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C A Д P iK A J: 

Upe дноппог рода; Читање записннка претходпог састанка. 
Дневнв ред; l — Настанакпретрссау иојединостима Пред- 

лога буџста држанних расхода И прнхода са Фииапсијским за- 
коиом за 1932/33 буџетску годиву; 

2 — ПретресвНИ и усвојсии буџсти Министарстна »ојгке и 
иорнарице, Министарства грађевина н Министарства сасбраћаја; 

3 — Претрес буџета Мииистарсгва пољоприврсдс. 
Говорнициз   Анте Ковач, Расто Пустослемшек, Jouan До- 

всзенскн, ilp. Вуднслав Гргур Авђелиновић, Мнвистар грађевииа 
Никола Прека (два пута), Војко КуртовиЦ (два иута), [1етар Ива- 
nnuicunh, Албип Коман, Матеја МацековиН, Милинко Милути- 
новић, Др. Федор HiiKnti, Миннстар cao6paliaja Лааар Раднвојс- 
вић (два пута), ;lp. Фрап Господнстић, Др. Вјекослав Милетић, 
МиливоЈе Тз. Исаковип, Душав Иванчевић, Драгутии Перко, Јо- 
ван Мисирлић, Милутин Јслкћ, Мустафа Мулали!], Ивап Мохо- 
рић, Др. ГаврО Čamo, Милијан Радоњић, Мииистар пол.оприв- 
редс Јурај Демстров! h, Мнлутип Пешић, Раденко Сарачевић, 
Др. Младсн Лисавац, Симо Марнјан, Вранко Аврамоиић и Вик- 
тор Погачник. 

Претседпик др. Коста Кумануди: Отварам, 
господо, XXII редовни састанак Народне скуп- 
штине. Изволите мути запис1гик претходног са- 
станка. 

Секретар Гавро Милошеви!! прочита записник 
XXI редовног састарка Народие скупштине. 

Претседник др. Kocra Кумаиуди: I l.\ia ли как- 
вих примедаба на записник? (Нема) При\1едаба 
нема, оглашујем да je записник XXI редовне ссд- 
нице примљен. 

Пемамо иикакшгх саопштсња, и зато одмах 
прелази.мо na дневни ред. Ha дневном je реду 
претрес буџсга Министарства војске и морнарице. 
Има реч г. Анте Ковач. 

Аите Ковач: Господо народпи посланици, до- 
зволите ми да поводом буџета Мннистарства војске 
и моркарице кажем неколико речи као једаи од 
оних Хрвата који су нмалп срећу да joui пре 15 
година служе у Југословенским добровољачким je- 
диницама српске војске — као један од оних Хр- 
вата који су и после рата увек одушсвл>еио no- 
здравл.али нашу југословсиску војску, сматрајући 
je најбол>ом гаранцијом мира иа Балкану, најја- 
чом одбраном нашег државног интегритета, нај- 
заслужнијим и највернијим чуваром југословен- 
ског  народног   јединства. 

Господо, постојала je једна мала Србнја, којој 
je војничка слава датирала још од Косова и гу- 
сларских времена; постојала je Србија, која са 
Вождом Карађорђем даје  прву југословеиску ре- 
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волуциоиарну ослободилачку појску, и већ тада 
узбу1)ује духове преко Дрино, Саве и Дуиава; по- 
стојала je мала Србија, која Je ииицирала крваве 
обрачуне са Турцима у XIX веку и константно да- 
вала ocra.ioj браћи ослободилачке сигнале. Ta 
патриотска и резолутна Србија са радошћу je пре 
педесетак година чула прасак херцеговачке добро- 
вољачке иушке и с удивлЈешем пратила легендар- 
не цриогорске борбе са иекрстом, кад je у црним 
Њсгошевским брдима било иа хилзаде Леонида, 
којнсу лавовски бранили своје термопнлске клан- 
nč за познија југословенска поколен.а. Ta je Ср- 
бија пре пола века послала нама, преко, војводу 
I lerpa Мркоњића, да пали бакље југословенске 
снести no Хрватској и босанској Крајини и да 
с усташком организацијом отпочне минирање јед- 
наг ргромног и мрског туђинског господства. 
Српске борбе прате тада с необичном пажњом и 
са великим симпатијама најјачи л>уди Хрватске: 
бискуп Штросмајер и каноник Рачки. Ta Србија 
доводи све нас у националистичку ратну грозницу 
особнто за аиексионе кризс 1908 године, кад су 
Восна и Херцеговина страствено очекивале дола- 
зак Белога Орла, и 1912 и 1913 годиие, у Балкан- 
ском рату, сива србијаиска шајкача осветнички 
полази иа Косово, враћа хришћанству и југосло- 
венству nam иапаћени .1уг, бацајући у екстазу про- 
буђену пречанску југословенску националистичку 
омладину. 

Госпрдо, без тог војничког српског елана, без 
тих гласних, ефикасник и стварних победа над 
југословеиским противницима пре 1914 године, 
југословенска унитаристичка мисао не би никада 
могла доћи до тако брнл.антиог и снажног изра- 
Жаја као што je дошла у Светском рату. Борбе 
Срба у Сроији давале су нама „преко" кроз деце- 
није ииспирације у борби за ослобо1)еИ)е испод 
аустро-мађарског јарма и веру у комплетну Југот 
словсиску победу. 1914 годнне, када Србија по- 
лази na свој мартиријски и калваријски пут, у 
нама се ррдила спознаја да je сада куцнуо час 
дефинитивних мегдана са тиранима. Епопејске 
борбе на Дрини, Церу, Руднику, Гучеву, Мачкову 
Камену, Сувобору n т. д, задивл>ују не само иас 
који смо се протнв своје воље нашли у редовима 
аустро-мађарске војске, него и цео свет, Хиљаде 
n хил>аде наших л>уди предавале се тада на срп- 
ском и руском фронту да после узму учешћа као 
добровољци у рату против централних сила. 

Господо, у моменту кад je српска војска, го- 
њена Макензеновим страшним топовима, отпочела 
своје трагично повлачење, образују се у Русији 
први добрбвољачки од1)еди и неколико транспо- 
рата добровољаца стиже још преко Румунске у 
Србију да суделују у борби против Бугара. A кад 
je Србија згажена, у Руеији ничу нове и нове др- 
брбвољачке јединице да половином 1916 године 
досегау већ јачину једне дивизије. Ово je најве- 
личанственији и најкарактеристичнији моменат у 
Југрсловенском покрету: баш онда кад Србија 
пада n њезина војска емигрира, баш у часу када 
су савезннци били тучени na свима странама, раз- 
махује се доброврљачки покрет. Наши људи, и то 
баш они мали л.уди, ђаци и сељаци, нису губнли 
иере, да iic Србја иаскрсиути у Југослави.ји п цо- 
лазили су у доброволЈце, да у најкритичнијим вре- 

менима помогну својој браћи. Ta се дивна карак- 
теристика   лобровол>ачка   ие да   ничим   умањити. 

Господо, у свежим су успомепама Крф, Со- 
лун, Добруџа. Борбе од 191G до 1918 године, БИ; 
тол>, Кајмакчалан, Груиишки Вис, Добро UOJUC, 
Козјак, Ветерник, — утврђују Југословенство као 
никад пре. (Пљескап^е). Тада су истом савезници 
увидели да he Југославија доћи, јер je Југосло- 
вепи xoiie, a то своје хтен.е документују п ca 
пушкама у руци. Нису се могли дати бољи и јачи 
докази колективне Југословенске војске за осло- 
бођењем и уједињењем. Ми смо у том периоду 
ниделн ужурбано окуплзање добровољаца из Ру- 
сије, Америке, Италије na чак из Аустралије. Сви 
су они тежили да се на1)у но Солунском фронту 
и да заједно с србијанским пуковима победе не- 
пријатеља, под Врховном комаидом тадашњег 
Престолонаследиика Александра. Ми смо имали 
до.бровољце у Србији joiu ca старог Турског рата 
у четиичкој акцији 1905 године na даље, у Бал- 
канском рату. И све су то бпли веспици Југосло- 
BeircTBa које долази, али се пстом у светском рату 
манпфестује у правом светлу Лугословепско рево- 
луционарно расположење, када се коначно број 
Југословенских доброволЈаца neine до 36.000. 

Како вндите, гооподо, војска je тада бпла 
најважпији мотор Југословепске акцнје и она 
међу осталим прва означила име Лугословепско са 
Југословенском дпвизпјом, na Солупском фронту. 
Tu наши борци били су најискренији Југословени 
и најпоузданији неимари југословенства, када су 
очи у очи смрти, загрлЈени у братском загрл>ају, 
давали све за будућу Југославпју, ne пптајући 
какве he ко положаје у њој заузпматп. (Пље- 
скање). 

Ми, револуциопарнп хрватски омладппцп, 
нисмо тада испитпвалп, као што joni данас ncnn- 
тују пеки послаиицн у овоме дому, да лп постоје 
пекаквп објектпвпп и субјективни услови за ју- 
гословепство. (Бурпо пљескање). 

Mn смо били пре петпаесг година као mro смо 
и даиас безусловнп. Ми смо то југословенство но- 
сили у себи, мп смо бплп 11)егови фанатични про- 
пагатори, ми смо га осећали оствареног у себи, 
ono je било врело разлпвено у пама. Господо, мп 
смс) тада у рововима раме уз раме са србијанским 
ссЛ)аком посветили своје хрватство југословен- 
ству И пнсмо се освртале ira one које су nac збо!" 
нашег става проглашавали „Издајицама хрватског 
народа", a данас хоће да nac подучавају југосло- 
венству и да у name име говоре o перешепом 
хрватском питап.у. За nac je веК опда и Хрватско 
n Лугословепско питање било ретено. (Бурно 
пљескап.е). 

Господо, ви памтите дане када се nama хе- 
ројска и патриотска војска одушевл.епо враИала 
у Југославију. Памтпте да je та војска тада na- 
ишла na првс препреке копсолидацијч нове ДР' 
жаве, али није клопула ни устукнула прсд тим 
препрекама. Huje се одмах демобилнсала, јер je 
видела да ibe3HH посао пмје бпо још завршеп. Мо- 
рала je да остапе n na мирподобској, мртвој стра- 
жн- Имамо да заблагодаримо баш roj војсци, 
mro већ у првим данима namer ослобођења није 
дошло у naimiM крајевима до бољшевичког хаоса " 
до племенских крвавих разрачунавања. Ви  се сс- 
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Кате, господо, да je бесому1ша републиканска про- 
паганда у нашим крајевима започела већ 1919 го- 
дине, и да се већ тада желео од бескомпромисних 
југословена, који су учествовали у стварању Југо- 
славије, један енергичан шестојаиуарски потез. 
Само Je заслуга војске, uno тада није морало доћи 
до укидања парламеитаризма и ограничавања по- 
литичких и личнх слобода. Оии, који су са же- 
.u'.iiioiM руком н пуном свешћу o одговориости 
пред историјом, водили name армије у рату, нису 
изгубилн присебност духа ни у тој замршепој и 
мутној послератној ситуацији у земљи, У нашим 
je касарнама одмах створена права југословенска 
дисциплица ii иишта иије могло да поколеба југо- 
словенски војнички дух и исправно схватање слу- 
жења.Краљу и Отаџбини. Безброј су пута дефе- 
тисти и сеператитсти покушавали да преко ка- 
сарнских зидрва убаце смутн.у и да раструју мо- 
рал наших војних јединица, алн je то увек оста- 
јало без успеха. Подмукла се агитација разбијала 
o чврсту вољу нашнх јуиачких ко..\1анданата no 
целој земл.и. Господо, ми сви памтнмо, да су и 
најљуће опозиције у нашим Парламентима нмала 
увек респект пред том и таквом иашом војском, 
Fia су често пута и гласале за буџет Министарства 
војног без ограде, a поиекад и с оградом. (Одо- 
бравање). A ако су излазиле из сале, да не гла- 
сају за тај буџет, оида су се на све стране нзви- 
њавали зашто то чине! И кад се у нашем полн- 
тиЧком животу дошло je до оних парламеитар- 
ппх конфузија и заплета 1928 године. тада су и 
шефови опозицијске селЈачко-демократске коали- 
ције изјављивалч да je једини излаз из ситуације 
т:'ј, да се образује' једна концептрациона влада 
шефова свих партија, a да тој влади буде прет- 
седник један гсиерал, који би се пепзиописао. 
(Аплауз). И оии су увиђали да се тада једино у 
војсци могао наћи човек, кога су украшавале све 
врлине једног великог, сепаратизмом и партизан- 
ством незераженог, несебичног, одлучног и no- 
штеног југословенског патриоте. Тада je један од 
шефрвр сел>ачко-демократске коалиције у интервју 
датом новинарима објашњава, да то не би било 
ништа ванпарламентарно, ако за Претседника вла- 
де дође једна ванпарламентарна личност, у овом 
случају пензионисани генерал, јер да су у Чешко- 
Словачкој уз Парламенат саставл>ене чиновничке 
Владе, a нико не може порећи Масарику, да није 
демократа. Jotu je гпомињао тај исти шеф, да je 
и код нас у радикал^ој влади био један активни 
генерал Министар саобраћаја. A другишеф те коа- 
лиције одушевљено je бранио ову тезу са гше- 
рплом Претседником владе, говорећи, да he се 
онда показати, како се Хрвати и војска л>убе пред 
целим сиетом! 

Господо, ja ово спомн!1>ем само зато, да се 
види како су и шефови највехемеитније наше опо- 
зиције нмали поверења у војне личности и како 
су лабави и неуверљиви доцнији приговори збот 
тога aiTO je Претседник владе у G-јапуарском из- 
luiMiioM стап.у постао један активан геиерал, који 
се уосталом у иовом уставном стању дао пеизи- 
ониеати управо онако, како су то пр^двиђали ше- 
фови сел>ачко-демократске коалиције. Ila чак ее 
ишло затим, да cim шефови политичких партпја 
буду  заступљени  у оној  иашој   концентрационој 

Влади националног и државиог спаса, a кривп.а 
je самих тих шефова, ако се данас не налазе сви 
с иама заједно у овом тешком и историјском по- 
слу сређивања и јачања иаше државе. 

Господо, кад се пред нама налазн буџет Миии- 
старства војске и мориарице, мн оида морамо имати 
пред очнма код оцењивања тога буџета све за- 
слуге и врлине иаше војске у прошлости, те ње- 
знна значеље у садашнлсти и будућности. Служи 
иа част државе чланова Финансијског одбора, који 
су буџет Министарства војске и морнарице примили 
с акламацијом. И кад ja говорим o том беџету, 
чиним то само за то, да Г. Мнпиетра војске и мор- 
нарице уверим, како и ми изван тога одбора осе- 
ћамо једнако топло и са призиањем за нашу вој- 
ску. Хтео 6wx да учиним неколико примедаба за 
које мислим, да треба да се чују с овога места. 

Господо, скоро 80 гворника у овој Скупштини 
говорило je o ужасној привредној кризн и o нсво- 
л.ама свију наших сталежа, a највише селЈака. 
Нема еврхе, да се у специјалној дебати на то вра- 
ћам. Било je приговора да je буџет још увек 
превелик и да га наш народ неће моћи поднсти. 
To може бити тачно, но што се мене тиче, ja твр- 
димјДаје буџет Министарства вој^ке и морнарице 
за 1932-33 год. премалеНј иако iie се можда ие- 
ком чиннти да то није тако. Moje je мишљење, да 
се код иародне одбране name државе упркос оп- 
штих повика у Европи за разоружањем, ие сме 
штедети. Јер ми видимо да упркос конференција 
за разоружање, наши суседи грозиичаво јачају 
своју на1)одну одбраиу иа мору и na сувом. Док 
они повећавају своје наоружање, ми га ие смемо 
смањивати, да ие бисмо дошли у један тежак no- 
ложај, којн би нам се могао грозио осветитп. A 
болиог искуства у том правцу имамо из 191 1 и 
1915 годиие. Ако уз опигге слабљење name народ- 
ne снаге у овој крпзп, ослабимо још и капацитет 
наше пародне одбране, опда писмо далеко од по- 
nopa. 

Буиет Министарства војске и морнарице иа- 
п it je од прошлогодиппнег за 21,75% т.ј. за дина 
pa 463,612.719. Прошлогодпшп.и бумет износио je 
^,595.906.592, a овогодишњи изпоси 2,132.293.863. 
Осврћући се само na цифру, која je предвиђена 
за нашу морнарицу и за авијацију. 

За пашу морнарицу налазимо у прошлого- 
дишњем буџету за редовне и ванредпе расходе 
цифру од 235,276.038 дин., a сада имамо цифру 
.189,432.736 динара. To значи смањен.с од динара 
45,843.302. За набавку и превоз целокупног по- 
гонског и потрошпог матернјала од пловних једи- 
иица и копнеиих установа (сем арсенала и осталих 
засебпо паведепнх устапова), за набавку пловпих 
јсдипнца машина и т. д. као и за плаћање тран- 
спортних трошкова прнликом добивања или ку- 
повпне горп.ег Материјала, предви1)ена je сума од 
22.000.000 дчп. (за 8,000.000 дин. мање него за 
прошлу годину). За потребе поморског ваздухо- 
пловства (ту су хидроплани, аероплани и мотори), 
предвиђена je сума од 18,000.000 дпп. — за 
8—100.000 дин. Maiba него у прошлом буџету. За 
обнову M рдржавање цошкуппог оружја морна- 
рице са припадајућим приборбм, за набавку убој- 
ne спреме, изградњу и одржавање потребпих 
акцесорија   И  nocrpojen.a,   предвиђа  се  сума   од 
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10,000.000 дии. (за 7,500.000 днн. мања, него у 
прошлом буџету). За наоружавање пловиих једи- 
ница и копнспих установа предви1)а се цнфра од 
8,500.000 днн. (за 3,500.000 дин. адања него у про- 
шлом буџсту). 

Мени je жао, што нису, макар на штету коп- 
нене војске, нађене могућности, да се не дира у 
иаш морнарички буџет, кад се он већ иије могао 
повисити. Наше наоружање на мору занемаривано 
je у ирошлом деценију много и оио mije досегло 
ии из далека нормалнн ииво у паралели с осталнм 
прморским државама другога реда. Ми немамо до- 
вољно мориаричког оснгурања за нашу развијену 
поморску обалу и испадамо управо јадпо према 
другим нашим поморским суседима, ме1)у којима 
и.ма и таквих, који се наоружавају на мору из 
дана у дан с изразитом нмперијалистнчком тен- 
денцијом, ис обазируИи се ни најмање на разви- 
кане пројекте o разоружању. Мн имамо морна- 
рицу од цирка 15.000 тоиа, a праве оперативне 
врсдности нешто прско 5.000 тона (четири под- 
морнице, два борбеиа чамца, једну крстарнцу и 
једар разарач). Италија има морнарицу од цирка 
400.000 тона, Грчка 50.000 тоиа, Турска 35.000 
Финска 10.000 тона. Румуиска 6.500 тона, Пољска 
са морском обалом no прилици као од Сплита до 
Шибеиика 6.000 тона. По овоме видите, како 
нисмо у сразмеру с осталим поморскнм државама. 
Колнко се цели јачина морнарице и то ратне мор- 
нарице, види се и no томе, што je Бол>шевичка Ру- 
сија тражила топажу бојних бродова од 400.000, 
кад je Лига парода, npe пзвеспог броја година, 
била спремила један пројекат o ограничавању то- 
иажо бојпих бродова. Русија се тада противила 
сваком смањивању тонаже својих бојних бродова, 
све дотле док Балтичко и Црпо море ne буду сло- 
боднпм морпма. Тако се брнпс за своје морпари- 
чко осИгурање у рату једна пролетерска, тобоже 
антиратничка држава. 

Има, ппак, једпа утешпа ствар за nac. To je 
држанЈе name Владе према резолуцији Скупштпне 
Друштва парода од 29 септомбра 1931 године o 
примирју у наоружању na мору за годппу дана. 
Тада je nama Влада Секретарпјату друштва na- 
рода преко нашег Министра спол>пих послова из- 
јавила, да преузпмамо na себе обавезу за примирје 
у наоружању за годппу дапа, али с тим, да имамо 
право na нормално извршење нашег флотарг про- 
грама. Разумл.1ги() je, да ja не могу зпати, какав 
je тај флотпп програм, али ja се, ипак, бојим, да 
се, с овим буметом, неће моћи учинити мпого у 
његову духу. AKO Г. Миппстар војске u морпари- 
ne, како je и изјавио, буде затражио пакпадпи 
кредит, iviacaliCMo за п.сга без дискусије. 

Госполо, пстп je случај с amijauiijo'M. Ми смо, 
свакако, благодарпи свима досадашњим Мпппстрп- 
ма војске, што су посвећивалн мпого пажп.е naninj 
аиијацпјп, na тако и садашњем Мипнстру војске, 
Kojii sa авијацију предвића у буџету ипак суму од 
151,250.000 дин. to je мање за 11,750.000 динара од 
прошлогодишњег бупета. 

Мепи je само жао, mro he се у пркос бриж- 
л.ивог старап.а Г. Мипистра војске за авијацију 
морати no овом буџету, изгледа, обуставити град- 
п.с извеиих врло потребних аеродрома у Броду, 
Hiimv, Крагујсвцу n т. д. Исто тако изгледа, да iu;- 

ћемо моћи набавити довол.ап број  авиона најмо- 
дернпјег тнпа, што бп пам и те како требало. 

Господо, сувпшпо je говорити o важности аии- 
ације. Довољ}10 je потсетптп само na то, да су mi- 
rnu суседи, лапе, управо демопстративпо, одржали 
авпјатпчке маневре баспословппх размера. O томе 
je тада писала цела Европска штампа. Ми смо гада 
осетили, да у авнјатици стојимо према тим сусе- 
дпма као Давнд према Голијату. A прошла су вре- 
мепа, када смо се моглп, као у доба националне 
романтпке, тешптп са пародпом песмом: „Бој ne 
бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јупака". 
Mn пмамо големо ратиичко срце, и имамо морнаре 
n авијатпчаре од светског репомеа, али без МО- 
дерних ратних бродова п модерпих аероплапа ne 
зпачпмо мпого, као mro не зпачимо ништа иаро- 
чито mi ca пашим пешацша, толико чувепим И 
сматрапим као најбољим у Евроии, ако ти.м пеша- 
цима ne дамо у руке модерно оружје. 

CpncKii ратници пајбоље зпају, зашто су често 
пута губили битке у Светском рату, и шта им je 
зпачило ono  поио  савезничко  иаоружате  на  Со- 
лунском фропту. Зато су omi na пример ii поздра- 
впли тако радоспо појаву тепкова у nanioj војсци, 
када je одржавап onaj грацдиозни дефиле na Ба- 
њичком Брду пригодом пзмепе застава   1930  год. 

Господо, кад би друге држапе вршиле осетна 
смањивања   наоружања  и  кадрова  своје   војске, 
опда би смо n ми морали следовати томе примеру. 
Ме1)утпм, доволупо je погледати цифре војних бу- 
џета у другим државама na да се види како се упр- 
кос паневропских пацифнстичких идеја ne  напу- 
шта mi у једпој  државИ јака  пародпа одбрапа  и 
како  сви  тврде,  да  ne  распуттају   сиојих   војска 
искључиво због очувања мира. Ако ико, оида ми 
првепствепо имамо пашу војску и na копну и na 
мору баш зато, да чувамо мир у овом делу Европе, 
дакле у скроз дефанзивне сврхе. Неки дан сам чи- 
тао једпу статпстпку „Њујорк Tjanca" из прошле 
годппе o BojmiM буџетима поједИних држава. Ти 
буџе^и изгледају овако: Сједињене Државе Аме- 
рике  38.909,600'.()00  дппара",  Руспја   31.843.000.000, 
Фраицуска  25.682.000.000,   Енглеска  25.588.000.000, 
Италија 13.693,000.000. Немачка 9.456,000.000, Шпа- 
њолска 6.193,000000. Пољска 5061,000.000, Румуи- 
ска 2.950,000.000, Чехословачка 2.816,01)0.000, Грчка 
1,174.000.000, Мађарска 1.113,000.000, n т. д. у пстој 
се статистици навода да данас na свету има око 
7 1МИЈ»иона војппка, na које да се троши 230 мили- 
јардм дипара годпшп.е. Русија na пример има вој- 
ску од ббЗ.ООО људч n миЛицију од 637.000, свега 
дакле око 1,200.000 војника, Француска има 671.000 
војника, Италија са колонкјама 350.000, ne рачу- 
најући овамо организоване војне трупе фашиста. 
У Румунији долази годишње na сваког становника 
терет од 7.000 динара   за   војску,   у   Француској 
5.250 динара, у Грчкој 4.500 дипара и т. ;i. 

Лош je интересапгпо са колпком аеропланском 
снагом располажу поједине државе, Француска 
пма преко 4.700 ратних аероплана, Совјетска Ру- 
сија око 2.000, Енглеска без Индије, Аустралије 
ii Канаде око 1.000 аероплана, Америка нреко 
2.000, 11ол>ска 575 аериплапа, a Румуппја 500 аеро- 
плапа. 

Ми ne смемо потцењивати овакве бројке. Ми 
морамо пастојатп да ne остапемо незаштићени  И 
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кукавни у случају каквих   иовнх   конфлаграција. 
Зато сам ja no мало и забрииут кад гледам цифре 
нашег мориаричког и авиатичког буџста, међутим, 
Верујући у прокушаио BOI^CTBO наше војске, надам 
се да се o свему томе водн рачуна, na да he се И 
упркос очајне кризе моћи одржати на висини na- 
ma пародпа одбраиа. 

A сада нека ми буде дозволопо, да пашем 
I . Министру војске пзнссем пеколико спецпјалпих 
naiioMcna: 

llocrojii једно отулшо питање, a то je питање 
издавања и проверавања добровол.ачких уверења 
које се врши веК пеколико годииа у Мипистарству 
војске и морнарице, a што je дато у наслеђе сада- 
шњем Миппстру од прошлог Мпппстра. 

Госпсудо, ова сс уверења издају већ неколико 
годппа, a када he п.ихово проверавање n издава- 
и>е бити завршепо, то je тешко предвпдетп. Де- 
спло се ово: у Мипистарству војске и морнарице, 
копстаговало се, да се добровољачка уверења пз- 
дају неправилпо и да су се чак и куповала од лица, 
која ппсу добровољди. Кривци су били похватани, 
алп je опда наређено, да се и већ досад издата 
yBepeiba морају пзпова проверптп. Taj посао, ме- 
ђутим, напредовао je тако споро, да je ме1)у добро- 
вољцљма завладало оилно огорчење. Правилиик 
замону o добровољдима каже, да ни један добро- 
волјЗЦ који нема провереног доброволЈачког уве- 
рен.а, ие може добити земљу која му по закопу 
као добровол>цу црипада. A како су сва доброво- 
љачка уверења повучена у Мииистарство војске 
због проверавања a одатле се споро издавају, то 
се једиа маса добровол.аца до сад није могла ко- 
ристити поделом земље. 

Безброј интервенција учпнЈено je, да сс no- 
жури са издавањем доброиол.ачких уверења и у 
Министарсгеу војске и код бившег и код садаш- 
њег Г, Мнинстра војске и морнарице показана je 
добра вол.а, да се добровол>цима изи1)е у сусрет. 
Садашњи Г. Министар војске изјавио je нама ие- 
колицини народних посланика добровољаца, да 
je отсеку који ради на гоме доделно n свога no- 
моћника и да lie се, пошто се на хим уверењима 
ради пупом паром, моћи нздавати дневио око 50 
увереља. Господо, ja бнх желео да тако буде, али 
je вероватно да су Г. Министра криво информи- 
сали o целој ствари, јер кад би се издавало днев- 
но OKć 50 увервња, тај би посао за неколико Me- 
cenu Beti морао бити готов. 

КолИко нам je речено, предато je око 65.000 
добровољачких молби. Ту су молбе и оиих који 
стварно нису били добровол.ци и речено нам je 
да je од тога одбијепо 20.000. Ja имам података, 
према податцима Савеза добровол>аца, да je до- 
сада издато je добровол>цима 17.500 до 18.000 уве- 
peu.a и да je одбнјепо око 9000. Ирема томе има 
прнличаи број уверења да се проверава, јер ако1 

je тачна цифра, a ова je тачна, има 32.000 до 
36.000 правих добровол.аца онда има да изда још 
8—10.000 добровол.чких уверења. 

Господо, шма jom једпа ствар око издавања 
тих уверења. Господа, која проверавају та увере- 
и,a у Мииистарству војиом, проглашују л.уде ие- 
борцима no пеком чудном критерију. Onu, нзгле- 
да, призпају борцпма само one који су учествова- 

ли у првој липпјп у пробоју Солупског фронта. 
To je немогућ критериј и треба изменити тај iii)a- 
вплпик, јер je било ваздап војпика и Србијанаца 
n добровољаца, који су се палазилп у различитим 
позадппскпм јединицама у часу осудпе офапзиве 
na  Солупском  фро«ту   1918  годипе,  na  би   према 
томе многи борцп испали неборци. Нису onn кри- 
ип што су овако били раопоређени. Једппо je мо- 
гуће категорпсати пекога као борца или неборца 
no томе како je on у списковнма опдашњпх једи- 
пица био заведеп, одпосно пеборцем сс може ка- 
тегорисати  само  onaj,   који  je   под  тим  условом 
ступпо као пеборац и  као  такав   био   заведеп у 
спнсак тадаш11>11х војпих једшшца, a ne да се са- 
да проглашују пеборцима и борцима. Чуо сам од 
паших добровољаца, за које je то страшпо с мо- 
ралпе črpane и којп ми кажу да их je стид да де- 
ци својој  покажу увереп.а да су неборци, a оии 
су бплп борцп  H дошли  као такви  na  Солупски 
(liponr. OCIIM Tora постоји  и једно матерпјалпо a 
ne само морално страшпо дејсгво. Неборцп добп- 
јају само 3 ха земл.е no Закопу o добровољцима 
a борцп 5 ха. Разумећете опда како то, ono нак- 
надно неборачко категорисање о/уекује међу до- 
бровољцима, -којима je,   господо,   ово   доброво- 
љачко питање додијало и  то пама дбровол>цима 
пајвпше. 13 година се очекује да се реши ово пи- 
raii.e. Ja сам бпо секретар Савеза добровољаца и 
знам да сам бар 20 меморапдума упутио кроз ових 
десет  годппа.  Добровољцн   уотшгге нису   ни   no- 
ставили нп комплпковалп то пптаи.е. I bera су no- 
ставили и  запетљали   прошлп   партизапски   режи- 
ми, којп су трговали са уверењима и добровољци- 
ма и сада, дапас, ne вдожемо побећи од факта да 
je то јодпо тешко екопомско, социално и пацио- 
налпо питап.е у склопу аграрног питања и name 
колоипзацпје. Кад cv    полазилп    у    доброволЈце 
1912, 1914, "1915, 1916 и почетком 1917 годппе ДО- 
бровољци нису ни сањали, да he за свој патриот- 
ски и пожртвовапп рад у југославепском ослобо- 
дилачком покрету после   рата  добивати  пеку на- 
граду. Ha Добруџи су изгинули толики добровољ- 
ци a n у самој Србији за време балканских paro- 
ва  и na  Солунском фронту добровол.ци  пису  u u 
појма имали o томе, да he опи због тога бити иа- 
грађени са земл.ом. 

Господо, после рата пспала je ствар трагичио, 
добровољцп су се вратили својнм кућама голи и 
боси и мпогима je једипи cnac бпо у томе да се 
користе том обећаном земл.ом. A кад су нидсли 
како се другп богате којекаквп педостојим и ha- 
ко пљачкају, a omi прави борцп за слободу сво: 
га 11а[)ода остају презрепи, одбачепн, понижени и 
увређени, онда су почели да траже ту земљу. 
Страпшо je било и.пхово душевно располож^ње, 
појачапо материјалном оскудицом, a већина je 
добровол.аца била сиротиња радничка, и сељачка. 
Ту je за nac све избио као пресудан onaj социалпн, 
нацпопалнп и екопомскп момепат и са тог гледи- 
шта треба посматрати добровољачко тра^хсње 
земље. Добровољцп су се организовали аа слож- 
no траже испуњеп.е обећања датог na Крфу. Omi 
су се због тих момепата, само из техничких раз- 
лога, a ne због тога mro je постојала једна обз- 
веза према њима, због тто бржег додел.пвапЈа зем- 
ље, пздвојпли од осталих аграрних ннтереоанита, 
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с којима иначе имају аајелличке циљеие и кево- 
Дјс, да што брже пожуре го решење. 

Господо, жалоснс je, да Jom и данас хиљаде 
добровољаца у оиој земљи са земл.ом лутају Осз 
земље, a они који су je добили у већини случаје- 
ва кукају због немаштине и безпотребног fundu- 
sa instructusa по добровољачким колонијама, no 
готов у садашњој кризи, те се тако и .шо дцбро- 
вољачко питање решава исто онако као што се 
решавало и питаље аграрне ре(|)орме. 

Ми имамо пуио вере да he садашњи Мини- 
стар иољопривреде у заједници са Министром 
војске свршити ово велико дело ликвидације до- 
бровољачког пнтан>а у молимо их да још oi ог 
лета учнне да се једанпут она честита добровољач- 
ка војска смири. (Пљескаи.е). 

Ma крају, господо, хоћу да изиесем једну сд- 
војену наиомену Г. Министру војске. Ради се o 
осиивању Рагиог музсја или Музеја 1)'СЛОб<'ђења 
и уједињеи.а. Ta идсја o осииваи.у Рагнбг музеја 
нијс иова. Mu смр већ у Солуну пмали 1'атни му- 
зеј, коме je био директор пуковпик Радомир Еле- 
зовић. После рата добровол.ци су у неколчко ма- 
хова покушали да осиују барвм« свој добровол-ач- 
Kii музсј, али HM то mije пошло зз руком из раз- 
личитих разлога. Ja сам o томе писао и лане у за- 
гребачкој „Ријечи" н београдској „Правди". .le- 
данпут je Мишгстар војни покојпи Хаџпћ био из- 
јавио у „Времену" да се за Ратпи музеј neli на- 
лази спремљено земљиште и да lie се ои остварити, 
Но до даиас ne видимо тога остварена. A КОЛО- 
сални ратни матеркјал лежи у сандуцима Мипи- 
старства војске и код појединаца, и прОпада. Ми 
омо, господо нација са ратничком прошлошћу и 
nama војничка прошлост пуиа je дралзцених до- 
кумеиата и усиимеиа. Ми морамо оставити ПОКО- 
љенима доказе из тог ратничког периздз паше 
историје пе самО у књигама и причама, иего п у 
једном импозантном музеју. 

Мостоје две могућности реализовања оваквог 
музеја. Или he то бити иокључиво Parim музеј, у 
који he yiui parim материјал ca одељеи.ем цобро- 
вољачким и одељењима савезника, који су уче- 
ствовали са нама у борбама na срп&сом терену и 
на Солунском (јјроиту и на Добруџи — нли he то 
бити општи Музеј ослобођења и уједи.ч.ења, у 
који he yliii и сав материјал o .|угасловен:ком 
ослободилачкам псжрету са духовие и са матсрп- 
јалне страие. У овом другом случају ту fin пашла 
'места и силна nama пропагандистичка југословен- 
ска литература од upe рата, за време рата и no- 
сле para све до датума .'5 октобра 1929 године. To 
би морао бити nam репрезентативни Дом југзсло- 
венства, Дом докумената, o томе шта смо радили 
и кави смо били у оним пресудипм часовима ства- 
рања Југославије. Ако то буде само Parim музеј 
у стилу париског Инвалидског дома, ми ћемо опет 
бити задовољни. Јер, господо, у другим држава- 
ма Beii су такви музеји одавно готовн. K'o je био 
у Прагу и гледао Легионарски музеј, морао je 
бити изненађен богатством сакупљеног материја- 
ла, a иорочнто савршеиим увеј.аппм фотографија- 
ма које претстављају сва кретања чохослчвачких 
добровољачких трупа no целом свету. У Букуре- 
шту постојн прекрасаи Parim музеј na иајлепшем 

месту у граду и кад у1)ете у њега, :)CT.ihere задив- 
л>еии, колико су тога Румупи уеиели да саберу. A 
ми, који имамо n већу и поиосиију ратничку i'po- 
шлост од иашнх савезинка, аемамо да чокажемо 
ии страицнма, mi нашој деци ништа из оног доба, 
када су иадале главе за данашњу Југославију. Го- 
сподо, то je једаи наш национално-културни ми- 
иус. Њега треба што upe исправнти. To нам je 
важиије од Пантеона, у који би уноснли мртве ју- 
гословеиске великане и од кове зграде Народне 
скупштиие. У таквом Ратном музеју могле би да 
почивају и костн наших славних војвода и вој- 
сковођа, како су то извели na пркмер Французи 
за своје у свом Инвалидском дому. Ту би се дневно 
ходочастило н генерације би се напајале сиажипч! 
југословенским духом прошлосги И поносом. Мо- 
лимо Госиодина Mmmcrpa војске да даде иниција- 
тнву за образован.е једног широког акционог од- 
бора, у који би ушли и наши исторнчари и naimi 
политичари и уметници и литерати и преставници 
војске и народпи претставници, na да се оствари 
raj лепи план n да Београд добпје још један зна: 

чајан југослосенски споменик, какав му највише 
и доликује. 

Господппе Mmmcrpe, ми вас мрлимо да ува 
жите cne ове добронамерне напомене. Молпшо 
вас, да будпо бдијете ,над синовима ове земље 
који се палазе под вашом комапдом, да и дал.е 
стрбго ВОДИте рачуиа o томе, да се omi васпита- 
вају у чистом југословепском духу као mro je то 
у традицији иате дичне војске, која je увек била 
праиа иародпа ткола. Молимо вас, да узиаст- 
jure што више модериизовати војничко васпита- 
ii>e у Bujnim шко.чама, иаричито подофицирским, 
да одабирате mro сиремиије и mro интелкгентни- 
je официре за re школе, a осибиго за ђачке чете, 
јер je врло важно да иам уииверзитегска омла- 
дииа, која долазн у ђачке чете, иаучи љубити и 
ценити иашу војску, да може касније mro боље 
послужити Краљу и Отаџбини, 

Господо, у име свих Југословеиа из Хрватске 
изјављујем: да имамо пуио поуздање у нашу 
војску и да liy гласати за овај буџет, a гласао бих 
и онда да je jom већи. Могу још pehu Господину 
Миинстру војске и морнарице и то, да смо ми не- 
војинцп, грађани и сељаци из Хрватске, увек 
спремни ако rtac позове Врховни командант, да 
положимо своје животе (Буран аплауз) за чување 
нашега мнра, за одбраиу југословенске државе, 
за Лугословепског Краља и за Југослбвенску Отаџ 
бину. (Аилауз и одобравап.е). 

Претседник Др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
Расто Пустослемшек. 

Расто Пустослемтек: Господо иародии посла- 
ници, приликом расправе o буџету Мпнистарства 
војске и морнарице, xoliy да се осврнем нарочито 
иа мориаричкн буџет. 

Ово не чииим само с разлога, mro развитак 
иаше морпарице сматрам нарочито потребним об- 
зиром на осигурање аајлептег дсла иате државе, 
већ пре свега, mro сам мишљења, да je део пред- 
виђен у буиету Министарства војске и морнарице 
врло мален пошто износи једва десегину укупног 
буџета наше одбране. 
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И ако смо у доба редукције, кад треба енер; 

гичним захватоад скинути многе нздатке разиих 
установа, то се ипак бојнм, да je редукција према 
11рошлогодиш11,ем буџету од целих 40 милиона 
дииара за морнарицу доста велика, обагиром на са- 
дашнЈе ii.eno стање и њезин дал.ии развитак, ако 
уважимо задатак, за који нам je неминовно no- 
требна. 

Својим уједињењем постала je nama Краље- 
вина поморска држава са обалом која joj пружа 
могућност да то и фактично буде. 

Ona ие привлачи само хиљаде туриста, ne пу- 
mi само ступце светских новина n илустрација са 
чланцима o њезиним лепотама, већ нам она даје 
upe   ciicra   најоол)у   мбгућнст,  да   водимо   помор- 
ску полнтику, —■ да наше сировине најјефтинијим 
путем довозшмо иа  светска тржишта     - и  да .се 
развијамо у свему у поморску   државу, којој су 
iimpoM отворена врата у широкн свет. To ми сви 
знамо како оии са обале, гако и ми из позадине. 
Поморска свест већ je тако иродрла у наш иарод- 
да нема ни једног мсђу нама, који би у то посум- 
ii>ao. Ну, та nama обала данас иакон скоро 14 го- 
дина слободпог живота нема још своје праве од- 
бране. Нема још свога ратног бродовља, које би 
бнло у стап.у, да ју заштити за случај напада! /la- 
nac, кад друге поморске државе на разним конфе- 
ренцијама настоје, да смање претђране издатке, за 
офанзивна оружања на мору       ми 'pm нисмо у 
положајудаби смо се могли ослонити у здштити 
и одбраии наше обале на своју ({)лоту.       „У за- 
штитии одбрани наше обале" хтео бих нарочито 
да подвуч1'м- — Mu имамо у нашем обалном ста 
новништву одличне паморце, KaKOvje и у Народној 
скупшитини недавно билс    истакнуто. — Ови су 
поморци од вајкада б.или    језгра,    ciy6 и noiioc 
ратних и тргбвачких  морнарица држава које су 
господариле нашом обалом. A да.нас кад    имамо 
слободно   Југословенско море, где nam поморац 
плови под својом заставом, он иој a да сс бори са 
великим потешкоћама у трговачкој мориарици, a 
нема im своје ратце флоте, оне флоте, na којој би 
за случај рата могао свакоме да брани приступ на 
nama острва и нашу обалу. Господо, ни с китајским 
зндом, na био овај још тако широк и добродаору 
жан, ne hcMo'Mohii браиити непријатељу, да зауз- 
ме нашу обалу. — Зато требамо да створимо ono 
средство, којим се успешније брани обала— a го 
je parno бродовље  ca  чисто дефанзивним  задат- 
ком. — Од 24 државе, којо се \ овету сматрају као 
помороке државе, ми смо на последњем месту. To- 
нажа наших ратних бродова    износи na рснови 
Женевских података данас свега 4.700 топа. Ham 
сусед ЈКраљевина Италија исказује у истим подат- 
цима премо 400.000 тона, дакле сто пута више, a 
суседпа Грчка 53.000 топа, дакле десет пута nnme. 
Данас имамо свега четири подморнице, 3—4 ратна 
чамца и једну лаку јединицу у градњи, то je све 
mro тврри нашу ратну флоту. Ти податци позна- 
гп су свакоме који je na прнмер завирпо у џсппи 
калепдар „Јадранске страже','. - - Нс знам да ли 
he се у Женеви укинути подморнице. O овоме пи- 
тању озбил.по сс расправља,    Ако се one укину, 
осгаћемо са једним јединим бродом од 1.800 тона 
т.ј., без икаквог средства за одбрану name обале. 

