati periodom 
slobodne trgovine, a instrumente trgovinske politike 
— trgovinske ugovore po trajanju diuroročne, a sa- 
držajno sa klauzulom najvećeg povlašćenja, sa dana- 
šnjim periodom, koji bi mogli nazvati periodom naj- 
većih ograničenja sa nizom mjera i trgovinsko-politič- 
kih carinskih, finansijskih i međunarodnih, koji su i- 
zažvali upravo revoluciju u metodama vodenja trgo- 
vinske politike. 

Računajući sa tim činjenicama jasno je da je na- 
ša trgovinska politika određena j da je njen glavni cilj 
da se prilagodava odnosima, koji vladaju u svetskoj 
trgovini. Tu možemo konstatovati jednu povoljnu či- 
njenicu, da je naš trgovinski bilans aktivan unatoč svih 
teškoća sa kojima se naša, vanjska trgovina bori, i u- 
natoč toga da je mde.x cijena robe koju uvozimo, 
mnogo veći od onog koje eksportišemo. 

Kada bih hteo da govorim o svim ovim kompo- 
nentama, koje djeluju bilo na njezino aktiviranje bilo 
na njezino ograničenje, mogao bih se dotaknuti broj- 
nih problema, zašto ovom prilikom nemam dovoljno 
vremena. 

Ja bih bio slobodan da samo nekoliko reči ka- 
žem o finansiiskim merama, koje mogu povoljno ili 
nepovolino djelovati na aktivnost naše sooline po- 
litike. Ugledajući se u primjer nekih zemalja Engles- 
ke, Sjedinjenih država Amerike, republike Čehoslo- 
vačke, čuju se kod nas glasovi da bi trebalo valutar- 
nam operaciiama, devalvacijom našeg narodnog novca 
omogućiti aktiviranje spoljne trgovine. 

No ovdje moram odimh da učinim jednu kon- 
stataciju, da ono što su učinile te zemlie. to smo mi 
već proveli. Napred navedene zemlje imale su vred- 
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nost novca vani voću nego u zemlji, i da smanje vred- 
nost svoga novca vani, oni su devalvirali svoju valutu, 
da bi omogućili svoj izvoz. Kod nas je drugi slučaj. 
Naime vrednost novca u zemlji je mnogo veći nego 
vani. Vrednost našeg dinara van je normalan. Naš 
dinar prema vani devalviran je za 28.50% (prim). To 
nam omogućuje izvoz. Vrednost novca u zemlji je 
velika s razloga što novca nema, on ne vrsi svoju 
funkciju, on je tezauriran i privatno i po bankama. 

Dakle mi za sada ne trebamo provoditi nikakve 
valutarne operacije da bi pojačali naš izvoz što bi 
trebalo provesti one mjere koje bi dovele i do sni- 
ženja kupovne snage našeg novca u zemlji t. j. izjed- 
načenje sa njegovom vrednosti vani. 

Tu dolazimo do pitanja cijena, o kojima Sftm vec 
govorio. Do podizanja cijena odnosno do snižavanja 
kupovne snage dinara u zemlji doći će se vraćanjem 
povjerenja pojačanom preduzimljivosti tako da će no- 
vac ponovo doći u promet, a time pojačana cirkula- 
cija izazvati će po općim načelima ponude i tražnie 
njegovo pojeftinjenje i skok cijena. 

Na taj način podići će se potrošna snaga naše ze- 
mlje i oživiti će naša najsnažnija privredna grana pro- 
izvodnja. 

Ja bili se sada morao osvrnuti na našu industriju. 
Reći ću samo nekoliko reči. Našoj industriji treba po- 
svetiti više pažnje. Potreban je plan, da se pojedine 
industrijske grane ne birokratiziraju, a naročito po- 
svetiti svu pažnju poljoprivrednoj industriji, koja je 
kod nas sasma zanemarena. 

Naše novčarstvo nalazi se u vrlo teškim prilika- 
ma. Krediti su sasma skučeni u koliko se u opće mogu 
dobiti. Na pitanju našeg novčarstva zadržaću se ma- 
lo duže. 