Посподо нарбдни посланици, ja мпслим да nn сам 
Мелзоп са овкм једним брОдом ne бп могар да no- 
fepa онога ксјн би хтео да нападне нашу обалу. 
Због тога шрамо mro пре да створимо једпу јаку 
n  силну флоту за одбрану name земл.е.  Стручпа 
расправа o томе питању, како треба створити ово 
бродовлЈе, ствар je меродавних чинитеља; ja бих 
п  овде нагласио да ми ову флоту, свакако, ncro 
тако требамс као к друге државе, да с п.ом очу- 
вамо сигурност name обале, заштитимо name  iin- 
тересе на мору, олакшамб рад нашој трхч>вачкој 
морнарици — a нарочито сада да дамо рада нашој 
индустрији и помогнемо хиљадама незапослен^х. 
.lej), господо, na  iianioj обалп  постојп  могуНност 
да градимо ратке бродове; треба само овој нашој 
ипдустријп дати могућности за рад. Kao врло MII- 
рол>убпвп елеменат, ne требамо флккге за напад, -- 
пего требамо je за успеиту    одбр1ану онога  ШТО 
пмамо. Mu морамо до постигнемо KCI>O стање као 
и друге државе у стварању флоте т.ј., да нико не 
сме некажњен n без велике опаскости за себе на- 
вглнтч   na  namy  терпторпју.   НикО   пам   ne   може 
замерити, ако приступкмо изградпт name дефан- 
зивне флоте. Нама je ona потребна, пошто м-и не 
можемо пкод највећег разоружања остати без од 
бране na мору. 

Поуздајући се у изјаву Господина Министра 
иностраних послова, ;u.iy пре н,еколико месеци у 
Женеви, да Кемо нашу флотну снагу развити схо- 
дно потребама каше рдбране и сигурносги, a no 
већ готовом програму, изјавл>ујем да шмам пуно 
повереше у нашу народну војску и .морларицу и у 
њедино вођство, пошто шџм да се момчад васпи- 
тава збиља у националном југословенсмом духу, 
те liy гласати за буџет Министарства војске и мор- 
нарице. (Буран аплауз). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч на- 
родни посланик г. Јован Довезенски. 

Ловап Довезенски: Господо народни послани- 
ци, да би се изградила држава, оваква какву je 
данас имамо,• држава велпке Југославије, требало 
je много жртава и крви да падне, да се na костима 
n крви подигне оиа држава, каква je данас. Али, 
браћо моја, да та држава буде гаква, сви смо у т IM 
правцу радили. Сваки наццонаЛно свеп ан грађанин, 
Југословен, ма из кота краја био, радио je како je 
n чим je могао: пером, речју, пушмом, материја- 
лом; кслико je ко могао, гако je и радио. Зато 
смо n уотели да створимкз ову велкку нашу Југо- 
славију, какву je данас имамо. (Аплауз). 

Браћо моја, кад сам jom као дечко из дамаш 
mе Јужне Србије, оидашње Туреке царевине, пре- 
inao у Краљевину Србију, мајку namv, кад сам 
та.мо дошао, сазпао за себе и паучио да мислим, 
прво mro сам запазио и mro мп je дало поуздања, 
била je nama славом увенчана војска. Правећи 
кбмпарацију Између војске турске и српске у тз 
доба, ja сам запазио, да he та малепа војска Кра- 
љевипе Србпје и дам допесе слободу na Југу. i 1 
ппсам се преварио. Ja сам, браћо моја, одгајен у 
крају најнационалнијем иожда у целој држави; у 
крају где je jom у 17 веку војвода Карпа дизао 
устанак, кад je аустријска војска, под командом 
генерала Пиколммимија, допрла до Скопља. Дри- 
ннје, када je К'рал.enima Србпја, ондашња  Кпеже- 



38 КХИ  ГЕДОВНИ  САСТЛНЛК — 7  MAFTA   1932 

mina, заратила против Турске и ослободила Вра- 
ње, liHin, Лесковац, Пирот и Прокупље, војска 
српска Je допрла др близу даиашње варошице 
Прешева, a добровољци из сиих крајева, a наро- 
■mro из тих крајева, држали су од Куманова пут 
Паланке како иде граница. Tu су устаници и после 
закљученог мира на берлинском конгресу проду- 
жилн да ратују са Турцнма, док их je, најзад, тек 
1882 године, савладао А(|)ус nama, доцнији валија 
скопски. 

Bpaiio моја, када je навалила била иеман иа 
cpriCKH народ у Лужиој  Србији под    Турцима, да 
уиишти српско име, да уништи српски парод, срп- 
ски народ се организсиао у четничку организаци- 
ју н дигао се пао ружје, да upami своју част, до- 
стојанство и име своје. Али, када je нзгледало да 
he да малакше, притичу тој организацији у помоћ 
браћа њена, браћа из слободне Краљевине Србије, 
n то српска војска. Прво су дошли подофицири и 
официри; али, пошто je то била друга држава, те 
нису смелн да долазе јавио, оии су узимали отсу- 
ства и боловања, na су нам   притицали у помоћ. 
Кад су дошли та nama 6|)alia војници, оида je nam 
парод видео да mije усамл.ен, и да пма да издржи 
до краја победе. Тако je и бпли. Ta мала предрат- 
na  оргапизацпј:!   на  Југу  паелектрпзирала  je  цео 
српски народ, целу омладину, целог троименог na- 
mer парода, који je, у току доцнијих раттова, no- 
чинио огромне бравуре upornu натих непријате- 
ља, док mije пзвојевао потпуио |Ослобођен>е и ује- 
дпп.еп.е  namer троимепог    парода.  Кад je славом 
увенчана српска војска донела слободу нама na Ју- 
ry, успостављене су све власти и војне n админи- 
стративне, али je ппак војска вршила најделикат- 
нију, пајплемепптпју дужпост. To je бпла оргаии- 
зација, која je спроводпла национализам и идеју 
национализма. После свих ратова n победа које je 
извојевала наша војска и   nam   троимени   народ, 
врјска се латила једног великог задатка, задатка 
да просветп nam неписмени народ.    После    рата, 
oplio моја, мене су сусретали многи пријатељи n 
рођаци, na Mii кажу: „Куме, ујче, течо, ja умем да 
чптам n пишем, јер сам служио војску и у војсци 
сам паучпо да читам и пишем". (Аплауз). 

Браћо моја, када су партијске страстп и не- 
помирљивости дотерале биле нашу државу иа ини- 
цу пропасти, nama je војска била на свом месту и 
снажно спЈ^оводпла јединство пепоколебл.иво, 
једппство педел.пво namera парода. Једино тто je 
остало свето за то партнзаиско доба, то су бнле 
војска и ткола. Све остало отитло je у суноврат, 
na чак n правосуђе. 

браћо моја, и ако знам да je војска непродук- 
тивна организација, ja знам и то, да колико je ко 
јак, толико n вреди. Mn морамо битп спремни; 
мормо битп наоружани; морамо бити на onoj ви- 
шни, на којој je била српска војска 1912 године, 
да у свако доба, под комаидом Његовог Велнчан- 
ства Краља, пспунпмо свој задатак: Да бранимо 
namy државу. 

Имао сам да кажем коју реч и o уверењима 
добровољачким и четничким. Г. Ковач je o томе 
говорио, али само није говорпо n o четнпцима. 
Међутим, и o томе се мора рећи која реч. Mnom 
од наших четника којп су четовали пре 1912 годи- 
ке, a и доцније, поднели су молбе за увереља. Мно- 

Реч   има 

Господо 
послани- 

ги су од њпх добили увереп.а, a многи пису доби- 
ли. Рећи hy праву нстину, да ппсу добилп зато 
што je тада била, no несрећи, друга једна оргапи- 
зација — организацнја т.зв. Срнаоваца, na су они 
хватали чмолбе и акта и цепали, само да ne on дош- 
ли овп четппцп до својпх уверења, због чега сам 
ja трагао и бпо сам баш код Господпна Мтшстра 
"војног, КОЈИ MII je рекао, дајте мп поједипачио 
na ћу предузети mro треба. Ja сам итао na лице 
места n траж.ио no деловодницима у Министарству 
И у четппчкои удружеп.у, na сам пронашао, да су 
ix ти неваљалци дохватили и поцвпали. (Узвици: 
Срамота!). 

Господо, као mro рекох n ако знам да je вој- 
r-ка пепродуктивна знам n то, да ми само онолико 
вредпмо, као држава, колпка je name државе моћ. 
У то име гласам за буџет војоке и морнарпце са 
жаљењем mro mije још и већи n молим сву ro- 
споду посланике да гласају за нашу војску, (Пл^е- 
сак.) 

Претссдиик-   Др.   Коста   Кумаиуди: 
г. др. Анђелиновић. 

Др. Будислав Гргур Анђелиновић: 
народни послаппцп, неколико народних 
ка међу којима и ja, гласали смо противу буџета 
у пачелу. Част ми je изјавити да hy у специјалној , 
дсбатп гласати за буџет Министарства војске и 
морнарице. (Пљесак.) Сматрам то сиојо.м дужнош- 
ћу с разлога, mro je војска n у пајтежпм време- 
нима — ne улазећи у историју Краљевске српске 
војскепре ослобОђења, него само у њен рад посли- 
je ослобођења— знала да очува своју витецгку 
традицију у духу иекадање српске војске, да очу- 
ва своју органивовану снагу, свој високи морал, 
свој патрпотпзам . . . (Пл.есак) . . . n народни ју- 
гословенски дух у својпм редовима, (Узвици: TE- 
KO je!) 

Господо, ja зпам да бп се свакој ннституцији 
n сваком реду могло наћи приговора у детаљима, 
али пред овпм великим чпп.еппцама које сам пста- 
као, свн деталЈИ које бп евептуално имао неко да 
приговори, нпјесу ни ii3 далека равни тпм чпп.е- 
пицама. Стога сматрам својом дужпотћу n падам 
се, односно увјерен сам и сигурап сам, да lie и 
осхалн посланпцп којп су у пачелу гласали против 
буџета, у специјалпој дебати гласатп за буџет 
иојске. 

Господо, овом приликом пмао on само да се 
придружим молби једпог од предговорника, да г. 
Мшшстар Bojnu посветп једном ДЈелу војске, par- 
noj морпарпцп, своју особпту пажту. Huje mi мо 
ja намјера нити желим да износим важност parne 
морнарице за нату државу и nam народ и у миру 
и у рату. O томе je писапа чнтава лптература. Код 
нас можда још нема доволте свјестп o важности 
мора. Можда у наше дуте нпје јот продрло, што 
ми све имамо у оних 5—6000 км. обале, одпоспо 
5—(500 км. зрачне линије, и коју економску, тр- 
говачку, националиу и војнпчку важност има то 
море. Ja молим само Г. Министра војног, који je 
у то упуКен као војппк, да parnoj морнарици no: 
свети сву своју пажп.у. Знам да je буџет у том 
погледу, обзиром na ратпу морнарицу, врло мали. 
Ми стојпмо према једним нашим суседом у погле- 
ду ратне морпарпце, као што je рекао једаи пред- 
говорник, у односу 1 : 100. Стога мнслим да се мо- 
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>ке заштити нашсг мора посвјетити више пажње, 
иего UHO je прелвн1)ено у овом буџету. У нади да 
he господин Министар војни одговорити нашим 
јсднодушинм ^сељама, јер у томе питању нема 
међу нама подјеле ни разлике . . . (Бура« пље- 
сак) . . . ja ii lio трећи пут кажем да мирним ep- 
цем, вршећи у истини своју дужност, гласам no- 
lijepeiije, нзражујем иотпуно повјерење нашој вој- 
сцн и морнарици као и оиима којн их воде. Молим 
их да на овом високом степену, на овом високо.м 
нивоу, уздрже и даље нашу војску као национал- 
ini стожер, који je остао нетакнут и око кога се 
окреће дух нашег нациопалног живота. (Одобра- 
ваи.е). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Завршена je 
специјална дебата o буџету Минисгарства војске 
II .морнарице и сада ћемо прећи na niacaii>e. Молим 
г. известноца да чита поједине партије. 

Секретар Гавро Милошевић: прочита партију 
470 no предлогу Финаноијског одбора. 

ПретседнИк Др. Коста Кумануди: Прима ли 
Скупштина прочитану партију? (Прима). Објављу- 
јем да je партија 470 примљена. Изволите чути 
дал.е. 

За овим je Народна скупштина, гласајући се- 
деп.ем и устајањем o свакој појединој партпји у 
смислу чл. 102 Устава и чл. 07 Закона o пословном 
реду у Народној скупштинп, примила цео буџет 
расхода 1К1здела'1Х Министарства војске и морна- 
рице, и то од партије 470 до закључно партије 559. 

Претседпик Др. Коста Куманудм: Према томе 
објављујем да je буџет Министарства војске и 
морнарице прикљен. (Бурно одобравање). 

Ha реду je буџет Министарства грађевина. 
11ма реч Г. Мннистар грађевина. (Аплауз). 

Мпипстар грађевина Никола   Прека,   господо 
иародии послаиици, подносеКи    буџет    Мииистар- 
ства грађввина за годину 1932-33   дужан сам да 
истакие.м, да je он у првом реду састављен с оо- 
зпром na тешке економске прилике у нашој зем- 
љи, које су последица екоиомскнх прилика у чи- 
тавом свету; a тек у другом    реду с обзиром на 
грађевшиске потребе наше земл>е. Предлог буџета 
Мииистарства грађевина за годину 1932/33 износи 
минимум наших потреба за одржање свих    омчх 
објската грађевинских у нашој земљи, не имајући 
у виду пових инвестиција и нове грађевине. Зато 
овом прнликом нисам у могућности да изнесем je- 
дан опширан фађевински програм, који je у ве- 
ликом  делу у  Министарству  грађевина дрготов- 
љеи, јер тај програм изискује много веће финан- 
сијске ефекте mero mro их МИ имамо v иашем ре- 
довитом    буџету.   Лли  ие   могу  im   да   пропустим 
ову прилику a да ne истакнем, да мп морамо no- 
тражити финасијску страну за изградњу свихоних 
потребних наших путева, саобраћаја и саобраћај- 
иих веза и прилагођење наших путева новим сао- 
opaliajiniM сретствима која су у ono name модер- 
ио техничко доба искрсла, a o којима иије    било 
могуНе ВОДИТИ пачуиа у ono доба, кад еу иати иу- 
теви били изграђивани. Морамо водити рачуна и o 
оиим iiaimiM крајевима, који пису, иа жалоет, no- 
везани  са нашим цеитрима  (Одобравап.е), и  који 
немају могућности да ne само економски, него и 
културно напредују и до!)у бар до оног степена, у 

којем се налазе други иаши крајсви, друге nauie 
покрајине. 

Позната je чињсница, да су наше комуникаци- 
је доста примптивие, a сви —хвала Богу — знамо 
да o комуникацијама овисн просперитет naime 
земл>е не само na екопомском пол.у, nero n na 
нултурпом и социјалном. Нису паше потребе са- 
мо у путевнма; мп смо богати n нашим рекама, 
али смо богати n нашим блатима и имамо велпке 
површипе земљишта која нису обра1)епа n у кра- 
јевима житородпим, a особито у опим крајевима 
које ми означујемо пасивпњма, јер нису наше ре- 
ке, иаше бујице пи наша блата уређена, како би- 
смо осигурали плодове тешког рада namer сељач- 
ког света у часу кад прпступа жетви; јер у много 
случајева види своју жетву и свој труд потпуно 
уништеп, кад у јесен наступе јаке кише, a ми nii- 
смо могли да проведемо оне мелиорацијс, које cv 
билс нужпе и потребпе у тим крајевима. 

Хидротехпччкп радови na пашим пловппм и 
непловпим рекама важап су такође фактор, jej) ne 
само с обзиром на пловпе реке, nero n с обзиром 
на све one инвестиције које je чинила и држава 
и наше водне задруге приватном својом пппција- 
тпвом, подижу^н велпке. пасипе и чувајући бога- 
те и плодпе name крајеве од поплава, ми морамо 
пматп то безусловно у виду и посветпти им барем 
у будућности једну већу и јачу пажп.у. Зато по- 
нављам: ми морамо што пре потражити нове фи- 
нансијске изворе за n3Boi)Cibe свих ових грађевн- 
на, бнло у namiiM ко.муппкацпјама, било у мелио- 
рацији и хидротехппчким радовнма — разуме се 
у једном дугорочпом ипвестициопом зајму, јер тп 
радови служе ne само пашим nero и будућим re- 
нерацијама, a право je и оправдано да n те name 
будуће генерације буду оптерећене оним дажби- 
нама којима су оптерећене и данатп.е генерације. 
Док ne' до1)емо до поменутих сретстава, морамо 
се ограничити само na одржавање овога што већ 
имамо. Зато овај предлог буџета, који подносим, 
базира искључиво иа овпм чињеницама, кроз које 
je копсеквептпо провсдсп принцип пајрацпопал- 
nnje штедње. 

Целокупни предлог буџета Министарства гра- 
ђевина за годину 1932/33 износи 197,341.493.— ди- 
нара, дакле за 79,867.060.— дшара мање nero што 
je износио буџет у години 1931/32. Ова уттеда 
приказује се како код личних тако и код матери- 
јалних издатака, mro сс види из следећег: 

Личпп расходи: Оеобл.е je редуцирано према 
буџету за годину 1931/32 за 133 лица, a расходи 
су смашени од 62,506.928 na 51,805.343 динара, т.ј, 
за пуних 10,701.585. У иредлогу буџета предвиђен 
број особл.а je далеко испод потребпог миниму- 
ма, јср док број особл.а достпже према стварној 
потреби n предложеној систематизацији 3.085 ли- 
ца, no закопу o устројству Минисгарства грађе- 
вина 3321, no буџету 1931/32 године 3279, no пред- 
логу буџета 1932'33 3106. 

Претежни број особља чине инжењери и пу- 
тари. По предложеном буџету крји одговара ствар: 
иом cran.v na лицу места ,број ппжеп.ера je дале- 
ко мап.п од предлога o систематизацији n упола 
мањи од прсдратпог стап.а у појединим области- 
ма. Потребпо je да се постави и веКи број путара. 
To je у интересу пашпх путева, јер данас путар 
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сваки имадс једаи рсои од 6 километара, који рн 
не може да надгледа онако како го прописи тех- 
нички изискују, a свуда у напреднијим земљама 
које имају развијене цесте путар и.маде 2 .макси- 
мум 3 киломстра у своме рејону. 
Материјални расходи. У управне расходе пред- 

виђено je било у буџету 1931'32 14,939.050 дика- 
ра. У буџету 1932/33 8,907.000 динара. Мање се 
предлажс у буџету 1932,33 за 6,032.050 дииара. 

Путеви u мостови: Редовни расходи v буџету 
1931/32 су 124,006.625 дииара, a у буџету 1932 3:; 
107,513.150, мањс се прсдлаже за 16,463.475 дипа- 
ра. У току прошлс године повећана Je мремса др- 
жавних путева за 104 километара. За редовно 
одржава11>е и оправку целокупне мреже државних 
путева предвиђено je 99,166.025 динара, такр да 
no километру долази проЈсечно 10.000 динарај док 
Je лап.скс године просечно долазило 12.000 дина- 
na, no километру. Пошто на државним путевнма 
кмаде преко 50.000 метара дрвених мостова којн 
су слабе конструкције и морају се често измењи- 
вати jfep не могу да подносе гешке камионе, и те- 
ретне аутомобиле, то je Министарство грађевина 
предвмдело у овоме буџету и ако малу сврту од 
2,400.000 динара за постепено постављање гвоз- 
дених мостова који ии имадсмо у нашим склади- 
ттима из репарација. Ова je свота нужна за no- 
дизаше стубова на којиЈма he се постављати гвоз- 
дсиа конструкција. Разуме се, да je и ова свота 
само деЛимична и да lic се из ње моћи да изМени 
само no KOJU мост. 

За евентуални прекид саобраћаја, услед еле- 
иентарних непогода, предв^ђа се'расход од једног 
милиона динара. Како постојећа мрежа државних 
путева има још 500 километара непросечених и 
неизрађених путева и како je потребно израдитн 
иове путеве или заменити постојеће прнвр.емене 
дрвене мостове сталним, то je за прикупљање no- 
датака потребних за овај посао предвиђена свота 
од 860.000 динара. 

Вапрсдип приходи: У ванредним расходима 
предвиђепо je за путсве и мостове у години 
1931/32: 42,600.000. У години 1932'33 предвнђа сс 
(i,13().ooo динара. Мање дакле за 36,470.000 динара. 

Новим буметом се не предвиђају никакви но- 
i,ii радови иа путевима и мостовима, него су ушле 
само потребне суме за довршавање раније запб- 
четих радова. Mu имзмо државних путева 9,843 
километра. Недржавнн путеви налазе се у доста 
рђавом стап.у и баиовииски, a o општинскима већ 
и да не говорим. Бановинаких путева има око 
30.000 километара, но од којих преко једна тре- 
ћина без икаквс подлоге. 

Хидротехипчкц радови: редовни расходи из- 
носили су у години 1931/32: 14,012.000. За 1932'33 
[■однну предлаже се 9,421.000. Мање се дакле пред- 
лаже за 4,591.000 динара. 

За обавештајну службу o кретању водосгања 
na главним рекама којс стоје у вези са међукарод- 
пом обавештајном службом и служе корисно бро- 
дарству и одбраии од поплаве и за претходне ра- 
доие и одржава11>е и побољшање непловних река, 
којих има у дужини око 20.000 км., и то самр на 
местима где су у опаспости скупоцени објекти 
мостови и жслезинчке пруге или иасељеиа месш. 

— за тс послове предвиђа сс свота од 9,421.000 
динара. 

Стиариа потреба за ову грану хидротехничких 
радова, према постојећим тражењима, била je 
26,000.000 динара, a предлаже се свега 2,592.000 
динара. 

За одржавање 520 км. регулационих објска- 
la у вредности преко једне милијарде динара, KO- 
JU су израђени на две хил.адс сто километара 
пловних и Две хкљаде триста :<м. сплавних река, 
у сврху заштите речних обала, одбранбених на- 
сипа, мостова и железничких пруга и насеља, као 
i] у сврху обезбеђења пловиДбе, предвиђенр je 
тридесет милиона динара, односно стварна riorpe- 
ба je тридесет милиона динара a предвиђено je 
са.мп пет мплиоиа сто педесет хи.^ада. ПреДлРже- 
ни редбвни расходи за мелиорације земљишта 
обухватају најиужиијс издаткс. За претХбДне pa 
дове ii израду пројеката за мелиорацију земљи- 
шта, за одржавање и побољшање мелиорационих 
објеката као и за хитне мере и радове за одбра- 
iiv од поплане од укупне површине земл>ишта Ko- 
je би требало мелиорирати до сада je одбрањенр 
рд поплаве и исушено 265.000 хекгара у вредно- 
сти дннара 794.000.000, само одбрашено од попла- 
ве 350.000 хектара у вредности 352,000.000 динара, 
само исушено 288»000 хектара у вредности динара 
344.000.000, наводњено 10.000 ха. у вредности ди 
нара 11,000.000 непотпуно мелионирано 450.000 
ха. у вр.едности 300,000.000, укуиио 1,363.000 ха. 
у вредности динара 1.801,000.000. Оетаје jom да 
се заштити и цсуши 727.000 ха. са трбцжбм рд 
2.170.000.000 динара. Стварна потреба према тра 
же11>11ма Минпстарства и банрклх управа приликом 
састава предлога буџета за 1932/33 годину, износи 
за   мел1101)аиио11е   1)адоие   даиара 970,000.000,   a 
предвиђено je у буџету 1.679.000.000 динара. Укуп- 
na свота била je v години  1932, 18.600,000.000 ди 
иара, a у годиии 1932/33, 11.500.000.000 динара.Ма- 
и.с ее предлаже за 7.100,000.000 дииара. 

Архитектонски радови; Код архитектонских 
радова у погледу њиховбг целокутшог изиоса не 
ма никаквих пррмеиа у одноеу према кредитима 
одобренИм за ове радове no буџету за I931'32 год. 
a ene бановине биле су приморане да смање своје 
издатке и да их покривају оним приходима који 
су им могући. 

Ово су, господО,   кратка    објапш.еп.а   Мпии 
старства грађевина o буџету који je пред вама, na 
i.ac молим да примите и гласате за овакав предло- 
жсии буџет (Пљескање и живо одобравање). 

Претседник Др. Кумануди: lipe него mro дам 
реч говорницима, који су се пријавили да грворе 
o буџету Мииистарства грађевина, молим вас, го- 
еподо, да чујсте предлог који he прочитати наро- 
дни посланик г. Расто Пустослемшек. 

Расго Пустослемтгк: Господо иародип посла- 
иици, даиае иразиује једаи од највећих ЖИвећнх 
Словена и велики пријатељ југословенског народа, 
седи поглавица братске Нехословачке Републике 
др. Тома Масарик свој 82 рођен дан (Цела Скуп- 
iiiriina уетаје и посланици дуго кличу: Живео!) 
СМатраМ да je дужност прве Југословенске Наро- 
не Скупштине да се сети овом приликом великог 
Словена и да му пошаље своје усрдне   честитке. 
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Предлджем, дакле, да иошиљсмо   Народној скуп- 
шгиии у Прагу ову депешу: 

„Господппу президенту Др- TOMU Масарчку 
Праг 

Прва Југословенска Народна скупшгииа че- 
стита осамдесет други рођендан всликом сину 
братског* чехословачког народа, оцу домовкне и 
највећем словсиском мислиоцу, бранитељу мира и 
демократије. Да живи славни пријатељ југосли- 
веиског народа президонт Масарик". 

(Оиште бурио одобраваље и иљесак. — Сви 
посланици устају н кличу: Живео Масарик). 

Претседиик Др. Коста Куманудн: Овлашћује 
ли Мародиа скупштина Претседништво, да 11ошал>с 
иву деиешу 1 исиодииу Ирстссдиику Масарику.'' 
(ОвлашКујс). 

Ирелазимо сад иа претрес буџета Министар- 
ства гра1)евина. 

Има реч г. Војко Куртови!!. 
Војко КуртовиН: Госиодо иародни послаинци, 

из експозса Г. Мииистра фииаисија могли сте 
установити, да je буџег Министарсгва грађевина 
за 40% мањи, него шти je бии ирошле године. 
Овакво редуцирање, у ивоме врсмеиу, ja верујем 
да je свакога од г. г. иародних иослаиика морало 
страховито изнеиадити. 

Финансијски одбор и Краљевска влада, na 
иредлог Г. Министра финансија, старали су се само 
у томе, једнострано, да буџет буде што мањи, без 
обзира да ли he то eMaibiiBan.e пи 111)оценту, no раз- 
ним Министарствима, потрефити даље, него што 
се тиме мисли. Збил.а, господо, има Миннстарста- 
ва, за која je оправдано да изиос расхода буде 
што мањи са обзиром на даиашње тешке финан- 
сијске прилике, и екоиомску кризу. Алн, господо, 
има Мннисгарстава, да баш због ове данашње те- 
шке финансијске кризе буџет тога Министарства 
треба да буде много Belui, него што je бпо прошле 
године. 

Господо, са ових 40% колико je умањен бу- 
џет Министарства грађевина могло би да се ура- 
ди врло велика количииа путева у нашој држави, 
и меие као претставника дивиог и поносног Paca 
изненађује оволика уштеда, и с тога ja не могу 
да се придружим осталој господи иародним no- 
сланицима, и да дам свој глас за onaj буџет Mmni- 
старства грађевина, и ако сам у иачелу гласао за 
цео буџет. 

Док друге државе, због беспослнце незапо- 
слених радника предвиђају и измишљају нарочите 
инвестиције, у којима би могли да запосле те рад- 
нике, те да колико толико ублаже њнхову нево- 
л>у, и ову тешку кризу, дотле се код нас иде са- 
cBiiM противнИм путем. Ja; господо народни посла- 
ници, морам то нарочито отвореио да кажем због 
тога, што je крај чији сам претставнкк, један од 
крајева апсолутно напуштеинх, и може се слобод- 
но јзећи, да ие постоји ни један крај у овој држа- 
вн, који je био као наш крај пасторче у држави. 
Ja тврдим да од ослобођења namer na до данас, 
тако рећи, пи једиа napa mije утротена na пзград- 
ту путева у МОМе крају. Све што je досад учпње- 
но и потрошено то je само толико, што се дала 
једпа безначајна сума за једну бедну опрлвку пу- 
тева, a na изградњн повпх путева није се mi no- 

мишљало. И дапас, господо пародпи послаппцп, код 
нас стоје они исти путеви, који су били још пре 
200 и 800 годниа. Кад бп пеко дошао у паш крај, 
којп га ne позпаје, on би морао да каже, да би 
требало прво да nanniue тестамепат, na да се кре- 
пе na пут из једпог у друго место namera краја, 
јер су путеви толико непроходни да човек мора 
да рескпра, ако крспе na пут, na макар то бпло n 
иа коњу. 

Имате неколико    суседпих    места у Сапџаку, 
која су врло слабо повезапа, то су Пријепол>е, I3n- 
јело Поље,  Сјепица, Плевље, Прпбој   n Нова Ва- 
рош. И кроз Пријепоље н кроз Бијело Поље про- 
тиче река Лим, na би, no сили природног закона, 
гу требао да постојп  пут. Размак изме1)У та два 
места изпоси око 40 км.,  алн до дапас  пут  mije 
пресечеп. Када се жели да оде од Пријепол>а до 
Бијелога Поља, мора се ићи у Прибој, из Прибоја 
у Плевље, пз Плевља у Бпјело Поље н ИОра да се 
превали скоро  140 км. у место свега 40. Из При- 
боја за Сјеппцу пема пута. Постоји само једап nyr, 
кoj и су турскп харачи обележпли  прИЛИКОМ осве- 
hen.a да ne бп п.пхове трупе залутале. Постојп И 
једап пут којп je прављен скорО  upe 60 годииа, 
када су аусгрпјске трупе окупнрале Боспу и Хер- 
цеговппу n упале у Санџак.   Но тај пут mije ни 
модеран, нитп се може употребитп за саобраћај. И 
човек кад иде тим путем, рескнра са животом. Mn 
смо непрестано били у ставу очекпвата. И npe ове 
Скупштине, у свима Народним претставништаима, 
свакп народни послаиик, који je био ynyhen из to- 
ra краја оваио, ваппо je, кумпо, молпо, богорадио, 
али вам, господо пародпи послапици, свечапо твр- 
дим, да mi na  какав одзив нисмо    папшли. V\ ТИ 
крајеви су толико осталп запуштени да човек мо- 
ра да се згражава. И тп  крајевп осталп  су тако 
запуштени и ако je то један од крајева, дозволите 
мп  да  кажем  без  икакве  претепциозпостп,  један 
од оних, који je дао najnehn број жртава у Свет- 
ском рату. flo званпчној статисгнци Мпппстарства 
војске n морпарпце, na другом месту долази Сан- 
мак, no броју жртава у Светском рату. И када се 
TOMe крају не обраћа пажп.а, опда можете мисли- 
Tii, госпОдо, какав бп био ja претставпик тога кра- 
ја кад бих могао примити буџет Господина Мини- 
стра грађевина. Увек нам се говорило, обеКавало, 
да lie сс направити пут Прпјепоље—Бијсло Пол.с, 
Пријепоље—Сјеница, Сјеница—Нова   Варош, али 
до данас то mije учињено. II onaj пут, за који сам 
нам  мало npe рекао ла ВОДИ  преко ПрИЈепол>а за 
Бпјело Поље, у Beliiimi  случајева mije  проходап. 
Ове зиме читавпх 15 дана mije дошла пошта. Sa- 
uno? Зато што пам je пут Пријепол>е—Бијело По- 
л.е који je био проходан бпо прекппут због намета. 

Ja кад бпх био na место Господипа Мппистра 
грађевина, с обзиром на овако страшно рсдуцпра- 
n.е буџета Министарства гра1)евипа за 40%, ja бих 
одмах дао оставку na положај, повукао бих коп- 
зеквепце јер Господииу Мнппстру мора бити  no- 
знато    стање у свима    крајевпма, a специјално у 
овоме крају, одакле су небројено пута дошле де- 
путације, молиле, богорадиле, кумиле, алп сс увек 
остало" без одзива. Имате, господо,    народнп по- 
сланици,   среских  места,  где   можете  да  купујете 
дапас килограм најлепших јабука свега за  1   ди- 
nap. Te јабуке, које би се могле продавати у Бео- 
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граду no 6 и 8 динара килограм, продају се no 1 
дипар килограм. Зашто? Зато што немамо начина 
да се те јабуке извезу. Taj свет преко целе зиме 
присиљен je да једе воће, због тога што нема где 
да га пласира, због тога што нема комуникација. 
Ви, ако случајно наиђете као путник и задржите 
се у једној ссоској механи, добн^ете 50—60 кило- 
грама бесплатно воћа. Ако дате некоие једну ци- 
гару или ако га частите ка([)Ом, on he вам датп 
4—5 кплограма јабука, да вам узврати част, само 
за то што сте му дали једпу цигарету или једну 
кафу. Зашто on то чини? За то што нема комуни- 
катшших средстава да бп могао своје воће допсти 
и продати по цспи која одговара данаШњим пија- 
чинм цснама. 

Ja мпслим да je Г. Мипистар гра1)евина био бар 
дужап толпко да предвиди одпоспо да упесс у 
свој буџет извеспу суму поиаца, заједпу спецпјал- 
ну позпцпју, која би требала да служн сиецмјал- 
иим техипчким одељцнма, односио грађевинским 
секцијама, које би имале за дужност да оду у тај 
проклети Санџак и да трасирају путсве, да напра- 
вс предиер и предрачун, како би се бар у идуКој 
буџетској годнии унсле потребне суме за изград- 
њу тнх путева. To су просторн великн као цела 
Цриа Гора a у њима има свега за 10 до 15 кило- 
метара путева, док тамо живи скоро 400.000 ста- 
иовника. И ту су такве прнлике и тако слаб сао- 
браКај.да сечовек oceha формално као у заточењу 
кад се нађе у тим крајевима, који ииаче и no сво- 
јим лепотама и no својој прпродној предистина- 
цпји ne бп могли да буду паспвпп, али су паспвни 
само због пемања комуппкацпја. 

И ако сам гласао у пачелу за буџет, ja сам 
припуђен, да би бпо достојап прегставпик тбга 
краја и да би оправдао nonepeibe које ми je парод 
дао — ja ово без пкаквих других тенденција или 
задп>их намера изјавл>ујем — да гласам против 
буџета Мннистарства гра1)евина. 

Потпретседиик Др. Коста Florioimli. Има реч 
народии посланик г. Петар Иванишевић. 

Петар ИванншевиИ: Господо народни иослани- 
ци, када сам се одлучио да се кандидујем за народ- 
ног послаиика за Срез требињски и љубинскм и 
да се вежсм за листу Г. Петра Живковића, прет- 
седника Владе и носиоца земаЛ)Ске листе, самим 
тим ja сам прихватио политику од 6 јануара, који 
je био санкција свих позитнвних елемепата у Ha- 
rnoj земљи, и којима je била преча лржава од пар- 
тије, a изнад свега државно и народно јединство, 
a осудио сам ону и онакву политику, која je за де- 
сет година нашег живота била сметња н камен 
опотицањ-а Државном и народном јединству. 

Ми сви знамо како се та политика водила и 
ми данас који смо се састалн из разних .крајева 
наше простраие отаџбиие и из разиих бнвишх 
партија, желимо да се не поновн не само оно што 
je бнло пре 6 јануара, пего ne желимо ин да се 
потржу она питања која би nac потсећала na ми- 
нуле прошле догађаје, јер треба једанпут за сваг- 
да да се удари печат и да завлада свима нама брат- 
ска л>убав и братска слога, јер само таквим радом 
учвршћујемо пародно једииство које je прокла- 
моиано 6 јануаром. 

Ми желимо јер xolveMO да се до1)е до правог, 
истинског парламентаризма, којн he бити синтеза 

најбољих наших снага и одушевљених бораца за 
државно и народно јединство. 

Овај Парламенат, ма какве имао приговоре са 
стране, извршнће своју националну мисију, ако са 
својнм радом буде могао онемотућити и у најии- 
жим слојевима једном за свагда племепску поле- 
мику и дебату o народном и државиом јединству, 
које мора бнти највиши цилј свих Влада и свих 
Парламената. 

Али прихваћајући мисао o државном и народ- 
ном јединсгву, којом мора бити прожет сваки ира- 
ви патриота, био он Србин, Хрват или Словенац, 
посланнци су дужнн, руководећи се том јединстве- 
loM идејом да у Скупштиии у својим говорима ра- 
лфављају сва цолитичка и економска питања и да 
својим слободним и неускраћеним говорима иска- 
жу све оно што мисле и шта народ тншти и боли, 
верујући да на овај начип иопуњавају своју iu>- 
сланичку дужиост и да чине услугу и Владн n на- 
роду који их je послао у Народну скупштину да 
буду његови тумачи. 

Схваћајући своју дужност тако, ja сам слобо- 
дан да проговорим неколнко речи са овога места, 
са кога су многи говориици говорили, али се иИсу 
дотицали овога питања. 

Питање o коме мислим да говорнм, јесге ии- 
тање актуелно н важно, н верујем да заслужује 
да се o њему проговорн у овом дому. To je иита- 
и.е o мелнорацији Зетске и Приморске бановнне, 
нли, другим речнма, o мелиорацији паснвнх кра- 
јева. Али пре него шго бих прешао да нокажем 
како и на који начии и са каквим сретствима ми- 
жемо да извршимо мелнорисан.а, ja . морам pelui 
неколико речи o самој исхраии која je саставни 
део питан.а мелиорацнје. Питање нсхране толнко 
je замашно н толико важно да се o њему у Скун- 
штини толико говорило да ие би требало ни јед- 
иу реч више да ироговорим, али како то питаи.е 
виси над нашим главама као Дамаклов мач ми се 
морамо на то питање поново осврнути. Ja морам 
одмах у почетку одати захвалност Крал>евс|{ОЈ 
влади, која je у своје руке узела бригу и старање 
o тим пасивпим крајевнма, али додајем одмах да 
се не могу сложити ни са начином ни са админп 
страцијом саме исхране, јер гласови које добијам 
из Херцеговиие показују, да je носао око исхране 
врло р1)аво оргаиизован. 

Господо, као правило постоји у Мннистарству 
просвете да се школе крече и олрављају баш кад 
отиочну предаваи.а, н ако je тколски одмор upe 
гога бно читава 2—3 месеца, н увек je био нзго- 
вор да се раније није имало кредита. Тако je исто 
и са исхраиом. Храиа се почиње слати кад снег 
покрије кланце и богазе и када je такорећн сваки 
аутомобнлскн саобраћај прекинут. Ha овај начин 
хиљадама људи осу1)ено je на гладовање. 

Што се тиче администрације, она je тако гло- 
мазна да je Влади и покрај најбоље воље да кон- 
тролише извршне oprane исхране немогуће. Чак И 
компетенција исхране није решена, и не зна сс да 
ли њоме руководи Министарство саобраћаја, или 
Социјалне политике, Црвсии крст, Прнвилеговано 
друштво, баиовине, или приватнн трговци, тако да 
човек долази до тога уверења да je ca том исхра' 
ном настала једна трговина и верујем, да се чине 
злоупотребе и у малом и у великом стилу. Мн не- 



СТЕНОГРАФОКЕ БЕЛЕШКЕ 43 

престано говоримо како смо богата земљорадиич- 
ка држава у сваком погледу a овамо je ocyl)eno са 
овом администрацијом хил.адама људи на гладо- 
вање. 

Још 1889 год., дакле пре 40 година донет je 
Закон у Србији o општиискнм кошевима. У томе 
Закону тачно се предви1)а и дају се нарочнта пра- 
внла и упуства o прикупљању хране и подизању 
кошева и хамбара. Чл. 1. тога Закона гласи: „Да 
би општине могле да укажу најнужннју помоћ 
својим становницима у исхрани када су оии услед 
иеродице или каквог иепредви1)еног случаја, као 
псшара, поплаве или града остану без хлебне хра- 
не или семена 'за cejaibe, имају се у свакој општи- 
ни подићи општински кошеви и хамбари у којима 
he се чувати храна за намирење ових потреба, a 
које he стаиовиици општиие бити дужии да уло- 
же no одредбама овога Закоиа". 