Mi još osjećamo posljedice teške krize u nesma- 
njenoj jakosti. Čitav naš narod i pojedine privredne 
grane očekuju od Kraljevske vlade mjere kojima će 
se teške posljedice ove krize otkloniti i stvoriti pred- 
uslovi za trajno poboljšanje prilika i za trajni na- 
predak. 

Kraljevska vlada donela je neke zakonske mje- 
re za suzbijanje posljedica ekonomske krize u našoj 
zemlji, ali to su mjere u glavnom palijativne naravi, 
privremene t. j. nisu takve da bi тоц1е osigurati te- 
meljno prečišćavanje odnosa koji su znatnim dijelom 
krivi tako oštrim posljedicama krize u našoj zemlji. 
Potrebne su dakle opsežnije i trajnije mjere kojima 
će se udariti osnova jednom određenom i jasnom« sta- 
nju i na taj način nodići novjerenjc koje ima osobito 
važnu ulogu za noboljšanie onćili prilika. 

Mi svi znademo koliko važnu UIOETU imnde po- 
vjerenje za poboljšanje općili prilika i koliko je do- 
sada posrrešaka i propusta učinjeno u poeledu mjera 
za čuvanje i dizanje povjerenja. Ja neću ovde da na- 
vodim i ispitujem sve one uzroke koji su u našoj ze- 
mlji doveli do rušenja povjerenja i s time do poja- 
čanja krize, ali ću da u kažem na jedan karakteris- 
tičan slučaj koji je bez sumnje imao veliki upliv na 
stanie povjerenja, u našoi zemlji. To je slučaj nov- 
čanih ustanova, koje imadu vrlo važnu ulogu u sta- 
nju općili ekonomskih pa i socijalnili prilika u našoi 
zemlji. Taj je slučaj karakterističan, ier se položaj 
novčanih ustanova u našoi zemlji počeo po računici 
demagogije prosuđivati tako. kao da one mogu pri- 
miti na sebe sve terete različitih eksperimenata koji 
su djelom bili opravdani a dielom nisu, kako se to po- 
slije pokazalo. Ali usljed tih eksperimenata došao je 
najveći dio naših novčanih ustanova u takav položaj 

da ne može više da izvršuje onu korisnu funkciju, ko- 
ja im je namenjena. Uslijed toga došao je u nevolju 
velik dio našega svijeta, jer su mu dijelom presab- 
nula vrela sredstava za dalji rad, a Sto je još gore, 
jer mu se nisu mogla i ne mogu vratiti vlastita sred- 
stva, koja je stekao štednjom i napornim radom. To 
ubija moral za rad i štednju koja je osnov svakog 
blagostanja i napretka, i o tome treba voditi najviše 
računa. I ako imadc mnogo opravdanih prigovora 
spram banaka i bankara, ipak ti prigovori ne smiju 
biti razlog neraspoloženja spram samih novčanih u- 
stanova koje čuvaju velik i značajan dio naše narodno 
imovine i upravljaju njime. To nije smio i ne smije 
biti razlog neraspoloženja naročito protiv štedionica 
koje vrše jedan blagotvoran upliv na štednju u našom 
narodu. 

To je krupna stvar kojoj treba posvetiti najve- 
ću pažnju, jer je štednja prema uzvišenim  riječima 
našega velikog Kralja »osnov sreće porodice i države 
i njihove ekonomske slobode i samostalnosti«. — To 
\c razlog, da treba bez odlaganja konačno stvoriti 
put kojim će štednja našega naroda u buduće bo- 
lje osigurati i bolje razvijati. I ja smatram svojom 
dužnošću da s ovoga mjesta i ovom prilikom apeli- 
ram na Kraljevsku vladu da što skorije i bez odla- 
ganja donese potrebne mjere u tom pogledu onako, 
kako su one već odavno donesene u drugim zemlja- 
ma. 1 naša javnost godinama već traži te mjero i one 
su se pripremale s projektom Zakona o štedionicama 
i bankama, no od svega toga međutim sve do danas 
nije ništa učinjeno. Umjesto toga donesene su ured- 
be o zaštiti novčanih zovoda i tom se prilikom usta- 
nova štedionice stavila na ravnu nogu sa žitnom se- 
oskom bankom, pa i u još gori položaj, jer se sva- 
koj banci dala mogućnost sanacije, dok se za usta- 
novu štedionice stvorio utisak kao da postoji moguć- 
nost samo njene likvidacije treba zato da se donesu 
jasni zakonski propisi kojima bi se narav i djelokrug 
štedionice u našoj zemlji jedinstveno utvrdio i tako 
stvorilo jedno jasno stanje, bez kojega nema sigur- 
noga i trajnoga povjerenja. Donošenjem Zakona   o 
štedionicama i o bankama učinitiće se nešto trajno 
i sigurno za sredenje prilika u našemu    novčarstvu 
koje se danas nalazi u teškoj krizi i koje uslijed to- 
ga ne može da izvršuje svoju funkciju, a to pogađa 
teško velik dio našega naroda koji traži sredstva da 
radi i da napreduje. 

Iznoseći to ovdje, apeliram s ovoga mjesta na 
Kraljevsku vladu na gospodina Ministra trgovine i 
industrije, koji ima mnogo razumevanja baš za one 
teškoće našeg sitnog svijeta da bez odlaganja i u naj- 
skorije vrijeme donese te mjere kojima će se uda- 
riti osnov sređivanja prilika u našemu novčarstvu, 
pa po tome i u ostalom našem privrednom životu, 
da donese zakon o štedionicama, Zakon o bankama 
i Zakon o zadrugama, konačno da donese te mjere 
kojima će se u buduće jedna blagotvorna prirodna 
vrlina našega naroda obezbediti i osigurati od tak- 
vih nedaća, u kakve je sada došla. To traži interes 
čitavoga našega naroda i čitave naše države. 

Stoga bi bio slobodan da govorim o najtežem 
problemu, koji' je pogodio naš siromašni svijet u 
Primorju, a to je pitanje Prve hrvatske štedionice. 
Gotovo 1 milijarda dinara ušteđevina našeg sitnog 
čovjeka štediše leži zaleđena. Naš Primorac, po na- 
činu života i zarade, koji mu je nametnula priroda, 
živeći u teškom, kamenom i neplodnom kraju, pri- 
siljen je da radom i zaradom prehranjuje sebe i svo- 
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ju familiju. Nema ni jednog gospodarstva našeg se- 
ljaka radnika Primorca, koje bi moglo da ga pre- 
hrani. Za to naš Primorac putuje i'radi po cjelom 
svijetu i krvavim znojem zarađuje svoj svakidašnji 
hljeb. Eto taj naš Primorac polagao je kroz dece- 
nije svu svoju ušteđevinu u Prvu hrvatsku štedioni- 
cu, da bi u vremenima kada nema rada ni zarade mo- 
gao da živi, ili za bolesti i starosti. Zatvaranjem 
š;iltera ove banke ovaj svijet izvrgnut je najtežoj 
bijedi. Svoju ušteđevinu ne može da dobije iz ban- 
ke, rada i zarade nema, njegovo seljačko gospodar- 
stvo ne daje mu mogućnosti, da se prehrani pa mo- 
ramo da otvoreno priznamo, da taj naš primorski 
svijet upravo sa heroizmom podnosi teškoće, koje su 
^а" tim nedaćama snašle. Nekoć bogata vinodolska 
sela opustila su. Na ognjištima ne dore vatra, istro- 
šena su odijela i obuća našeg ponosnog Primorca i 
on čeka, kada će se poduzeti bilo kakove mjere da 
mu se olakša život. 