У правилима и упугствима овога Закоиа пред- 
ви1)ају се кошеви нарочито за кукуруз, пшеницу, 
јечам, раж итд., као и то, колико je дужан сваки 
порески обвезник да унесе у кош сирове хране, 
како треба управљати са том храном, као и ко 
има право на ту храну. Дакле богата Србија upe 
40 година имала je тај Закон и ако je у њој било 
довољно хране, још je тада Закоиом регулисано, 
да нико не сме бити гладан у земљи. Ти кошеви 
нису били ни ремек дело архитекта, него су 
били обичин кошеви било од прућа било од ле- 
така, који се могу и данас видети у Србнјн. 

Мнслим да овај Закон o општинским коше- 
вима може нас много којечему научити, a na пр- 
вом  месту o  органнзацији  исхране. 

По мом дубоком уверењу иа основу оваквог 
закоиа могли би и ми донети један закон o ис- 
храни пасивпих крајева којим би се имао тачно 
предвидети, како треба да се ирикупља храна, 
кад треба да се отпреми и ко треба да je добије, 
као и строга контрола над тим радом. Ma овај 
начин избегла бн се злоупотреба, да добнјају 
храну и онн који je имају, a ne добијају omi који 
je немају. Исхраиа пасивних крајева, није ни мала 
ни ситна ствар. To je пита11.е од већег замашаја и 
зато му се мора посветити она брига и ono ста- 
рање које оно заслужује, a целокупно питање мо- 
ра се регулисати специјалиим законом. 

Наравио са ОВИМ није решен проблем пасив- 
ннх крајева. Проблем се решава као што сам пре 
напомепуо једном радикалиом реформом, a то je 
да се onu крајеви учнне активннм. Војводина, Ба- 
чка и Баиат данас претстављају житницу у нашој 
држави, a не треба мислити да су Бачка и Бапат 
били од увек плодни крајеви. To су биле бару- 
штине обрасле трском и рогозом и требало je ми- 
лионе златног новца утрошити да се направе од- 
водии канали, и речни пасипи, и да се та земља 
исуши. 

Ha овај исти начин може кршна Херцеговнна 
са Боком Которском и Далмацијом као и Црна 
Гора да се направе активиим крајевима. И на овај 
начин дабили бн данас две баповиие Зетску и 
Приморску толико богате да nehe пасти na терет 
државе, јер би ти паснвпи крајеви били спабде- 
веин потребним зиратним земљиштем које би уз 
интензивну обраду било потпуно донол.но да те 
крајеве   снабдева   потребном храном људском и 

сточном. За изво1)ење свих тих радова no пред- 
рачуну Хидротехничког одељења не би био по- 
требан већи кредит од 400.000.000 динара из ко- 
јега би у току од пет година држава новчано ио- 
могла водне задруге, које би се основале за извр- 
шеп.е тих мелнрационих радова. Из овог креднта 
од 400,000.000 милиона динара: 1.) у Приморској 
бановини нсушнло би се 37.800 хпљ. хектара и то: 
земљишге на yuiliy Неретве, Сињско, Хрватачко, 
Цетињско, Дунавско, Имотско, Бекијско, Купре- 
шко и Вакуфско поље, Деранско Свитовско бла- 
то, a наводнило би се 2.900 хектара и то: Бич-Буи- 
ско Бијело, и Царннско Г1ол>е; 2.) у Зетској ба- 
новини исушило бн се 9.500 хектара и то: Попово 
Пол.е, Џиварско-барско, Мрчево, Грбаљско, Да- 
барско, Фатничко, Суторинско, Столачко, Коно- 
валско, Тиватско и Никшнћско Поље, a наводиило 
би се 51.000 хект. и то јужна и северна Метохија, 
Гатачко, Никшићско и Аџетско Поље. 

Од ове исте суме иоваца no предрачуну Ми- 
нпстарства грађевина — Хидро-техиичког одеЛ)е- 
ња исушило би се 9.800 хектара: Скопско поље и 
Струшко блато, a наводнило би се 7.400 хектара 
Тетовско поље. Према томе из поменутог кредита 
од 400,000.000 дниара исушило би се и оспособи- 
ло за полЈОпривреду 57.100 хектара, a наводнило 
би 62.100 хектара. Овим би радовима наши кра- 
јеви били ослобо1)ени баруштнна и мочвара, која 
су легла маларије и која сатиру те крајеве, a при 
нзво1)ењу ових радова тамошп.е стаповништво 
нашло би зараде, јер осим машинских построје- 
ња, пумпа у колико су овапотребна, све остале 
радове могу да изведу сами мештани. 

Храна која се шаље тамошм.ем становништву, 
могла би се згодно искористити у ове радове. 

Kao што се види сума од 400,000.000 динара, 
ие преставља велико оптерећење буџета према 
резултатима који би се добили за утрошеии но- 
вац. Кад се узме у обзир, колнко се дало до са- 
да за жито и колико he се још давати за те кра- 
јеве, онда се види од колике je важиости и ко- 
ристи исушење поменутих поља колико бн се на- 
роду у томе помогло и данас кад беспослица вла- 
да свуда. За велнко je жаље11>е што je буџет Гра- 
ђевина скресан за 400/о и што се б.аш тим уштеда- 
ма погођени највише пасивни крајеви. 

Ha једном примсру ja hy показати реитабил- 
nocT исушења и иаводњавап.а ових пол>а. Преда 
мном je експозе o одводљаваи>у Ноповог пол.а 
од Министра гра1)евина Господииа Крамера ол 17 
новембра 1931 годиие. Kao што je познато, река 
Требнши.ица плави сваке године Попово поље, 
које изиоси око 45 кв.2 метара, a површнпа зи- 
ратие землЈе око 4.000 хектара. Израђени проје- 
кат предви1)а одво1)ен>е воде туиелом и одводиим 
каналом до мора, који износи у дужиин око 11 
кнлометара. 

Предрачуиска свота за извршење овнх радо- 
ва нзносила 6и 31,000.000 динара. Реитабилност 
ових радова може се рачунати с обзнром на ме- 
ЛИОрацију земљишта. При сада[вем стап,у Попова 
поља просечно сваке пете годиие пропадне приход 
због надоласка велнке воде npe завршетка веге- 
тациопе перноде, a у осталим годинама добивеии 
приход je у пола маи.и од оног који би ово пол>е 
могло да да. РачупајуКи да у пет година  има 4 
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жетве кукуруза — и да je приход нстог no јед- 
ном хектару 1200 килограма. a iberoea цена no ки- 
лограму 1 динар, то на 4.000 хектара за пет годи- 
на добнја се приход од 19,200.000 динара или за 
5 година просечио годишње 3,840.000 дииара. По 
извршеним радовнма које he годшпп.е давати 
2.000 кг. кукуруза no једном хскгару Што no од- 
битку 50 дин; no хектару за одржаиање мелпора- 
цпоппх уређаја претставља вредпост од 7,800.000 
динара. Према овоме впшак прпхода после извр- 
шених радова износи 3,960.000 дппара. 

Kao што се впдп пз овог експозеа Попово 
пол.е које даје сада око 400 вагопа кукуруза и 
то кад родп, давало бп после регулпсања скоро 
дупли прнход око 700 вагопа, рачунајући сваки 
хсктар да даје no 200 кг. кукуруза. 

Има још јсдап велпкп разлот да се omi кра- 
јеви учппе актпвпп. Црка Гора са Херцеговином 
претставл>а без сумње један расии крај, a у нацио- 
налпом погледу један потпупо нсправан крај. I be- 
ra расељавати била би са чпсто нацпоналпог гле- 
дишта једна велпка пггета. Човек je као n бил.ка, 
чим се пресади mije впше ono што je. Onu су билм 
увек бедем продирања папшх непријатеља и са 
истока и са запада. Њпхо1> пацпопалпзам беспри- 
мерап je бпо, јесте и бИће, и omi lie опет ма у 
каквом заплету буду^ем бити ni, који he one гу 
дуре брапптн од пепрпјагел.а. Зато треба много 
већу пажп.у и брпгу Обратити na те крајеве пего 
што ее досад обраћало. 

Глад n сиротиња убпја n најјачег човека, зато 
ra треба што пре помоћи да ne клопе у нацио- 
палпом погледу. 

Друго ninaii>e јест ппгање воде. Кад се пође 
од Горпце идући дуж целом ДалматиНском оба- 
лом, спуштајући се доле na Луг ка Јужпој Херце- 
говипи, Бокп Которској n Црпој Гори, цео je 
крај покрпвеп Кречњаком, го je чисто камепп 
крај, водепог талога зими има и сувише, a.ni вода 
пропада n губп се у пећипама и понорима, тако 
да се тамо може nahn врло ретко жива вода- За 
ВЈ)еме дугих летњпх дана, парод са стоком пзло- 
жеп je љутој безводпцп. Богатн л>удп помажу се 
na тај пачпп што праве цистерне — чатрп.е у ко- 
јпма се зими прпку11Л>а вода кппшпца и задржава 
преко лета за пиће. 

Ja молпм Краљевску владу, да обрати већу 
пажп>у na пијаћу воду у тнм крајевима. llcrnna, 
питање воде пијаће предато je у руке бановинама, 
алн ja палазим, да je то тако круппо и важио mi- 
ran.е, да га сматрам националним пптап.ем. Ту 
пису у питаљу onnrnine или поједппп срезовп 
него целе покрајппе, то je чисто национално пи- 
тање. Колпко je вода важпа n ca хигијенског гле- 
дишта, nnje потребпо доказивати. Како сам и;< 
крајева, где влада Страховита безводица, јер на 
пр у моја два Среза — требип.ском n л>убипском, 
којп се простпру дуж далматппске границе од 
блпзу Габеле до Херцег Новог, где ппгдс живОГ 
извора и потока пема, то иолим Крал>евску владу 
да обрати пажп.у na те крајеве. Onaj, којп nnje 
обплазпо села, тај ne може пматп ни појма o TO- 
ме, шта значи нематп воду, јер мало има кога од 
nac, који je долазпо у такав положај, да се нема 
воде папитп. 

Господо пародпп послаппцп, ja сам na завр- 
шетку свога говора. 

.la сам сматрао за потребпо да ово истакнем 
и да скренем пажњу Парламенту и Владп, да учи- 
ne све са своје страпе да се пароду у паспвпим 
крајевима притекне turo пре у помоћ, и налазим 
да je једппп cnac ТИМ крајевпма да се приђе ШТО 
npo псупшвап.у n наводњавању тамошњих пол)а. 
I [озната je истина, ако сви opranu једног opra: 
низма функционишу правилно, да je n организам 
здрав. 

Господо пародпп посланици, Зетска бановина 
ne може се такмпчпти no богатству са другнм ба- 
новинама иити дати порез onaj, који дају остале 
бановине, али ne заборавимо, да je Зетска бано- 
unna, у коју спадају Црна Гора, Херцеговина са 
осталпм областпма, увек била ме1)у првима, која 
je плаћала стотинама година порез n данак крви, 
за идеју, која nac je у овај дом довела n око које 
смо се мп свп окуппли n заслужпла je да се Обра- 
ти највећа пажту na П)у. Ради те велике идеје и 
државпе мпслп, као претставпик једпог дела Хер- 
цеговине, сматрам за дужпост, да гласам за буџет 
како у пачелу тако и у појединостима, јер пала- 
ЗИМ да je буџет државп потребан и да се без бу- 
џета ne могу остварнгп omi национални задаци, 
које je себи (i јапуар ставио у задатак. Кад бпх 
друкчпје урадио, огрешио бпх се према оппма, 
који су били на мртвој стражп и КОЈИ су ме no- 
слалп у ову Скупштппу, да впсоко држим заставу 
државног n народног јединства, ону исту заставу 
народног јединства, под којом су се заједно бо- 
рили око 1870 годпне војвода Дум Иво Мусић, 
католпчкп фратар из Поповог Г1ол>а заједно са 
херцеговачким усташама противу заједничког не- 
прпјатеља Аустрије n Турске. (Пл.ескап.е са уз- 
впцпма:  Жпвео!). 

Потпретссдиик Др. Коста Поповић: Реч има 
г. Тихомир Шарковић, (Глаоови: Није овде!), 

Реч пма пародии  посланик Албпи Комап. 
Albin Koman: Gospodje narodni poslanci! Pre- 

gledujoč budget ministra gradjevine, sem opazil da 
ni v nobeni partiji zasigurana svota za regulacijo 
reke Save in Drave. 

Gospodje poslanci! Prav je, ako se štedi. Toda 
Slediti v ministrstvu gradjevin, smelo bi se štediti 
koristi, lam štednja ni na mestu. Ako se je hotelo 
štediti v ministarstvu gradjevin, smelo bi se štediti 
samo pri personalnih izdatkih, nikakor pa ne pri 
materijalnih. 

Posebno se ne sme štediti v onih slučajih, kjer 
se škoda, ki nastane vsled varčevanja v materijalnih 
izdatkih, nikdar več popraviti ne da. Evo, gospodje 
poslanci, iznesel vam bora slučaj regulacije reke 
Save. 

Reka Sava naraste večkrat, kakor hudournik 
(bujica). Vsled goratega ozemlja narasle Sava v par 
urah po več metrov, ki v divlji brzini odnaša s se- 
boj vse, kar doseže. Ruši obrežne mline, podire 
drevje in odnaša plodno zemljo, ki jo imamo v Slo- 
veniji že itak tako malo, kar sem omenil že v na- 
čelni debati. Vsak kvadratni meter plodne zemlje je 
za Slovenca dragocena posest. 

Ob bregovih reke Save imajo postavljene svoje 
hišice naši pridni delavci, katerim je oral zemlje vse 
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njihovo premoženje. Njim grozi, da jih Sava v do- 
glednem času odplavi njihovo zemljo in domove. 

Vsled premajhnih dotacij za regulacijo Save od 
Medvod do Litije se ni že od leta 1925. skoro niče- 
sar storilo. Na stotine hektarjev zemlje, plodne zem- 
lje, je bilo odnesenih od valov divje reke, ki je ve- 
dno izgubljena. 

Izdatke, katere porabimo v svrho očuvanja zem- 
lje in družinskih domov, ne smemo gledati samo s 
stališča njihove materijalne in gospodarske vredno- 
sti, ampak tudi s stališča, da na tej. ogroženi zemlji 
prebiva na stotine delavskih, obrtniških in kmečkih 
družin. 

Gospodje poslanci! Položaj ob reki Savi je tak, 
da se ne sme absolutno nič več odlašati z regula- 
cijo. V mojem srezu v občini Devica Marija v Polju 
preti nevarnost, da bo Sava pri prvem velikem na- 
livu prodrla obrežje in si izkopala navo strugo, ši- 
roki most pa, ki veže sosedno občino z nami, bo 
ostal na suhem. Stroški, ki bodo v tem slučaju na- 
stali z novim mostom ali pa s spravljanjem reke na- 
zaj v staro strugo, bi bili stokrat večji kot pa iz- 
datki za pravočasno popravo obrežja. 

V Kresniškem okraju grozi, da bo ob prvem na- 
livu Sava odnesla zadnjih 50 hektarov plodne zemlje, 
v ozki dolini, ki jo še imajo ondotni prebivalci. 

Vsled tega mi je zelo žal, da so svote ki so bile 
predlagane s strani banskih tehniških oddelkov za 
regulacijo Save v načrtu budgeta za bodoče upravno 
leto izpuščene. 

Ker se pa mora dobiti denar za osiguranje se- 
danjih bregov reke Save, predlagam, da gospod fi- 
nančni minister, obžalujem da ga ni tukaj. — za- 
gotovi v finančnem zakonu pooblastilo, da se iz raz- 
nih prihrankov zbere najmanj svota 2,000.000.— di- 
narjev za popravo porušenih varnostnih naprav. 
(Odobravanje, ploskanje). 

V prihodnjem bndgetu pa da se unese odgovar- 
jajočo potrebno redno vsoto za regulacijo In oču- 
vanje obrežja reke Save od Medvod do Litije. (Plo- 
skanje). 

S tem ne bode očuvana samo zemlja, ki je za 
vedno izgubljena ako jo reka odplavi, temveč bo 
očuvan tudi narod, ki na njej živi. (Živahno odobra- 
vanje in ploskanje). 

Državi pa bodo prihranjeni veliki izdatki, ki bi 
nastali vsled porušenih bregov in za vzdrževanje osi- 
rotelih družin, ki bi ostali brez zemlje in domov. 

Se eno stvar moram omeniti ob priliki pretresa 
budgeta ministrstva gradjcvin, ki je za Dravsko ba- 
novino prvoklasne važnosti, to je vprašanje kuluka. 

Vsa banovina vse prebivalstvo je onodušno proti 
kuluku. (Burno ploskanje). Nobena stvar ni tako 
razburila ljudi, nobena stvar ni povzročila toliko 
hrupa in nevolje in toliko odpora kot ravno kuluk. 
En sam glas se širi po vsej banovini: kuluk mora 
pasti, (ploskanje) kuluk se mora odpraviti. (Navdu- 
šeno odobravanje in ploskanje). Kardinalna zahteva 
naših volilcev je bila ko smo šli na volišče, da se 
kuluk ukine. Mirne duše trdim, da govorim v imenu 
vseh poslancev Dravske banovine in vsega prebival- 
stva naše banovine, da se kuluk pri nas mora od- 
praviti. 

Mi v Dravski banovini plačamo cestne doklade, 
prireze, a poleg toga se zahteva od nas plačilo za ku- 

luk ali ročno delo. To je samo pri nas, to ni nikjer 
drugje v državi. 

Zahvalno motam omeniti, da je tudi gospod mi- 
nister gradjcvin, mnenja, da se lahko po § 37 o sa- 
moupravnih cestah iste vzdržujejo bodisi s kulukom 
kakor z nametom, prirezom. 

Ker sem merjen da bode minister financ izne- 
sene stvarne in nujne potrebe glede reguliranja reke 
Save vpošteval, in da bo gospod ministr gradjevin 
vpošteval naše zahteve glede odprave kuluka, izjav- 
ljam, da bom glasoval za predloženi budget ministra 
gradjevin. (Živahno odobravanje in ploskanje). 

Потпретседник Др. Коста Попови!!. Има реч 
народни посланик г. Антон Церер (Узвици: Није 
овде!). Није овде. Рсч има народни посланик 
r. Младен Милошевнћ. (Нема ral). Реч има иародпп 
послаиик г. Матеја МацекоипК. 

Матеја Мацековић: Господо народни послапп- 
циј Узимајући реч у ономе високом Дому изјав- 
Л)ујем, да ћу како сам у начелу, да hy н у поједи- 
ностима гласатп за предложеин буџет Министар- 
ства гра1)евина. 

Ja  iiy  мој  говор   ограничпти    искључиво   na 
Ме1)умурје, крај, који je столеИима стењао под ту- 
1)Им господством, али код њега задржао словепскп 
карактер и народ тога краја није заборавно свој 
кчги матерпнски хрватски језик. 

Ме1)умурје има и свој бисер, a то je општина 
Штрпгова, која je пред неколико месеци отцепље- 
na од Савске и npnnojena Дравској баиовнни. Ha- 
дам се, да he пертставппцн једне и друге бано- 
вине овај спор ме1)усобно и споразу.мпо решнти 
na обострано задовољство. Ме1)умурје опасаио je 
у 2/3 са обалом реке Драве n Муре. Како другде, 
тако и у Ме1)умурју уништава немилосрдни еле- 
менат комплексе ораница, њИва, a однаша и путеве. 

Молим Г. Министра грађевина, да према бу- 
i.iercKHM могуКностима узнастојн, да се предвп1)ени 
радови издаду у лету и да се у лету изведу, a ne 
како je то бивало npe, да су се радње око утвр- 
1)Ивања обала извађале обичио касно у јесен, када 
je највећи водостај. Такав радје мањкав, кредит се 
утрошио, a жељени резултат није постигнут, mro 
иде безуветно na штету државе, a више пута и на 
штету предузимача. 

Господо народни посланици, спомеиуо сам, 
да вода одНаша и путеве, na liy изнети једап коп- 
кретан случај: Године И)21 састављен нацрт и 
предрачун за H3ipa;ui>.v цесте у општини Подтурен 
код места Феркетинац. 

Ствар се je тако дуго завлачнла, да je про- 
јектиранп правац одпесла вода, na mije преостало 
друго, него пројектовати нови правац. Пошто се 
цела ствар jom увек вуче и развлачп бојпм се, да 
he И други пројектирани праваи однести вода. 
Незгодно je, али морам споменути, да je на разне 
пројекте И компспје утрошено преко половице од 
пројектиране суме. Молим Г. Мшшстра грађевина, 
да сн даде од потчињених у овој ствари поднети 
нзвештај. 

Гооподо народни посланици, jom једна кон- 
статација међусобног обртовања у грађевинској 
струци код Санске и Дравске бановине. У Међу- 
мурју раде и изграђују предузимачи из Дравске 
бановине разне објекте, којих трошак изнаша na 
стотине хиљада, напротив, ако Међумурци штогод 
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раде у Дравској бановинн, добивају на темељу 
аустријског обртног закопа казну и затвор. 

Од миогих докумеигирам један случа.ј: Мали 
н незнатни бунарџија позван у Ормож да нскопа 
један бунар. Привучен на одговориост да његова 
обртница нема ваљаиости за Дравску бановпиу, 
кажн.ава га срески начелник у Птују са 150 дииара 
глобе, 100 дииара таксе и један дан затвора, коју 
осуду банка његова погвр1)ује. 

Цела и.егова зарада није ваљда внше изиа- 
шала. 

Мислпм, да овоме ие трсба иикаквог комеи- 
тара. 

Господо народнм послапици, ja сам завршно. 
(Аплауз). 

Претседиик Др. Коста Кумаиудн: Реч има 
кародни посланнк г. Милннко Милупшовић. 

Милинко Милутиновић: Господо народни по- 
сланкци, ja liy говорити у име мога краја, у име 
онога краја, где се некада певало: „Драгачево, 
ружом ограђено", — a, господо, готово сада би 
могли да кажемо: „Драгачево, трп.ем ограђено". 
A ево, господо, зашто. 

Наш крај je бно врИарскн крај, где je народ 
искључиво живео од сточарства и воћарства, Но 
у току последњих 5, 6 година, воћњаци се исушили 
и иовадили смо воћњак, исекли гране, бацили их 
у страну, — ето због тога могу казати, браћо и 
аруговч, да je Драгачево трњем огра^еио. И отку- 
да he оиај мој сељак у моме крају да откине сит- 
иих 5 пара, оп то иема, већ мора да иде у кн- 
РИЈУ. Да заради нешто са својим воловима и ко- 
њима, нли да сасече из свога забрана дрва, да то 
отера на пијзцу и уновчи. Али, господо, да бн оти- 
шао иа пијацу, он треба да има добре путеве. 

Господо народии посланици, ми у моме крају, 
у Драгачевском срезу, мало путева имамо. Изгле- 
да ми, да смо просто баченн у некакав запећак и 
да нико ne води никаква рачуна o нама. 

Ми имамо свега један бановински пут првога 
реда, који иде од Чачка—Гуча, Котража—Ивањи- 
ца и т. д. Ha томе путу извучен je шљупак пре 
две године, шодер, и до данас тај шљунак није ра- 
стурен тако, да ако иде пошта одавде рецнмо од 
Чачка за Гучу, и ако отуда нду рабаџије, ne могу 
да се размимои1)у на путу. Taj пут je просго по- 
кварен и доведен у неисправност. 

Други пут имамо т. зв. Ранковац. Taj пут води 
од Чачка—Такорач—Арил^е. Прошле године на 
овоме путу ра1)ено je na једном месту 100 метара, 
na je прескочено 500—G00 мегара, на другом ме- 
сту исто тако, на треКем исто тако, и тако овде 
онде, ништа није ура1)ено тако, да je и овим пу- 
тем онемогућен саобраћај. 

Господо иародни посланици, ОНИ морају да 
траже бановиискн пут другога реда, који je про- 
копан, a то je пут Ивањица—Луке—Дубац—Каона 
—Миројић. Господо, тај пут, којим народ оиога 
краја треба да иде, како je прокопаи, тако иданас 
стоји. Taj народ у том крају не може никудада 
изађе ни "пешке, a камо ли да пође са колима, j ep 
су то брдскн крајеви. 

Господо народни послапнцн, бановниски пут 
другога реда Гуча—Вича je доискле утврђен, али 
на том путу постоји једаи мост иа реци званој Бе- 
лнца и тај мост je потпуно поломлзен. Ннтко не 

сме оиуда да иде, и уопште прекннут je сваки 
саобраћај преко тога моста. Нека сутра до1)е вода, 
мора се онда народ борити са валовима, кад иде 
својим колима. 

Господо народпи посланици, имамо један пут, 
који би данас био добар, да je o 11>ему во!)ено pa- 
чуна, јер je нначе тај пут био тврд, a прокопан je 
1876 године. Taj je пут био стратегиски a ишао je 
од Чачка—Плоча—ГораниК—Котража—Ива11>»ца— 
Јавор. Чујем, да je тај пут општински, алн o ibeMy 
нико не води рачуна, a да се o њему водило рачу- 
на и да се оправио, могло би се њиме uhu. Алн 
овако саобраћај je ira њему апсолутно прекииут 
тако да народ опога краја ne може да отиде на 
пијацу. 

Овај пут o којем сам сада говорио, иде једним 
делом преко општнпе Лозничке, a једаи део иде 
преко општине Гроцке, један део преко моје on- 
штине, a један део преко општине Гучке. Кажу, 
да je тај путопштипскн пут првога реда, док je не- 
да био стратегиски пут, који треба чувати као не- 
ку светињу у музеју. Општнне o томе путу ne во- 
де рачуна. Кажу до душе да општине треба да ку- 
луче, али ни једна неће да приступи кулучењу. Ja 
би за то молно, господина Мипистра, да изда na- 
рочито једно наређење, да се настане na оправци 
ових путева. 

Господо народни посланици, ми немамо у мо- 
јем крају, за кога рекох да je бачен у запећак, ни- 
какове железинце. Истина има железница Круше- 
вац—Крал>ево—Чачак—Пожега и Д. Мнлаиовац— 
Чачак—Краљево, na онда имамо од Београда до 
Обреиовца за Пожегу. Ми смо остали у једном 
крају, који je нстина брдски, a туда железница 
можда ие може да нде. Алн господо пародни по- 
слаиици, када ми немамо железннце, ja мнслим да 
господин Министар a и ви треба да ову ствар пот- 
помогпете, да се огласи, да добијемо државни пут, 
да се прогласи зад ржавни пут који иде Младено- 
вац — Аранђеловац — Рудпик — Мнлановац — 
Чачак —■ Гуча —■ Ивањица, који би везао за Ново- 
пазарски Санџак, тако да би и мн имали бар један 
добар државнн пут, кад већ немамо железницу iin- 
ги ћемо je добити, за 30, 40 или 50 година. 

Господо народни посланици, Господин Мини- 
стар je рекао, да има мало путара за одржаван.е 
путева. Ja се чудим, зашто баш требају оволики 
нутари. Ja знам, господо, када није било ових пу- 
тара, да смо ми имали боље путеве баш у мојем 
срезу, где немамо нимало путева и где кукамо за 
њима. 

Господо, ja ћу да наведем неколико прнмера, 
што раде ови путари. Ha пример имамо путаре на 
оном путу, који иде Чачак—Гуча итд. Рабаџија из 
онога краја треба, на пример, да иатовари једна 
кола дрва, или једна кола јабука или шта друго и 
on треба да nobe врло рано, треба да путује цело- 
ra даиа и тек довече или no ноћи у сат два стигне 
у Чачак. Ако je још блато, заглиби се колима до 
колена, мучи се око кола и волова, ne може да из- 
вуче, нешто се сломп, нешто се поквари и, госпо- 
до, ако raj рабаџија само пусти волове na nx ne 
водИј пли хоће да се склопи од блата, господип 
путар њега прибележи и одмах реферише. 

Ja tiy павести један прпмер. Драгоје Филипо- 
вић из Котраже, једап очвек који je песпособап И 
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иде штакама и стога je приморан да noljc ca воло- 
вима. Ja вас питам господо, да ли тај човек може 
водити волове. И ако je рабаџија одсео na enoja 
кола, путар га забележи и одмах pe(f)epniiie, тај чо- 
век треба да буде кажњен са 80—100 до 200 дина- 
pa. AKO je натоварио кола дрва, мора да иде цело- 
га дана и другога дана да за та дрва узе 50 динара. 
Господа иадзорннци кад надзиру путаре кажу 
им, ако никога не пријавиш, нећсш примити прво- 
га плату. И тако je онај путар no налогу надзор- 
ника морао рефернсати и ако онај човек није 
крип. 

Дешавало се случајева, господо иародни по- 
слапици, да ja као рабаџија водим волове и нема.м 
случајно таблицу иа колима. До1)е надзорник, по- 
гледа на кола, која немају таблице, и пита, како 
се зовете. Ако сам ja био, иорам рећи своје име. 
Али ja знам, да hy бити кажњен и онда не кажем 
своје име, него кажем рецимо Петар Павловић. 
Путар забележи име Петар Павловић, реферише 
начелинку, и тај Петар Павловић, који није ишао 
у Чачак, извуче no 150—200 динара "казпе. Било 
je, господо, Л.УДИ, који су плакали и подиосилн 
на стотине доказа, да нису ншли у Чачак са ки- 
лнма, али ипак су морали извући казну ии криви 
ни дужни. 

Господо народни посланици, нмајући повере- 
ii.с у Господииа Министра грађевина, да he no 
овим мојим примедбама поступити, у колпко се 
може, изјавл>ујем, да ћу гласати за овај буџет 
(Аплауз). 

Потиретседиик Др. Коста Поповић:   Реч има 
народни посланик г. Др. Федор  Никић. 

Др. Федор Никић: Господо народнн посла- 
ници, ja hy у претресу буџета Миннстарства гра- 
ђевина да говорим o специјалЈгом једпом питању, 
које интересује један велнки део Дунавске бано- 
вине, o питању водних задруга. 

Господин Мииистар грађевина у своме експо- 
зеу изјавио je да je припремљен Закои o водмом 
праву и да he тим законским предлогом бити ре- 
шепо правно стање водних задруга, даље, да he 
бнти изједиачено законодавство водних задруга, 
с једне стране, a с друге страие, да he ro питање 
бити решено на савременим основама. 

Али, господо, није овде само у питању регу- 
лисање правне материје, него je у питању овде и 
материјална noMoh, иарочито данас кад се задруге 
водпе иалазе у једном тешком, управо безнзлаз- 
пом стаи>у. Водне задруге на тернторијн Бачке, 
Баната и Барање претставл>ају јсдио подручје од 
преко милион катастралннх јутара и ca својим 
инсталацијама, наснпима, каналима, претстављају 
даиас истовремено и вредност од неколико иили- 
јарди динара. Te водне задруге које се иалазе 
дуж обале Дунава и Тисе чувају даиас, како сам 
малочас рекао, чувају од поплаве преко милион 
катастралних јутара земље и годишњи жетвеии 
принос од прилике од 120.000 вагона жита. 

Ja, ГОСПОДО, желим само да скренсм пажп.у 
Народној скупштнни на једно круппо привредно 
питање, na питање водних задруга, које се да- 
иас налазе у једном тешком, скоро безизлазном 
стан.у. Te нодне задруге, које даиас чувају под- 
ручје од преко милион катастралиих јутара зем- 

л>е, које данас претставлЈа врсдпост од неколико 
мнлијарди динара, a жетвени принос од 120.000 
вагона, те водне задруге заслужују, држим, да 
се ihHMa посвсти велика пажн>а и да се омогући 
да оне своје прилике санирају и да се спасу од 
катастрофе. 

i 

Te су водне задруге, господо народни по- 
сланици, до ослобо1)е[|.а нмале своје cpehene при- 
лике финансијске. После ослобођења, за време 
преврата, наступило je руинисање хидротехимм- 
ких објеката, тако да je после преврата требало 
upe свега надокнаднтн те руннисане техничке 
објекте и ступити у бо|)бу са великим недаћама 
и великим непријатељем: воде Дунава и Тисе. 

1924 године, господо, и  1926 биле су велике 
поплаве. Te  су  поплаве,  нарочито ona  из  1926 
годиие, извршиле продор у тим насипнма и те 
водне задруге биле су ирисиљене да великим 
зајмом изврше поправку тога продора и да оја- 
чају насипе. Ja овде морам да подвучем и нагла- 
сим једну чињеницу: да су те водне задруге у ту 
сврху биле присиљене од стране Г. Министра гра- 
1)евииа да закључе 1926 код Државне Хипогекар- 
не Банке зајам од 70,000.000.— динара. 

Зајам, кога су закључкле задруге краткоро- 
чан je на 12 година. И како je у овој аграрној 
кризи допринос тога земљишта минималан, то je 
и зајам наравио постао тежак и неподношљив. 

Господо, ових заинтересованих водних задру- 
гара нма две врсте: аграрних интересената и 
оних који не спадају у ту категорију. Око 40,|/() 
заузимају ту аграрии интересентн, који ne могу 
да плahajy водоплавпи допринос. Они, који нису 
аграрни интересеити услед аграрне кризе, a специ- 
јално ове године услед тога што нису могли унов- 
чити своје жито, нсто су у немогућиости да пла- 
hajy водоплавии доприиос. У оваквој ситуацији, 
кад je каматн.ак годишњвг ауитета велик, кад су 
друге дажбиие: државне, бановинске и општип- 
ске велике. Водоплавни допринос на територији 
тих водпих задруга изнаша no прнлици изме1)у 
200—500 динара. У такном јадном стању неуред- 
ног плаћања немогуће je више одржати у пуној 
снази погона све те хидротехиичке објекте, те 
услед тога постоји опасност, да се целокуппи 
хидротехнимки уређај ne поремети и да до1)е до 
нежељене катастрос^е. Стога сам сматрао за своју 
дужност да скреием пажп.у Народној скупштини 
на то питање, не само као на питање једног дела 
Дунавске бановине, него као na једно iiauie опште 
државио ирпвредио, социјално и културно пита- 
п.е. Привредно питан.е у толико, што ми на тој 
територнји чувамоод поплаве преко милнјон ката- 
старских јутара земље државне, што једну иајваж- 
нију нашу пругу, која спаја Словенију са Бачком, a 
која je 1926 год. услед велике поплаве дошла у 
питам.е чувамо и штитимо. Културно и социјално 
питан.е у толико, што смо ми успели да на тој 
територији огромне мочваре претворимо у плодна 
земљишта способна за културу и велика, густа 
насеља. И сада, ако бн, услед тога што водне 
задруге исмају финансијске могу^шости да саме 
себе санирају, биле присиљене да обуставе своје 
функциоипсап.е,    ми    доводимо    у   питање    оиај 
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огромии орој колоииста, који со налазе na roj те- 
рнторији насељени, губимо једну важну жељез- 
ннчку пругу, губимо толике хиљаде вагона жита 
које нам, je потребно за нсхрану нс толико Војво- 
дине, колико за исхрану пасивних крајеиа, као 
што je то случај ове године. 

Господо, када се ради o помоћи пасивним 
крајевима, онда држава с правом указује своју 
помоИ, јер je то једна државиа потреба, али кад 
су у питап.у водие задруге са оволиким подруч- 
јем и са вредношћу од неколико милијарди ди- 
нара, ja држнм да je псто тако аотребно да и 
њима држава укаже помоћ, и то из разлога, што 
оне нису дошле у садање стање својом кривицом, 
него стицајем оиппих тешких арилика. И зато ja 
молим Господина Министра грађевина и Народ- 
иу екупшгипу, да се у питању воДних задруга, a 
нарочито у питању њиховог материјалног сани- 
рања нађе излаз, и да пм се омогући да могу своју 
важну   мисију   и   функцију  са   успехом  да  врше. 

Ja бих желео, господо, да Г. Министар rpa- 
1)евииа узме ово питање материјалпе санације у 
расматрање и у ироучавање и да, у вези са Мини- 
стром пољоиривреде н еа Државном Хипотекар- 
ном банком, учини сне да се оно питање са успе- 
хом реши. Ja бих желео и предложио бих да се у 
погледу материјалне саиацнје нодпих задруга no- 
стуии на onaj начин: Да се оон краткорочии ду- 
гови водних задруга претворе у дугорочне дугове 
са нижим каматњаком, н затим да се доприноси 
водиих задруга, који даиас имају да се иаплате 
од аграриих интересаиата који нису у стању да 
их плате, наплате од државе, као што je био слу- 
чај upe две године. Држава je, господо, upe две 
године, исплатила те доприносе, ради тога што 
arpapmi интересенти због теџхког свог привредног 
ii економског стања нису могли да их плате, — 
a доцније je, према могућности, наплаћИвала од' 
аграрних иитересаиата оио што je за њих испла- 
тила. Tpehe, ja бих предложио да се водне задру- 
ге, које служе општој кориети, прогласе за 
опште корнсие задруге, за устаиове које служе 
за оишту сврху. Четврто, предложио бих да, с об- 
знром на TO mro водне задруге штите ne само 
подручја која се налазе иа водоплавној терито- 
рији, ueli и друга земљишта, друга подручја, — 
предложио бих, господо, да се прошири плаћање 
водоплавниг доприноса и na та друга подручја 
која задруге штите. — Ово питање, господо на- 
родни посланицИј питање водних задруга, прет- 
ставља једир крупно припредио питање и зато ono 
заслужује пуну пажњу надлежног Министра и ja 
поздравл.ам изјаву Госпрдина Министра и и>е1-ову 
намеру да ее што npe донесе Закон којим iie бити 
регулнсано правно стање водннх задруга. Али, 
ГООПОДО, ja бпх желео да Господин Министар про- 
учи што npe и ппгање материјалне санације и да 
нам у том погледу нзађе у сусрет, те да бн задруге 
могле функционисати, — и да не би доживели ка- 
тастро([)у да ова подручја која данас претставл)ају 
једпу пашу велику културпу тековппу, буду попо- 
во претворена у мочвари, што би бпо један вс- 
лики привредни n културпп мипус паше др- 
жавне заједппце. (Буран аплауз). 

Потпретседпик Др. Коста Поповић:   Има реч 
Г. MnnncTai) rpaljennna. (Аплауз). 

Мппистар грађевина Никола Прека: — До- 
зиолпте, господо пародпи посланици, да се 
укратко освркем na све примједбе и замјерке које 
су господа народпи послаппцп у овој специјалној 
дебатн, у погледу буџета Мипистарства грађевина, 
изпелп. Г. пародпи послапик Куртовић замерио 
je Министру грађевина a тиме n Крал>евској вла- 
ди mro mi je посветнла доволјно пажње изградњи 
пута ПрпјепоЛ)е—Бело Пол>е. И Министарство 
грађевина и Краљевска влада морали су водити 
рачуна као н сви, господо пародпи посланици, o 
економским приликама паше земље и нашег na- 
рода, n с roia je Влада бпла присиљепа, да све 
инвестиције кзбрише пз овога буиета, na тнме и 
из Министарства грађевина. Кад би у Министар- 
ству грађевина биле предвиђене велике своте за 
комуникације, цеете, о.чда бп разумео став г. ко- 
леге Куртовића, кад се пз тих свота ne бн градиле 
цесте у његовом крају, јер би опда бпло потпуно 
оправдано и умесно, кад би се тада хтео да за- 
иемарп onaj крај, коме пајвише требају комупп- 
кациона сретства. (Живо одобравање). Али будући 
да Краљевска влада, mi Мпппстарство грађевина, 
a im друга Министарства, нису могла да удовол>е 
оној великој потреби у ниједном крају, то .сам 
ja уверен, да lie овај мој одговор г. посланик 
Куртовп11 примити na зпап.е. Ja сам ипак дужан да 
изнесем, да je Крал>евска влада опет водила pa- 
чуна прије баш o оним крајевима, na je изградила 
државне путеве: Рудпо—Пленл.е, liepane—Бјело 
Поље, n Беране—Бјело Поље—Пријепоље, који 
су путеви довршепп  1929 године. 

Господо, дотакпута су два круппа питања у 
onoj дискусији o буџету Министарства rpaljennna. 
a то су питања: o мелпорацијпма n питање na- 
IIIIIX водних задруга, као n пптање кулука. Да je 
ca iianiKM мелнорацпјама скопчапа n naina псхра- 
na, то ми cun врло добро зпамо, a особито онн, 
којп живе као и мп, у пасипппм крајевпма. Сви 
ти пасивни крајеви, кад би се у њИма извршила 
мелиорација, у томе часу ne би били више па- 
сивни, nero активпп крајеви, n onu бп подмпрп- 
вали И своје потребе, a сав onaj сувпшак моглп 
би давати другим крајевима, али n то овиси, као 
што сам истакао у мом говору, o једном инвести- 
цпопом дугорочпом зајму који би пмао да се 
утрошп у једпом великом делу, и у мелиорацнји 
оних паших крајева, којп су сад пасивпп, a који 
би требало да буду активни, 

Дотакпуто je n пптап.е пптке поде, n ако TO 
не спада у ресор Мппистарстпа грађевина, nero 
само делимпчно, Beh спада у ресом Мипистарства 
социјалме политике и народног здравл>а, и у 
том погледу Мшшстарство грађевина вршило je 
до еада споју дужпост, и тшдигло у пашим крш- 
ним крајеппма чатрље и цпстерпе, a mro nuje 
могло у овом буџету да предвиди потребпе суме, 
то je  из ОНИХ  разлога,    које сам малочас  павео. 

Господо, питап.е водних задруга je еми- 
nenrno важпо пптап.е. Иретстоји нацрт закона, 
који iie скоро бити предложеп Народпом Прет- 
ставништву, у коме се регулишу сва прешна пи- 
тања na читавом пашем правпом подручју, јер 
смо ми и до сада пмали више закопа, који су ва- 
жили само за неке наше крајеве. Али г. др. Федор 
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Никић оиравдано je изиео H материјалну страну 
наших водних задруга. 

I lame водне задруге, a томе и nam сељачки 
иарод у извесним нашим крајевима, допринео je 
велике жртве улажући велике капитале, којима он 
у тешким приликама a уз један врло високи ка- 
матњак подиже, одбранбене насипе порсд река за 
одбрану иаших поља, и тиме растерећује државу 
и бановину. II ja сам слободан да изјавим са 
овога места да прихваћам примедбе др. Никића 
и да hy у^споразуму са другим ресорним коле- 
га.ма иастојати да и ono miran.е no могућности 
скинем ca дневнога реда и да омогућимо нашим 
водним задругама дугорочне зајмове уз јефтину 
камату. (Пљескање и Жииео!) 

ГосЛодо, питање кулука одређено je Законом 
0 аедржавним путевима §-ом 37 који глаеи: „За 
грађење и одржавање недржавних путева има ее 
употребити народна снага, у колико ове послове 
ие би могла самоуправна тела извршити из сво- 
јих новчаних сретстава." Kao што видите кулук 
je факултативан. Њега одређују банске управе и 
бановине, a не одређује га држава, не одређује га 
Мшшстарство грађевина. Јер na државним путе- 
вима ие врше се кулуци. И у колнко бановнне 
имају сретства и вољне су да и дал.е доприиосе 
новчана сретства, у толнко je дужност банских 
управа да не употребл^авају народну радну снагу 
иа Цестама. (Пл.ескаи.е) 

Примедбу г. народног посланика Мацековића, 
као и примедбу г. Милиика Милутиновића примио 
сам n административним путем учини11у све ono 
ШТО je иужио да се овај догађај ne поиови. 
(Пл.ескање и Жнвео!) 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Пошто je 
листа говорника исцрпљена... (Војко Куртовић: 
Молим Вас, ja сам се јавно за реч ради личног 
објашњења). Изволите; господппе посланиче. 

Војко КуртовиК: Господо народни посланици, 
ja морам са жаљењем да оспорим тврђеЉе Г. Ми- 
нистра грађевипа да постојн пут Пријепоље—Бе- 
ране. (Једаи глас: У!) Немојте викати: У!, кад не 
познајете ствари, Пут Пријепол>е—Беране, rbeno- 
дине пародни послапиче, ne постоји и ja кажем 
да г. Министар наводећи да постоји пут Прије- 
пол.е—Беране изјављује нешто mro не одговара 
фактичном стан.у ствари. Исто тако ne постоје 
путеви, или ти су путеви још од читавих деце- 
нија   npe  ослобо1)е11>а:  Пријепоље—^Бијело  Пол.е, 
1 [ријелоље—Сјеница, Пријепоље—Плевл.е, Прије- 
пол.е—Прибој. To су сасвим примитивни аутеви, 
које je jom отомаиска империја направила, n ja 
кад еам гсжорио p буџету Мтшстарства грађеви- 
na, ja сам говорио да се Мипистарство грађевина 
од ослобођења до дапас сувише мало пли нимало 
mije старало за изгранњу ових путева, и да би 
ми место што нас сматрају за пасивне крајеве 

,били сасвим активни и били на добро n корист 
овога народа,, кад би се ти путеви подигли. 

Пут Рудо—Плевл.е то je само једап делић 
пута o коме ja нисам nn говорио, a који износи 
свега само неколико кнлометара. Taj je пут npa- 
вила Аустро Угарска пред анексију Боспе n Хер- 
цеговине na га и сад за време светскот рата 
оправљала, a on као што рекох износи само неко- 
лико кплометара. Мипистарство грађевина издало 

je свега 250.000 динара те да се onaj пут довршп. 
Стога, господо, ja жалим што са овога места мо- 
рам да коистатујем да Министарство грађевина 
води врло мало рачуна o комуникацпјама онога 
краја којп ja претстављам. Због овога ja изјавл.у- 
је.м да остајем при својој изјапи да Ку гласати 
противу овога буџета. 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Завршен 
je претрес буџета Министарства грађевина. Пре- 
лазимо na гласап.е. Господа која гласају ,7a оста- 
he седећи, a која гласају протии устаће. МолИм 
i. известиоца да чита поједиие партије. 

Секретар 1'авро Милошеви!! прочита партију 
560 X раздела овога буџета no предлогу Финан- 
сијског одбора. 

Потпр&гседник Др. Коста nonoBHli: Прима ли 
Народна скупштина прочитану партију? (Прима). 
Објављујем да je примлзена. Изволите чути даљс. 

За овим je Народна скупштииа, гласајући сс- 
;ieibeM и устајањем o свакој појединој партији 
у смислу члана 102 Устава и § 67 Закоиа O 
пословном реду у Народпој скупштипи примила 
цео буџет расхода Раздела X Мннистарства гра- 
ђевина, заједно са предложенпм амапдмаппма n 
то од партије 560 до закл>учно партије 687 аманд- 
мани гласе: 

Раздео X — Министарство грађевина 
Глава 1 XXXIII — Приморска банска управа 

Парт 622a (нова)   За  изградњу   цпстерпи   (чатрп.а) 
у општинама среза мостарског .    .   дин. 180.000.— 
Глава I XXXV — Зетска банска управа 
Парт. 641 a (пова) За пзграднЈу цистерни 
(чатри.а) у општинама среза л^бимског 
и требињског дии. 220.000 — 
Свега X — раздео, повећава се за дин. 400.000.— 

Потпретседппк др. Коста Поповнћ: Овим je, 
господо, Народпа екупштииа примила буџет Ми- 
нистарства фађевина и у поједипостима. Прела- 
зимо сада на буџет Министарства саобраћаја. Има 
реч   г.  Министар  саобраћ'аја.  (Бурмо  пљескање). 

Миппстар саобраћаја Лазар РаднвојевиЈ!: 
Господо народни посланици, овај буиет Мини- 
старства саобраћаја, као саставни део општег цр- 
жавног буџета, рађен je no истим принципима n 
ПО ueniM пачелима као н државни буџет приме- 
њен на све институције Министарства саобраћаја, 
na све администрације и на сва предузећа. Како 
je буџет једна врста програма, техиичког, екоиом- 
ског и финансијрког, он у овом моменту значи 
конпресију јавних издатака до могућности, a да 
се тиме нормално функционисање саобраћајних 
институција и п.ихов престиж не доведе у питање 
и да се обезбеде omi приходи који су у буџету 
предвиђени. Он, овако цифарски предложен Зако- 
нодавном телу na одобрење, претставља нскрени 
иапор за одржавап.е материјалне равнотеже и 
свих институција, дово1)ен у склад са реалним при- 
ликама које nama привреда и уопште цивилиза- 
ција  прежпвл.ује. 

Још се, господо, последице светског ратп micv 
дефинитивно изгладиле и jom се наш саобраћаднн 
о'рганизам mije прилагодио новим одиосима нити 
се изградио са обзиром на name потребе, економ 
еке, културне и државне, a веК се у области mirne 
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cao6pahajiro политике појављују нове недаће и 
нове тешкоће. Ти проблеми, тс тешкоће и те не- 
даће настају, господо послаиици, у моменту кад 
iram привредни ii jamni жиаот, кад уопште цела 
иаша држава није у целини прошла кроз снажан 
утицај изгра1)епог организма повезаног и компле- 
Tiipaimr железиичког саобраћаја коме нма да се 
прилагоди поглаиито за напредак и развитак чове- 
чаиства у последњем столећу. Ми још и данас 
имамо, господо, читавих крајева и области иаше 
држтшс територије који немају железничку мре- 
жу, који немају железничких линија. Имамо чи- 
тавих крајева којн су саобраћајно отсечени, који 
немају услова за привредно и културно развићс. 
Ми смо, господо, у Европи можда једина од оних 
држава гдс mije поремећена природна равнотежа 
измеНу продукционнх саобраћајних сретстава и 
између потреба народних и културних n ми још 
за дуго морамо своју активност да упутнмо ци- 
љевима формирања једног саобра^аја који hc да 
одговара нашим државним културним и економ- 
оким потребама зсмЛ)С и народа. 

Кад год су се, господо, стварале нове државе, 
и кад год су се стварале ново формације, увек 
саобраћајни апарат mije одговарао интересима 
државиим, националним и културиим те заједни- 
це. И за дуго време напори једие државе били су 
упућени у томе ггравцу, да се формира једаи opra- 
низам саобраћајни, који ће бити потчињен изве- 
сиој одређеној државној и националној полнтн- 
ци. (Одобравање). Јер, док се, господо, техника 
развија у скоковима и у изненађељима, дотле се, 
иривреда развија у етаиама и еволуцијама. И пре 
no iiiTO смо све проблеме namer железпичког са- 
обраћаја успели да решимо, појављују се пове 
тешкоће, које су резултат моторизирања саобра- 
haja na путевима, појављује се један фактор са- 
обраћајни аутомобил, са којнм морамо да рачу- 
намо и у iiainoj саобраћајној, и у нашој грађе- 
винској политици. Taj фактор поставлЈа нове 
захтеве и иове услове у изграђивању наших пу- 
гева, ои захтева прилагођавање name мреже др- 
жавиих и самоуправних путева захтевима модер- 
пог саобраћаја и у исто време on поставља читав 
низ проблема, који морају да се реше у пптсресу 
ошпте стваЈш. И док су железнице, као главни 
посплац земаљског транспорта, имале суверено 
господарење у области саобраћаја, једну врсту 
мопопола, дотлс појава аутомобпла, који пз oeno- 
ва трансформира вредност наших путева, чије сс 
последице не могу да догледају, поставља, го- 
сподо, сасвим нове захтеве и пове ппоблсме. И 
мп, господо, ако ne треба да спутавамо прпмеку 
техничких папредака у области саобраћаја, ппак 
морамо, да предузимамо извесне мере у областп 
cao6paliaja, да постигнемо потребну равпотежу н 
да свпм саобраћајним сретствима дамо ону улогу 
n онај значај, који omi no својој природи треба 
да имају, како би mro бол>с одговарали интере- 
сима привредним   и културним землзс.    (Аплауз). 

Престиж наших гвоздених путева ne сме да 
буде ни једиог момента доведсп у питање neno- 
требним фаворизирањеМ', флскалним и законским, 
новпх подвозннх средстава. Несумњива je ствар 
да су и жеЛезнице заинтересоване у изградњи ny- 
тева n да  n железиицс имају интереса да имамо 

изграђену добру и модерну мрежу путева. Али, 
господо, та мрежа државних путева, нарочито оне 
комуникацпје које се трансверзалио пастављају 
na поједине железничке и саобраћајне правце, 
има значај нзвесних саобраћајних артерија које 
треба да хране саобраћајне железнице у погледу 
трапспорта. 

У исто време када je проблем путева у Ие- 
мачкој после рата био n дневпом реду, j ep су у 
чИтавом свету путеви за време рата осталп запу- 
штенп и не одржавани, и када су пацнопални гу- 
бптци, с обзиром na путеве, билп врло рђави и 
тешки, онда je, кад се тај проблем јавио, једап 
чувени писац, Др. Шенк у једној класичној књи- 
зи написао и ове речи: „Немачка није толико бо- 
гага земл.а да може луксуз рђавих путева да под- 
несе." To се рекло за Нсмачку и за немачке 
прплике. 

Тешко стап.е наших путева несумњиво чини 
да je аутомобнлскп саобраћај скуп и чини то, да 
још за дуго времена ми нећемо бити у ономе по- 
ложају да болујемо од one боЛести од које болују 
многе европске државе, од гако звапе пресиће- 
ности аутомобплизма. Гро пашег стаповптптпа 
чини сеоски свет. Стандард жнвота namer света 
na селу je такав да on ne може да држи аутомо- 
бил као подвозно сретство с обзиром na скупоћу 
погопског материјала, с обзиром na стање путева 
и с обзпром на компликованост руковања. Према 
томе од индивидуалне употребе аутомобила пема 
ппкакве бојазпп за name главпо трапспортпо зе- 
маљско предузеће, за железппце, у које je пласп- 
рано скоро две милијарде пародног новца. 

Алп ако нема бојазни од te индивидуалне 
употребе аутомобила, има једпо друго саобраћај- 
no сретство, које се у целом свету третира као 
самостално, то су аутобусн. Аутобусп са погодним 
редовима вожп.е, са извесним лппијама које тре- 
ба да доиуие и п[)одуже железничке правце, они 
могу згодпо да послуже и да формирају једно 
пеопходпо саобраћајпо opyt)e, тако потребно за 
екопомију натс земл>с. Аугобуским линијама, кад 
су добро постављене кроз пзвеспе организације, 
које су велике, где се одржавају n one линије 
које су рентабилне као и оке које су нерента- 
билне, с тпм аутобускпм саобраћајем ми можемо 
да допупимо, комплетирамо и продужимо пашу 
железничку мрежу. (Гласови: Тако je). 

И у изради саобраћајног законодавства ии 
морамо да елимппптемо извеспе пездраве одпосе 
у одпосима саобраћајним. Модерна саобраћајна 
сретства, ne могу се третирати само са гледишта 
туристике и обрта, ona се пстовремспо морају да 
третирају и са гледишта једне опште саобраћајне 
политике. И у место често пепотребпе конкуреп- 
ције и борбе, у место борбе између локомотиве и 
аутомобила, између umna n путева, мп у једној 
разумној акцији морамо да формирамо пптимпу 
сарадњу, како би задовољили најосновније за- 
хтеве наше саобраћаЈне n привредне полптпке. 
(Одобравање и пљесак). 

Прелазећи, господо, na буџет Министарства 
саобраћаја и саобраћајних институција, које се 
састоје из четири администрације и четири прс- 
дузећа,  несумњиво  најмаркантнија  су  предузећа 
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рд свих осталих саобраћајних предузећа иаше др- 
жавне железнице, и one у последње време, као и 
све железнице света, ii04Hii>y да пате од тога шго 
привредна криза има своје реперкусије и na са- 
обраћај, и mro у исто време привредна криза 
значи кризу промета и транспорта, једну врсту 
саобраћајног и иословиог сужавања рада иаших 
железинца. 

.lom један фактор који утиче na рад и функ- 
цију наших железница, то су несумн.иво, као што 
сам већ помеиуо, модерпа саобраћајна сретства, 
која конкуришу у иногоме железницша. Иоред 
тога за извесно тешко стање наших жслезннца, 
нарочито под онакиим приликама какве владају 
у читавом свету, има да се блаподари и тој чиње- 
ницм ii нарочито мора да се нагласн — што ни у 
колико ие долази у буцету до изражаја — a то 
Je велика акција коју наше железнице узимају на 
свој буџет и на себе, у погледу хумаие и нацио- 
налне државне политике. Ja iiy, господо, да иоме- 
IIOM ту акцију, je]) она није никако за потцењи- 
иап.е. Ha пример, када je требало да се реста- 
урирају крајеви у Јужној Србији, погођени од 
елементарних непогода, од земл.отреса, тада je 
nam саобраћај, тада су иаше железнице активно 
учествоиале у тој акцији. 

Кад je требало, господо, помагати паснвне 
крајеве и ту je наш саобраћај дао свој удео: 
npeko 5000 вагона бесплатног транспорта (Одо- 
бравање и аплауз). Све то не долази до изражаја 
у буџету Министарства саобраћаја и у билансу 
железница, али je то несумњиво један фактор, 
који Moi)a да се подвуче и који се у нашем јав- 
иом животу oceha. Од 1929 год. наше железнице 
излазе из фазе хроничног дефицита и почињу да 
улазе у период рентабилног рада са знатно по- 
правл>еним коефицијентом експлоатације. Год. 
1928/29 виткови прихода иад расходима износи- 
ли су 230 милиона, a у идућој 1929/30 240 мили- 
оиа, a у претходној год. 107 милиона. Од друге 
половине 1931 године, иаше железинце почн11>у да 
улазе у фииаиснјске тсткоће, јер приходи почи- 
п.у да подбацују, и TO подбацивање у другој по- 
ловиии до коица октобра износн свега 9%, што 
mije оиако катастрофално, као што су катастро- 
фалне последице опште екоиомске кризе код дру- 
гих железница Ha заиаду. Taj ироценат подбацн- 
иап.а наступио je у доба тешких економскнх no- 
тресВј наступир je у доба кад од стране железнич- 
ке аДминистрације никакве специјалне мере инсу 
предузете, драстичне мере у повећавању тарифе и 
другој акцији администрације, у редукцији особ- 
л.а и у сиима мерама, које су предузеле остале 
железнице na западу. Ипак оваква ситуација фи- 
иансијска наших железница налаже финансијску 
политику врло обазриву, и налаже предузнмање 
извесн.их мера, a иеке су и прсдузете, да се по 
сваку цсну одржи материјална равнотежа наших 
железница и да се сачува њихов платежни морал. 
И у колнко су name железнице биле упућене да с 
обзиром на тешке економске ирилике прилагођа- 
вају своје пословап.е, ипак onaj престиж и квали- 
тет службе иије доведен у питање, и uame желез- 
нице у иогледу своје функције, свога развитка и 
киалитета службе само показују континуелпо иа- 
предовање. 

У грађевинској служби такође су постигнути 
извесни резултати, којп морају да се иодвуку. Ha 
свима главним линијама, преко 400 км. пруге, ми 
смо замеиили са јачим шинама, које су омогућиле 
већу брзину п тежииу возова, a брзина je исто 
тако Једаи нажаи фактор у оцеи.ииаи.у квалитета 
иаших зелезница како екоиомскн тако и култур- 
ип. Орбаћена je пажња на убрзава1ве возова, и ми 
смо.господо, продужили, и администрација желез- 
ничка продужила да o6palia пажњу и иа органи- 
зацију метода експлоатације, обраћена je иажп.а 
na комплетирање станичних постројења, обраћена 
je иажи.л na железничке станице, које су у исто 
вреие ие само објекти, који прицадају манипула- 
гивном особл.у, иего припадају н пословном све- 
ту, и које су у исто време и грађевински и архи- 
тектонски објекти. 

Поред тога за one две годипе иисталирано je 
иреко 94 вага на појединим разпнм железиичким 
станицама, где je то привредни свет изискивао и 
гдс су то транспортне прилике захтевалс. 

У машинској служби од 1929 год. учињени су 
видни резултати и видни напори и ради тога што 
je један од господе предговорпика у начелној де- 
бати споменуо и питаи.е угља, ja сам слободаи да 
у погледу употребе и утрошка угл.а изјавим, да 
je угаљ код свих железница на западу и свих же- 
лезиица уотптс једна од најмаркантнијих ставки 
у бумету, koja je у 1929 год. н у год. 1926/27 изно 
сила преко 500 милиона динара, преко 20% цело- 
купие вредности буџета, a у овој години сведена 
Je на 350 милиона дииара, од прилике на 130/о це- 
локупних издатака. Лко ово упоредимо са цифра- 
ма и подацима код других иностраних железница, 
код француских и немачких, нарочито немачких, 
јер се оне сматрају као модел железница у држав- 
иој режији, ставка за угаљ износи тамо 11—12"/о, 
a код нас 130/о. Алн код Немаца je брзина возова 
већа, различитост угљева мања, квалитет бољи, 
профили лакши н уложсно je миого више научног 
студирања код метода експлоатације. 

Исто тако продужило се са радом на усавр- 
шавању и бол>ој опрабди возних сретстава, јер 
док смо употрсбл.авалн од ослобо1)еи>а до даиас 
за оиравку возних сретстава иностране радирни; 
це, даиас се оправке врше искључиво у нашим же- 
лезничким радиопицама и ложиоиицама, и иа ту 
ставку до сада Je ут1)ошено: у приватним ради- 
оницама од прилике 800 милиоиа дииара, a у imo- 
странству 500 милиона динара, поред једие цис^ре 
од 380 милиона дпиара, која Je стално уношена у 
буџет преко радионица и ложионичке службе. /la- 
nac су за оправке возиих сретстава елиминисане 
ипостране фабрике. Ми више nama саобраћајиа 
сретства не шаљемо у нностранство, и ми нскљу- 
чиво у iiamiiM ложионицама и нашим радиоиица- 
ма вршимо све оправке. (Бурно одобравање и 
аплауз). 

Што се тиче тарифне политике, ona je имала 
за циљ да обезбеди равнотежу железничког газ- 
дoвa^ba, да активира народну привреду и да будс 
фактички инструмеиат за снажење пародне при- 
вреде. Наше железнице имале су читав низ специ- 
јалиих извозиих, увозних и лучких тарифа, n je- 
дан читав ииз индивидуалних тарифа, чија Je 
ири.меиа имала за циљ помагање привреде, олак- 
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шање нашег извоза и унапређење наше национал- 
не радикости. (Аплауз). 

Од 1929 годино пропусна моћ наших желез 
ницз стално je расла. Од 1929 године као једне од 
карактеристичних година, проблем маиипулације 
вагона je дуплим дириговањем повољио решен, и 
у исго време квалитет службе знатно иоднгнут. 
Док je брзииа возова сгално расла, дотле je за- 
доцњавање возова стално опадало. Док смо у 
1929 години имали преко 400.000 случајева са пре- 
ко 5 милиона минута задоцњаваља, дотле je у 
1931 години задоцњавање сведено на евега 59.000 
елучајева, са 138.000 минута. Ми смо успели по- 
ред тога да симплон оријент на пашој територији 
смањи време за читав један сат. A док се раније 
од Сарајева до Београда путовало 19 часова, да- 
нас се путује свега 13 часова. Док се путовало у 
1928 за Загреб за 9.10 часова, дотле се данас иу- 
тује за 8.15 часова. И не само то, него смо пре ме- 
сец даиа вршили пробу између Београда и Загре- 
ба, и успели смо да пређемо пут за 6.40 часова, 
задржавајући се 40 минута у Броду, и на тај иа- 
чин развијајући брзину око 94 километара на сат. 
Поред повећане брзине на нашим л<елезницама,' 
господо, ми смо иродужилн напоре у побољшању 
теретног саобраћаја и увели брзо-теретне и ди- 
ректне возове, који су нмалн за циљ да брзо 
транспортују и пласирају робу и продукте на ино- 
страна тржишта. Тим мера.ма ми с.мо активирали 
транзит рентабилних пошиљака. И док je иаш 
извоз аодбацивао са 40—60 na сто последњих го- 
дина, догле целокупип транзит железннца дифе- 
рира само са ll'Vo. Ha тај начии ми смо успели да 
сачувамо знатаи промет и упутимо na наше пруге, 
и да очувамо и изаесне приходе нашим жељезни- 
цама. ВаЛ)а епомеиути, господо, да од 1929 годи- 
ие до данас и.ма иесуми.ивпх успеха и напретка у 
погледу сређивања прилика на нашим железиица- 
ма, што се oceha у свима службама. Taj ухпех и 
напредак потнче с једне страие од иримеие извес- 
них метода у експлоагацнји, од несумшивих na- 
nopa'администрације, који су чињени од високо 
професионалне расие свести нашнх саобраћајаца. 
A поглавито успех потиче из карактера и природе 
режима од 6 јаиуара, који je повратио национал- 
ну дисциплину и ocehaje закоинтости и о.могу- 
ћно да се у администрацији врши одабирање иа 
основу моралних и интелектуалних вредиости. 
(Аплауз). 

Друго предузеће у Мшшстарству саобраћаја 
које je такође важно и ио сиојој вредности и no 
својој обимности, јесте nouna, телеграф и теле- 
фон. Приходи за пошту предвиђени су преко 560 
милиоиа. Ono IHTO je најбитније код ове струке, 
јесте то, што нам недостаје једаа целина органи- 
зације. Једна органска целина која he бити na со- 
лидпу базу постављена и да омогући напредак и 
развој струке, као једне специјалне дисциплине 
техпнчке и администрације, и ту специјално важну 
струку ne треба третирати само са гледишта рен- 
табилитета службе, него треба то предузеће и це- 
локупну његову функцију третирати и са гледи- 
шта саобраћајно културног, Несумњиво je да по- 
mra чини једну велику услугу народу, a на пошту, 
телеграф и телефон морамо обратити апецијалну 
иажи.у да их подигпемо, na   квалитет   службе до 

висипе модерних техпичких сретстара, да квали- 
тет службе буде брз, јефтин и дискретан (Аплауз). 
Кад се 1923 године француска пошта налазила у 
тешкој ситуацпјп, онда je једна анкета, формира- 
ла и иредложила извеспе важне закл>учке peopra- 
низације који су песумњиво утицали ira то да се 
квалитет службе побсшша, јер су пошта, телеграф 
n телефон третирани ne само са гледишта penra- 
билптета, пего и са гледпшта јавпе службе. Тако 
да je извештај Сепата гласпо: поште, телеграфи и 
телефони су наши, они припадају великим дрме- 
нима нације. Треба знати да he ПарлаМенат који 
има у виду само опште добро знати помоћи да 
пзађу из деликатпе крпзе, да земљи обезбеде про- 
грес који се од њих с правом очекује. Несумњиво 
je, господо, да се у томе погледу палазпмо у слич» 
noj ситуацији. Телеграф je у стагиацпји и са овим 
буџетом предвидели смо само one осповпе издат- 
ке да би се у свему садашње стаи.е одржало. Али, 
господО, и телефон je у таквом развоју да мора- 
мо предузимати пајпеопходппје инвестиције како 
би са једпе страпе одржали ову службу na по- 
требној висини паших потрбба и како бп у исто 
време везали изоловапо село a задовољили neon- 
ходну потребу варошн (Бурап аплауз). У погледу 
иоштанске службе такође треба радити да се за- 
доволЈе потребе и села и вармзши. Поштанско те- 
леграфски приходп сталпо су у папредован>у. Ти 
приходи у 1927 и 1928 години бпли су 447,000.000 
динара, a у овој буцетској години која нпје исте- 
кла првдвиђа за 520,000.000.— динара, a у буду- 
iic.\r буџету ти приходи предвиђају na 560,000.000 
динара, a овакав je приход карактеристичан са 
обзиром na зреме и прилике. 

У погледу особља ми имамо један поштанско 
телеграфски кадар педовол>а11 a који са обзиром 
иа здравствене прилике у врло хрђавом je стању, 
Mn имамо око 11.490 службепика тако да ne до- 
стаје no статусу, a здравл>е службеника je врло 
р1)аво. Од тог броја укуппог особља преко године 
болује око 4.100 службеника. У погледу квалитета 
службеника oceha се потреба за једпом професио- 
налном нормирамом стручпом школом. 11 док је- 
дап наш службепик преко године изврши 50.000 
разних јединица, дотле поштар у Чехословачкој 
изврши 30.000, у ПолјСкој 34.000 a у Румунији 
сиега 19.000 радиих јединица. Према томе, госпо- 
до, из тога се ииди колнко je наш свег и колико 
су naiun службеници na пошти преоптерећепп и 
како су тешки услови рада у толпко пре, треба во- 
дити рачупа, нарочито кад се томе дода и тај 
факт n та чињеница да паше поште нису опрем- 
л.ене са модерним техничким сретствима и да на- 
miiM телефонима, телеграфима и пошти недостају 
многе знатне инвестиције које омргућавају један 
природаи развитак n дају нормално функциони- 
сање овој важпој институцији. (Буран аплауз). 

11осле поште долазп no реду државиа речна 
пловпдба. Ham положај, централни положај na 
/1,упаву и велики број наших пловних река поста- 
вили су нас н један изузетан положај у одпосу na 
остале прибрежне државе, и ми морамо обратити 
своју пуну пажњу na нашу речну пловндбу. Док 
смо у 1929 годппп били првп n no броју n no то- 
нажи, дапас, господо, тај положај нам ne npnna- 
да. Речна пловидба kao државно предузеће имало 
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je да издржн тешку борбу у послованзу и с тога 
разлога, што ми na Дунаву имамо два система: си- 
стем државног предузећа и систем приватног пре- 
дузећа. И врло често данас кад имамо једну тешку 
пословну ситуацију и појављује сс борба иа Ду- 
наву у иационалном брбдарству око отимања 
транспората, врло често долазимо у положај да 
место инттшне кооперације и сарадње целог na- 
mer националиог бродарства, пскрсавају врло че- 
сто борбе штетне и некорисне Према томе мора 
се прићи mro пре једном систему: нли етатизира- 
тп целокупно бродарство, или пустити да то бро- 
да()Ство органнзују привагиа иницијатива. (11л.с- 
скање и узвици: Тако je!) 

Поред тсретног саобраћаја ии имамо 18 бро- 
дова речие пловидбе који врше путиичкп саобра- 
haj. Путннчки cao6|)aliaj neli je, господо, за речпо 
бродарство iipomao. Данас кад су жељезнице то- 
лико папредовале, да омогућавају брзо транспор- 
товање, погодне редове вожње и неопходап кон- 
фор, кад постоје паралелне аутобуске линије, та- 
да je успешан путнички саобраћај иа нашим река- 
ма и са старим бродовима готово онемогућен. Са- 
'06paiiaj путника потпуно je пасиван и од 1926 го- 
диие до данас ои je ca 60% у опадању. 

Што се тиче теретног саобраћајај Дирекција 
речие пловндбе као државно предузеће, има ирло 
поволиге тарифе, јер je желела да тим повољним 
тарифама служе не искл>учиво комерцијалним ци- 
л>евнма, иего циљевнма иаше привредпе политике, 
iuTO се тешко осећа у п-епим финансијама. 11 у 
прошлој годиии je речна пловидба све своје шле- 
пове и већину бродова ставила иа расположеи.с 
Привилеговаиом друштиу како би цереалије мо- 
гло да пласира на иностране пијаце. Несумп>иво с 
једне страие пословна стагнација, с друге стране 
нереитабилан путнички саобраћај, и најзад ииске 
тарифе довелп су речиу пловидбу у прилично је- 
дап тежак положај. Док су једино две годипе од 
ослобођења до данас биле активне за речно бро- 
дарство, ова година претставља једну тешку no- 
словиу годину н изаћиће из н>е са једиим иасиви- 
тетом. Алн поред тога што je она пасивиа, ona, 
господо, као и целокупно речно бродарство, носи 
извесие фнскалне терете и тп терети су врло те- 
iiiKii ca обзиром na опште економске прилике. 11 
данас кад се код свих држава иа Дунаву поставлза 
проблем формираша n активног помагаша речног 
бродарства, поставља се исто тако и екоиомски 
проблем фор\1ира11>а једнаг бродарства на нашим 
рекама, који he да одговори и no квалитету и no 
својим (|)упкцијама потребама и циљевима nanie 
привреде. 

Буџет Дирекције речне пловпдбе изпосп 
107,000.000 дипара прнхода и 107,000.000 ДИНара 
расхода. 

Четврто предузе^е, које долази у падлежпост 
Министарства саобраћаја, то je Поштанска ште- 
дпслгпца. Kao државпа бапкарска ипституција 1 Io- 
ni гапска штедионица вршила je важпе функције 
n n>ena се акцчја ocelui у разним врстама послова- 
n.a. G једне стране ona je кредитирала један вели- 
кп број новчапих ппституцпја, с друге стране, го- 
сподо, ona je ca развијеним чековним прометом 
служила администрацији и пословном свету и то 
њено пословапЈе као државпе бапкарске институ- 

ЦИје песумп.пво да je било на o/tpebenoj впсппп. 
Развој послова Поштанске штедионице неирекид- 
но папредује. Ona je за 2('i милијардЈ! динара има- 
ла већи промот чековпп него у прошлој години, a 
целокупап њен промет износи 240 милијарди дп- 
нара. Исто тако оД Поштанске штедионпце појав- 
л.ују се и извесни улозп, и то улбзи исељеника, 
којп ne изпосе велике суме, алп су као nojana 
интересантни, око 14 милисжа дппара. Исто тако 
знатно су порасли нарочито ђачки штедни улози. 

Целокуппа функцИја Поштапске штедионице 
бнла je у прошлој годппп нормална. И ако су по- 
следпце привредне кризе допекле тапгирале n 
бапкарство, ona je n поред тога своју функцију 
нормално обавл.ала. Она у своме буџету предвиђа 
35,000.000 дипара чисте зараде, a у овоме, идућем, 
буџету предвиђа 5,000.000 динара виши. 

To   су,   господо,   привредна   преДузећа,   koja 
долазе у ресор Мппистарства саобраћаја. Сада да 
пређем na администрацију, Прва и на1јм$ркантнија 
администрација, несумшиво, да je изградња нових 
железница. До npe годину дапа,   управо   rpaijcn.a 
нових железница била je. у ресбру Министарства 
грађевипа. Са преласком у Министарство саобра- 
haja фупкција n   акција   адмипистрацпје грађења 
иових   железпица свела се   na студију   појединих 
траса  n  праваца,  C  обзиром  na  усвојепп  прпорм- 
тетнк програм i-paiicn.a, na лпквпдацију објеката, 
којк   су   били   у изграђивању   и na   припремање 
услова И уговора за изградњу г.ових пруга. 1 la рад 
n   пословап.е дирекцнје  за грађење повпх  желез- 
ппца нарочито je обраћена пажња са обзиром на 
то, да су, господо, инвестиције буџетске брисане 
n да извесним уговорима, koje смо закЉучили на 
б?.зи приоритетпог програма и na бази лицитацп- 
ја, које су биле у Министарству грађевина, ми же- 
лимо да путем тих грађевинских радова олакша- 
мо привредну депресмју и, у   исто   време; грађе- 
винске радове, као један   важан   социјални фак- 
торј да пркменимо   нарочито у  оним   крајевима, 
где имамо радне снаге у пзобпл.у. Згодним распо- 
р1едом    појединих    нових   пруга   na   целокуппој 
државној територији иоћи ћемо, такође; господо, 
да оживимо привредне прилике у nainoj земл>и и, 
у исто време, господо, и да решимо извеспе про- 
блеме name саобраћајне политике. Me са.мо да од 
тих објеката, од тих новпх пруга као продукпп.- 
них ипвестпција очекујемо користи с обзиром na 
њихову саобраћајну вредност у будућности него 
од изграђивања тих   нових   прута   ми  очекујемо 
непосредне користи у садашњости   (Бурно   пл.ес- 
кап.с). Me само, господо, да су у пптаП)у извесни 
културни саобраћајни проблеми, него, ако хоћете, 
n социјални, хумани n економски, 

Управа за грађење нових железница закл.у- 
чила je неколико уговора за изграђиван>е пруга) 
Ти су уговори за пругу Куршумлија-ПриштиНЗј за 
пругу Глоговцп—Heli, за пругу Бихаћ—Knnn, за 
пругу Иапчево—Београд n за .пругу Велес—При- 
леп. N приоритетном програму било je, господо, 
na лицитацији и било je утврђено; да се гради 
пруга Копривница—Вараждин, Свети .lan lllen- 
ница, Пријепоље—Бијело Поље, али нисмо успе- 
лп да оеигурамо повољне услове mi једну од ве- 
ликих  (јшпапспјскпх група,   да   преузме   грађење 
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ових железница, и због тога je питање изграђива- 
ii.с ових пруга остало нерешено. Долази, господо, 
питање поморства. Питање поморства парочито je 
било предмет дискуснје у начелиом претресу бу- 
џета државног и чак je од стране извесне господе 
предговорника ишло се толико далеко, да се каже, 
да у погледу предложених сума за поморство није 
било нн разумевања, ни ocelian.a, mi схватања 
проблема Приморја. 

Да би могли да оценимо, колико je баш овај 
режим и колико je администрација Мннистарства 
саобраћаја поклањала пажњу питањима мора и 
[титањима Јадрана, ja сам, господо, слободаи да 
вам скренем пажн.у на ове факторе и на one чи- 
њенице, које иесумњиво пртврђују обрнутр. 

lipe свега, господо, буџет за поморство p;!l)eii 
je ПО истим прииципима, no пстим методама, као 
n буџет за остале администрације у ресору саобра- 
Irija. 11 19 милнона дииара предвиђених за no- 
морство претставл.а истииа скромну суму, алн за 
one иајнеопходиије издатке за иоморство. И иема 
im једног министра саобраћаја, нити има једне 
владе, која иије свесна великих интереса и полн- 
тичких и економских и иационалних, који су веза- 
ни за море и за наш Јадран. (Буран аплауз). Иако 
je иаша копиена обала преко 5000 км., као што je 
казао једном прпликом једаи предговорник: са 60 
великих острва и 540 малих, — ипак je мору по- 
клањана пажња и за проблеме Прнморја увек je 
показнвано н разумевање више можда него према 
другим админисграцијама (Одобравање и аплауз). 

Kao доказ, колико се мору поклањала пажња, 
нека ми буде дозвоЛ)ено, да цитирам извештај из 
једиог стручног листа рд Фридриха Валиша, који 
je говорио o пловидби на Дуиаву у годнни 1931, 
na онда карактеришућн целокупну пловидбу на 
Дупаву, каже ово: 

„Kao карактеристика прошле године мора се 
сматрати оживл>авање и појачање борбе пзмеђу 
привржеиика идеја државне и приватие експлоа- 
тације у дунавској пловидби. Нарочито у Аустри- 
ји, Југославији и Чехословачкој претресана су пи- 
тања, да ли учсшће државе или приватна иннција- 
тива има да одлучн судбнну дуиавског саобраћаја. 

„Крактеристичаи за развнће у току године 
1931 бно je joiu и појачаин нитерес за дуиавску 
пловидбу туђих држава, као Пољске, Русије, Грч- 
ке, Холаидије и Италије, али o томе ћемо говори- 
ти доцније.... 

„Положај државие југословенске пловидбе 
очито доказује, да сем опште кризе постоји још 
једна специјалиа и латентна криза, која зависи од 
нездравих прилика на Дунаву. Јер док je југосло- 
венска поморска пловидба ,без обзира на тешкоће 
садашњице иоказала у прошлој години сјајан на- 
предак, дотле je речна пловидба, иако je члан 
нстога тела, остала у нездравој стагнацнјн. Meril- 
na je, да еу сбјекти овога предузећа били иитен- 
зивно запослени, ипак зато није бнло повољног 
резултата". 

И једаи бившн мииистар, пишући upe годину 
даиа у једиом листу, у „Политици", казао je од 
прилике ово: „Нека Мииистар саобраКаја не забо- 
равн, да je он у исто време и Мииистар за речпи 
Саобраћај". — И док с једне стране чине пам се 

такви пригрвори, с друге стране један велики број 
предговорника и говориика за време буџетске де- 
бате нарочито je подвлачио, како су кредити за 
поморство мали, како се нроблемима Приморја ne 
обраћа довол>ио пажп.е и како за питаи.а nOMOp* 
crna иема  разумевап.а. 

Међутимј господо, ие само да се у оцени срет- 
става за во1)ење једне одређеие политике помор- 
ске има да рачуна на сретства буџетска, иего у 
нсто време у једној модерној администрацији и 
држави стоје и многа друга и ванбуџетска срет- 
сгва na расположеп.у да своју политику ПрОВОДИ 
у погледу помагања поморства. Ми смо у прошлој 
години, на пример, дали за вино Специјалне no- 
власгице, и то кад се ono товари из станице Сплит, 
Каштељ и Шибеник, са 200 километара бесплатне 
повласгнце, т. ј. na 460 кплометара 50%, na 300 
километара 600/о и т. д. и питам вас, mije ли тО 
доказ како се o тим крајевима n o целој једној 
П1)нвреди водило рачуна, и кад je na тај начин да- 
та повластнца специјално тим крајевима, коју mi 
један други вирородни крај mije имао (Бурно 
одобравање). Мннистарство саобраћаја путем 
продаје поједипих железпичких карата даје npo- 
визију друштву „Путник" и то 7,000.000.— дппа- 
ра за пропаганду туристичку, од чега пма Примор- 
je naJBinne користи, јер су то поглавнто туристич- 
ки крајеви. (Одобравање). Изградња пруге Бихаћ 
—Kmm, која треба да згодпије веже целокуппу 
нашу мрежу гвоздеиих путева са једппм најмар- 
каптпијим морскнм пристаништем na Јадрану, зар 
то mije доказ како се na name ПримОрј.е обраћа 
нарочита пажња? (Одобравање) Установљавање 
специјалиих лучких повлашћених тарифа, које 
имају директап цил, да привуку траиспорт преко 
наших лука no нарочито повлашћеној тарнфп, no- 
казује очито да je и у том погледу, у погледу та- 
рифне политике пажња скоицептрпсапа na то, да 
се помогпу и јачају name луке. (Одобравање). У 
прошлој годнни смо донели специјалне повласти- 
це за сва прпморска месга, кад се иде на море, да 
се ne мора да плаГш повратак, n формирали смо 
спецнјалне возове преко „Ладрапске Страже", чије 
je коштање толико мнпимално, да омогућава и 
најсиромашпијим слојевима иарода да проведу 
24 часа на мору и да na тај начпп вршнмо једну 
врсту пропагаиде за name море и Приморје. (Одо- 
бравање). Поред тога, господо, баш у овом режи- 
му закл>учени су дугорочни уговори за обалпи са- 
o6paliaj и на тај начин путем тих уговора регули* 
сан je целокуппп обалми саобраћај, и с обзнром 
na међусобне обавезе Влада je путем буџета обез- 
бедила субвепције које износе 49,000.000.— дина- 
ра, са извесним обавезама од стране предузећа да 
једпу трећину својих бродова обпове и да одржа- 
вају извесап број миља липпја. Ha тај начин смо 
постигли такав саббраћај, какав никада Приморје 
mije имало! (Одобравање). Коисекветпо тој сво- 
joj политици Крал.евска влада ne само да je дала 
субвенције тим паробродарским друштвима, пего 
смо та паробродарска друштва ослободилп плаћа- 
ња пореза, приреза n осталих фискалних оптере- 
ћења. (ОдобравапЈе) И не само да смо ослободилИ 
од тога поједипа паробродарска друттва, nero 
смо у исто време ослободпли n поједииа бродо- 
градилишта, знајући колику вредност имају бро- 
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доградилишта за развитак нашег поморства и Ha- 
rne морнарице. (Бурно одобрава1ие). 