Za to on sa pravom očekuje i riješenjc pitanja 
Prve hrvatske štedionice. To nije problem banke, ili 
možda jednog kraja naše zemlje, to je naš opći na- 
cionalni problem kojemu trebamo da posvetimo svu 
pažnju. Sve zemlje koje je zadesila bankarska kriza, 
resile su taj problem i njega skoro više nema osim 
kod nas. —Primjeri su za to Austrija sa Crcdit-An- 
staltom. Njemačka Dresdener Bank itd. Italija, Dan- 
ca Comerciale d'ltalia itd. Ove su sve države sanirale 
svoje novčarstvo ne samo legislativnim mjerama već 
i materijtlno, i omogućile normalizovanje i pravilno 
funkcionisanje tih zavoda. 

Mi nismo za materijalnu sanaciju Prve hrvat- 
ske štedionice ništa doprineli. Naše zakonodavne mje- 
re bile su u glavnom palijativne naravi, §§ 5 i 6. U- 
redbe o zaštiti zemljoradnika, te konačno najnovija 
uredba 0 sanaciji novčanih zavoda uglavnom znače 
likvidiranje naših novčanih zavoda. Za Prvu hrvatsku 
štedionicu koja je nakupila u svojim trezorima sto- 
tine  milijona trebalo je doneti specijalan zakon. 

Naročito su potrebne one mjere, koje bi banci 
omogućile uplatu uložaka barem djelimično u prvom 
redu onim ulagačima socijalno slabijim, .da bi mu 
omogućila prehranu. Naročito onim u pasivnim kra- 
jevima gdje je narod kao iseljenik štedio, da bi po- 
vratkom u domovinu uživao plodove svoga rada. 
Tim iseljenčkim ulozima trebalo bi dati naročitu za- 
štitu. 

O turizmu ja sam već govorio u debati kod Mi- 
nistarstva građevina. Iako je jednodušno uvercnje, 
da je turizam važna naša privredna grana, da ona 
vrši" ogromni upliv na aktivnost našeg plaćenog bi- 
lansa, ipak se toj privrednoj grani ne posvećuje do- 
vojna pažnja. To dokazuje najbolje suviše maleni 
krediti, koji su za turizam predvideni. Tom prili- 
kom ja sam slobodan, da svratim pažnju na veliku 
važnost i ljepotu Hrvatskog Primorja za razvitak na- 
še^- turizma. Trebalo bi još mnogih i velikih inve- 
sticija da možemo uspješno izdržavati konkurenci- 
ju susjednih zemalja. U tom pravcu potrebno je svra- 
titi naročitu pažnju na izgradnju dobriii cesta, tu- 
rističkih objekata i t. d. Naročito bi spomenuo ve- 
liku važnost cesta koje spajaju naše Primorje sa za- 
leđem, t. j. našim Ijepim Gorskim Kotarom. Cesta 
Bribir—Fužine, Belg'rad—Zič, te Ledenice—Krivi put 
 Plitvička jezera, koje bi našim gostima dale mo- 
gućnost da istodobno uživaju i lepote mora i našeg 
gorskog planinskog kraja. 

Dizanje našeg turizma ovisi u mnogom o raz- 
vitku naše mlade hotelske industrije. Stalno se pot- 
cjenjuje važnost hotelske industrije za turizam. Bez 
dobrih hotela nema turizma. Ipak moram da konsta- 
tiram, da i ako je ta naša hotelska industrija sa ve- 
likim poletom počela da se razvija, da su za nju na- 
stupile teškoće, koje ona ne može vlastitim snagama 
da prebrodi. Naročito treba da uvažimo sa koliko su 
pažnje i materijalne i legistativne pomagale pojedi- 
ne zemlje svoje hotelijerstvo. Nažalost mi se ne mo- 
žemo pohvaliti, da smo za tu vrlo važnu privrednu 
granu bilo što poduzeli.. Naprotiv naše hotelijerstvo 
propada ne samo uslijed posledica ekonomske de- 
presije, deviznih ograničenja i t. d. već i naročito o- 
gromnih državnih i samoupravnih tereta, koje ono 
ima da snosi. Treba hitno doneti legislativne mje- 
re, da se ova naša privredna grana oslobodi tih prete- 
ranih tereta ukoliko već nismo u stanju da je mate- 
rijalnim sredstvima pomognemo. 

Daljni faktor napretku i uspješnom razvitku tu- 
rizma je autobusni saobraćaj, Autobusni saobraćaj 
omogućuje promet stranaca baš na cijelom Primor- 
ju duž cele jadranske obale, jer tu nemamo željez- 
ničke mreže. No nema ni jedne privredne grane, ko- 
ja bi toliko bila opterećena javnim dažbinama, kao 
ova. Za to je ona na rubu propasti i vapije za olak- 
šicama. Ovi tereti iznose circa 80% svih bruto pri- 
hoda ovih poduzeća, a to znači, da su neminovno o- 
sudeni na propast. U interesu turizma apeliramo na 
g. Ministra trgovine da djeluje u tom pravcu, da se 
otereti ova važna grana našeg saobraćaja. 

Ja sam duboko uveren, da g. Ministar trgovine 
i industrije ima puno razumevanje za ove sve pro- 
bleme i vjerujem, da će ih povoljno rešiti za celo- 
kupni! našu privredu, pa ću stoga glasati za ovaj 
budžet. (Odobravanje i pljeskanje). 

Потпретссдппк др. Авдо Xacanf)eroBnli: 11ма 
реч г. Страхиња Борисављевић. (Гласовп: Ннје 
овде). Има реч иародни нослапик r. Мнљан Ра- 
доњић. 

Ммљан Радоњн11: Господо народни послашпци, 
Миипстарство трговике и индустрије, чпјп буџет 
вечерас претресаио, стручио je Мипнстарство, где 
се, господо, у више случајева и јаче стручњачке гла- 
ве, npn реикшању изнсспих проблема пптају: A шта 
сада? Кад je тако са стручњацима који добро по- 
знају опште прилпке у којпма живпмо и материју o 
којој се говорп, a шта остаје за nac који те ствари 
ire познајемо. Због тога се ja нећу упуштатп у тан- 
чине излагања, овпх питања, већ ћу се задржати на 
оним која су менп приступачпнја и која бол.е поз- 
најем, a која су за onaj моменат у пашој земљи 
горућа. 

Господо, у данашње тешко доба незапамћене 
финансијско-привредае кризе морамо сс озбиљно 
осврпута na ванредно тежак положај запатлпја и 
трговаца, чија су занимања доведепа у питање и 
угрожена. Пословап.е пм je ослабило због слабе или 
пнкакве куповне снаге потрошача. Задужења, из pa- 
rni јпх годгага, узвелпке камате, гуше овај зпачајан 
и иредаи сталеж. Јавне и самоупраинс дажбине, 
које се безобзирио иаилакују, прнтпскују их до пз- 
пемоглостн. Једпом речју за њих пема при оваквим 
околпостима изгледа за даљи опстапак, na ћемо 
ускоро имати тежак содијални задатак o њиховом 
збрип.авању. To, господо, нарочито важи у кра- 
јввима прпнредно и (јишапсијски нсразшгјсчгим као 
mro je случај ca Зетском башвином у којој ва- 
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ропгка насеља   престављају  тужну  слику,  да  не 
кажем   пешто   друго и иешто   тежс.   И   ако   смо 
заштитним   мјерама   понсли   рачуна o кредитним 
тешкоћама   у   земљи   с   нарочитим   гтогледом иа 
положај    земљорадника и иовчаиих   запода,    ко- 
јима   je   понјерена   иародна!  шмовииа, и ако   смо 
таквим   заштитним   мјерама   имали    иамјсру   да 
доприиссемо срс1)1гвању поремећеннх одиоса, ипак 
смо пропустили заштиту средпЈег сталежа, у првом 
рсду снтиих тЈ^говаца и занатлија. Пустили смо пх 
да испропадају и да тако v и.има нзгубнмо најброј- 
иије пореске обвсзпике. Нема разлога, a нарочнто 
политнчког, да од њих стварамо незадовол>нике, јер 
liCMo с тиме много изгубити и у вароши и na селу. 
ETO, иапример ту je прнје три мјесеца била у Бео- 
граду депутација приврединка нз Црне Горе, у KO- 
JOJ je из свих крајева узело учешћа преко 60 л^уди, 
траже1111 заштнту т. ј. олактице у плаћању дугова, 
како би се са mro ман>е жртаиа преброднло овомуч- 
но врпјеме.   Њу су веома предусретл.иво прнмили 
мјеродавни   фактори и дали joj обећање да he се 
и.еиим захтјевима изићи усусрет. Али mije то до- 
пол.но гоатодо, него се мора нешто позитивно учи- 
miTii ii мора се волпти рачуна o овом сталежу да 
иам ne пође у просјаке.   При томе ваља имати на 
уму, господо, да нису у иашој земљи прилике јед- 
иаке, na доследно томе треба прпвредно иеразвије- 
не крајеве изузетно третирати. Зато очекујем да ће 
Краљевака влада што прије узети у озбил.ну оцјему 
тежак положај привредника, те he им олакшати пла- 
haibe обавеза иа начин,   како je то поступл>ено са 
земл>орадт1Ц11ма.   Тнме ће се гтоказати    праведна 
пажња, и стало бн се колико толико на крај unipc- 
ii>y иезадоволлтва,    које заузнма све шири обим, 
како НЗС o тпме обенештлпа тпговииско-индустриј- 
ска и занатска комора у Подгорици и други Miru 
давни факторн. При свем том треба повестн рачупа 
o ожнвл>а1ва11.\'   приврединх   прмлика и радиности 
путем побољшања прилика na радном   тржишту, 
те стварању усдова за посао и западу. У нашим кра- 
јевима Зетске бановине, могло би се развитком ту- 
риЈзмамшотокорисгитисамо кала би се решило пи- 
тан.е конфора и саобраћаја.   Осим тога поголним 
олактпцама за нзвоз стоке, народу бн се обезбе- 
дила извјесна зарпла. Tv мотслим. господо, пре свега 
na ИЗВОЗ стоке у Италију,   Грчку,   Малту и Фраи- 
UVCKV. 