Али, господо, поред свега тога, ja сам слобо- 
дан да пређем на изнашање извесних цифара и 
података, колико се и у погледу новчаних сретста- 
ва помагало и колико се давало за извесна помор- 
ска предузећа, за извесна бродоградилишта. И. пр. 
no свим иашим бродоградилиштима у току 1930 
год., било je саграђено 9 пароброда и 295 једре- 
њака, a оправл.ено преко 390 пароброда у вред- 
ностн 32 милиоиа динара. Док je у год. 1929 та 
вредност износила свега 14 милиона динара. За 
погпору .бродарске индустрије Министарство са- 
обраћаја дало je до данас око 3 мнлиона динара 
из својих буџетских сретстава, a и осиована je за- 
друга чувених корчулаиских мајстора, којој je да- 
ло алат н машиис Министарствосаобраћаја. 

Господо, када je регулисан обални саобраћај, 
приступнло се у исто време регулисању и саобра- 
iiaja слободне пловидбе између наших пристани- 
шта -и страних лука. Te пруге су врло важне с об- 
зиром на увозну н извозиу трговину, и ми смо у 
одржавању редовног саобраћаја између наших и 
иностраних лука склопили извесне уговоре и далн 
за тај цил. потпору од 15 милиона динара. Несум- 
нжво тиме није све учињеио за слободпу пловид- 
бу, иссумнЈИво да треба jom много и мпого да се 
ради, алн нама сретства нису увек у складу са на- 
шим потребама. Ово све показује јасно и отворе- 
ио, да ми разумемо и да имамо правилно схвата- 
ihc за проблеме мора и Приморја. (Пљесак). 

Господо, за безбедност пловидбе ми имамо 
око 275 светионнка. У год. 1931 као и 1929 преуре- 
ђен je један велик број светноника и поставл>ене 
су нове јединице. Раније je било у буџету унесе- 
но 3 и no милнона динара за тај цилј, a сада je no 
принципу брисања свих инвестиција упета сума 
од 2 и no мнлиопа, која je довол>на за одр>кавап,е 
у оиакво.м стап.у, у каковом се свстионици дапас 
налазе, без инвестиција и реконструкције објеката. 

Господо, багерскс гарнитуре не одговарају 
нашим потребама. One су застарсле и иескономич- 
пе. Зато смо решили да суме које су унесене у 
буџет на нерационалан рад, систирамо и да уме- 
сто гарнитура које су застареле н неекопомичнс, 
извршнмо пабавку нових модерних и рационал- 
imx гарнитура, које he фактично одговарати no- 
требама Прнморја. (Пљесак). 

Кад сам обилазпо поједине крајеве, видео 
сам, да се корито Нерстве багерује na taj пачин, 
mro се извађени материјал, уместо да се транс- 
портује лево и десно na обалу, и na тај пачнп 
утврђују обале, n асанира водопловпп терен, on 
сс вуче na 18 км. и попово бзца у море. Несумњи- 
во да je то једап скуп иерацпопалан рад са заста 
релим методама, којп морамо прекнпути. 

Господо, за одржавање лука и пристаништа 
предвиђена je сума од 2 и no милиона динара, a 
ne као uiTo je казао један предговорник свега 
500.000 дппара. Од тога предвиђено je у буџету 2 
милиона динара за одржавање, a никако за обпо- 
ву пристаништа, али и поред тога предвпђена je 
сума од 500.000 динара за изградњу бакарског 
пристапишта с обзиром na 10, да je Бакар na важ- 
ној прузи, Бакар—Бакар пристаппште. 

1930 год. извршено je у 42 места оправка раз- 
нпх лучкпх и свстпоппчкпх објеката n na TO je 
утрошепо 2,239.000 a у прошлој годппп пзвршсна 
je оправка у 51 место, и утрошепо na то 4 мили- 
она динара. 11о|>ед тога обраћеиа je нарбчита na- 
жња и поморском рибарству, као једпој спецпјал- 
noj прнвредној rpann na Прпморју. He само да се 
писмо ограничили na уналређење и усавршавање 
техпичког алата, него се раднло na томе, да се 
уловл>епа риба mro бол>е npenapnpa, да се даду 
извеспе тарифне олактице, да бп се риба тто 
лпкше пласирала у поједипе потротачке центре, 
a у последте време, поред тарнфских повластица, 
израђују нарочпти кантипери за транспорт рибе 
свеже у мањим количинама  за  домаћа  тржишта. 

У погледу осматрања кретања рибе, постпгпут 
je споразум са Командом Морнарпце, да се крета- 
ње рибе врига путем авиона. Да би се нарочито 
унапредило рибарство, Мипистарство саобраћаја 
издало je потпоре 1,173.000 динара у готову раз- 
ним рибарским задругама и рпбарпма, a 54.000 
динара дало je за справе n алате. (Аплауз) У про- 
шлој годипи издато je за унапређење рибарства 
500.000 динара, у претпрошлој један милион ди- 
нара, a у овој години 100.000 динара. Према томе 
цифре показују колико je рибарство напредовало. 
Данас према nornicv и према статпстпцп има алата 
и лађја рибарских у вредпости 68 милиопа дпнара. 
У 1929 год. уловл>ено je рибе 6,042.000 кг. у врсд- 
ности око 50 милион дипара, a у 1930 год. улов- 
л.епо je 6,834.000 кг. за вредпост 50,205.000 дина- 
ра. Знатан папредак показује се у копзервпрап.у 
рибе, јер je 1929 ГОД. копзервирапо 345.000 кгр. 
рибе, a у 1930 год. 545.000 у 14 разних фабрика, 
Поред тога Миннстарство сарбраћаја у циљу што 
бол>ег препарирања рибарских пропзв.ода, позва- 
ло je једнрг стручњака из Холандије, који држи 
нзвесну обуку o холаидском иачипу npenapnpan.a 
рибе. Иптервепцпјом поморске управе, oprana 
Министарства саобраћаја, формирана je задруга 
за лов na сунђере и корале, и ксто тако ради се na 
томс да се оспује једпа бруспопа, да не би мора- 
ли naum прбизвођачи ићи у инострапство, n да 
продају у бссцење своје производе. 

Господо, ми смо песумп>иво поморска држава, 
n ако маритимна држава, ми смо позвани да сво- 
ме Приморју посвстимо свеколпку пажп.у, ne само 
зато, тто један велкки део становништва нашег 
живи од мора и упућен na море n mro има велике 
поморске традиције, пего и због тога mro су na 
Јадрану n na Приморју ангажовани naum важни 
економски, национални и државни интереси. 
(Аплауз) И гретирајући проблем поморства, ми ne 
смемо да га спуштамо na ниво једног локалног 
проблема, ми ne смемо, господо, да га третпрамо 
са гледишта једне тесне изборпе политике, покра- 
јииске политике, пего имамо да га расправл.амо 
као један важап државни проблем у одпосу na цс- 
локуппу саобраћајпу политику земл>е. 

Ja сам, господо, изнео у главнрм битне линије 
сарбраћајне политкке и карактеристику институ- 
ција саобраћајних, задржавајући право да прили- 
ком специјалне дебате na крају одговорим госпо- 
ди ггредговррницима у толико, у колико сам свеп- 
туалпо пропустио овом прилнком да учипим. 
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Целокупна саобраћајна политика ona je коор- 
динирана општим начелима националне и држав- 
не политике. (Буран аплауз) II ona мора да буде и 
у будуће важан фактрр за решавање свих оних 
проблема, који сс постављају, и ona мора, госпо- 
до, да сна читап.а у области саобраћаја третнра са 
једнрга гледитша, са једнрга становишта отитих 
иитереса. Истичући то начсло ja вас иолим госпо- 
до, да буџет Саобраћаја примите овако како je 
предложсн. (Бурни п дуготрајпи аплауз у целој 
двОрани). 

Претседипк Др. Коста Кумануди: Господо, са 
вашим пристанком да прекинемо ову седницу и да 
ју наставимо у 3% часа иослс поднс. 

(Ссдница je прекинута у l час), 
Наставак седнице у 15.30 часова. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподо iiociaimuii, настављамо рад — има реч на- 
ролни послапик г. Фран Господнетић. 

Фран Господнетић: Господо, upe него се 
рбазрем и осврием на исцрпни говор одличног r, 
Министра саобраћаја u пре ио mro као приморски 
посланик подвргнем анализи буџет у погледу при- 
морске гране, дужност ми je да истакнем некс 
сгиари. У првом реду, господо, xol\y да кажем да 
смо .\пг приморски посланици захвални Г. Мнни- 
стру саобраћаја због трга што се побринуо да сс 
и у овај буџст, у времеиу кад je за то било мало 
могућиости, унесу потребиа сретства за инвести- 
цчје, — И mro je iiauiao начииа н могућностн да 
сс реши дуго и жељковано питање Уиске пруге са 
спојем Бихаћ—Книн. Гооподо, то je наше старо 
питање и жељезничка конференција, потрзала je 
често то питање и истицала га као питање од 
првокласне пажпостн за интересе средњег При- 
морја у споју са залеђем, — na je, држим, важпо 
да се ово пптање pciiin ca креднтом из инозем- 
ства, којп je кредит, за изградњу те пруге, пону- 
дило подузеће Едмонд Боаје из Анжера. Жалим 
што овде mije присутан г. Министар саобраћаја 
јер caxf бно жељан — a мислим да сам у томе по- 
гледу ту.мач расположења посланпка из Приморја 
— да сазнам и добијем детал^е овога питања и 
обавестим се у коме je стадијуму финансирање те 
iipvre. Јер, господо, питап.е Унске пруге то je пи- 
тан.е од namer впталпог пптереса. Свима je по- 
Знато да смо ми са Личком пругом закрчени и да 
nam зпмскп промет наилази на велике тешкоће, уз 
времепске пепогоде и да je и сада као и пре једи- 
nn пут за море закрчеп. Можете појипти колико 
je то тешко за нас из пасивног краја у Приморју 
где се ииа да решава једно друго name питање, 
питање исхране. —■ Морам да истакнем још пешто 
у погледу npunoMolin n загбвора којп je Мппистар 
саобраћаја дао за nam туризам. Ham млади тури- 
зам у Приморју, у првпм почетцима свога развоја, 
фактички je ca črpane Мтшстарства саобраћаја 
добпо опу noMoIi и опу потпору коју заслужује. 
On je то добио зато јер je туризам једпа важпа 
прпвредна rpana na Прпморју n on, поред других 
екопомскпх пптања, заузима прво место у погледу 
папретка и благостап.а опога краја. — Док, госпо- 
до, ne пређем na главпу бит мога говора, na no- 
морско питап.е, сматрам sa дужиост да се задржнм 
на питању тарифе које nnran.e навлаш интересује 
вппоградарство у Прпморју, 

Одлични г. Мпппстар саобраћаја спомепуо je 
јутрос, да je ПО том пптап.у учињено пешто за 
наше Приморје. Ja морам да признам, да се делп- 
мично дошло na сусрет вппоградарпма у сппжеп.у 
гарифског става, али морам нагласити да то није 
учињено довол>но и у таквој мери, колико je то 
потребно за ону страшну, очајну, десператну си- 
гуацију, у Kojoj се налази name Приморје и name 
виноградарство, ради страховите винске кризе. 
Морамо разликовати положај при оцени ситуаци- 
је винске кризе у Приморју од one у горњим кра- 
јеипма name лржаве, са тога простог разлога, јер 
name вино има своју унутарњу пркЈђу само овде. 
11 ако ne буде погодна тарифа, уз ону страшну 
трошарину која се плаћа држави, која се плаћа 
omirniim n бановинама, ite може наше вино да иза- 
1)0 n:s својкх копаба. Доказ томе je садашње ста- 
n>e, где се пиједпа кап namer вина ne може да 
макне са Приморја. Випо je главна rpana name 
привреде; и ми смо ту оставл>ени na мплост и ne- 
милост, јер, сем капптала за набавку вппа, тпреб- 
no je да се потроти 4.20 дпн. било у тарифп, бп.чо 
у тротарппп, да би се вино превезло до тржишта. 
И зато je потребпо свратпти позорпосг одличпог 
Г, Министра саобраИаја, да би нам у том питању 
j om дошао na сусрет и да бп уважпо молбу ви- 
ноградара из Средњег Приморја, којо.м je траже- 
но да се тарифа спизи на 1500 дин. no вагопу, јер 
у овој страшној ситуацији Приморје треба ту по- 
моћ. Mama крпза je страховпта, a вино je главна 
rpana прпвредиа од које живимо na Прпморју, na 
je зато потребпо да нам се изађе у сусрет у овом 
часу, n да се то питање макне са мртве тачке. То- 
лпко сам, господо, имао да споменем, у колико се 
то одпосп na ресор железннца и na ресор тарифа. 
A сада дужап сам, као народни послаппк нз При- 
морја, да се осврнем и na опу грапу, која je врло 
важна за привредни напредак и благостап>е При- 
морја. 

Господо, море и nam Јадран, namoj држави 
трајпо сачувапи Јадран, noen ne само спагу, него 
може n мора да допесе n благрстање овој земљи. 
To M'jpe je пзвор те cnare name. Море хо\\с да 
даде namoj држави n ono mro je: да ce она убраја 
у рсд поморских држана, n због тога nama држа- 
ва треба да истиче na прво место n у првом реду 
своје поморске mnepece, којп су веома значајни 
и веома важни, Море, господо, од кога живи добар 
део namer Прпморја тражн да у onoj државпој за- 
једници, у овом склопу државном, ne нађе само 
опу заједничку одб1)апу од било чкјег ту1)^г преси- 
зап.а, него да пађе и заговор и заштиту својпх ви- 
талних интереса, који су сколчани са морем, инте- 
peca који су повезани такође n ca интересима ове 
државе. И ja ћу бити слободап да кажем: да je na- 
moj младој државп потребно, да ce na мору афир- 
Miime опако како то долпкује једпој поиорској 
државп. I lama државна заједница ne сме само да 
буде будпа стража na пашем Ладрапу, nero nama 
заједница и nama Влада треба да поклоне n читав 
интерес и читаво заузимање, да поклоне важност 
оппм miran.пма, која су у поморским стварима од 
велике важности и значаја. 

Господо, нека ми буде допуштепо> да пређем 
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на анализу буџега за поморство, и да га рашЧла- 
иим, да се види да смо ми Приморци и ова наша 
приморска ipana слабо прошли испод крутог по- 
жа Г. Министра финансија, који je збнл,п осакатио 
ii задро у месо оно важне институције. 

Буџет, господо, састоји се из два дела, 
састоји сс из онога дсла, у коме није у 
од другога дела у коме се одређује да се за рас- 
ходе за покриће материјалних н личних издатака 
Поморске дирекције предлаже један буџет од 
свега 19 милиона динара. Господо, 6Hliy слободан 
upe но што пређем на питањеПоморске дирекције 
II њеног буџета да истакнем важност оие помоћи 
коју другс државе поморске дају своме бродар- 
ству да га подрже не само у кршењу оних функ- 
ција које има сиецијално бродарство за развој 
Једиог саобраћаја поморског него које вритс и 
друге функције као награду респективну у држав- 
ним субвсици.јама. 

Hauie паробродство има 323.680 тоиа са 
175 пароброда и са псрсоиалом од 4.045 лица. Ha- 
ma морнарица ко.ју сачињава претежно: Јадран- 
ска пловидба са Г)8 пароброда a ca 29.000 тоиа, 
Дубровачка пловидба са 14 обалских пароброда и 
i! дуге пловидбе са 50.000 тона; друттво „Бока" 
са 26 пароброда маи.их, a које врше пловидбу ne 
само у Боки Которској, него и на Скадарском Је- 
зеру; Југословенски Лојд, који има 20 пароброда 
н 140.000 тона, „Оцсаиија" са 8 пароброда и 2:^.000 
тона и друга мања паробродска друштва. Го- 
сподо, ово бродарство основано je голом иннци- 
јагивом и вредиоћом наших признатих помораца 
и бродара, a кроз ових 10 година од namer осло- 
бођења ono je доспело до тога, да je nauia мор- 
иарица дотерала у тонажи тросгруку висниу. Ова 
трговачка морнарица има да обавл>а не само функ- 
цију обалске службе на мору, него и да буде спој 
у Другрј пловидби. И зато hy pehu и нагласити да 
субвепција која му се даје, не даје се као једна 
врста дара, као нешто mro хоће да се дарује, иего 
да му се та noMoli даје зато, што ono врши важие 
државне фЈШкције у пнтсресу саме државе. Госпо- 
до, питап.с noiiirc, питање нојске, питање админи- 
страције, сем социјално-политичког иитаи.а, на- 
глашујем иарочито политичко иитаи.е која иаша 
морнарица игра кад iiamoj застави па Ладрану 
осигурава моћ и снагу, и кад осигурава и канали- 
зира нзвоз у туђе луке под нашом заставом. За 
сву ту нашу мориарицу предвиђено je било у про- 
шлом буџету једиа ставка глобална са 68 милн- 
јона дииара. Ta ставка, господо, није била осио- 
вана na једној произвољности, него je била по- 
следица једног уговора, последица уговора, који 
и даиас постоји између државе и између нашег 
бродарства. Taj je уговор засноваи на рок и на 
термии n он предвиђа и начин како се може доћи 
до његове ревизије. У самом њему садржина je, 
како се он може да мења. 

Споменућу да у буџету ове године raj уговор 
није naiiiao своје оснажење него да се, опет морам 
то да нагласим, ради тешкоКа и ради уштеда у 
буџету пропустило да се ово питање оцеии тако 
да и данас наша паробродарска друштва нити зна- 
ју, иити могу да рачунају na једну глобалну стал- 
ну суму noTiiope. 

У ирком предлогу буџета речено je да ће се 
при новнм уговорима мењати став no одре^пвању 

iipnnoMohn, a у Фппапспјском одбору je настала 
једна рестилизација тога, која je нама у плепуму 
потпуно пепозпата, на име не зна се коју важпост 
га рестилизација у Фппапспјском одбору има, јер 
je речено да he се препустптп споразуму изме1)У 
паробродара n државе, да се реши питање, коли- 
ка n каква субвепција има да се поделп. 

Господо, MojiaM да кажем и ово, да постоји 
апсолутна правна немогућпост да се ово пптање 
преко nore прекпне. Јер, ту постоји једаи уговор, 
који треба n ca стране државе да се поштујс n да 
се namoj младој морпарици загараптују one пот- 
поре, за којнма ona има потребу у своме развпт- 
ку, a које су joj дапас потребпе и за љезип опста- 
нак. Ово подвлачим због тога што je name паро- 
бродство дошло у једпу страшпу, у једпу упра- 
во најстрашнију кризу, из које je тешко изаћи, 
јер je дапас таква ситуација да паше пароброд- 
ство не може да покрнје ни своју режпју. A до 
тога je дошло n због тога што паробродска дру- 
штва имају још пз старих ставки припомоћи да 
прнме цирка 25,000.000 динара потпоре. Због тога 
нема ini могућности да се ono одржи у равнотежи 
и да се сачува ова тако важпа грапа и за нашу 
државу и за паше Прпморје. Ово паробродство 
има две сврхе n две обавезе. Ono нема само да 
врши службу у обалпом поморском саобраћају, 
него има да вршп и опу другу службу, да подржа- 
ва везе са нностранством n да капалпзира извоз 
наших артикала под пашом заставом na ту1)е nn- 
јаце, као n под пашим пмепом, a ne као што je 
до сада било, да смо били упућепи na туђс луке, 
na туђу заставу и да je роба ишла у ппостранство 
као туђа роба. Осим тога наше паробродарство 
има да изврши n ово: да буде постојапо, да ne 
опада и да обнавља свој пдрк. To je паробродар- 
ство name n учипило. Ми морамо да прпзпамо и 
.1; ipancKoj пловидби n Дубровачкој пловидбп и 
друшм пароброларскпм друштвима, да су прегли 
живо да поспеше обнову свог пловпог парка. Ето, 
познато вам je да пароброд „Престолонаследник 
Петап," кога je Јадранска пловпдба лане ставИла 
у промет, noen збиља част ne само нашој помор- 
ској застави no своме конфору, него такође носи 
n част да у оваквом виду задовол)ава и све потре- 
бе које тражи nam туризам. 

Господо, да истакнем такође и Југословенски 
Лојд, којп je ca својим бродом „Крал.г.ца Мари- 
ja" такође дао импулса за наш туризам. A сада, 
господо, могу да вам кажем и ово, да Дубровачка 
пловмдба такође у обповп свога парка има великог 
успеха и да je пабавком новог пароброда „Краљ 
Алексапдар I" одпела једап рекорд у поморству. 
Баш ових дана сам читао да je у Енглеској, у Лон- 
допу, пароброд ,,Крал> Алексапдар 1" пловио са 
једном макспмалном брзином од 19 миља, која до 
сада још пије постпгпута. 

Господо, cnn то зпате добро да nama друштва 
ne Bpme само функцију подржавања пловидбе, не- 
го се брине и за обпову свога napka. Ту лежи, го- 
сподо, разлог sa npnnoMoii. Рекао сам да ono na- 
me бродарство ареживљује страховиту кризу и да 
ne може да покрије ни своју режију, n зато апе- 
лирам na Господнпа Мппистра саобраћаја п молим 
да се овом паробродарству помогпе n да се осиа- 
же no уговору одређеис прппомоћи, јер то je no- 
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гребно радм функције која сс од namer паробро- 
да|)ства тражи. 

У всз1г са паробродарством треба да споме- 
нем joiu нека питања, и међу њима питање, т. зи. 
хипотекарнрг кредита. Наше бррдарство било je 
вессло пре иеколико година, кад je чуло, да he 
Хнпотекарпа банка дати јевтине кредите за наше 
бродарство за омогућење вршења његових функ- 
ција. Ти су кредити врло потребни, иарочито да- 
иас у тешкој кризи, коју преживљује наше бро- 
дарство, и на raj начин иомогло би се бродарству, 
што би се остварио што upe хипотекарни кредит. 

Рекао са.м да IICMH бити дужност да се освр- 
нем и на ono што je дато Поморској дирекцији за 
вршење њених личних и материјалних издатака. 
Ми смр rio буџету лањском имали 98,381.000 дина- 
pa, a ове године остали смо фиксно са 19,374.000 
динара, и то ca разлога, mro je отпала сума од 
68,500.000 динара за субвенције, a остало je само 
19,374.000. уместо 30,000.000 динара, колико je 
било предвиђено лане за покриће троткова Ди- 
рекције прморског cao6paliaja. Што се тиче ове 
цифре од 19,374.000 могу да рекнем, да je то ци- 
фра, коју град Ријека прима од Италије. ;-5ато мо- 
рам да нагласим да овај nam буџет у ириморској 
грани није реалан, јер не предвиђа све потребе, 
које nam поморски саобраћај захтева, a то су по- 
требе, које су u државне. Ham je буџет оборен за 
1000/о, јер у прошлн буџет нису унешена покрића 
за свс потребе, и све те цифре, које су тако круто 
снижене показују да nam поморски саобраћај mije 
imiimao ira разумевање и на покриће. Затим сам 
дужап, госмодо, да се у буџету Дирекције помор- 
ссог саобраћаја осврнем посебио na неке ставке. 
Лапе je било предвиђено 7,000.000 дипара за ра- 
CHOT.hcii.e, за 6arepoBaibe, за бродове n за п,ихову 
обнову, a сад се та сума редуцира na 3 милијона 
динара. Moi)aM спомепуги, господо, да сума 
од 3,000.000 дппара, биће довољна само да 
се уздржи осветљење за светпопике, a за 
niimlicii.c наших лука, које су дезолатне, ne- 
iie бити ништа, a од слома na до дапас 
није се ништа предузимало за чишћење лука и na- 
me луке се палазс у најгорем стаљу. Ми пмамо 
три стара глнбодера, који су били потопљенп у 
море да ne би допали у руке непријатељу. Год. 
1929 onu су подигпутп пз мора, пешто поправље- 
НИ n упућепп да врте ту важну функцију читће- 
n.a паших лука, које су као mro рекох у дезолат- 
no.M n страшном стању. Три стара глибоде- 
ра са 2 стара реморкера налазе се у та- 
квом стању, да апсолутпо ne могу да no- 
служе сврси за коју су постојалп. Захвалан 
сам Господппу Миппстру саобраћаја na ју- 
трошњој опасци, да je то такав матерпјал да га 
треба одстрапити. Једап има 50 годипа и то je naj- 
старији брод na Јадрапу, то je материјал, који iie 
вреди за ове сврхе. Господип Мппистар саобраКа- 
ја je спомепуо да то треба да се пабави из буџета 
у коме се ne гфедвп1,а ништа за чишћење лука и 
у комс се ne пружа мотућност набавке повпх гли- 
бодера. Ja сам захвалап Господипу Мпппсгру, јер 
je то велика потреба за наше луке, и ja бих желео 
да Господип Министар сшомене и то, како би сс 
дотло до набавке хих глибодера, јер у буџету mi- 
je nnnrra предвиђено. Место 7,000.000 динара сро- 

зало се na 3,000.000, mro једва досеже само за 
светиопике. Друга ставка у буџету за 11оморску 
дирекцпју за обпову наших лука, којих има 365, 
уместо 5 милијона дипара, даје сс само 2 и no ми- 
лпјопа. Од тога je пола милијона динара предви- 
ђено за нову градпЈу у Бакру, a остало je за све 
name луке за уздржавап.е, обпову (лука са.мо 2 
милијоиа динара. To je jacno, математика има сво- 
ју посебпу логику, то je потпупо редуцирање, то 
значч name луке пемају у буџету пикакве припо- 
Moiiii n ne може се рачупатп, да he се у наступа- 
јућој години neniTo урадити na томе пол>у. 

i [отребно je да се осврнем и na name рибар- 
ство. У буџету je предвиђено 100.000 динара за 
rioMoh рибарима, a број рибара цзноси 17.000 са 
5.500 рпбарскпх ла1)а, са 11 n no мплмјопа топа, са 
вредноцАу од 41 милијон динара у мре^кама и 
вредпости бродова са 26 милијона. Како на ii>iix 
толике разделити субвенцпју од 100.000 дипара. 
Ta nml)pa показује, да није ништа MOryhe да сс 
учини у цил>у nornopc рибарства, и да je ono остав- 
љепо no страни. Ради уштеде у буцету сва покри- 
ha за name виталпе потребе у Приморју остала су 
непокривене, алп у увереп.у да he Господип Mmm- 
стар било из пакпадпих кредпта, било иначе no- 
моћи ову важпу грацу поморства, j ep поморство 
треба да сачињава један посебан ресор, у коме 
би у једпој руци били скопцептрнсапи сви ипте- 
реси поморства, јер поморство je толико нажиа 
ipana, од које жпви цео nam народ na Приморју, 
у нади да he Господип Мпппстар помоћи у ставка- 
ма које сам папомеиуо, — у том увереп.у, i^acahy 
за буџет Министарства саобраћаја, (Аттлауз.), 

Претседппк Др. Коста Кумапуди: Реч има 
г. Војко Куртовић, (Гласовп: Mnje ту). Има реч r. 
Ј[-р Вјекослав Милетић. 

Д-р Вјекослав Милетић: Господо народни no- 
сланици, иза онако псцрппог, стварног, и, могу 
рећи, сјајног експозеа господппа Министра који 
je пзговорио јутрос и ИЗа говора мојих nperoBojv 
ппка, a особиго предговорпика пз Прпморске ба- 
новине mro се тиче поморства, мени у истини мало 
остаје што да речем. Имаде једпа мала диоонанца 
када се читају цифре Мииистарства саобраћаја 
mro се тпче поморства, n када се гледа na говоре 
иојих предговорника. Треба, госаодо, npiiaaaTH 
и ja, п|)продпо, признајем да се задњих година у 
пстпни водп једна полптика, полптпка поморства. 
A ту полптпку води колнко Влада, толико бат и 
данашњи Минисгар саобраћаја. Том политиком on 
je дао важпост нашем мору, пашем паробродар- 
ству и патем ркбарству. Истина je, господо, да 
nntfipa овогодишњег буџета ne одговара оним сви- 
ма потребама, које су нам na Прпморју потребне, 
које треба name поморство, које треба name pn- 
барство, и које трсба name паробродарство. Али, 
господо, узмимо у обзпр, да се кол свих ресора, 
код свпх Мипистарстава итло за штедњам. Ha 
жалост — кажем na жалост — Министар финан- 
сија својим оперативним пожем задро je мало ду- 
бл^е у name живо месо: поморство, али, господо, 
за то ne треба да пдемо у екстреме, ne треба баш 
због тога да говоримо драстичппм речима, гово- 
рпмо n крптпзиј)амо Министра саобраКаја n Вла- 
ду. Господо посланици, ja верујем у добру вол.у 
Владе n  Господппа Mmincrpa. Сам господпп Mu- 
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нистар изјавио je — чини ми се r. Демстровић — 
да су и Господа Министри људн који погреше, као 
iino ^! ми грешимо, и зато, ja се надам, да he они, 
Министри, ову погрешку, ову грешку, иаиме да су 
тако мало дали зз наше поморство, чим прилика 
буде дозволила, да ћс они то исправити и дати 
много више. Ja iieliy ићи тако далеко и да сма- 
трам и говорим да ни Влада, ни Минисгри, и ви, 
господо 1131)0,4111' посланици; ие схваћате важност 
поморства, важност Јадрана нашег. To ие стоји. 
Господо, ja вам то признајем, ви то схваћате. Ис- 
тина je да IICMO ми могуће мало боље схватити по- 
требе поморства и мора негр ви из појединих 
других крајева. Али, господо, да смо иа чисто да 
je Јадран мио свима нама колико и вама, драг je 
сви.ма Југословенима били онн Срби, Хрвати или 
Словенци. (Одобравање). To je наш бисер, то je 
темелЈац камеи iianie државе. 

Пригодом дебате у Фннансијском одбору ja 
сам, господо, застуиао интересе поморства и паро- 
бродарства и желео сам да уверим и ону господу 
посланике, која могуће нису тако дубоко схвати- 
ла те потребе o важности поморства. Ja сам, го- 
сподо, говорио да их уверим, a ne да браним по- 
морство, већ да их уверим o боЛ)ем разумебању 
тих потреба. Госиодии колега и пријатељ Господ- 
нетић, исцриио се бавио поморством, рнбарством 
н сиомеиуо je паробродарство. Што се тиче паро- 
бродарства, у истини иастала je једна мала дисо- 
нанца. И баш предговроницн нз Приморске бано- 
вине употребили су изразе, a неки од њих су из- 
разили, да би био један од разлога пеповереи.а 
Влади, за то mro су опазили ове иале цифре код 
поморства. 

Наиме у Финансиском закону било je изложе- 
iio да уговори дугорочни, који су билн учнњени 
са паробродарским друштвима имају да се мењају 
и да he се на темељу повнх уговора, којн lie се 
закл:>учити, плаКатн субвенција тим паробродар- 
ским друштвима. To je било погрешио и како сте 
видели у амадману, Крал>евска влада ипак je про- 
менила тај став у њезином амадману тако да he 
те доприносе плаћати држава из нових споразума 
o извршењу тих уговора. Ово je једна игра речи, 
али као mro рекох, ja верујем Крал>евској влади 
u Господину Министру да he оии у буду1)е редо- 
вито исплаћивати те доприиосе паробродарским 
друштвима и iiehe се догодити као штр je било 
прошлих годниа да ги доприноси иису били ре- 
довито luialiami друштвима и зато су та друштаа 
дошла на руб пропасти. 

Само један цифра из ирошлогодии111>ег уго- 
вора. Јадранској пловидби имало се исплатити 
цирка 30 милиона динара; Дубровачкој пловидби 
12 милиопа динара, Боки 4 милиона ит.д. 

Госиодо, кад се води једна поморска полити- 
ка, кад се уговори тако стварају ne од године до 
године, него за десет година унапред, онда треба 
знати да су та паробродарска друштва узела na 
себе обавезу, коју су вршиле цело време, док ме- 
ђутим држава им није иоплаћивала редовно оне 
доприиосе, И иаравио, та паробродарска друштва 
иашла су се у великој иевол.и да посуђују иовац 
уз велике камате, да ne плаћају морнаре, не пла- 
Кају капетане, не плаћају многим тргрвцима n ти- 
ме су дошла готово до краха. Док се овн допри- 

иоси смањују код нас и ие дају се у одређешш 
цифрама, iraiim суседи повећавају те субвенције 
паробродарским друштвнма у огромним свотама .. 
И баш с обзиром зато mro се наша друттва нала- 
зе у критнчном положају, опн повећавају субвеи- 
цнју паробродарским друштвима не само обал- 
ским, пего u друштвима слободие пловидбе. При- 
мер. Италија даје Тршћанскбм лојду од 25,815.000 
лира, иовисила je иа 37,500.000 лира; друштву 
„Пуљи" од 16,950.000 лира на 19,950.000 лира, 
„Адрији" од (5,900.000 na 10,500.000 лира n т.д. 

И осим овнх друштава, у Задру постоји још 
једио друштво „Заратина", коме Италија даје 
8,000.000 дин, само да то друштво путује no иа- 
шнм отоцима и иашнм обалама само да показује 
талијанску заставу без једног путннка и без јед- 
ног килограма терета. 

To je ono mro je бнло u mro je доиекле, pe- 
као бих некако, запрепастило поједине заступии- 
ке Приморске бановиие, који су некако почели 
страховати ради натег мора. To су њихови разло- 
зи н и.ихоии изрази, ако хоћете драстпчни, са ко- 
јима се опет кажем ие слажем, јер пмам поверења 
да he се све то исправити, и то њихове изразе мо- 
жете схватнтн као болни крик, не њихов пего при- 
мораца и хиљаду и хилЈаду обител^и, којн живе 
од поморства и рибарства. 

Кад емо на паробродарским друштвима, нека 
ми буде дозвољено да спомеием друштво, која су 
слободној пловидби, која се такође налазе у ве- 
лнкој невољи и na рубу пропасти. И ако нчје 
предвн1)епо у овогодпт11)ем буџету да се п.има 
даје какав доприиос, било би пожељ.но да Госпо- 
дии Мипистар cao6paliaja ca г. Миипстром финансија 
како иађу за сходно и тим друштвима дођу у HOMOII. 

Али најважиије je, да она свота, која je пред- 
виђена, нека се редовно исплаћује a не да се до- 
гађа да, пошго пије редовио исплаћивана, нађу се 
у немогућности, да извртују своје обвезе. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Молим вас, 
г. посланиче, да завршите, 15 минута je протекло. 

Др. Вјекослав Милетић: Дозволите мн једну 
малу политичку дигресију. Ja бих, господо, же- 
лео, a то управл^ам вама, колегама посланицима, 
да један пут, у овој Скутптини, престане са моно- 
полизирањем и патентирањем Југословеиства. Mu 
смо, спи добри Југословени, били onu на Јадрану, 
били у бившој Србији, билп у Словенији. Југосло- 
всиство пе састоји се у томе, да ja кажем: ja сам 
Лугословеи и iiiimra друго исго Југословен. Југо- 
словен треба да се покаже па делу. (Пл.ескањс). 
To je, госмодо моја, да ми, као прави Југослове- 
irn, вршимо своју дужпост и иогпомажемо Владу 
и 6ain оиај режнм, којн иде за тим Југословеи- 
ством у целој namoj држави. Пије Југословен 
onaj, којн једно говори овде a друго кроз прозор 
и да се њему пљеска рукама. Лугословеи трсба да 
буде onaj, који гледа да one мале ствари, које су 
не само осталс код нас, било код поЈединих, ако 
xoheTe, покрајина пли и племена, изглади. Југо- 
словепство јесте оно, којс иде за једнакот11у и 
равноправношћу. Ако TO нисмо постигли у 24 cara, 
бар даиас да постигнемо чим прије и да ne гоио- 
рпмо у пароду противно и да клеветамо, пего да 
у пароду говорнмо истипу и да у истини спроио- 
димо југословепску политпку, a ту ћемо полптику 
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спровести у договору и споразуму са Краљевском 
Владом и са оним Министрима који су у стању 
спроводити југословсиску политику и који уисти- 
ни ту иолитику једнакости и равноправности про- 
воде. Нека мн буде дозвољсио, ja liy завршити. 
Хиљаду година ми смо издржали на морскнм клн- 
сурама. И као mro морска шкољка, неки je зову 
прстић, a мн зовемо датул>а, копа онај мо.рски ка- 
мен, тако су и наши Приморци хнл^аду година из- 
држали дубе11И иа тим клисурама, слушајући ону 
дивну песму с мора o силиој моћи краља Томисла- 
ва и o нашој морнарици, али слушали су н ону 
песму, да ће доћи дан, када he имати свога краља 
наше крви и своју државу и велнку Лугославију. 
Данас смо то постигли и гледајмо да сачувамо то 
море и паш Јадран. Господо, нећемо дозволити, 
да ни једну капљу Јадранског мора, иако јо за 
нас слатка a за иеког превише горка, ни један 
педаљ наше обале да дамо туђинцу. 

Господо, ja завршујем и молим Г. Министра 
саобраћаја, да уважи ове мале опаске и критикс, 
које сам сада спомснуо и да даље спроводи поли- 
тику поморства, a наиме политику за наш Јадран 
и нашу Југославију! (Бурио пљсскање). 

Потпретседиик Др. Коста ПоповиИ: Реч нма 
r. Мнливоје Исаковић. 

Миливоје Исаковић: Господо иародни посла- 
иИци, предложени буџет Министарства саобраћаја 
за мене и моје другове нз Подриња, као и за све 
Подрин.е представља једнр велико изнеиа^ењс, 
na готово и разочарење. Ми смо на странама пред- 
ложеиог буџета тражили, хоћемо ли наћи ма шта, 
што би нас могло увериги, да he се жељезничка 
пруга Рума—Кленак превести преко моста код 
Шапца на Сави, као и да ли he пруга уског коло- 
сека Шабац—Ковиљача бити нормализована. На- 
жалост, од свега тога нисмо иашли mi најмању 
ставку која би иас могла охрабрити. Шест година 
je како се гради мост код Шапца; шест година je 
како Подрии.ци не малаксавају у уверенЈу да су и 
они добра и љубљеиа деца ове земље. За ово вре- 
ме у крајевима који су имали више cpehe, изгра- 
ђени су објекти за које je требало 4 и 5 пута више 
и иоваца и иапора. Шест година je како ми сваке 
године чујемо: „Док се буџет одобри", н ево сад 
после шест годииа jom се ннје успело ин да се 
колски навози калдрмишу. Ja ne знам, каквим 
именом ово да назовем, као што ие знам ни како 
ћемо баш ових дана кзаћи ми, подрињски посла- 
ници, пред onaj дивии народ и чиме heMO све то 
правдати? Cтpпљelbeм? оно je на врхуицу; нема- 
њем иоваца? кад се још нма за балет и корпусе 
женскадије, која je иобегла од варјаче и од своје 
11ри1)одие улоге, да се заклони за писаћу машину 
(Спорадични аплауз) нли нешто томе слично; илн, 
можда, слабом важнош11у самога објекта, кад се 
зна какве смо муке сада ове зиме поднели прела- 
зећи преко Саве и прсвозе11и робу no цену Танта- 
лових мука и невол^а. Ja дубоко верујем у правич- 
ност Краљевске владе, у увиђавност даиаши.ег Г. 
Мииистра саобраћаја, који има пуно разлога да 
воли Подрии.е као и остале крајеве наше лепе зе- 
мље; na их молим, да се заједнички нађе пута и 
начина, да се ова неодложна потреба Подриња 
jom у току ове године подмири. Ово ne тражи.м 
због тога, да би ее олакшао положај нас, подрињ- 

ских послаиика, лојалннх сарадника Краљевске 
владе, него да би се једиом задовол>ила једна 
оправдана и прека потреба, ne само нашег краја, 
него и велики државни интерес, Јер на овај начин 
везује се главпа саобраћајна артерија са једним 
од пајпродуктивнијих крајева. 

Телефони у нашем крају прави су апарати зм 
секирацију. I louneno се плати такса, сваки мипут 
најбрижљивије се бележи, али редак je случај, дл 
се говорник из даљег места може да споразуме. 
Подвлачим, није кривица до особља, није криви- 
ца до техничке секцнје, јер сви ови ne само да 
иајсавесппје врше своју дужпост, него и na лнцу 
места гутаЈУ праве жалбе, али која вајда, кад je 
материјал, који имају, лош и кад га и таквог има- 
ју у тако малим колпчинама, да им се ja дивим, да 
могу и везу одржавати. Дужност je иадлежних да 
на1)у пачипа, да се млађима даде бар ono mio je 
најпотребпнје, na се опда од и.пх може тражиш 
пун резултат. 

Пиштапско особл>е je у буквалном смислу 
npeomepeheno. Чековна служба створнла je нов 
nocao, замашан no броју, замашан no су.ми. Поре- 
ске управе растерећене су многим исплатама које 
су пребачепе на поште, a особље у пореским упра- 
вама остало je исто, a и у пошти исто. He само 
хумапи ocehajn, него и осећаји правичности и ин- 
тереси службе захтевају да се оообље у порескнм 
управама редуцира, a особл^е у поштама  аовећа. 

Уговорпе пошге у нашем крају дале су пегз- 
тивап резултат кад се обрачуна сума дефицита KO- 
JU je ових дапа учињеп само у једној од ових no- 
ima, онда се види, да би се три државне поште 
могле целу годнпу издржавати. 