У циљу унапрс^ипаи.а прпвредиих прилика и 
раднности, вал>а особиту пажи.у посветита струч- 

ним школама, којнх MU тамо немамо, a то je за наш 
гтодмладак —• иарочито занатлије, очита пропаст. 
Kao IHTO зиате, Ми имамо приличаи број вишнх и 
кнжих гимнааија naui подмладак je, хтео не хтео, 
упућен у те школс, одакле због матернјалне немо- 
гућности не може никуда даље, a ви зиате, шта зна- 
чи за овај млађн свет то полу-школовање, или i om 
боље рећи тај почетак школовап.а. A и да имају ц 
дал>е могу1\1Гост школованЈа, no свршепим школама 
куда оволнки свпјет има да noi)e?! Да има занатских 
школа у тнм нашим крајевнма, господо, све ono mro 
не може да оде на aehe школе, a тпх je највише. 
пошло би у занатске школе и кроз кратко времо 
пмалн би добре и стручне занатлијс, који би занат- 
ству и пашој прпвреди далн живот онакав, какав се 
може да олнчи код оне здраве динарске pače. Мо- 
лим г. Мнјпгстра трговине, који ова шггања добро 
познаје, да посвети пажњу овим мојим излага}11има 
и захтевнма, a нрочито н првенствено питан.у трго- 
ваца и занатлија, који су сви иа нвнцн пропасти и 
јслпно могу бити спасеии брзом ннтервенцијом г. 
Мшгистра трговине и Крал.евске владе. Ja hy, го- 
сподо, гласатп за овај буџет. СПл.ескање), 

Пптпрстссдипк др. Апдо Хасанбеговић; Дкску- 
сија o буиету Мпнистарства трговиие н индустрије 
завршена je. Прелазимо na гласање. Гласаће се сс- 
дењем и устајањем. Молим г. известиоца да изволи 
читаги партпју no партију овога раздела. 

Иавестилац др. Анте Кунтарић: Чита парти« 
jv 755. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић; Прима 
ли Народпа скугаитииа пррчитану па-ртију 755? 
(Прима. — He прнма.) Ona господа која примају 
нека изволе седетп, a која су протпв нска изволе 
устати. (Reliima седи). Behima седи, према томе 
објавЛ)ујем да je партија 755 примллена већином 
гласова. 

— За овпм je Иаролна скупштнна, гласајући се- 
депЈвм и устаја11>ем примила у појелиностима BCIUI- 
noM гласова од партије 75G до napriiie 824 a закљум- 
но буџет XIII раздела — Мтгпстарство трговине и 
нндустрије као и све партије буџета пасхода и при- 
хода Пржавне хнпотекарне баике. (ПљескаНЈеУ 

Потппетселиик др. Авло Хасанбеговић: Госпј- 
до, са вашнм пристанком ja hy данашњу седницу 
за1КЛ>учити. Иаредпу седкицу са истим дневиим ре- 
дом заказујем за сутра тачко v 8 часова. 

Данашњу седнпцу закл.учујем. 
Селкпца je закл.учена у 20.30 чаоова 

П P И Л O 3 и 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Др. Стјепана Eamiha, народног  послаиика,  на Министра финансија o исплати пензија пензионерима 
Савске Фннанснјске дирекције. 

Господине Мпиистре, 
Прнмам од пензпопера na подручју Савскс фи- 

иаиспјске дирекцијс многе жалбе na поступак Фн- 
напсијске дпрекцпје у Загребу у погледу ликвида- 
ције и исплтс месечпих прииадлежности тих пен- 

знонера. Ове жалбе проверио сам и уверио се да 
су истините те да пеизиопери на подручју те дирек- 
ције добијају сноје прнпадленспости не сваког np- 
вог у месецу, већ после 20-тог a чак и концем Me- 
cena. 
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Ha тај начин долазе тн пензионери у неугодие 
ситуацнје у погледу нсплате својпх повериоца за 
диевше својс потребе, т. ј. напрама кућевласницима, 
оитним занатлијама, продавцима жииежиих намир- 
ница na чак н на прама својој служничади, чиме им 
се крн>11 углед пред суграђанима. Долазе у непрн- 
.71ику и њихови лиферанти и поверпоци, који су на- 
учвни, да својс послове удешавају иа raj начин да 
од чиновника примају csoja потраживања тачно 
првог у месецу. 

Подједно се тиме кварн и углед државе иред 
публиком, јер се сматра, да држава пема фишшсиј- 
ских MoryliHOCTH да те прииадлежности пензионе- 
рима пр;шодобно исплати. 

Ове сметње у нсплатама, ме1;у гим, ие долазе од 
помањкања ликвидних новчаних средстава, већ од 
бирокрагске манипулације пригодом   ликвидације 

тнх принадлежиости код тих пореских управа Ди- 
рекције те контролинх oprana. 

Моли!^ Вас, Господиие Мииисгре, да ми с тога 
било пнсмспо било усмеио у Народној скупштини 
одговорнте na следеће: 

1 — Да лн Вам je, Гошодше Миннстре, позна- 
то, да пензиоиери na иодручју Савске финансијске 
дирекцнје у Загреоу, добпвају исплату својих прн- 
иадлежности ne првог у месецу Beli коицем иеоеца? 

2 — Koje кораке желнте иредузетн да се овим 
иеиогребпим иеприликама стане на пут? 

Изволнте, Господ»не Minmcrpe, и овом ири- 
ликом npiiMHTii уверење мога особитог поштоваша. 

Др. Стјепан Бачић с. р. 
пародии посланик 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Ловре  Кнежевића н другова, народних послаиика, na Миннстра унуграшњих послова o 110ставл.ању 
пакленог строја у просторијама дневника „Хрватске страже" у Загребу. 

Гоеподпне Миннстре, 
Како je познато aeh шесту годину нзлази у За- 

гребу Католички дневшш »Хрватска Стража«. 
»Хрватска Стража« je неиолитнчкн дневиик n 

ypc\)4uaii je no начелима иознате Католичке акције, 
ко j oj je na челу наш Католнчкн Еиископат са llpe- 
узвишенпм Господниом др. Бауером као претсјед- 
ником. Писање »Хрватске Страже« ие cBiilja се иле- 
галној, тајној организацији, која под сваку цијену 
кастоји, да^Хрватску Стражу« и људе који око ње 
раде избришу са .тица земл.е. Први њихов заплет- 
њачми нападај на »Хрваггску Стражу« и чланове и>е. 
зиног уредништва и управе догодио се дне 28. ве- 
љаче о. г. 