Поштанско-телеграфско особл.е ни no квали- 
фпкацијама ни no обиму иосла, a нн no природи 
посла mije довољпо плаћено. Нарочито у упоре- 
i)en.y ca другим струкама, као рецимо са прреским 
вишим инспекторима. Док je, рецимо, један виши 
порескп ипспектор са шест разреда средње школе 
одмах после 20 год. службе скочио још no старом 
чиновпичком закопу у la групу 11 категорије; 
Управник поште са 6 разреда гимназије, сврше- 
ном стручном школом и скоро 30 год. службе jom 
га mije стигао, mini lie га, изгледа, criihn. To je 
очигледна неправда. Старешиие nomre и управии- 
ци од увек су са станом баш у иптересу саме служ- 
бе, биле везале за пошту. Интерес службе захтева, 
да се то спроведе где год je Moryhe, алн je непра- 
вично од тих л.уди, за стан узимати од њихових 
скромних принадлежности ополико колико се сад 
узима. 

Ha завршетку, у интересу службе, ja молчм, 
да се одмах у свима поштама потпуни чиповнички 
статус, који им припада. He сумњајући, да he ове 
моје скромне примедбе и жеље бити прихваћене, 
изјавл.ујем, да hy гласатн за поднети предлог Мп- 
нистарства cao6pahaja. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Миљап Радоп>и11. (Гласови: Huje ту). Има реч г. 
Душан Ивапчеви!!. 

Душан Иванчеви!!: Господо народни посла- 
ннци! Могу да изјавим да сам данас до подие го- 
вор Г. Munncipa саобраћаја слушао са особитом 
пажњом и уживаи.ем. У време дапашп.е економске 
депресије и кризе заиста je угодпо чути једап екс- 
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позе пуи оптимизма као што je iberou, и меии je 
пријатно да je Г. Министар имао могућности да 
каже и прикаже како Мипистпрство саобраћај i 
показује у свима правцим^ тако леп иапрсдак. I la- 
рочито ми je драго да Министарство саобраКаја, 
као привредно једно предузеће, може да забелгжи 
и лепе приходе који из гадине у годнну постају 
све Belili. И уколико се то одиоси на железнички 
саобраћај могу да кажем да се тако лепа слика no- 
казује ire само са министарске столицс, него да 
железнички саобраћај доиста постаје сне бољи. 

Министарство саобраћаја као гфивредно Ми- 
нистарство, које има држави да донесе приходс, 
мора iilin за тим да ти приходи буду mro већи, a 
да ти приходи буду већи, то зависи много и од 
ниновништва. Чиновници у Министарству саобра- 
haja морају да се промене не само no свом ква- 
литету, као што je 1". Министар казао, пего рни 
треба да промене и свој начин постутања са пу- 
бликом, сиој иачип рада n мишљења. Ако je игде 
потребно да се бнрократизам искључи, то je no- 
требно да бирократизам буде што мање у Мици- 
старству саобраћаја. Чиновници Министарства са- 
обраћаја требали би да у своме раду примењују 
mro внше методе трговаца, трговачки начип no- 
ступања и трговачке манире. Међутим, чиновницп 
Министарства саобраћаја, a нарочито потта, че- 
сто пута се понашају више бирократски nei-o трго- 
вачки, 

Прелазећи иа пошту, могу да конкретно прп- 
кажем неколико примера из којих се видн да je 
чиновништво у томе одељку Министарства задо- 
јено Biime бирократским иего трговачким духох!. 
To су на изглед ситни примери, и ради се o ситним 
парама, али бат те ситне nape, које доноси raj 
одељак Мнпнстарства. јесу one које доносе сигу- 
рап прнход Министарству саобраћаја. Док желез- 
нице доносе крупне банкноте, noune доносе пару 
no иару, дииар no динар, и те ситне nape доносе 
толнки приход, да je приход од пошта ве1ш за не- 
ких 20 милиоиа дииара, него што je приход од же- 
лезиица. 

Ja сам рекао да чиновништво овога одељка 
треба да има више грговачког духа. Tora међутим 
тамо често пута иема. Често пута чујемо од сел.а- 
ка иашега да се жали na сеоске пбште, како те 
поште немају one поштанске вредности, које бп 
требале да имају. Нс само да таквих вредпости 
немају сеоске поште, пего nx немају ии београд- 
ске noune na периферијИ. Ако би пеко nomao no 
београдским поштама и хтео да купи за 100 или 
200 дин. марака no 25 napa, no 50 napa пли 1 дин., 
ja вас уверавам, господо, да бп обитао све потте 
na периферији и ne би могао наћи ono што жели 
куппти. A то, господо, ne би смело да буде тамо 
где се води рачуна o mro већим приходима, јер 
као што свакп трговац настоји да има mro umne 
робе која се тражи na продају, тако и Министар- 
ство пошта мора водити рачуна o томе, да промет 
буде што већи и мора да настоји око тога, да сва- 
ка пошта има све one вредности, које се na по- 
штама продају. ГТостоје господо прописи, да сва- 
ка пошта у землт мрра да има све обрасце По- 
штанске штедиоппце. Међутим ретко je која no- 
ШТа у провппцији, n ne само у провипцпјп пего n 
перпферпјске поште у Београду пемају nii општпх 

чековних уплатпнца, a камо ли да имаду друге 
вредности, као na пр. поштански палог! И када 
се такав налог затражи, опда то изазива саму чу- 
ben.e, кко се тако шта може na nomrn тражити. 

Бирократски начин поступања види се у Mn- 
нистарству саобраћаја, нарочито код доставе па- 
кета, која грађанству задаје доста тешкоћа и не- 
прилика. 

Постоје nponnci], да сваки onaj којп шал.е na* 
кет треба да чИтко напише адресу. Ипак се дого- 
ди да адреса mije довољно исписана. Ha пример 
послан je пакет у Београд овако: Управи листа 
„Дело" у Београду, 11 ако ту mije назначена ули- 
ца, ипак je пошта дужпа да покуша да пронађе 
тачну адресу и да учшш cne upe пего mro пакет 
патраг вратп. 

Ja ово говорим, господо, ne само зато mro je 
био овај случај neio n зато, mio се такових слу- 
чајева догађа много особито у пословпом евету. 
Ми знамо то, да када дође na пошту ппсмо, које 
нема потпупо исписану адресу, пошта je дужна 
да пронађе адресу и адресата и да пркуша све 
што може n ако никако ne може да нађе адресата, 
онда истом враћа писмо натраг. Ме!)утим се дога- 
ђа, да iiomra пакет, који je много важпијп од iin- 
сма, једпоставпо врати натраг одмах чим види да 
адреса пије исписана како треба. Па n када се до- 
годи да je пошта примила пакет na пример са ад- 
ресом: Управп листа „Дело" Београд пошт. пре- 
градак 434, пошта, уместо да исппта, ко je сопстве- 
нпк тога прегратка n место да му достави пакет у 
стап, ona шал.е позив сопственику тога прегратка, 
да доЈ^е сам no свој пакет. To пошта ne сме да mi- 
rni и то ne сме да ради ne само зато, mro мп тсј 
можемо тако захтеватп, него n зато, што n no- 
штапскп правилнпк одређује како треба пошта да 
поступа. Поштански правилник каже; „Пакете без 
адресе или са кедовољном адресом, ако се адреса 
ne може утврдити na оснрву спронодпога лпста, 
или телефонским или телеграфским упитом код 
пријемпе поште отворнће nonna у цпл.у утврђења 
адресе комисијски". 

Дакле ако дође какав пакет бсз довољне ад- 
ресе, има nomra да потражи потпуну адресу при- 
маоца и да тражи обавештења теле;графским или 
телефонским путем од пријамне noune, a овде je 
довол.но да пошта Београд 2 од поште Београд 1 
затражи телефонскп адресу власника прегратка и 
онда му лако може да достази пакет у стан, за KO- 
JU je плаћена ne само поштарина, иего и достава 
у стан. Међутим пошта у Београду зове власника 
пошт. прегратка да сам до1)е no свој пакет. To су 
мере коje су бирократске и којс морају да се 
уклопе из Министарства пошта. 

Ja могу n то ca задовољством да констатујем 
да се поштански саобраћај у Београду, a вероваг- 
no n у сиима осталим градовпма из године у ro- 

. дипу све више поправља: Ja сам дошао у Београд 
1925 годнне и имам много посла са поштама Kao 
уредник сељачких листова и познато ми je да се 
првих година миого грешило, n да je било такво 
стање да je било мпого писмоноша којп нису зпа- 
ли ни да читају, греигало се у достави новца, a 
грешила je n амбулантпа пошта, али je то стање 
сад noiipaiubcno и поштапском службом у Београ- 
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ду и већим градовима можемо бити иишуко за- 
ДОВОЛ)!!!!. 

Једна болна ствар у Мниистарстзу саобраћаја 
je та mro никако нс можемо да поправимо по- 
штаиски caoopaliaj ca иашим селом. Harne село за 
којо сни ми имамо пуиа уста лепих речи, СТОЈИ у 
овом погледу иотпуно занемарено, и док грађанин 
тражи да му се пошта доставља два пута днев- 
но, наше je соло тако занемарено, да оно не може 
добити у реду своју пошту нп два пуг недел.но. 
Сеоске поште, и где их има, нису ваљане и добре 
као грађанске поште. Ми, господо, чујемо честе 
тужбе на сеоске поштс да поштарице не раде про- 
писано врсме, a знамо из тужба и властитог иску- 
ства н то, да сеоске иоште ие чувају нлн да врло 
смабо чувају тајиу коју дозиају из писама, теле- 
грама и на телефон. Тако се и мени десио овај слу- 
чај: За време изборне борбс, ja сам предао депе- 
шу једну на Г. Претседника владе, a другу иа Г. 
Баиа. Предао саи у 2 cara no подне, a у 6 сатн у 
вече цело je место знало коме сам те депеше no- 
слао, као н шта сам у депешама јавио. Поред тога 
што сс писма, као mro рекох, ne доставлЈају на 
време и званнчна тајна ne чува, дешавају се jom И 
проневере новца, и то ие на мало, него Ha велико. 
У тим поттама где сс то догађа већиио.м су л^удн 
којн су поставл^ени на та места из партијских вре- 
меиа и ne могу зато да оптужујем дирекције по- 
шта и Министарство саобраћаја, већ окрИвљујем 
нате политичке л>уде, који често пута вите пазе 
na интерес бнрача него на интерес народа. Тако 
су n ти рђави поттарн, који су то радили, увек 
иалазили заштиту код партнје, те су могли да раде 
шта су хтели, a народ који се жалио против њих, 
није имао успеха. Дирекција je слала са своје 
стране чиповиике да воде истрагу, која je наравио 
—остала без резултата, и тек када je дошао без- 
партијскн режим, многи су од тих поштара оти- 
шлн у затвор и тамницу, a осталн седе под rem- 
ким оптужбама државног тужиоца. 

Видиге, господо, та ствар није у реду и не би 
требало да до1)е до тога. Али кривпца je зато до 
политичких лјуди a не до дирекција и Министар- 
ства саобраћаја. 

Ja сам рекао да се дога1)а то да се на поштама 
сеоским врте и проневере иовца. Мн имамо сре- 
зова у чијим се опттииама врше големе проневе- 
ре иовца. Ja иемам при себи податке o свим тим 
случајевима, али имам извсспе податке. У децем- 
бру месецу протле године поднео сам Г. Минисгру 
саобраћаја претставку, у којој сам упозорио na 
два случаја где je људима иовац, послат преко 
nomre, проневерен. — Један сиромашан обућар у 
селу Доњем Лапцу требао je да добије у јулу 1931 
око 7.000.— динара од Српске бапке у Загребу, 
али ОН НИ до данас raj иовац nuje добио. Taj се 
човек жалио Дирекцији, која je послало чиповип- 
ка у августу протле године да тај случај нзвиди. 
— Шта je чиновник нашао и какав je извештај 
поднео, ие зна се, али je главно да сироматии 
o6yliap ии до данас mije иовац добио, тгги ма 
какав изветтај o томе. Ja сам поднео претставку 
4 децембра 1931 године поводом тога случаја, али 
mi ja o томе иисам добио иикакав извештај, те je 
н моја претставка остала без успеха. Можете ми- 
слити, господо, како je томе сироматном обуИару 

чиj и су ирнходи у даиати.е време ммзерин, кад 
no неколнко месеци ие може да до1)е до својих 
7.000 дииара, која je сума за њега голем капитпл. 
Зато би било потребно да Министарство саобра- 
haja, кад се догоде овакви случајеви проиевере и 
кад грађани иодносе пожурнице за своје пропале 
пошиљке, да се те пожурнице mro хитиије pema- 
вају. При овако снором решавању, по поднетим 
пожурницама, не само да се иапоси ттета грађа- 
нима ueli и угледу саме државе и државних иад- 
лештава. Има доста nomra na селу које су врло 
рђаво организоване и које у толикој мери рђаво 
функционишу да je за жаљење да дапас после 12 
годнна нашег државног живота то mrran.e mije 
pemeno онако како je требало да буде pemeno. Ja 
сматрам, господо, да je пошта на селу рђаво opra- 
низована због тога што све потнљке са nomre 
иду у општину, a општина je права гробница се- 
љачке поште. Јер општина пошилуке оставља na 
месту где су оие свакоме доступне тако, да сваки 
може те пошиљке слободно подићи, a то je, иаро- 
чито, случај са писмима и новинама. Новине се на 
селу jom увек сматрају за луксуз; у селу се onaj 
који чита иовиие сматра за докоп.ака и покондн- 
реиу тнкву; ко тамо чита новине сматра се да се 
погосподио, — па mra више тако схватаизе ncno- 
љавају кадкад и школовани л>уди. У селу се ne 
симпатиту људи који читају новине, a нарочито 
претставници власти иерадо гледају na сељаке 
који читају иовипе, — na им je готово и мило mro 
се сељачке новнне губе. Јасно je mro je тако, јер, 
ко чита новине тај се упозна и са Законима u ca 
уредбама и on се лакше може бранити од незако- 
ннтих поступака власти, него onaj који новине ne 
чпта. 

Да би се, господо, поштански саобраћај са се- 
лом поправпо ja држим да би пајбоље бпло да се 
ii3 карике nomrancKor саобраћаја искл.учи onmrii- 
иа, јер доклегод општина буде умешана у поттаи- 
ском cao6paliajy, реда дотле неће бити. To би се 
могло учпнитн на тај начин што би се увеле ceo- 
ске писмоиоте којп бн примали потту na je ди- 
ректно разпосили no селу, тако да nomra n ne 
свраћа у општину. Но, ако се то ne би могло ло- 

стићи опда бар треба пастојатп na томе да се oii- 
mriincKii opranu учине одговорним за рад у погле- 
ду поштанских пошил>ки. 

И треба пастојати na томе, да поштапски ор" 
гани Мппистарства сарбраћаја имају могућност 
КОНТрОле у општппама у погледу тога mra ОНС 
раде са поштанским пошиљкама и да ли се оне 
редовпо достављају. Ja зпам да Г. Мпппстар уиу- 
трашњих послова ne трпи ni уплитан>е другог Ми- 
нистарства у послове његовог ресора. Али, ако се, 
због отпора Мпппстарства унутрашших послова, 
то ne може IIOCTHIIH, онда треба пастојати na TO- 
Me, да неко у опттипи буде за то одговоран, и да 
сс достава поштанских пошил>ака у селима и рад 
општина у том погледу стави под надзор среског 
пачелппка, na да се п.ему имају подносити тужбе 
збрг нереда, a њему да се стави у дужнрст да од- 

говорпа лпца најстроже прогони. 
Прстседппк Др. Коста Кумапуди: МоЛим вас 

да завртите. 
Душан Иванчевић: Одмах hy да заврпшм. Ј^ 

могу да кажем да призпајем да Дпрекцпје пошта 
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савесно примају све притужбе и да настоје да их 
савссио решавају, али one постижу успех само 
опда, ако Je кривица до поште. Ако je пошта скри- 
i'.u.ia неред, чим Дирекција спроведе истрагуј она 
пази да се raj случај ие помови. Али, већиноМ се 
нсред догађа зато mro ie крива општина, збо|- не- 
уредиог достављања поппе сеоске, n ту im Дирек 
цијс, ни Миинстарство саобраћаја не могу да уие- 
ду ред. И баш збот тога трсба бсзуветпо пастоја- 
вати na томе, да се из ове карике достављања сео- 
ске noune испусте општине, и да се достава сеоске 
noune врши директно са поштанске станице у 
села. 

Дознао сам да Г. Министар саобраћаја каии да 
„Привреднику" ii сличним друштвима укине по- 
властицу опроста поштарине за писма, коју су до 
сада нмала. Ja молнм Г. Мииистра и апелујем на 
целу Народну скупштнну, која познаје хумани за- 
датак „Привредника", да ме у roj молби подупи- 
ре, да Г. Мшшстар одустане од те своје намере. 
.lep, у даиашње време крнзе н социјалие беде, мо- 
рамо бити срећни и пресрећни што имамо овакво 
једно друштво као што je „Привредник", које 
многу сирогу децу отпрема од куће и даје им у 
руке комад хлеба. Његов Je рад нарочито важан 
даиас, Јер ви сте, господо, чули, од Г. Министра 
просвете, да ои каии да редуцира безброј школа, 
a с тиме Ке бити теже и проскрбљење деце. И ако 
ви на друштво „Привредиик" иавалитс нове Tepe- 
te, 11 тиме му отешчате рад, ima lie онда бити са 
оиом сиромашиом децом, која траже корицу хле- 
ба и o коЈоЈ се стара „Привредник". Ja мислим да 
Г. Министар rpeiim, ако мисли да lie добити неке 
приходе укидањем те повластице. „Привредник" 
he онда морати ограиичити своЈ рад, a тиме ће би- 
ти отежаио свима иама, јер lie миого внше сирот- 
ие деце пасти нама на бригу, коЈу би иначе „При- 
вредпик" збрииуо. 

Министарство саобраћаја, у последн^е време, 
уопште настоји да пооштри пропнсе према свима 
установама, које су имале неке повластице, na и 
према иовинама. Што се тиче самих новина уоп- 
ппе, na н сељачких новина, Министарство саобра- 
haja, у 110следк>е време, пази иа то, да се новине 
строго држе upornica правилника коЈи су у важ- 
ности. Нозиие, као и грађанство има право да 
штамлаке ствари шаље уз повлашћеиу поштарину 
од 25 пара no комаду. Taj штампанн текст ne мора 
бити цео штампан, него може бити no нека рсч 
или ци<|)ра унета и оловком или мастилом. У no- 
след11>е време, Министарство саобраћаја обраћа 
сву пажњу na то u прегледа такве пошиљке, ne би 
ли мпкроскопскпм прегледом нашло које слово 
или коју цпфру више ^по што правилцик допушта. 
Ла бих молпо Г. Мппистра саобраћаЈа, не само да 
ne пооштрава досадаП)е прописе, пего да пареди 
да сс према свима новинама уопште, a специјално 
сел>ачким, ублаже прописи правилника, na да се 
ne гледа тако строго да ли Je која реч или цифра 
впше namicana no што треба. Јер ми зпамо да наш 
сељак, и док Je имао пуне амбаре жита и пуне џе- 
пове новаца, да Je n опда врло тешко одваЈао из 
свога џепа коЈп динар за књигу. 

A у данатње време, кад сељаци кажу да Je 
tbUMa дннар крупап као месец, можете мислитп 
као Je тешко добити од сељака којп динар за no- 

вине нли за кп.пгу. И због тога мп којп уређује- 
мо повпне или нздајемо 'Кп.пге, морамо пеброЈепо 
пута да тражимо нашу претплату док je, n ако je, 
добијемо. И ако Господип Министар саобраћаја 
будс тражпо за овакова писма поштарину од дп- 
нар и no, on ne само да nelie иматп повишпцу у 
приходима, него he напротив да пзгуби и ono 
mio je до дапас добпјао од nac, Јер Ке сиромашне 
лнстове натератп да обуставе пзлажење, n мп iie- 
мо тако морати да престанемо са пашпм радом na 
просветиом и културпом подпзању села. 

Како je тежак рад na културпом подизању 
села, Ja hy да вам покажем Једппм примером. Mn 
свп знамо, господо, да се дапас просвета miipii 
више штампапом речју, путем новппа n кп.ша, iie- 
rp усмепим путем. Ме1)утпм вп cee n самп читаЛИ, 
господо, у повппа.ма, како се MIIOITI грађани жа- 
ле да Je књига скупа, n да Je због тога ne купуЈу. 
Hnje, господо, само књига скупа, nero je скупа n 
достава Kimira, скупа Je поштарппа, a Ja могу 
Још да додам, да Je књпга мпого скупл.а у селу 
nero у граду. Ja, господо, могу да пошал.ем у 
град једпом грађанину књигу са обпчпом поштарп- 
ном, n ja сам спгурап да he Je on добптп. Међу- 
тим ако Ja пошл>ем у село стотипп сељака ту кп.п- 
гу испрепорученој ja могу да сс кладим са вама 
да Je nn њих 20 неће добити. И сел.ацп знају да 
пли ne могу iL'in да тешко могу да добију књи- 
гу путем поште без препоруке, и зато увек траже 
да пм се књига пошаље препоручно или уз до- 
плату. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Ja вас пози- 
вам, гошодине посланиче, да завршите свој говор, 
јер hy ппаче морати да вам одузмем реч. Ви не 
слушате моје опомене, a Ja сам вас већ два пута 
опомепуо. 

Душан Иваичевић (паставл>а): Сад liy да свр- 
iiiiiM, Господипе Претседкиче, још имам само две 
три речи да кажем. Ja уређујем лист за село n уз 
лист издајем популарне књижице. Овде имам та- 
кову Једпу кп>пжицу (показује Je у Скупштппп) и 
она стаЈе за сел>ака свега један дппар. Ако сел.ак 
наручп ту књигу уз доплату, као што многи то 
траже, ona стаје 7 дипара. Сама поштарина кошта 
б дшгара, a књига само 1 динар. 1 [рема томе мо- 
жете мпслптп како Je тешко ширити културу у 
нашем селу. Зато молим Господипа Миппстра, да 
нам у том погледу помогпе n олакша. 

Завршујући свој говор Ja морам да захвалим 
Господипу Министру саобраћаја, што je предви; 
део у овогодишњем буџету подизанЈе пове жел.ез- 
ппчке пруге Бихаћ—Knnn. Само мепп mije jacno 
да ли Je ова сума која се ове године има да утро- 
ши за ову пругу и за пругу Приштина—Глоговац 
—rieh? Јер, господо, ако he се само та сума да 
Јтрошп и ако се та сума пма да подели na обадве 
ове пруге, онда би то била и сувише мала цпфра 
за те радове. Стога би мени било мило кад бп Го- 
сподпп Мшшстар саобраћаја изјавио, колпко he 
се потрошити за радове и било би ми мило да се 
Jacno одреди колпка he се сума утрошити na коју 
пругу. Тако псто ja бих молио Господипа Mnnii- 
стра да изјави, да лп je план за пзградњу ове пру- 
ге дефинитиван, и да ли та пруга пде према Книну 
долипом Бутишппце, пли иде на Зрмању, као што 
желп сав народ среза Грачачког n Лапачког. Ja 
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нећу дубље да улазим у ту стпар, јер ту има и дру- 
гпх ВИЦ1ИХ интереса државних, a не само наших 
покрајинских, ту има интереса и војно-стратегиј- 
ских, трговинских и другмх, само би молно Г. Ми- 
нистра, ако ta одлука није дефиинтивно пала, не- 
ка upe него mro та одлука паднс уважи и то, да 
народ личких срезова жели, да пруга иде на Зр- 
маи.у једно због тога mro пролази кроз крајеве 
који су бол^е насел)енн, друго због тога; што je 
та траса потпуно израђена и могла би одмах да 
će ради na целој лииијн и најзад и зато, што та 
траса стоји некнх 70 милиона динара мање, него 
ona која би ишла долином Бутишнице, a 70 мили- 
она није мала сума, јер би се с том уштедом могло 
подићи око 200 школа у Лнцн, Далмацији н Bo- 
emi и још нмати добро изграђену пругу. 

Завршавајући кажем оно што сам казао и na 
почетку, да се у Мииистарстпу саобраћаја збиља 
na свим линијама коистатује напредак осим једино 
у доставл>ању сел>ачке поште, где нема иикаквог 
напретка. Али ja верујем да he Г. Мшгнстар и у 
том ногледу предузети све да наше оправдане же- 
ље одиосно жел.е нашега села задоволЈИ и у тој 
вери изјављујем да hy гласати за буџет Министар- 
ства саобраћаја. (Одобравање). 

Претссдппк Др. Коста Кумануди: Реч има 
г. Перко. 

Драгутин Перко: Господо иародни посланици, 
када приступамо pacn[)aBii o буиету Мннистарства 
саобраћаЈа, главно je да тачно зиамо шта се разу- 
мијева под cao6paiiaj. Под саобраКајем разумије- 
вамо пренашање мртвог н живог товара као и раз- 
иих вијести од једиог мјеста на друго. Услијед 
тога имамо разне смјсрове и начине којима се сао- 
браћај врши. Товар, стока и људи отпрема се во- 
дом, цестом, жел>езннцом, аутомобилима .. . (Је- 
дан глас: Тал.игама) ... a сада већ и аеропланима. 
Осим тога пренашају се н вијести из једног мјеста 
у друто, поштом, телеграфом и телефоном a у нај- 
новије доба и безжнчном телеграфијом. Према TO- 
Me су и главни дијелови буџетског материјала Ми- 
нистарства саобраћаја подјељени no одговарају- 
ћим партијама. 

Гоеподин Министар саобраћаја je изјавио да- 
иае, да еу увијек локалпи проблеми подређени ве- 
ликим државним проблемима н да je општи инте- 
рес увек пречи него локалнн или покрајииски. To 
je наравна ствар и ми тако схваћамо саставл>ене 
целог буџета са оиштег становишта, a не само са 
станрвишта локалних ннтереса. Погледамо ли са- 
обраћајну карту средње и јужне Европе видимо 
склоп и сувислост ријека на сјсве1)у и средини 
наше државе, одре1)ује, смјер главног саобраћаја 
и да се cao6paliaj одвија no линијама тих река. 
A то je од Карпата преко Мађарске и иаше земл5е 
до Јадранског и Егејског мора т. ј. главпи са- 
обраћајни смјерови Kpeliy се у меридпоналном 
правцу од сјевера према југу. Главне пруге иду 
од Пољеке и Чехословачке у сјеверо-јужиом 
правцу према Средоземном мору. Али ове велике 
смјернице иемају потпуне важности, ако нису 
скопчане са трансверзалннм западпнм липијама 
које иду од истока према западу. И баш у том 
погледу наиме што ее тиче трансверзалних 
линија иаша држава je у једнрм јако слабом да 
ne каже.м  потпупо лошем  положају.    Ми   имамо 

Taj осетљиви мањак у нашој држави, да у правцу 
истока према западу имамо у цјелој држави само 
једну пругу n то je ona која води уздуж Саве, 
дакле од ropn.er тока Саве преко Љубљане, Зи- 
даног Моста, Загреба, Сиска, Брода и Земуна. 

To je један тако велики MaibaK који би na 
сваки иачип требао да се поправи, ако je икако 
могуће. A то je могуће, господо, поправнти са 
једном другом линијом која већ постоји, али je 
само na једном малом парчету прекинута. To je 
дравска пруга која иде од Горњег Дравограда да 
преко Марибора на Драви, дал>е преко Вараждпна 
и онда се наставља npeko ОсЈека и спаја сјеверну 
Словенију, a преко ње и целу Аустрију са Север- 
ном Италијом и са пашим најплоднијим крајеви- 
ма, са Војводином. 

Господо моја, ово je очајан факат да ми има- 
мо само једну пругу од истока ка западу, која би 
се могла поправити иа тај начин да се оно парче 
од Вараждина до Копривнице изгради за 42 ки- 
лометра где нема никакве запреке и где има само 
два до три мала потока и где један километар 
ne би стао внше него једап милнјон динара. Ja ми- 
слим да би се ово могло у општем иптересу изгра- 
дити и то ne само у општем интересу наше др- 
жаве иего како сте последњих дана могли читати 
у фрапцуским и осталим свјетским листовима још 
и зато што се и сам претсједпик француске владе 
заузима за то да се економско зближење и еко- 
noiMCKii саобраћај дунавског базеиа што јаче и 
што више прошири. 

A сад, господо моја, прилике и потребе циви- 
лпзације днктују пам да сс и ми прикл>учимо 
овом положају свих жел>езппца које on npoiia- 
гира као једпу спасоносну идеју за цијелу Европу 
a особито за Средњу Европу, да ми то парче же- 
љезипца нзградимо и да с тиме у вези сара1)ујемо 
na овом великом проблему који je on набацио, 

Господо моја, предност ове Дравске пруге 
није само велика nero и за нас огромпа. Прво, 
п,оме би се скратио пут за све жељезничке това- 
ре из Аустрнје и Дравске области ка Веограду 
за 130 километара. Што значи да би no сваком 
вагону превоз знатпо појефтинио и да би се са- 
обраћај убрзао. Сем тога растеретила би се Сав- 
ска линија скоро за 30 посто свих товара. Јер., 
господо, ви знате добро да наши жељезпичари 
муку муче na овој прузи од Загреба да Београда 
na којој je тако велики промет да се већ врло 
тешко може да савлада. 

Ti)ehe, господо, Подравска je пруга и зато 
добра и кориспа, јер би наш извоз у сјеверце кра- 
јеве ca name Подравске долине био мпого јефти- 
пији. И само земљиште na коме лежи ова пруга 
зпатно би поскупило чиме би сел>аштво постало 
богатије. Kao што сам већ казао ова пруга прола- 
зп кроз богате крајеве наше земл^е те би била и 
рентабилна, што се na жалост нс може да каже 
o свакој нашој прузи. Осим тога, господо, и стра- 
гегијски зпачај ове линије je тако еминентаи да o 
томе из државних разлога ne могу овде више ro- 
ворити. 

Господо моја, сад молим да ме саслушате ne 
само са ових погледа већега зпачаја него и са 
наших малнх локалних иптереса. Како сам рекао, 
ова желЈезница би  стајала  рецимо  50,000.000 ди- 



СТЕИОГРЛФСКЕ ВВЛЕШКВ 65 

нара. Ми имамо у Подравини, МеђумЈфју и За- 
горју 120—130 људи na квадратни киломстар, KO- 
JU су гладни и који иду у далеке крајеве да за- 
раде свакодневни хљеб, a ако се ова жељезница 
будс граднла и да сс убаци 30 до 40 милијона 
динара у ове крајеве, нестало би незапослености 
и глади. 

Екоиомска криза код нас je вслнка и услијед 
тога би било ие само са гледшцта народне исхра- 
no, него и са политичког гледишта добро, да сс 
ова пруга гради, a поред садашњег програма, који 
je Г. Министар саобраћаја нама саопштио, у Сав- 
ској и Драв'ској бановини пројектоване жељез- 
нице неће се у опште градити, 

Ja бнх молио Г. Мииистра саобраћаја, пошто 
je он нама изјавио да иије успио заинтересовати 
нити једну од великих финансијских група да сс 
изграде ове жељезнице, да би изволио то мож- 
да још једаипут покушати, н ja сам мшшћења да 
би он свакако, ако и.ма чврсту и добру вољу да 
успије у томе погледу, да би on и усипо. Тиме 
сам, господо, завршио мој говор гледе пруге Ва- 
раждин—Копривница. 

Господо, Имамо ми на сјевсру nauie граиице 
још једну болну ствар, a то je жељезница од Ча- 
ковца, Доње Леидаве, која je код Редича преки- 
нута ii која не.ма наставка према сјеверу. 

lipnje 12 годипа бно сам баш ja тамо као КО- 
мапдант мурске посаде н, у бризи за иашу сигур- 
иост, ja сам ову иашу жел.езиицу разррио. Ta 
жељезница од тада na до данас внше ие постоји. 
И послије 12 година она je зарасла у високу тра- 
ву, шине су скинуте и нема више саобраћаја у 
томе правцу. 

Од тога времена су се наше политичке при- 
лике много измијениле и ja мислим да je сада 
краји>е врнјеме да се економска страна саобра- 
haja n жељезиичке мреже претпостави оиим 
шггенцнјама, које сам ja имао као комаидапт и 
политичар у рно вријеме. Због тога, ако je икако 
могуће, молим у име свих Прекомураца и Међу- 
мураца Г. Министра саобраћаја да нађе сретства 
да се и ова линија отвори, јер цијели Срез дои.о- 
лендавски и чаковачки, све до Вараждина, трпи 
услијед тога што ова пруга ne ради. 

Дакле у врнјеме кад n у Фрапцуској умин по- 
литичари траже бол.е екопомске везе n јефтинији 
саобраћај ме1)у земл*ама /Дунавског базена у то 
вријеме пије у буџету Министра сарбраћаја na- 
ђена могућност да се двије мале пруге изграде и 
падограде које би жељене јефтппе интернацио- 
налне економске везе у Средњој Европи ca na- 
me стране омогуКпле. За економско зближење цр- 
жава Дунавског базена како га Фралцузи желе 
мјеродавне су пруге na сјеверу Југославије a ne 
one na југу, од којих су сие и 10 пута скупл^е и 
од којнх нема економска крпза средње Европе 
изгледа  за  побол.шап>е.   (Одобравање  и   плзесак). 

Претседиик Др. Коста Кумануди: 11ма реч г. 
Јован Мисирлић. 

Јоваи Мисирлић: Господо народни прслани- 
ци, ви сте имали прилике јутрос да чујете експозе 
Г. Министра саобраћаја, исцрпан, опсежан, пун 
лепнх речи, обећања, a поред тога u прилично no- 
хвалан у погледу организације самог посла, упра- 
во напретка тога прпвредног предузећа. 

Ja бих, господо, био јако задовољап ополи- 
ком n опои масом речи, исказапом од Г. Мпнистра 
саобраћаја, кад бих посматрао више мање лаички 
њвгов говор, a ne онако стручп.ачки, који има да 
располаже више фахтима и цифрама, него ли 
игром  рсчи. 

Ви се добро сећате, госпрдо, да сам у начел- 
ној дпскуспјн рекао да су наше железпице n TO 
цифарскп доказао, у дефициту. Sa то, ГОСПОДО, 
ппсам ira памет рекао. Међутим, у експозеу сте 
чулп, да je Гоеподип Министар саобраћаја казао 
обрпуто. Ja се са тим питањем ne слажем, ne чп- 
nehit никакав прш-овор Господипу Министру, a 
моме уважеиом другу, кога високо ценим n за 
чнји рад и труд у Мипистарству саобраћаја ода- 
јем и сам признање, да je уложио све снаге 
и моћи. Али ипак, господо, код нас једпо при- 
вредно предузеће као што je Министарство сао- 
браћаја ne зависи од спол>нпх зпакова; какав je 
директор илп iiietj) тога предузећа, да ли on лепо 
говори, и да ли je лепо одевен, уме ли лепо да се 
опходи или ne, пего са колико уметностп, зиања 
n којим путевима води једпо предузеће. Ha пме, 
Господип Министар казао je, да су железпице у 
суфициту n навео je пеке суме вишкова. Почео je 
од 1927 до 1930 године. Међутим, господо, eno 
како стоји ствар према званичној статпстпцп Ми- 
пистарства cao6paliaja, коју je on сам издао. To 
je изложено na педесет четвртој страни римскпм 
бројевпма n na страпп 184 статистпке Mnn. сао- 
браћаја. Ту innne, у тој статистпцп у рубрици „де- 
фицита" и оиа износи оволико: 1925 г. 343,000.000 
/nm., 1926 год. 251,000.000.—, 1927 г. 342,000.000.— 
укуппо дакле за шест последњпх год. 1.150,000.000 
дипара. Алп то nnje еве. Железппце су узи- 
мале пз репарација материјал којп су саме 
морале из свог буџета да купују. Из Есњиге, 
одакле сам црпео податке, „Фипапспјска 
литика железница" na страни 
којп су железппце пабавл.але na 
цпја, износп 1.913,000.000.— дпиара, што треба 
додатп горњем дефпциту, тако да се добије 
укуппа сума дефицита за 6 година 3.063,000.000.— 
динара. 

Господо, дал>е je Господпп Мпппстар рекао 
мепп, једном приликом, да on плаћа и ануитете за 
откуп јужних n вициналних железница у земл>и, 
као n за ону дуплу пругу изме1)у Земуна и Нов- 
ске. A ево како ту стојимо са том партијом rio 
буџету. 

Партија 10 позиција 15 — Јужне железнице 
03.9(50.000.— за вициналне железнице 39 мили- 
она динара, што чини укупно 103,212.000.KSO дп- 
napa, — што за 6 годипа изпосп 620 милиопа ди- 
napa. AKO би се цела ова сума урачупала, na се 
урачунао n дупли колосек Београд—1 [овска од 
340 милиона — sa које се ne зпа да ли су креди- 
тиране железпнце из редовпог буџета, или су one 
дефинитивно исплаћене. To се из буџета ne види. 

Даље, што je Г. Мшшстар помепуо, то je кре- 
дитна возарипа у суми од 365 милнона дин. Али 
иије помепуо да су жсл.езппце примиле 82 мили 
ona у иатеријалу од дувапа, продато! у Пол^ској. 
11 го видите иде у прилог ове моје тезе. Кад се 
сие то сумира, господо, добија се 1,042.000.000 дн- 
нара, n када се одбије од дефицита који за 6 го- 

по- 
96.Ј материјал 
рачун репара- 
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дииа износи укупно 3,063.000.000 добијамо цифру 
2,021.000.000 динара дсфицита за 6 последњих го- 
дииа. 1гто како стоји право стање са сусјјицнтом 
иаших жељезница у који нису ушле одплате ннпе- 
стицираног капитала, који изиосн no 3% рачуна- 
,iyiiH више од 2 милијарде за 6 годниа. 

To je, господо, што сам имао да кажем у од- 
говор Г. Министру саобраћаја како стојнмо са 
рентабилитетом наших жел>езница. A сад желим 
да пред вама, у Народној скупштини, учнним jom 
један приговор Г. Министру — наравно добро- 
намеран — o ,оргамизацији самих жељезница, која 
je Законом од 1929 године предвиђена, да она 
тек сад долази, свакако због мога говора и сад 
се тек решава o томе иред Финансијским одбо- 
ром. Ha ir ако у последњом часу, ja сам ипак за- 
хвалан Г. Мииистру саскбраћаја, јер значи да сам 
учинио један подстрск за напредак наших жељез- 
ница и ако то долази тек после три године од 
како iianic жељезнице жИве у провизоријуму. То- 
лико, господо, o томе. 

Сад морам прећи још на једну ствар која je 
мало час била у Финансијском одбору и где као 
члан Финансијског одбора нисам могао говорити, 
или мислим да иије било времена да се Финан- 
сијски одбор бол,е упозна са jom једним 
фактом a то je градња иових железница 
уираво са оним обавезним уговорима са стра- 
ire предузећа за изградњу наших нових же- 
лезиица. Интересаитио je, господо, и меии je 
као стручи)аку пало у очи да те стварп до- 
лазе паралелио кад и дискусија o бууету Ми- 
нистарства саобраћаја. Ja тврдим да се могло да 
стигне, јер кад je Финансијски одбор стално за- 
седавао и третирао све амандмане који су дошли 
било од чланова Финансијског одбора или од вас 
из клупа илн појединих Министарстава, могло се 
je да решава онда кад je дошао амандман који je 
у вези са овим уговором и са којим je држаиа 
везана за изградњу жељезница са страним преду- 
зећима, могло je онда да уђе и та клаузула, или 
овлашћење и за овај нздатак од 28 и no милиона 
динара. Подиошењем амапдмана, којим се траже 
пови 28,5 мнлиона динара за плаћање камата за 
изгради.у жел.езиица, чији су нам угоиори ие- 
познати, и то не само на утрошене, него и na ие- 
утрошене суме, Г. Мипистар саобраћаја изазвао je 
ипиродно, код Meire једно изненађење. Без обзира 
на то mro je Господип Министар имао вероватно 
неко раније овлашћење да закључи сличне угово- 
ре, налазим, a тиме he се сложити и Господин Ми- 
нистар саобраћаја, да je Министар требао, кад 
тражи овакво решење, да Иародној скупштини 
саопиЈти садржипу тих уговора и да на тај начин 
сузбије 11епопол>не гласоне, који у чаршији o тим 
уговорима круже. 

Према мојој рачуници, оза сума од 28,5 ми- 
лиона дииара добијена je на овај начин. Извесни 
Боаје из Париза заклЈучио je уговор o финанси- 
рап.у и изградњи Уиске железнице и пруге При- 
штина—ricii, за коју држава има код н.ега да за- 
км.учи зајам од 240 милиона франц. франака. За- 
гим фирма „Crćdit Fonsier de banque" закључила je 
угоиор o изградњи пруге Велес—Прилеп за 160 
милиона франц. франака и укупно ми смо се пре- 
ма томе задужили за те пруге са 400 милиона 

фрапц. франака. Ту не улази у onaj уговор који 
je заклзучеп за rpa^eibc железппца са друштвом 
Батпп.ол из Парпза, a и ТИ су уговорп скоро сви 
слични. 

Уговор je закл>учеп no курсу од 92 за 100 са 
пптересом од 70/о за целу суму. Међутим, у детал>- 
noj клаузулп, према моме обавештеп.у, имамо да 
се обавежемо одмах na плаћање интереса na опу 
суму, која се добпја na разлицп у курсу, a то je 
опих 80/о n та разлика износи 32 милиона фр. фра- 
пака. Дакле, господо, то je та утрошепа сума na 
коју се мора no овом предлогу да плаћа интерес, 
и ona пзиоси годишње 2,240.000 фр. франака. 

Како дознајем ми имамо да плаћамо и 30/о од 
почетка важпости уговора и na пеутрошене суме 
т. ј. ira 368 мплпопа фр. фрапака, што износи го- 
дишње 11.040.000 фр. фрапака, дакле укуппо има- 
мо да платпмо у овој буџетској години 13,280.000 
фр. франака, што кад се обрачуна no курсу 2,15 
за 1 фрапак добпја се пешто више управо тачно 
28,552.000 дипара. Према томе ова цифра од 
28,552.000 дипара има да се плаћа na једпу суму 
коју иначе губнмо. Ово се пикако ne би смело до- 
зволитп и одобритп, али ja мпслим пошто je уго- 
вор закључеп, то je ван сваке дпскусије. Најзад 
то je ствар скупттипе. 

A сада да впдимо како дал.е стојимо са уго- 
вором. По томе уговору ануитет и интерес има се 
почетп одплаћпватп после три годипе, a цела сума 
исплатити у року од 10 годипа, mro зпачи, да 
пмамо посла са једппм краткорочпим зајмом који 
iie пасти тетко na name фнпапсије, јер после три 
годпне само Боаје-у пмамо годпшње да плаћамо 
апуитет n пптерес око 80 мплпопа дипара, 
a ca којом бп сумом ми моглн комотно и 
то обадве пруге ■изградити — безусловпо са 
паметпим трасама и то за 4—5 година. To 
псто важи, господо и за Креднт Фопсијер 
де Бапк, паравпо у одговарајућој сразмери заду- 
жепог новца, јср су уговори пдептпчпп. 

Господо пародпп послаппцп, ако ми пемамо 
новаца најмање у оваквој теткој кризи пмамо jm- 
чупа да градимо желЈезпице na овај namm. Имајте 
уверења да се нико више ne бп радовао проспери- 
тету name земл^е у апгажовању великпх техппч- 
ких радова пего ja као ипжпп.ер и предузимач 
којп je градио и гради пруге. Али, градити пруге 
под оваквим условпма кад су пам железпице пначе 
пдсивне значп, стрмоглавити се све впте у тетку 
финапсијску кризу пз које ne можемо лако Да 
изађемо, с обзпром na овакав краткорочни зајам. 

Најзад, ja молнм Г. Министра саобраћаја, Mo- 
ra уважепог друга, да ову ствар пзпесе отворепо 
пред Скупттипу и да оповргне гласове који кру- 
же, да су ту запптересовапа два, одпоспо три до- 
маћа предузећа и да lie та предузећа, како ми je 
рекао пачелпик ()дел>С11.а за rpaheihe, извршивати 
ове послове н да су та предузе11а посредовала за 
закључење овпх уговора. Господип Министар би 
морао jom нешто да објаспи: Какав je био разлог 
да се за време ових преговора промени и траса 
Унске пруге и да сс na тај начин поскупл^ује пру- 
га за око 100 милиона динара. 

Поводом те стварп декан техничког факул- 
тета г. Кирило Савић полемисао je преко ,,II|);i- 
вредног Преглсда" са члапом комиснјс која je TO 
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решавала са i професором из Загреба, г. Лерком 
Алачевићем, кога јо, веле, ангажовала Сплитска 
Трговачка комора — не знам за чији рачун да ову 
трасу измени. У тој полемици изјавио je г. Кири- 
ло Савић, да у тачност предрачуна г. Алачевића 
no верују ни они чланови комисије, којн су за- 
једно гласали да се мења правац ове пруге! Чуо 
сам да je том приликом иачелник Одел.сн,а за 
грађење повукао своје раније мишљен>е и ro од- 
војено и дозволио да се држави патоваре још 100 
милиона дипара н то још у оваквим тешким и пре- 
тешким приликама. 

Целу ову ствар обавија једна мистерија и у 
интересу je самог Г. Министра caoGpaliaja да HaiM 
ову ствар објаснн. 

Али овде има још једна ствар за коју такође 
жслим одговора. Кад je у своје време решавамо 
питан.е везе Прнлепа са Вардарском долииом, из- 
весни заинтересовани заједпо са неким органима 
Дирекције за грађење, успелн су да ту пругу од- 
веду кроз Бабунску клисуру na Велес, и ако je 
fben природан правац оним путем, куда иде данас 
уска железница од Прилепа за Вардар, a то je 
преко Плетвара долином Рајца на Грацко, где je 
подигнута велелепиа станица за ту везу, јер je пре 
Европског para наша влада ту пругу туда и трасп- 
рала. Ma тај начии, та je пруга поскупила за нај- 
Maii>e 50,000.000 дииара и продужена за 15 кило- 
метара. Ja знам да данашњи Мипистар саобраћаја 
није крив за то, алн ме чудн да ову грешку, која 
je направљема upe 6 јануара, није одмах испра- 
вно, већ у овој тешкој кризи ми морамо да ба- 
цимо н ту бескорИсно и распикућски 50 милиоиа 
динара и то за пругу која неће имати дневно више 
од 1—2 мешовита воза! Kao што виднте, господо, 
грешака у трасама код Унске и Прнлепске пруге 
ми имамо да бацимо у мутну Марнцу 150 мнлиоиа 
дииара, иа који he се начин још внше погоршати 
финансиски условн ових уговора a који су иначе 
тешки. 

Ja тврдо верујем, да Г. Министар саобраћаја, 
кога познајем као часна човека, неће дозволити, 
ма и у последњем часу, да се овакве сгвари спро- 
воде и за које ои носи 1\1оралиу и материјалну 
одговориост. Зато молим да се ове пруге поиова 
узму у оцену, и да се овим Г. Министар позабави, 
као и питањем грађења пожаревачких железница, 
које гради фирма Лозингер и комп. и грађењем 
туиела код Рипња, где такође ствари нису у реду, 
a да овај предлог за сада иовуче док се ово не 
разјасни у Народној скупштнни, na да се доцније 
ова ствар спроведе засебним законом. Ако се иа 
ono ие пристане, свестан одговорности коју узи- 
мам иа себе, ja јако жалим што за буџет Миии- 
старства саобраћаја ne могу гласати у поједино- 
стима. 

Потпретседипк Др. Коста [1оповић:Има реч г. 
Милутин Јелић. 

Милутин Јелић: Господо посланици, ja се ne 
бих mi јављао за реч данас приликом дискусије 
Министарства саобраћаја, да писам добио na- 
кпадпо овај амандман Краљевске владе: Раздео XI 
Мипистарства саобраћаја Глава 103, Одељење за 
грађење железница, партија 7256, нови радови o 
rpat)en>y пута. Обавезпо no повозакључепим уго- 
ворима за фппанспрање и грађеље пруга. Исплата 

камата на утрошепе н пеутрошепе суме за пруге 
Велес—Прилеп   10  милпопа динара. 

Господо, да je ово било унето у предлог бу- 
џета господппа Мпппстра мало pannje, опда би се 
имало мало minie времена да се прпкупе и подаци, 
n ja бпх пмао прилике да мало дуже o овоме го- 
норпм. Оввко морам да изјавим само то, да у ба- 
новини из које сам ja, скоро n пема никаквих 
објеката. Тамо постоји само пошта, то су државна 
падлештва која иду својим пормалппм TOKOM. 
Иначе железничке гфуге и П)Ихов писак иас тамо 
ne узпемнрава. Кад je реч b железпици, ja мора.м 
да папомепем то, да сте чули пз говора ранијег 
говорпика како се л>уди иптересу за пруге које 
везују само два до Три мала места, интересују се 
и за телефопе, a чули сте од Г. Мппистра саобра- 
haj a да on ne улази у детаље уопште и обра- 
Ijj'je свако питање у своме ресору. 

Само та питања, господо, ne пптересују једпу 
бановипу, a то je Баповина Зетска, — и   Господин 
Мппистар, кад je дао своје експозе одавде, on je 
помепуо, да постоје у nainoj држави чптавп кра- 
јевп без жељезничке везе. Г. Миппстар je том npn- 
ликом прећутао да каже којп су то крајевп и ja 
Ну га у томе допунити, напомшђући да je то Зет- 
ска бановина, И ту ћу своју напомену допуппш 
тиме што hy pehu да у nainoj земл>и постоје же- 
љезпичке пруге преко жељезничких пруга, да no- 
стоје дупли колосецп, и да су све те пруге ispa- 
ljene после рата; постоје чак и бетопирапп путеви, 
— само у Зетској баповппн ne постоји ни парчета 
пруге, изузев оиај  мали део који je пасле1)еп од 
бвше Ауотрије. Господо, питање жел.езпичке пру- 
ге кроз Црпу Гору   покретапо je   у свакој  Скуп- 
штини. To питање има своју болпу псторију још 
од ослобо^ења  n  уједип.еп.а. — Због једпог ма- 
настира који je у Јужпој Ci)6njn n прогив кога ja 
немам ништа, јер ми je и on драг као n остали ма- 
настири, папуштепа je једна долипа прилпком na- 
mer разграпичепЈа, долина која je била природан 
пуг између Црпе Горе и  Шумадије и који пут 
водп дуж Лима  преко Подгорице до Јадрапског 
мора. To je папуштепо; папуштеп je n један део 
територије бивше Краљевппе Црпе Горе који je 
део већ вековима прппадао Црпој Гори. У то вре- 
ме,  господо, то  напуштање пзазвало je  било  ве- 
лико огорчење у Црпој Гори, али ми из тих кра- 
јева живели смо вечпто у илузијама да ћемо јед- 
пом доћи до паше велпке државе и да ћемо јед- 
ном престати са тим погрешкама.    —    Јадрапска 
пруга, господо, пма n једпу саоју другу псторпју. 
To je  гштање  покретапо у  свнма  ранијим  Скуп- 
штинама и свака Влада — изузев ове — давала je 
наде   Зетској баповппп   да ће се   приступити пз- 
градп>и те пруге. Ради тога циља закључеу je чак 
n једап инострани зајам — Блеров зајам — који 
je имао да се утроши na изградњи јадрапске пру- 
re, na je у томе циљу допет 1923 годппе n једап 
специјалан Закон.  Али,  господо, na  жалост, не- 
знам како се то могло догодптп, тај  Блеров за- 
јам утрошен je na друге крајеве a Јадранска пру- 
га није ни почета да се гради. Разуме се, да je n 
сам Закоп престао да важи и остао празпо слово 
na папиру. Ja ne могу да схватим како, приликом 
Boljeiba ове наше саобраћајне политике, и Мини- 
старство саобраћаја и Краљевска влада ne узпмју 
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у обзир претходио оие крајеве који уопште ис- 
мају саобраћајних сретстава, na да у тим краје- 
вима првенствено изгра1)ују жел.езничке пруге; ис 
могу да схватим с tora што, посматрајуКи како 
су сс код iiac после рата подизале жељезничке 
пруге, долазнм до закључка да свег верује да сс, 
приликом пр|1вљења жељезничких пруга, занема- 
рују и илемепски и покрајипски и општи интс- 
реси, и због тога врло често мора се доћн до 
закључка да господа, одговорна за ло1)оње сао- 
браћајне политике, уместо o општим интересима, 
воде рачуна o партијским н својим личиим инте- 
ресима. 0 томе .бих могао навести једну масу при- 
мера, али iiy рећи уопште да код иас има доста 
случајева где једна пруга иде преко друге, поред 
њих и ирско ИјИ.х иду путевн, — и све то изгледа 
као кад се деца играју трчка. Ha тај иачии се за- 
борављају општи интереси o којима саобраћајна 
политика треба да води рачуиа. — Зетска бано- 
вина, господо, чинн једну девстииу територије 
наше државе. Она од железничке пруге има само 
један осечак, има један део пруге КОЈИ води од 
Сарајева до Дубровника и до Зеленнке; то je део 
Мостар—Зеленика. Taj je део један мали лук који 
додирује Зетску бановииу — лук од пруге Митро- 
вица—Рашка, и то je све што Зетска бановина има 
од жељезничке пруге. 

Господо послапици, ово питање прављења Ja- 
дранске пруге, ja не знам, да ли му je то име с.ме- 
тало или je сметало то, mro je та ируга требала да 
про^е кроз Црну Гору, тек се некако увек остаја- 
ло стално на обећањима. A сад у овом буиету нема 
mi обећап.а, na чак ни у говору Г. Мннистра са- 
обраћаја нсма помена кад lie се приступити реша- 
вању тога питања. 

Господо, кад се je у буџету 1926/27 годиие, уие- 
ла за прављење пруге Увац—Прибој, онда je та- 
дашњи Министар саобраћаја изјавио, да се доњи 
стројеви те пруге почиљу вравити за нормални 
колосек и ие може се више унетн у томе момепту 
у буџет. Алп, каже, то he бити један крак пруге, 
који he ићи преко Црне Горе и везати Цриу Гору, 
са Јадраном. Г. Лзуба Давидовић 1925 годиие кад 
се кандидовао као посланик, вођа једне велике 
странке у нашој земљи, једиа еминеитно велика 
личност, дао je часну реч, кад се 1925 годиие каи- 
дидовао у Подгорицн, да схвата сву важност тога 
пнтања и да претпоставља приоритет те железии- 
це прављењу свих других железиица. Он je дао 
часиу реч Црногорцима. Али кад се доциије вра- 
тио у Скупштину, било да иије могао, било да mi- 
je имао воље, остало je иа обећању. У истр доба 
друга личност исто тако меродаииа за давање так- 
иих изјана, ондашњи Министар финансија Др. Мн- 
лан Стојадиновић дао je исто тако часну реч, да 
lie то питање бити стављено одмах иа дневни ред, 
u да Крал.евска влада стоји Ha томе гледишту, да 
се roj ирузи да ириоритет. Господо, ои као посла- 
ник тадашње Црне Горе, јер je тамо тражио ман- 
дат, a Црногорци за рачун да би једаппут преста- 
ло да се вуче сваки на своју страну и да се дају 
економскнм крајевима такви објекти, онда су би- 
рали и једног во1)у једне странке и Минисгра фи- 
нансија ,друге странке у једном истом скупштин- 
ском савезу. Тадашњи Министар финансија Др. 
Стојадиновић уиео je за пругу  Требиње—'Билеће 

20 милнона динара. Али, господо, та се сума уга- 
сила, то je било једно празно обећање и на томе 
je остало. 

Kao што виднте, господо, то je питан>е тако 
непрестано покретано. Влада je давала изјаве, по- 
литичке личностн су говориле.о томе, како je то 
једна од најважнијих пруга, na се стално на томе 
застајало. Питање Јадранске пруге преко Црне 
Горе, то je питање части, то je пнтање морала, јер 
je та покрајииа ушла са пуним елементима и са 
чашћу, са којом су ушле и друге покрајине, 11.ена 
прошлост, na њена садашњост, то заслужују да 
се o њој поведе више рачуна. Она би у томе имала 
и нешто плус, јер само репарацијама ираил.еп.е те 
пруге требало je да буде оснгураио, јер je свака 
пара еарађена на крви и на костима и порушеним 
домовнма. 

Међутим, тамо je стално говорено: биће вре- 
меиа, и зато можете чекати, ви ere један лојалан 
елеменат, na ћете чекати и даље na he доћи ред 
кад ћемо се и na вас окреиути. Господо, та пруга 
скииула бн са дневнога реда пнтање економско 
Црие Горе. Ви непрестано видите овде како п no- 
сланици из тих крајева и послаиицп из суседних 
крајева i'OBope o пасивности и прехрани Зетеке 
бановиие. Илустрације ради, ja бих вам изнео 
овде неколико иримера да виднте како то тамо 
изгледа. Оно жито, које држава купи можда за 
1.50 динара, докле стигне у средину Црне Горе, 
оио кошта 4.— динара. Можете схватити како je 
помогнут тај свет, кад иа пазару кошта жито 1.50 
динара, a он мора да га обрађује no цени 4.50 ди- 
иара. Тако je исто н у трговиИи. Артикал, који ко- 
шта у Косовској Митровицн или у Увцу, или у 
Дубровнику, једаи динар, — то еу три улаза у Црну 
Гору, — тај артикал који тамо кошта 1.— динар, 
у Црној Гори кошта бар 2.50 динара. 

Сада, у овој економској кризи, можете схва- 
тити, у каквом се положају налази тај иарод. Го- 
сподо, питање економско Зетске бановине некако 
je сувише прекето иа хуманитарне уетанове: те 
социјалне политике, те црвеног крста. Ja мислим, 
господо, према историјн тога народа, према и.его- 
uoj лојалности, ou ne заслужује такво третнраи.е, 
већ заслужује, да му ее поклони више пажње, да 
се скиие једаииут с тих хумапих друштава, na и 
ако су државна, и да се o и.ему озбил>но поведе 
рачуна. Прављењем те железнице преко Црие Po- 
pe добила би се најближа веза Дунавског слива и 
Вардарског слива. Ona би везивала чнтаве покра- 
јине, na би везивала иа Јадрану и ono пристани- 
ште, које je богом дапо као nama parna база. Ono 
бп имало и војппчкн карактер n економски карак- 
тер, без сумње, и решило би питање Црне Горе. 
Ми ne живимо више од камепа n дрвета. ИмаиО 
печега n ми тамо, алп ne можемо пскориститп. 
Имамо првокласне шуме, које више труле због 
презрелости, имамо прашуме, koje никада нису 
ncKopninhene, a које ппко нема na Балкану. Имамо 
рудне басепе, али све то стојп nencKopninheno, за- 
то што нема саобраћаја и у полупречнику треба 
да се иде до железппце 150 до 200 км. Mn пмамо 
сточарство, али се та стока никуда ne може изве- 
стп. Ona ту мора пропастп, јер самп ne можемо 
потрошити n рд namer сточарства ne можемо mi- 
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шта продати. И оида, господо. тако пропадају ти 
наши артикли, које би смо ми имали. 

Господо послаиици, кад су се почип.але гра- 
дити иоједиие железнице, раније, у раиијим пар- 
ламеитима, увек je нешто унето, иека мала сумица 
са грађење и re Јадранске пруге. Али, кажем, обс- 
лежен je био само правац. Међутим, у садашњем 
буџету, na и из изјаве поштоваиог I'. Министра, 
види се, ие са.мо што иишта није унето него из 
изјаве ннсмо вндели, да ли има какве наде у будућ- 
ности, да iie се приступити томе питању. 

Л1н смо, господо, из дискусије o буџету чули 
од Г. Мниистра фииаисија, да фискални приходи 
чине мало нешто внше од прихода прнвредиих до- 
бара, a ми Зећани, становницн Зстске баиовиие 
учествујемо само у оиим првим a у овим другим 
учествујемо само као потрошачи, јер немамо ни 
једиога привредног добра иа територији Зетске 
бановиие, иа деветини наше државе, имамо само 
једно привредно добро, a то су поште, иначе дру- 
го немамо апсолутио ништа. 

Господо, дужност иас посланика Зетске ба- 
новиие, много je деликатнија од дужностн посла- 
ника других бановина, због тога, господо, што 
смо ми ii3 економски најслабијих крајева. Затим, 
господо, na изборима од 8 иовембра нама су напш 
бирачи са учешћем од 980/с одредили правац поли- 
тичког Држања у овоме Парламенту. Дакле, ми 
морамо ићи југословеиском линијом и то, господо, 
југословенском линијом само зато, што у нашој 
бановини нема ни једног, којн није прави Југосло 
вен у пуиом смислу те речи (11л>еска11>е)) и omi ne 
могу да се заогрћу плаштом Југословена, него 
зато што je традиционално тако, jej) je народ из 
те покрајине непрестано сањао o томе, да je то 
тако и радовао се нашем богатству и o нашој вели- 
чини и ако то код своје Kylie није имао. 

Замислитс, госиодо посланици, какав je иаш 
деликатан прложај кад ми из овога предлога бу- 
џета ие можемо уопште ништа да покажемо наро- 
ду у Зетској баноиипи. 1 le можемо му показати ни 
једну наду, a камо ли нешто да je ту упето. 

Господо, ja ке могу овде да се сложи.м са прп- 
оритетом за грађење жел.езница, дакле за тај ред, 
који je Г. Министар утврдио. Ако се узму, госгш- 
до, садашње жслезкице, за које су уговори закл>у- 
чепи, ja немам ништа иротии тога, ne мислим ни 
иа какву алузију, ira коју je г. предговорник алу- 
дирао. Ja мислим да je све на своме месту и ja бих 
поздравио закл>учење сваког таквог уговора. Ja 
немам ништа против таквих уговора, али имам 
арртнв приоритета који je дат жељезницама upe 
железиица кроз Цриу Гору. Ако узмемо унску же- 
лезницу, за коју се предвиђа пасивитет од 40—45 
годнна, ако се упореди п.еиа рентабилност и иуж- 
НОСТ еа иужнош^у железппчке пруге преко Црпе 
Горе, онда се не би могао дати тој железницп при- 
оритет него овој, која би ишла преко Зетске ба- 
iiOBiine. 

Ja, ГОСПОДО, имам iiaJHimie симпатнја за по- 
крајчну Јужне Србије; na дакле немам ништа ни 
против уговора што   he   се   правити   Железничка 
пруга Велсс—Прилеп. Али кад постојн једпа же- 
љезница тамо, na макар иако je pijana, може се 
лричекатп док да1)У боље економске прилпке, кад 

Iie се Molm правити та жел>езница, a да се да ona- 
мо где уопште нема жељезница. 

Господо, сне жељезнице. које су овде предви- 
l)eire овим уговором, one се не могу у погледу пуж- 
постп упоредити са жел.езпицом прекб Зетске ба- 
новине n ja ne могу да схватим како Краљевска 
влада и Г. Министар ne узму у обзир те најнужни- 
je прилике и ne поклонп пуна пажња једноме тако 
важном питању, којим би се решило једаппут еко- 
номско питање Зетске бановппе, пего се непре- 
стано то одлаже и онда се праве те жељезпице, 
које су мање важности н којс би могле више при- 
чекати. И ja, господо, овде протестујем јавно npo- 
ТИВ тога рада, којим je дат приорнгет железпнцм- 
ма споменутим у уговору a ne жел.езппцп која би 
требала да иде кроз Зетску бановину, (Пљескање). 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч народни посланик г. Мустафа Мулалић. 

Мустафа МулалиК: Господо, говорићу o ппта- 
њу изградње жел>езничке пруге у једном између 
најпасивнкјих крајева паше отаџбине, у бнвгиој 
западној Босни. 

Нисам пмао nn cpehe ни прилике пропЈггавати 
стране земљеи осведочптп се o оном што сам про- 
читао o разним народима коликр су и како су no- 
дигли културни ниво својих земаља после свет- 
ског para, na да бих могао повући сигурпу компа- 
рацију са оним што смо ми од ослобођења полу- 
чили. Алп познајући прилпке од пре рата, кад гле- 
дам данашњи наш напредак, могу са поносом из- 
јавити да смо учинили гигантски корак напред. To 
се парочито одпоси, господо, на nam саобраћај n 
na наше железпице, које су огледало унутрашњег 
напретка сваког народа, јер no реду na железни; 

цама сваки странац са приличном сигурношћу мо- 
же да установи какаи ред илада у дотичној земљи, 
према томе да ли смо у погледу паших саобраћаја 
равни или приближно достижни са нама no број- 
ној снази и терпторпјп no општем културном и 
економском степену једнаких народа, могу иирне 
душе псжлањати апсолутпо поверење убедљивим 
n сугестивним похвалама оних који су се моглп n 
имали прилике осведочптп да je nam саобраћај na 
замерној висини, да својим модерним уре1)ајем и 
прецизношћу, поред тешких прилика достојно ре- 
презентује нашу земљу, нашу нацију. 

Следи да могу само осећати пуно хвале и при- 
знања велнким прегаоцима и њиховим напорима 
да n у овом правцу културе нашег народа учинише 
велики корак, да nam железнички парк повећаше и 
појачаше, да железнички саобраћај у опште поди 
гоше na висииу достојпу културе namer народа. 

Ту хвалу и признање изразићу и na пачпп mro 
hy ca задовољством и одушевљењем гласати за 
буџет Мипистарства саобраћаја. 

Господо посланици, свесан сам факта да су 
времена тешка и да нам пије до пових градња, ре- 
форма, обнављањв, да нам je у овим часовима пре- 
че исхранити name гладне крајеве. — Да ппсу ова- 
ко тешке прилике, верујем, да би од crpanc Мпни- 
старства била исказапа много већа активност у 
изградњи иових железппца, нарочито у оним кра- 
јевима наше отаџбине, где то захтевају naum оп- 
min пациопалпн, привредни na и стратешки од- 
брапбепк пптересп. Тешкоће данашњег времена 
оправдавају строго спроведеиу штедњу у овом бу- 
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џету н ако je овај буџет у главном покрнвен сво- 
јим властитим приходима и ако се он не покрива 
искључиво фискалним теретима. 

1 le могу за то чииити иикакве захтеве да се 
партија за изградњу иових железиица повећава, И 
ако многи иаши крајеви очекују први звнждук ло- 
комотиве као глас спаса, алн iiy ииак користити 
ову прилику ii ставићу једну примедбу, која aciic 
повлачити никакво ни смањи^ање ни повећање бу- 
џета Мииистарства саобраћаја. 

Господо посланицн, на географску карту једне 
земље гледане кас иа живи човечији организам 
са његовкм живчаним системом, систем na 
који организам манифестује живот, мали колуба- 
рн насеља су ћелије, a комуникације су живчани 
организам где внднмо замршенији и јачи силет 
живл)а, вндимо јачу, савршеиију и деликатнију 
функцију, na тим се деловима изразитије маннфс- 
стује живот, док су оии делови, који сскудевају 
таквнм сплетом живчевља, мртви и да се изразим 
народски дамлаисаии, onu иоказују зиаке живота 
и служе општем организму само у извесним и рет- 
ким случајевима. 

Тако je исто И na железничкој карти наше 
државе, где je више и гушће написа, где je више 
железничких и других комуннкациоиих чворова и 
сплетова у том делу земље бујније тече живот, 
кроз те артерије бујинје тече благостан>е, јаче 
бије било културе и цивнлизације a у оннм краје- 
вима где на карти видимо празне површине, без 
натписа, без чворова и т. д. примитивно и јадно се 
одразује живог. 

Једмо ид најбеднијих места на нашој земљо- 
видовној карти je без сваке сумње предео бивше 
западне Босне, бивша травничка област. 

Ha том месту карте можете правити кругове 
великих радиуса a да ne наиђете на какав натпис, 
још naibe на какав жнвац, na какву и иајтању же- 
лезничку нит. 

Сама та празиииа на карти даје нам јасну и 
болну претставу да у тим крајевима течс бедан 
живот. 

Говоритн o животу, заосталости и запуштено- 
сти ових крајева je овом ирнликом сувншио, јер 
ие бих желео да ова моја мала и no мом схватању 
корисна примедба заузме сувише локалап карак- 
тср, али вас могу уверпти да овпм крајевима ретко 
корачп нога културпа човека, свак се боји ових 
крајева, свак ове крајеве претставља себи као не- 
кп Лугословепски Сибир у ком само веју спеговп и 
впју вуковп, na n чниовппк, којп се na службу 
премешта тешко се отима и бори да ne иде, сматра 
се кажњпвпм, јер вели да се решава сваког жпвота 
достојпог човека данашњег века. Ko позпа прпро- 
ду овпх крајева, лепу, привлачиву, a и богату, nehe 
имати такве погрешпе претпоставке, али с обзи- 
ро.м na живот у овнм крајевнма ради помањкања 
свих предуслова да се развије и дигне на ниво да- 
пашњег доба, могао би свако pehu, не само „Југо- 
гловенски Сибир" nero и „Лугословепски   Konro". 

Ови су крајеви богати и сточарством n пољо- 
привредом, ne мислим полЈОпривредом и сточар- 
ством као развпјепнм грапама прпвреде, него бо- 
гати no условима за развитак, богати пашњацима 
и земљом, богатп рудама, радном и мехаппчком 
снагом природе, a уза све то народ je богат врли- 

нама и бистрином духа n пребогат својпм врелпм, 
заносним и патриотским осећањима, богат патриот- 
ском свеш11у, али сва та богатства скривају овп 
крајеви у својим педрима као закопапо још иеот- 
кривено благо. Ha поред свега тога блага овим ле- 
пим крајевима влада певол^а и заосталост. Место 
да се овп крајеви пазпвају житницом Приморја, 
iberoBiiM економским залеђем, место д^ га назива- 
мо Мепчесгром, мп га зовемо Сибпром и ове го- 
дппе стављајући n у народној песми опевапи no- 
noc морам да просим милост за гладне. 

Можете мислити како je бедап живот у рвим 
крајевпма у овој годипп глади кад се ни ona мала 
незпатпа помоћ, која lie се народу безуветпо no- 
слати, nehe моћи чпме допремитн. 

Ja ne могу вероватк да je ту1)Пнск11 пропалп 
режим аустријски имао нарочите симпатије према 
овим крајевима, a парочпто да парод подиже пз 
беде, nero су п.сга више запосила сва ona сакри- 
вепа богатства која je хтео искористити, na je npe 
рата пројектовао n почео остваривати железнички 
спој Ливна са Сплитом и Бугојном, чије je оства- 
рење помео светскп рат. 

Осим екопомскпх разлога да се овп крајеви. 
повежу железницом, Аустрију су руководплп nai 
ову одлуку и стратешки разлбзи, које ми дапас 
аарочнто треба да подвучемо с обзпром na Ди- 
нарски лапац као јаку природну заштиту n одбра- 
ну нашега центра. 

Немам намере, г. г. послапицп, да тражим же- 
лезнички enoj самог Ливна са Сплитом, nero све 
остале спојеве o чијој се актуелпости Beh дуго 
говори n пише, a још iMaibe ne тражим да се пз- 
води na начин такав, да се државпи буџет терети 
огромним пздатцима; ja тражим железпичке eno- 
јеве one, којн имају подлогу да се лако и без 
nanopa државе и парода могу остваритИ, тражим 
железничке спојеве свпх паших запуштених кра- 
јева, којн имају од природе такав предуслов, a 
да се државне касе ни најмање ne тиче. 

Морао бих се послужити једнпм еклатаптпим 
прпмером локалпог карактера: Ливањско Поље je 
једпа огромна и прострапа паслага прворазредног, 
6.000 калорпчпог угљепа. Иедалеко од града Лив- 
na отвореп je upe 15 година угљенокоп, чији се 
капацитет могао површпо устаповптп према отво- 
реним јамама na 50 вагопа дпенпо за стотппу го- 
дина. Експлоатација je најприиитпвпија, a преда- 
та je једпом друштву из Сплита, званом „Опскрба 
Далмацпје угљепом". Предајући овај богати угл.е- 
нокоп у експлоатацпју помепуто.м друштву, држа- 
ву je руководио циљ пацпопализације рударства и 
да у року од 10 годипа веже крај са железничким 
спојем, али друштво je имало сасвим друге моти- 
ве склапања уговора: изнаћи crpann капптал, из- 
вући велике користи за себе и тек опда пзвршнтп 
уговор у погледу изградње железнпчког enoja, 
али како се на оваке услове није могао заинтере- 
совати страни капптал, уговор je постао само је- 
дно адаптирано парче хартпје без икакве важпо- 
сти за државу n за запнтересовапи крај. Од дана 
предаје угљепокопа Тушппце „Оду" јављале су се 
многе финансијске групе, које су давале сигурније 
гарапције за изград[1Ју железничког enoja, али уго- 
вор, који je према „Оду" везао само државу, био 
je запрека да се народу овога краја пружп cnac. 
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Такиих се друштава јавља и данас, али шта се мо- 
же кад je уговор давио престао важити, јер се у 
року од 10 година није испунио и данас je из нс- 
ког сентимента запрека, и Бог зпа колико ће још 
бити запреком и колико he се name хисторијско, 
нациоиалпо и no природи богато Вујадиново Ли- 
јевио звати „Југословенским Сибиром", докле lie 
се још онај врли и расно најчистији наш елеменат, 
—■ који je пролно море своје крви, усташке и до- 
бровол)ачке крви, за ослобо^ење, који je ме1)у 
првима подигао са Мркои.ићем зубл.у слободе, 
који je преко свога сина Гаврила окренуо цеи иа 
вековног непријатеља, — овако недужно патити и 
сносити тегобс живота и немаштиде, тегобе ие- 
иросвећености и заосталости. 

O овом рударском уговору говорим само у 
толико, колнко има основ и колико сакрива један 
важан услов за спајање ових крајсва железницом, 
јер o њему као таковом можс сс говорити другом 
приликом, пошто засеца у област другога ресора, 
a исто тако поменуо сам га као један еклатаптан 
доказ, да у пашој земљи има још доста таквих 
предуслова, да можемо без напора, без великих 
жртава изградити многе маше железничке крако- 
ne, које наша национална ствар, наша приврсда и 
наш живот вапећи очекује, ако се не будемо иода- 
вали сентименту, ако пе будемо пред појединцем 
запостављали интерес читавог краја. 

Стављајући ову малу примедбу, ja иолим Го- 
сподина Мииистра да се заинтересује својски за 
ову могућност остварења добЈ^ог дела iramer же- 
лезничког програма, a верујем да lic и Г. Министар 
шума и рудника поклонити своју пуну наклоност 
и готовост, 

Грађани овога краја били су увек први на дуж- 
Ности националној a кад добију железницу, ja мо- 
гу то смело да потврдим, да од њега nelic бити 
пико бржи и да га неће нико претећи на национал- 
noj дужиости. 

Потпретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Рсч 
пма народни посланнк г. Ивап Мохорић. 

Иван Мохорић: Господо иародни посланицп, 
ja бих у погледу иохвале коју сам дужан односно 
службе намештеника и службеника иашнх сао- 
браИајних предузећа желео да нзјавим, да се пот- 
пуно прикључујем оном што je v том погледу из- 
нео мој предговорник. Али, господо, треба кад 
говоримо o овом буџету мало да погледамо и на 
то какво je материјално стање тпх намештвника и 
службеника, од којих се тражи један прописан " 
одговорап рад, и ако погледамо њихово матери- 
јално стање, ми морамо коистатоватн, да сс почев 
од 1927 годнне њихово материјалпо стање стално 
погоршава, a граиица, која je повучена II,HXOBOM 
материјалном стап.у овнм буџетом, отншла je су- 
више далеко, a да то не буде штетно no само 
прописно фуикциоиисање саобраћаја. 

Господо, ja би желсо да вам наведем иеко- 
лнко примера како се иочев од 1927 па даЉе сма- 
шују приходи железничких намештеника и желез- 
ничког особл>а уопште. Год. 1927 радништву je у 
железничкој струцн neii одузето радно одело. 
Оида су изгубилн плате за државне празнике, na 
се почело са редукцијом принадлежности, и то 
najiipe ca редукцијом акордних премија, и онда 
свих возннх олакшица, као и смањивања радног 

времена, и данас je такво CTaibe, да на пр. једап 
радник у радионици у Марибрру, који имаде 5 
динара на сат, за 25 дана требао би да добије 
1000 динара плате. Међутим у току прошле че- 
тири године, ои je од те плате изгубио оволико: 
због завођемЈа шестсатиог радиог времена 40 ди- 
пара, због плаћап^а у Пензиони фонд 140 динара, 
затим 5% за три месеца унатраг 150 динара, што 
му je смањена плата. Осим тога још му се напла- 
iiyje кулук, порез и допринос за болесничку бла- 
гајну у износу од 60 дииара, тако, да укупно све 
што му се одрачупава од плате, изиоси 400 ди- 
нара. Ha тај начин он од 1000 динара добива све- 
ra 600 динара. Други примср. Један радник на 
прузи Јасеновац—Дубица прима 4 динара иа car. 
AKO се он налази иа бесплатном допусту 10 дапа, 
имао би да прими плате 800 динара a уместо тога, 
ои стварно добије свега 480 динара, јер мора да 
плати 80 динара за пензиони фонд, 5% за три 
месеца 100 динара, за болесничку благајпу и ку- 
лук и онда у иајбол.ем случају 11)ему се исплаћује 
свега 250 динара. 

Господо, ja мислим да се иад овнм цифрама 
треба да замисле меродавии фактори, који желе 
да иаш саобраћај буде на висини у толико више, 
што се од сваког железничког намештеника и 
радника тражи све оио, што je за редован и не- 
сметан саобраћај  потребио. 

Господо, ми смо отншлн у TiiM редукцијама 
на тој лннији и сувише далеко. Ту не само да пе- 
ма места никаковим даљним редукцпја.ма, Beli 
треба да се noirpami ona ситуација, која je тим 
разиим одредбама ne воде!]!! ни мало рачуна, ко- 
лики je ефекат за поједннца, отишла тако дале- 
ко, да je та граница веН прекорачеиа. 

Госиодо, код саобраћајних грана треба гле- 
дати на буџет сасвим друкчије него кад je говор 
у државној администрацији. To су државна пре- 
дузећа, где се тражи потпуна безбедпост, велико 
служе11>е привреде a на другој страни се тражи 
да држе корак са техничким напретком. Надал.е 
се тражи n очекује се да се омогући и постепена 
изградп.а наше железничке мреже које су једна 
привредна cao6paiiajiia целнна. Ja у том погледу 
сматрам за своју дужност да скренем Господину 
Министру пажњу na ситуацнју, у којој се радни- 
штво иа железницама налази данас и да ra замо- 
лим, и ако су му дате неке повластице и нека 
овлашћен.а, да се у том погледу њнма више пе 
служи, јер смо ми отишли испод мипимума жи- 
вотнога, који je радништву за тако тежак n од- 
говоран рад потребан. 

Господо, у погледу железчичког радништва 
ми имамо још нека нерешеиа питања. Ja сматрам, 
да je сада дошло време када треба да скренемо 
пажп>у Господнну Мииистру на иста, премда 
знам, да њему та питања нису непозиата. 

Ta се питања односе прво na нсплату дифе- 
ренције радницима још из године 1923. To je от- 
прнлнке сума од 16,000.000 динара, коју суму ду- 
гује држава, јер je чиновиицима исплаћена дифе- 
ренција,^ a радницима je држава остала тај новац 
дужна. Затим друго састав иравилиика o според- 
ним приходнма службеника саобраћајних устано- 
ва, према којему се сада ne могу више нсплатити 
никакове премије, кнлометража, путни трошкови, 
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ii ако службеник мора нршити исту службу па има 
п nehc издатке збрг бивања иа прузи више исго 
што je paimjc имао. 

Осмм тога ja би био слободан овом згодом 
скренути пажп.у на једдо болно питање, a то je 
пптаи.е изјгдиачси.а старих крунских пеизнонсра 
и питлње иоиластице за иеизионерс у том правцу, 
да уместо дванаест досадашњих iiyTOBaii>a буде 
одобрен двоструки број вожње. 

Што со тиче жслезиичко мреже Дравске бано- 
виис, a o којој ми je част нарочито говорнти, ja 
би био слободаи замолити Господииа Министра, 
да послије извођења онога програма пријоритета 
који ми видимо да (|)11гурира у ануитетима у овом 
буџету, да дође na р.ед железница Св. Јанж—Сев- 
иица. To je спој отприлике 12 километара, a nehe 
mune коштати од 25, иајвише 30 мнлиона ди- 
нара, a који би миого допринео рентабилитету 
и остале железничке мреже. Ту je учињен један 
реигабилитетни рачун од стране иезависпих струч- 
и.ака, који су утв[)дили, да би ова пруга била од- 
iiax реитабнлна. 

/Док у другим крајсвима наступање рентабил- 
ности jpajahe неколико, na можда и десет година. 

Друго питап.е које нас нарочито нптсресује, 
то je да се кочевска железнпца споји са сушач- 
ком пругом. Господо, ту се радн o јавнпм радо- 
вима за један пасиван крај, којн je рапнје могао 
да се исел.ава у Амерпку. Данас те .могућности 
mune пема, na je потребио да се јавппм радовима 
тај крај запослп. Ту нма могућпостп да се раз- 
ипје доста велпка, обилна ппдустрпја, која iie ra- 
раптоватн рентабплптет те пруге, јер цела иде 
кроз шумски предео, у Кочевл>у постоји велпки 
угл.енокоп, тако да je бруто за ту пругу потпуно 
осигурак. 

Господо, ja ne бих могао да улазим еад, у 
оквпру ове расправе, у цео комплекс nnran.a која 
се тичу саобраћаја, али, желео бих да пзв])шпм 
бар пеколико спорадичнпх папомепа. Једпа би се 
одпосила na редукцију возова, која je уследпла и 
у пашој баношшп na заповест Генералпе дирек- 
цпје, и уз пркос протеста од страие облаене Љу- 
бл.апске дирекције, a где су укинути возовп који 
еу били веома фреквептпраип и који су били пот- 
пуно ретчШплпп. Господо, то није пикакиа штед- 
ii,a. Ja бих молпо Господипа Миппстра саобраћа- 
ја, којп je обеКао да he ту наредбу подвргпутп 
ревнзији, да то урадп. Ja му нарочпго екрећем 
цажњу na онај воз, који полазп из Л^ублзане у 0 
часова нзјутра према Крању и који je нмао сврху 
да доведе у творнице name радништво. Обустав- 
л.ап>с овог воза опемогућспо je радпицпма, чији 
број износп око 200—300, долажењс na време у 
творнице na рад. Радппци су тпме пзгубпли једаи 
део својих прихода. (Одобравањс). Оспм тога 
укинута су два воза између Љубл>апе и Цел^а n 
једап којп полазп у 9 сати из Марпбора a други 
који полази у 7,30 часова пз Љубљане, који су 
били вапредпо фреквецтни, ne сзмо на дугачким 
одстојањпма, пего и у локалном саобраћају. Ja 
држим, да редукције не могу да буду дпктованс 
из пеке врсте, ne знам како да се пзразпм, кад 
имамо возпп парк, кад нмамо n (|)[)еквепцпју, ja 
онда ne зпам колико je n шта уште1)епо од такве 
штед||-.е. Ja бпх мпелио да je ова штедња минп- 

мална, na сматрам да треба брпжл>пво проучпти 
io питање и настрјати да се возови, који еу бпли 
фреквентни, поново успоставе. 