Чин се збио овако: У сриједу на вечер дне 28 
вељаче о. г. око седам и пол сати враћала се чинов- 
ница управе »Хрватске Страже« г-ђица Апкица Ви- 
шошевић из другог спрата у Тренковој улици бр. 1, 
rf>e се налази редакција »Хрватске Страже«, у први 
спрат, rl^e се налази управа »Хрвтске Страже«, н 
том приликом je примјетила пред просторијама 
упраее један овећн пакет, замотан у новниарскп na- 
пир, који je одвао мирис сумпора n катрана. Спо- 
менута чиновница одмах je позвала на кућнн теле- 
(|)он равнатеља Народне Просвјете г. Паула Груби- 
шића, да журно дође у управу, што je овај и учи- 
нио. Када je г. Грубиши!! силазио инз степепице нз 
другога v чфни спрат дочекале су ra 4HiioBirnue 
управе r-i)iiue Анкица и Јудита Вишошевић с рије- 
чима: I [азите се, јер je ту паклеиа машииа. Чујете 
ли како заудара сумпор? Г. Грубишић je впдео па- 
кет, из кога je излазио један комадић цриог KOIIOII- 
ца (илвура) и дао je налог, да се на лпце мјеста no- 
зове полиција, која се обнчно налазн у непосред- 
ној близшш у Треиковој улицп пред Царинским ма- 
гаци111.ом поште. Слугн „Хрватске Страже" дао je у 
исто вријеме г. Грубишић иалог, да замотак с јед- 
ним  комадом дрвета одгурне низ стспенице, како 

би евонтуалио ктакггрофа била маи.а. Иза тога je 
дошао позвапн редар имвном Прибић, одмотао na- 
inip, a то су биле ие.мачке повиие »Moje Фраје Upe- 
če« од 27-11 о. r. ц na велпко запрепашћење сиију 
присутппх показала се једна ли.мепа чутура (фелд- 
флаша), a око П)е je бпо омотаии фишљ (шташш) 
од no прилици 1 м. дужипе. Фитљ je бпо с краја 
запаљен, и неким се пуким случајем сам утрпуо, na 
таконије дошло до експлозије. Стражар Прпбић на- 
кон тога дошао je у управу na телефон n o паласку 
обавестио дежурног чиновника полиције. Неколи- 
ко часака иза тога дошао je шеф јавпе безбедиости 
г. Драгољуб Јовановић са двојицом полицијских 
ап-иата, од којих je једап бно падзорппк Пукмај- 
стер. Г. JoBanomih узео je чутурпцу, прегледао je и 
видио, да joj je био (одрезао грл>ак, те зачепље« 
IIIIICOM, кроз којп je пзбпјао фитиљ. Чутуру je од- 
нио ii удал.ио се из просторија саставпвшп касппје 
заппсннк o налзу. Екшертша пашла je, да je у чу- 
турицп био екразпт и да бп бпо у случају експло- 
знје разорио цијелу зграду. 

Питам Вас, Господппе Мппнстре, што Вам je 
позпато o тој ствари и какви су резултати исграге, 
којн су у тој ствари провелп подрЈуши Вам органи 
у Загребу? 

Ha који начип мнслите обезбедптп живот n име- 
гж личности n ппстптуцпја, које су пепоћудпе иле- 
галној иафији, која ее иначе размеће својпм хума- 
иитетом? 

У Београду, дпе 5. марта 1934. 

Народни посланици: 
Ловро Кнежевић с. р. 
Др. Фрањо Грубер с. i). 
Стјепан Вал.авец с. р. 
Др. Ивап Лопчареви!! с. р. 
Др. Никола HHKHII с. р. 