Што се тиче наше комерцијалне службе, ja 
бих био слободап препоручпти господипу Мипи- 
етру саобраћаја да убрза радове na pe(j)oi)Mn оп- 
ште класификације ррбе. To je једна тешка и гло- 
мазна ствар, која се већ годппама проучава. Лли 
ми na жалост морамо данас да кажемо, да ми 
joni немамо у том погледу праву југословепску 
копцепцпју, јер ono mro имамо то je компплација 
из предратне Аустроугарске класификације робе, 
која je пшла за сасвпм другим цпљевима, nero 
што данас одговара папшм промеп.еппм привред- 
ним приликама n државпим и политичким интере' 
сима.' 

Ту je потребпа једна преорпјспгацпја n ja 
бих био слободан препоручити, да ес припремни 
радови na томе убрзају, да се mro upe даде мо- 
гућност прпвредним круговпма да допесу своје 
мишл>ење no том питању, na да ми створимо је- 
дну базу, na оспову које lieMo мрћи да прегова- 
рамо кад склапамо тарифпе еавезе, јер данас пам 
овакве везе ne достају. 

Господо, na крају jom nap речи o nonrrn, o 
телеграфу и телефопу. Ова грана службе ocyl>ena 
je била да поднесе пајјаче терете редукцпје. Го- 
сподо, овде се отитло тако далеко да ми дапас 
немамо na многим великпм поштама довол>но 
службепика, да na вре.ме достављају експреспу 
пошту, телеграме и т. д., na због тога користп, 
које би ми привредннци требалп да имамо од no- 
ште, тпх користи пема, него мп од оваквпх ре- 
дукција имамо само штету. Ту ne може вите да 
се ттеди даЛ)е, ако пошта хоће да буде onaj фак- 
тор опште користан у нашој привредп, којп би 
сжа заправо у пачелу требала да буде. Ту треба 
да се промепи систем газдппства, ту треба да се 
нађе могућнрсти да се испод оних стега и веза 
Закона o државнрм рачуноводству слободније 
Kpelie n сама железпичка управа, a парочпто по- 
ттапско-телеграфско-телефопска управа. Јер, го- 
сподо, ако се ту учппе неке мале нпвестпцпје, које 
се одмах рентирају n плаћају, поштапска, парочп- 
то телефонска служба биће у могућности да внше 
зарађује, да Belie прпходе показује n да даје ду- 
пло од онога што данас она даје. To се у првом 
реду тиче абонентских станица. Даџас се мора 
месецима молЈакати да се добије једпа абопептска 
станица у кући, иако onaj који се за то иптере- 
сује и подпоси молбу мора да платп абопмап у 
папред n саму иисталациопу гаксу упапред. Го- 
сподо, ту je формализам строгог Закопа o др- 
жавпом рачуповодству неподношљив, ту on иде 
само na штету иишка прихода који фпскус од те 
струке очекује n ту треба наћи могућности да ее 
та ситуацпја промепи. 

Љубљапа na np. има свега једпу телефопску 
везу са Београдом, премда би она требала пај.ма- 
ibe три и све бп биле повол.по фреквентиране да 
би се амортпзовале у пајкраћем времепу ипвести- 
ције, учињене у ту сврху. Али се каже: Не можемо 
сада, треба najnpe решити круппо питање међуна- 
родппх телефонских каблова. Mu, међутим, са 
овпм кабловнма ne можемо ппкако да дођемо до 
једног дефипитивног решења и ja мпслим, a сад 
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тако и изгледа, да je ово питање за извесно вре- 
ме одложено, и ако je тако, онда треба изградити 
линије за које постоји апсолутна рентабилност. 
Таква je линија Марибор—Загреб. Ту губимо 
дневно најмање 20—30 разговора, којн би нначе 
дали знатан прихрд, и то разговбра само са ма- 
риборске поште, a да и не говорим o међустани- 
цама н o промету изправца Зпгрсба премп Марибору 

Дакле, ja бих укратко желео, кад износим 
ове напомеие, да скреием на све ово пажњу Г. Ми- 
иистру саобраћаја. Ja даље са захвалношћу узи- 
мам на знање ону изјаву, коју je Г. Мииистар (ј)и- 
нансија дао малочас, да he код фађења иових 
ируга водити рачуиа прпеиствено o могућности 
иабавке материјала у земл^и, иарочито код дома- 
lic иидустрнје, да he узимати и давати запослење 
и домаћим творницама, нарочнто код гвожђа и 
гвоздених конструкција и т. д., и осталог потрош- 
ног магеријала. Ja бнх молио Господииа Mmni- 
стра да изволи добронамерно узети у оцсну све 
иапомеие које сам овде изиео и да у томе прапцу 
донесе потребне корнсне одлуке join у току ове 
годиие. (Одобравап.е  и  пл>ескање). 

Потпретседппк Др. Коста ПоповићгИма реч г. 
иародни посланик др. Гавро Санто. 

Др. Гавро Санто: Господо, немојте мн заме- 
рити, али сам убе1)ен, да je потребно да скренем 
пажн>у Господина Мииистра на питање пензиони- 
саних и редуцирапих жељезничара Мађара, чнје 
nHTaibe »ије још дефииитивно pemeiro. Истина je, 
да сам код надлежних стручних референата већ 
чинио потребне иитервеицпје, и ствар je била 
узета у расматрање. II баш данашњи режим je тај, 
који je узео на себе да TO оконча и добронамерно 
примеп>ује. Али због одлагања у прошлости, 
сгвар се дуго вуче, да даљег одлагаиЈа ne трпи, 
јер редуцирани и пензионисаии жељ'езничари су у 
тако очајним прнликама, и ова Влада, која je увек 
показивала своју добру вољу према сиромашни- 
ма, омогућиће да сс њихов случај најхитније и 
поволјНО среди и реши. Молим Господина miimi- 
стра да са добром вољом ово прими и реши. 

Исто тако молим, да оне железничаре који 
имају породицу, a којнма je у данашњим тешким 
приликама једина могуКност опстанка, да буду 
запосленн тамо, где су стално настањени, или 
имају маленог иметка, и где своју децу тколују, 
у колико имају све квалификације и услове за 
службу, да нм се одредн служба са седиштсм у 
сталном месту њиховог становања, и да у та сво- 
ја места буду повраКени. (Живо одобравање). 

Потпретседник Др. Коста Г1оповић:Има реч г. 
народии посланик Miu'baH Рад0Н)1111. 

Миљан Радоњић: Господо народни послани- 
ци, ирло ми je бнло мило чутн, кад сам у Финан- 
сијском одбо[)у чуо од Г. Миинстра саобраћаја 
кад je изјавио, у своме експозеу да je Краљевска 
влада одлучила да помоћу инвестициоиог зајма 
одпочне иеке радове на изградњи жељезница. Не- 
колицина иас упитали смо Г. Министра, a којс he 
то бити жел>езнице, које he се узети као прве 
сада у рад. Одговор je био, да je његов претход- 
ник Г. Мииистар Трифуновн!! још раније учииио 
тај распоред, и да се он и.ега joiu придржава, a 
дал^ o томе онога дана иије ништа рекао, 

Мислио сам, господо, да he бити међу први- 

ма изградља пругс преко Зетске бановине, за 
Подгорицу и Боку Которску. Али, господо, доц- 
није видим и из амандмана, и ипаче, да за сада 
нема ни говора o прузи преко Црпе Горе. Овакав 
иачин и овака небрига за онај крај забол>ела je, 
господо, и мене и моје другове, na нека ми je до- 
звољено да проговорим неколико речи no томе 
пнтан.у и o његовој важности. 

To питање je, господо, изградља Јадранске 
пруге, it све док ne буде овај важпп проблем ре- 
men, остаће оии крајви у истом положају, и у 
истој екоиомској бедн у којој су сада. Сва пома- 
гања и сва давања то he бити помагање na nap- 
чад, и одржавање смо голе душе. Решењем овог 
крупиог проблема Црна Гора и Зетска баповина 
стаће у ред осталих наших покрајнна, n биће ве- 
зани са свима нашим богатим и економским центрима. 

Кад je реч o изградњи Јадранске пруте ja 
зпам, господо, да то пије лако пи просто питање, 
пити пак у даппма добре екопомске ситуације, a 
камо ли у дапаши.с, али дозволнте ми, господо, 
када се радови на нзградњи других нових жељез- 
пица могу обавлЈати и у месгима где cao6pahaJH 
већ постоје, и у крајевима који су много екопом- 
ски сређенији, зашто то ne може да буде и са 
изградњом Јадрапске пруге u у опом потпупо 
одвојепом крају, који je ne само одвојен од свих 
екопомских центара name државе, Beii n од држа- 
ве као целине. A, посподо, примите к зпању више 
важи и јача je духовпа веза постнгпута помоћу 
Земуна и Панчена, изградњом и везом ових мо- 
стоаа и пруга, него да сс одржи хиљаду југосло- 
венских говора и зборова. 

Ладраиска ируга није, господо, повог датума, 
Beh je ona предмет старог расправљања и ипте- 
ресовања. .Ioni за време предратне Краљевине Ср- 
бије, ондашњи политички људи у Србији и срби- 
јапски Парламепти, бавили су се овим врло важ- 
ним државпим проблемом. Mnom политички љу- 
ди у Србији na овом су питању отпочињали своју 
полнтпчку каријеру, али опдашп.е прилике, које 
су свнма вама добро позпатс, нису дозвол:.авале 
да се ово питање оствари, Beh су то бстали лепи 
спови будућности којн су онда бнли самб на об- 
зорју, a остварилн су се тек даном нашег ујелмљења. 

После уједињења Јадрапска пруга je nocra'ia 
предмет општег иптересовања у јавиостп и Пар- 
ламента и тек опда ушла у (1)азу озбиљног проу- 
чаван.а куда да се спроведе и где да изиђе. 

У нашем Парламенту раиије била су, господо, 
подел^еиа мишл>ења, јер je свако знао важност 
Јадрапске железнице и мицао свак на своју стра- 
иу, тако да je због тога долазило до иемнлих 
сцеиа. Најзад су разлози превагнули и духови се 
стишали, да се je нрпстало да се ona пруга про- 
веде преко Црпе Горе за Боку Которску. Допс- 
шен je био за изградњу железпице и закон. Ha- 
прављн je и Блеров зајам, одреТ)ен специјално за 
њепу изградњу. Али прилике које су се после то- 
га развнјале пису ни у колико ишле у прилог 
овог круппог питања — која су свакако била ви- 
iire политичке природе иего ма које друге. Због 
тих и таквих прилика, закоп je престао важити, 
a одустало се je п од првобигне трасе и пришло 
проучавању другим правцем. Блеров зајам се je 
употребио, делом na овај део  пруге од Крал.сиа 
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_за Косовску Митровицу, a ca остатком, и колико 
je тога било, пепознато ми je нашта се je употребио. 

Од онда na до данас, mije било, господо, ни- 
једне Скупштнне где ово питање није било пред- 
мет општег расправљања, и где се није увек тра- 
жило да се приступи изградр^н Јадранске пруге. 

Сећам се да у ранијим наџгам скупштинама, 
a читао сам и из новина, били су стављени приго- 
вори, да ће Јадранска пруга, ако n\io\)c преко Цр- 
nc Горе и Зетске бановине, бити вазда пасивна и 
да iie пд ц.с држава нмати само штете. Говорило 
се je, само да би омаловджили значај ове желез- 
нице и овим правцем, да хоће Крал>евска влада 
да уведе Јадранску пругу у торину овога или оно- 
га Ц1)ногорца. Ови и овакви пригоиори и тежње 
да се правац скреие, појмљиви су из каквих раз- 
лога долазс, али да су и тачнн, то je далеко од 
сваког здравог рачуна. 

Јадранска пруга није, господо, пруга која 
пролази само преко Црне Горе и Зетске банови- 
не, na да се може o њој тако мислити, већ je то 
пруга која би имала да везује, преко Црне Горе, 
једним крајем Јадранско море a другим најбога- 
тије наше крајеве, источну Србију n источни 
Балкан. Ово je, господо, та стара пруга која би 
имала да се веже са опом која долазн са севера и то би 
имала   бити такозвана транс-балканска  жељезниц 

Ha ову пругу при сваком случају, и при сва- 
кој привредиој траси гравитирао би цео извоз и 
чак од далеког ссвера. Према томе и кад не би 
Зетска бановипа, и Цриа Гора имали никаквих 
сировина нити продуката, које би имале да се 
праиспортују овом пругом ona ипак, с обзиром 
иа све изложеио, не би никада била иасивна. Ме- 
ђутим, не стојн такво стање ни код пас тамо, већ 
илпротив јед,на пруга која би излазила иа Јадран 
преко тамошње територије, превозом извесних 
сиропина имала би и од самог тога прилично рада 

Господо, тамошњи крајеви обилују са вели- 
ким, да не речем највећим, комплекснма шума na 
Балкапу. Ове су шуме прастаре n разбацапе no 
гудурама и брдима оног иначе брдовитог преде- 
ла. Чим бп се провела Јадранска пруга или ма 
која друга која бп прошла кроз цептар паше ба- 
новппе за Подгорпцу и Боку Которску прпступи- 
ло би се одмах експлоатацпјп ових шума. Од те 
и такве експлоатације je држава и народ овога 
краја имале би велике користи. Ова корист ne би 
била мемепталпа, јер се зна да експлоатација та- 
ко великих шума ne може да се изврши преко 
noii, већ то иде деценијама na n даље, Наука je 
утврдпла да после рацпортлпе експлоатацпје је- 
дне шуме, свакпх 50 година ona je обновљена и 
бол>а пего када се почела експлоатисати. Према 
томе толики велики комплекси, кад би се то екс- 
плотпсало опако како то захтева модсрпа скс- 
плоатацпја, прираст тих шума давао би сталне 
зараде и тој железници и пароду опога краја. 

Није то експлоатација шума којима обнлују 
ти крајеви, neii тамо има n других услова који 
сс те joni како, у ошптем интересу, могу искори- 
ститп само да има саобраћаја a крји данас леже 
као мртав капнтал. To су, господо, руде које v 
оним крајевима, али нажалост, опет услед непро- 
ходпости, one су пеоткрпвсгге, кад би се имала та 
cpeiui да железппца туда прође n ово прикрпве- 

no благо ne би остало неискоришћено, те и отуда 
та железница имала бп доста посла. 

Црна Гора и Зетска бановпна имају леп број 
водсршх спага које би се ni)ii сваком случају мо- 
гле добро искористити n у погледу електрифика- 
ције саме железппце, што би појефтинило њену 
погопску спагу, a и у погледу отварања мале и 
велике индустрије, mro би све скупа сачињавалр 
једап корпстан npnnoc и за државу и за onaj крај. 

Ова пруга имала би јрш један претежан зна- 
чај, a којп пајбоље зна да цени nama војска, шта 
би све значило једпа таква веза, која би везивала 
источни Балкан преко Црие Горе са Јадранским 
Мој^ем и Боком као највећим нашим пристани- 
ттем na Јадрану, те тим и са свима доминантним 
тачкама na Јадрану. .1едпа таква веза пресекла би 
сваку помисао na ма какве аспирације na Јужну 
Србију, и те крзјеве. Ona би била утук na ма ка- 
кву офанзивну политику наших непријатеља. Ona 
би и ппаче тај духовпо привржен крај најјачег ве- 
зала за државну целппу, кога, помогнутог jom и 
матернјалпо, ne би могло ништа обрватп да по- 
cpne ни под највећим тешкоћама. 

Према свему тта сам пзложио видп се да je 
једпа оваква пруга жива државиа потреба, a ва- 
ппјуће питање опога краја и оваки прпговор да 
бн та пруга била пасивна или je злонамерна из- 
митл>отнна или потпупо непознавање економ- 
ских прилика онога краја и свих других делова 
који бп бнли упућени na ову пругу. 

Mn ћемо, господо, послаппцп, са терпторпје 
Зетске бановппс n од вас и од Крал^евске владе, 
тражити да се приступи изградњи ове пруге и од 
тога пећемо одустати, све допде док пам се 
обратпо ne докаже, како то npe некп дап лепо 
рече за једпо друго питање пеки од говоринка, 
да ова пруга пије потребита n да су друге потре- 
битије n тек овда heiuo одустати од овог закона 
или ради какве личне корпстп, ако одавде и са 
моји друговп, ниједан дан ne би остао овде у 
овом дому ради саме части посланичког мандата 
клн ради какве лпчпс корпсти ако одавдс и са 
овог положаја, ne Cm могао штогод помрћи na- 
роду онога краја који ме je ради тога овде и no- 
слао. (Живо одобравање и буран аплауз). 

Потпрстседиии Др. Авдо Хасанбеговпћ: Има 
реч г. Мшшстар саобраћаја. 

Мииистар caoćpahaja Лазар Радивојевић: Го- 
сподо пародни послапицп, сматрам да сам у да- 
нашп.ем експозеу бацио довол.по светлостп na 
све службе, na рад свих предузећа n свпх адми- 
ппстрацпја у ресору Мтшстарства саобраћаја. 
Сматрао сам као ствар савестп да дам Парламеп- 
ту пупу обаветтеп>а o свпма питањима која га 
песумпЈПво Mopajv интересовати, у толпко npe, 
што je ресор саобраћаја једап од највећих рссо- 
ра n што се у то.ме ресору сконцентришу четири 
маркаптпа државна предузећа и што ресор сао- 
браћаја no својој вредности представља, no вели- 
чини свога буцета, готоио треКину целокупног 
државпог бупета. БлагодареЈш пзвеспим предго- 
ворницима na једпој објективној критици која 
чинп част овоме Парламепту, морам псто тако 
да зажалпм што je пзвеспа стручна критика бпла 
далеко од тога да je била стручна n да одговара 
достојапству ове Kylie.  ,Ја  сам у положају  n  ro- 
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тово сс двоумим да ли уопште, господо, да на ту 
стручну критику одговарам. Ако je једна стручна 
крнтика, ona треба да буде и стварно стручна и 
да базира na фактима, да базира на чињеницама 
и она треба да буде такве природе да Парламенту 
даје једну импресију да je та критика резултат 
изнесиих објектииинх чпњепица, a ис извесног 
расположења или нерасположења. (Гласовн: Тако 
je! Аилауз). Ако je, господо, у Г10ставл.а11,у поје- 
диних траса и бпло каквих педостатака, те се по- 
rpciiiKC ако их нма још сада непрекндпо дају и 
пре грађења исправити. Ако поједине трасе нису 
задовољиле све оне најбитније и иајосновнпје ин- 
тересе које треба једна траса да задовољи, још 
има иуно могућности, пре него mro су и почела 
грађења, да се све то исправи и коригујс. И када 
се на прузи Унској усвојила та траса Книн-Бихаћ, 
a није се усвојила траса Бихаћ-Зрмања, онда не- 
сумњиво да су ту постојали извесни објективни 
разлози који су диктовали да се та траса акцеп- 
тира. И та je траса утвр})ена од свих меродавних 
(1)актора и она се je ироучавала и прбучава, и o 
и>ој се je рсправл.ало, н o мишљењу свих меро- 
давних фактора као по разним гледишти^а во- 
дило се рачуна приликом одлучивап>а o овако је- 
дној важној комуникацији. 

Исто тако поставл.а се питање у дискуснји o 
рентабилитету или пасивиости наших жељезннца. 
Поставл>а се питање са којим je успехом наша ад- 
министрација управљала тим" иашим жељезница- 
ма. ПоставлЈа се питање уколико су експлоата- 
циони методи иа нашим жељезиицама били оправ- 
дани и исправни? 

Ja сам данас дао потребне податке који су 
резултат цифара и резултат реалних чињеница. 
Упоређујући наше жељезнице са инострапим же- 
л>езницама, често сс, господо, пада у извесне гре- 
шке. Немогуће je извесне жељезнице упоређива- 
ти као што су наше где je питање реорганизацијс 
жељезпичког правца питање обпове поједниих 
ируга, где je питање комплетнрања целокушшг са- 
обраћаја као оргаиске целине још нерешено те 
се не може таква жељезница и таква организа- 
ција у свему упоре1>ивати са западом код којих 
та питања нису на дневном реду и која имају 
битне унутрашње проблеме решене, као и цело- 
купну организацију свију главних праваца ликви- 
дирану. Ми смо, господо, пре 10 година, кад смо 
формиралн нашу државу, наследили неколнко же- 
љезничких система, од којих смо донекле изгра- 
дили органску целину и били смо приморани да 
све пруге вежемо у једну жељезничку мрежу, која 
Ке одговарати иашнм националним и државним 
циљевима. За 24 cara ne решавају се тако крупни 
и великн проблеми, јер су нам за то недостајала и 
материјална сретства и вре.ме, да би се наш сао- 
браћај развно са обзнром na иаше културне и еко- 
помске потребе. Али и поред свега тога, успех je 
на жељезницама био несумњив у толико пре, што 
мпога оптерећења експлоатације никад, цифарски 
ne долазе до нзражаја н што су издаци експлоа- 
тације оптерећени извесиим цифрама, које немају 
иикакве везе са том експлоатацијом. Кад бројно 
претставимо све оио што данас чнне жел.езпице, 
a какве и колике корнсти чнии приватним телима 
и друштвима с обзиром па једну националну др- 

жавну акцију, и кад се одвоје инвестиције од екс- 
плоатације, тек онда може да се добије права сли- 
ка, у колико су иаше експлоатационе методе има- 
ле успеха. И порсд тога успеха и рада наших же- 
љезница, треба имати у виду и то, да имамо врло 
неповољне одиосе између двоколосечних пруга 
према једноколосечној прузи, да имамо i)ljaB од- 
иис изме1;у ускога колосека према иормалиом ко- 
лосеку, да имамо рђав однос iii)yre 0.60 према 
осталим пругама жељезничким, и поред свега To- 
ra, за оцеиу рада na жељезницама један човек, 
који xohe стручно да посматра, мора имати у ви- 
ду и карактер појединих траса, и географске при- 
лнке и све остале услове, који утичу на једну екс- 
плоатацију. 1 Ipe свега, господо, ja сматрам за ду- 
жност да подвучем из говора г. Мохорића, који 
je апеловао na г. Министра саобраћаја да се што 
пре изради нова i)o6iia тарифа, нарочито класифи- 
кација роба, јер данашња ие одговара нашим при- 
вредним приликама. Несумњнво, да je садашња 
наша тарифа резултат уннфикације из 1925 год., 
унификацпје за целу нашу жељезничку мрежу, a 
мање je тарифа која одговара иашим прнликама. 
Али, господо, желзезничка админнстрација и са тс 
стране се постарала и израднла једну тарифу, која 
ће за који даи изаћи из штампе и биће дата свима 
прнвредним и меродавпим факторима иа одеиу и 
мишљење. (Буран аплауз). 

Али ми жнвимо у нзузетним приликама и у 
једном изузетном добу. У овим данима кризе ма 
какви тарифии снстеми да се усвоје, они су иеио- 
вољни и тетки, јер готово све желЈезннце света ра- 
де no извесним изузетним тарифама, иидшшдуал- 
ио третирајући случајеве и готово све железничке 
тарифе света престављају један збир изузетака. 
Исто тако и мн морамо да идемо истим путевнма, 
јер je даиас у овим ненормалним приликама тешко 
радити no нзвесним мириодопским принцшшма и 
старнм утвр1>еним путевнма. 

Господо, што се тиче грађења иових пруга, 
док je Дирекција за грађење била у ресору Мини- 
старства грађевина, утврђен je од стране меродав- 
них фактора један приоритетни програм, и na ба- 
зп тога приоритетног арограма, била je извршена 
лицитација за грађење и фииансирање извесних 
пруга. Taj приоритетни програм инсам ja утврдио, 
•iy лнцитацију ннсам ja расписнвао, a исто тако и 
резултат те лицитације комитету министара нисам 
ja предлагао, н кад je Дирекцнја за грађење до- 
шла у надлежност ресора саобраћаја, ja сам имао 
само да извршим једну одлуку Комитета министа- 
pa као ресорни Мшшстар, и да перфектуирам je- 
дно право, које пронзилазн из лицитације. (Пље- 
сак). Te према томе, господо, нема никакве мисти- 
({жкације и баш je било потребно, н ja жалим што 
i. стручњак није унео мало више стручиости у це- 
лу ову ствар, na да се овде, пред парламентарном 
јавношћу, a ne на улнцн, јавно расправе сва ппта- 
ња као и финансијски и технички и општи услови 
грађења, na да ви, као надлежаи форум, добије- 
те једио уверен.е у светлости факата колнко Мини- 
стар саобраћаја греши и у чему и колико има оз- 
бнллгог повода и разлога гласати против буцега 
Мииистарства саобраћаја. (Пљесак). 

Господо, буџет Министарства саобраћаја као 
ii цео буџет, то су многи послаиици и истакли, то 
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je Једна ирста предвиђ^ања, једна врста наде, a го- 
сподо, „нада нема права ни у кога да у Брга н у 
сноје руке!". (Буран пљесак). 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбегови!!: Пре- 
лазимо na гласање буџета Мипистарства саобраћаја. 
Гласаће се na обичајени начин седењем и устајањем. 

За оцпм je Народна скупштнна, гласајући се- 
дењем и устаја»Јем o свакој појединој партијп у 
смислу чл. 102 Устава и чл. 67 Зак. o посл. реду 
у Народној скуиштини, примила буџст Министар- 
ства саобраћаја у појединосгима. XI раздео од 
парт. 688 до 728 н Б. Саобраћајна иривредиа пре- 
дузећа 1 од партије 1 до 33, Управе Државних 
железннца од партнје 1 до 2 н предлог буџета рас- 
хода и прихода Дирекције речне пловидбе од пар- 
тије 1 до 12 и Поштанско-телеграфско-телефонска 
служба од партије 1 до .'55a и буџет Поштанске 
штедиоиице са филијалама од партије 1 до 5. 

Потпретседник Др. Авдо Хасанбеговн!!: Огла- 
шујем да je буџег Министарства примљен у поје- 
диностима. Ирелазнмо на буџет Ммнистарствл по- 
љопривреде. Реч има Г. Министар пољопри^реде. 

Мипистар пољопрпвредс Јурај Деметровић: 
Господо народпи посланици, улазећи у расправу 
пољопривредпор буџета, морамо пре свога бацити 
једаи поглед na општу привјЈедпу ситуацију у свс- 
ту, од које зависимо и ми у пуној мери. Јер, ма 
колико постојала тсжња за изолацнјом и аутар- 
хијом у поједшшм земљпма, нпак je неоспориа ме- 
ђусобиа зависност у светској привреди, из које се 
не може нико потпуно искључиги. 

Истина, принцип слободие међународне раз- 
мене добара претрпео je свој слом. Свака се зем- 
л>а бранн и заштићује како може и зна. Траже се 
решења која се још ne налазе. Стање je болесио. 
Економски експерти Друштва Народа предви^ају 
у своме извештају од прошле године међународно 
картелисашс иидустрије као сретство за стабили- 
зацију ипдустријске производн>е и цеиа индустриј- 
ских артикала. Слични покушаји пол.оприврсдних 
земаља да се створи међународни картел произво- 
1)ача пшеппце у циљу обезбе1)е11>а реитабилне цене 
за пшеиицу, нисуна жалостуспслии ЈЈопдопска копфе 
репцпја у мају прошлс годиве остала je безрезултата 

Искрсавају идеје o царинским унијама и ре- 
гноналним споразумима уз искл>учење трећих. 
Расправл^а се o Европској упији, a међутим пре- 
лази и Енглеска, класична землЈа. слободнс трго- 
вине, на режим индустријског, и ima више, и аг- 
рарног протекционизма. Клаузулу највећег по- 
влашћења заме11)ују контигенти и преференцијали. 
Стара формула либералне школс o слободној игри 
економских снага припада прошости. Једном реч- 
ју, цео je либерални систеМ дошао у крнзу. Због 
тога je неповерење. Свуда се предузимају одбраи- 
бена сретства. Стаи.е je као да се свет налази у 
екопомском рату, пз ко]егсејошнеможе данађеизлаз 

Мпоги теоретичари држе да je наступила кри- 
за и самог капиталистичког система производп.с. 
Несумнлшо, извесна његова трансформација je у 
току. Тражи се планска привреда место анархичпе 
кли иидивидуалнстмчке. У сваком случају интер- 
венцнја државе постаје чешћа и јача, Држава пре- 
узима во1)Ство у економској политици у опсегу, 
како се то до пред коју годииу није могло ни за- 
мислити. Привредиа диктатура као привремена ме- 

ра mije luime иишта пеобичпо ни у земљама нео- 
спорно демократским. 

Време у коме жнвимо, несумњиво je нитересант- 
ио за економисте и социологе, али je оно н иаи- 
редно тешко за иарод н државу. У таквим вре- 
N'cmiMa потребна je, пре свега и изнад свега, tipa- 
вилна оријептација у привредној политици. Тре- 
ба зиатн ilira се xolie и како да се то постигне. 
Треба имати плана и одлучности да ее n.iaii cripo- 
веде, ииаче je иеуспех сигуран. Ko нема плана и 
одлучности, 6niie прегажен као и у рату. 

Само, да одмах кажем, привредиа ситуација 
Југославије, иако je тешка, није такб тешка, kap 
у многим другим државама. Mu имамо шанее да 
из садашње кризе изиђемо много лакше него дру- 
ги. Потребан je само смишлЈен рад и добра вољц 
свих грађана и нада све дух народие солидарно- 
сти, као најконструктивнији елеменат у оваквој кризи. 

Огиита аољопривредна криза јавља се и у на- 
luoj земљи као и у целом свету у овој годиии, у 
много акутнијем облику и у много јачим размера- 
ма него што je то икада до сада био случај. Она 
се ne само продужава, него се још и пооигграва 
услед опште привредне и финансијске кризе у 
свету и услед неуравнотежеиости у производњи и 
потрошњи пољопривредних производа и услед пе- 
сразмера у цеиама пољрпривредних и индустриј- 
ci<iix пропзвода, потребнпх сељаку за живот и рад и 
напокои услед сне веђегпрртекционизма и аутаркизма. 

Ta криза добија код нас нарочитог изражаја 
у тешком пласнрању пољопривредних прризвода, 
како иа иностраним тако и на унутрашњих нашим 
тржиштима, -и у невсроватно ннским ценама пољо- 
аривредиих производа. Њеие последице све се чи- 
uie и више испољавају у општем осиромашавању 
нашег сељачког народа, и у свима даљим после- 
^ицама, које то оснромашавање најмногобрбјни- 
jer дела нашега стаиовништва за собом повлачи: 
као смањење куповие мрћи и услед тога опадање 
потрошње индустријских и заиатскнх производа, 
тешко одговарање својнм обавезама, плаћању ио- 
реза и дугова, и стога појачано задуживање:, вра- 
ћање од нов'чане привреде натуралној, na према 
томе и примитивнијем животу и раду, снижење 
живртног стапдарда и т. д. 

Из овако тешке ситуације у пољопривреди, 
теже него што je икада у прошлости била, не мо- 
же се изаћи брзо и, да тако кажем, преко ноћи. 
Потребни су многи напори, na да наступи најпре 
алакшање, a затим и преокрет на бол.е. Решење 
11[)облема указује се у два правца: организација 
иол.опривредне 11роизвод11>е с једне страие, и ОрЈ 

ганизација продаје пољопривредних производа с 
друге стране. A то су два необично тешка задат- 
ка na чпјем решењу морамо раднти. Свакако за 
државе увозпице пољопривредних пропзвода про- 
блем органпзацпје производње и организације 
продаје пољопрпвредппх производа много je јед- 
ноставнији, јер свекодика пропзводња увозпичке 
државе налази прође na властптом тржишту и ona 
може царппском заштитом обезбедпти рентабили- 
тет својим пољопривредницима, Сарвим je обрпут 
случај код држаиа пзвозппца пољопривредних 
производа, код крјих целокуппа економија заиисп 
од пзвоза њихових пол.опрпвредппх производа, 
n за које je стап.е na ме1)ународпом тржишту од 
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пресудног утицаја. Ту je и решење горњих про- 
блема скопчани са иеобичио меликим тешкоћгама. 

Будн како да je тешко решење горњих про- 
блема, пољопривредна политика наше земље мо- 
pa бити управљена тако, да се заустаии дал>е си- 
ромашење нашег пољопривредника, те да on не 
упропасти сав свој капитал — земљу, на kojoj жи- 
ви, него да се припреми како би могао савлађи- 
вати тешкоће na које наилази. У тој борби за on- 
станак мора му се пружити сва могућа потпора — 
једиом речи мора се учинити све да би му се ио- 
могло. (Одобравање и аплауз). 

Пре свега, морамо имати израђен плап наше 
пољопривредне производње. Пољопривредни план 
мора да обухвати све гранс name иолЈОпривреде, 
и то с обзиом на прилике појединих рејона и мо- 
[•ућности спољне трговине, као и с обзиром на у- 
нутрашње потребе државе. C тим у всзи je и по- 
1ребна организација и реорганизација пољопри- 
вредних наших установа. 

Намеће нам се дакле као императив преори- 
јентација пол»опривредне производње. 

Пред чињеницом, да се од неколнко година 
овамо смањује наш нзвоз и по тонажн и no вред- 
ности извезених прљопривредних производа, као 
и с обзиром na то што мпоге милијоне дајемо ино- 
стваиству за оне ползопривредпе производе, које 
можемо у иашој земљи производити, наша полјо- 
привредна полнтнка, мора бити политика првећа- 
u.a и побољшања пољодривредних производа уоп- 
ште, BOAeliii ипак прн гоме рачуна да се јаче по- 
могне пpoизвoдlba оних пољопривредних грана, 
које су мање погођене кризом, односно чији про- 
изводи иалазе лакше и уносиије iipol;c na страним 
тржиштима, као и да се створе повољне погодбе 
за оне пољопривредне гране, чије производе уво- 
знмо из инострапства. 

У доба нормалне прође наш земљорадннк био 
je задовољан са прођом. У главном je водио бри- 
ry за производн>у пшеннце и кукуруза, те je био 
задовољан са једним приходом иа пр. код пше- 
нице за време од 1920—1930 године од 10.4 мц. 
по ха, a у исто време je иа пр. нндустрнјска Ау- 
стрнја дотерала на 13.4 мц. по ха, a Немачка на 
18,8 мц. lio томе се види, колнки нас још nocao 
чека, да достигнемо onaj принос no ха, који имају 
друге напредније земље. 

Морам рећи, да писам за снижење сијаша no- 
вршппа житарица у нашој земљи због тога, mro 
знамо, како су жегве несталне, a у осталом то je глав- 
вн приход нашег ситног српственика, земљорадника. 

Мпого веКу улогу од бил.пе производње игра 
сточна у пашој држави, што се впдц већ и из ци- 
фара у извозпој статистици. 

Иако у поједине пределе паше државе већ око 
40 годпна увађамо племените пасмине, то ипак 
сточарски 1)ад пије био толико сређен, да бп /ta- 
nac могли бити задовољни са квалитетом, напро- 
тив морамо копстатовати, да нам дапас конкури- 
шу na светском гржишту државе, које су истом 
пре кратког времепа почсле оплемсњпвањем сво- 
јих пасмина, Крај трга морамо признати, да наше 
сточарство и бројчано ne напредује, већ je насту- 
ппла извесна депекорација, којој морамо тражити 
узрок у првом реду у сточним ззразама. Ако pa- 
чупамо  губитак  од сточнпх  зараза  само  са  30/о, 

онда on у суми пзпосп годишње 600 мнлиопа дм- 
нара крај сточне главнице у вреднопи од 20 ми- 
..ијарди. Али ja се бојнм, да су ти губитци још 
много већи. (Гласови: Тако je). 

У погледу унапређе№а сточарства je nocao о- 
громан, који морамо да обавимо. Разумпом opra- 
низацијом и рајонизацијом пољопривредне npo- 
изводп.е треба да оживотворнмо једап плап у го- 
сподарењу, да увеКамо разполикост производпих 
грана, крај типизирања пропзвода и крај дизања 
кналнтета. A трсба подупрети и сваку приватиу иии- 
цијативу у том смеру, ii парочито задружие покрете, 
који имају за цилј биЛ)у пронзводи.у и бил.у приђу. 

C обзиром што воћарска прризводња прет- 
ставл.а још једну врло слабу ставку у нашем из- 
возу, (пи 5ll/o за последњих 10 годииа), UITO су 
природпе погодбе код нас за све врсте воћа нео- 
бичио повољне, као и најзад што воћни производи 
могу да нађу прођу услеД jom релативно малс 
светске воћарске производње и кесигурних берби 
воћа, које више него друго бил>е, подлежи атмо- 
сферскнм утпцајима, мора се пастојати и разда- 
вањем садница разних врста воћа no јефтнној 
цепп и приређивањем течајева и предавања уз 
практичне демонстрације, и разним другим срет- 
ствима, да се воћарска производња појача у мно- 
го већим размерама, негр штр je то данас случај. 

Господо, желео бих o випоградарству тако- 
ђер да кажем пеколнко речи и да укажем na из- 
веспу појаву код иас, a та резултира из овога: 

У пашој државп има 1/0.000 ха випограда са 
једпом милијардом чокота; од тога je 22.000 ха 
заса^епо хпбрпдама, лозом која директно роди, 
са 160 мнлиопа чокота. Впше пего у ма којој дру- 
roj земљи на свету има хибрида у пашој држави. 
Пропзводња годишње изпоси 4 милиона хл.; са- 
ма производња вина од хибрида рачуиа се пајма- 
ње са 600 хиљада хл. 

Интересантни су подаци у том погледу, како 
стојимо no баповипама, али ne желим да вас с 
тиме замара, само морам да кажем, да na првом 
месту што се тиче хибрн^а стојн Савска, затнм 
Дупавска, Дравска и Моравска баповипа. Врло ма- 
ло Дрппска и Врбаска Оаповииа, пезнатпо Зетска 
и Вардарска бановипа, a Примбрска ништа. 

A код тога треба да укажем na једпу чиње- 
пнцу, једап пример са Далмацпјом, где je данас 
најтежа випска криза. Ту можете видети усред ле- 
та na пијаци столпо смедеревско ррожђе. Kao што 
je сељак у другим крајевима сејао кукуруз и пше- 
ппцу, јер je то било пајједпоставпије крај повољ- 
них цепа, псто тако n сељак у Далмацији гајио je 
само лозу, која he му дати одговарајућн кваптум 
випа и коje he одмах да прода, a сада пема довољ- 
no столпога грожђа. To je nam старп грех, којп 
je учињеп и морамо да га исправљамо, алн у по- 
љопрпвреди као што зпате, пема паглпх скокова. 

Важне ставке у пашем увозу сачпњавају уља- 
ни плодови, разпо воће и noBplie и т. д. Увозимо 
и пивски јечам, a раније смо ra производили и из- 
возилп na светску ппјацу као засебпу марку. Мо- 
рају се учинити nanopn и створити повол>11е по- 
годбс, a парочито за пеке од п.их увести поволјну 
заштиту, да би се ти производп код нас пронзво- 
дилн у Belioj количини, и да би својим квалите- 
том и временом када се доносе na   тржиште задо- 
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вољиле потребе иаших потрошача, како би сс 
сман.ио fbnxoi! уноз, у трлико пре, штр за 11>нхову 
производ11>у постоје поволјИс и тереиске и климат- 
ске погодбе у iiaiuoj земљи. 

Повећањем сточарске квалитетне 11роизвод1ве 
знатно би се доприиело ублажењу житарске кри- 
зе, повећањем воћарске 11роизвод11>е створила би 
со за пољбпривредника иова врела прихода, док 
би се снажнијим развићем оних пољоиривредних. 
грана чије пронзводс увозимо из иностранства у- 
MaFhHo наш увоз, те за толико поправио наш гргО- 
вииски билаис. 

Међутим, трговннска политика поједииих др- 
жава, a нарочнто држава увозиица 110л.опривред- 
них производа, развија се како сам већ рекао, из 
дана у дан не у смислу да се олакшају, него иа- 
против да се отежају измене размих производа ме- 
ђународних, у смислу да се те државе све внше за- 
творе у својим сбпственим границама, да се изо- 
лују од света и да се принуде да живе од свбје 
властите производње. Од слободне трговнне про- 
лази се све више и више на контингентирану трго- 
вину, и од контиигентиране трговнне иде се посте- 
иено правој аутархији. 

Тржиште пољопривердних производа у зем- 
љама увозницама нијс више слободно. Приступ 
пољопривредиих производа из пољопривредних 
земаља до њих, постао je врло отежан п наш из- 
воз пољопривредних производа јако одмерен и 
редуцираи. Никада то тржиште иије било неста- 
билније и неизвесније него сада, те и ту треба 
тражити узроке нерсдовне поиуде, упорне и уби- 
тачне конкуреиције и до сада незашмћеног пада 
цена пол>опривредних производа. A тржиште je 
међутим најснажнији покрстач пољопривредне 
производ»>е, a квантнтатнвпо и квалитативно, a од 
цеиа пољопривредних производа зависи у крајњој 
линијн просперитет и благостање сеоског стаиов- 
ништва, нарочито у земљама у којима je пољопри- 
вреда главио занимање, као што je то случај са 
пашом земљом. 

Како да се прошире тржншта наших пол>опри- 
вредних производа у увозничким државама, где 
се она све више ивише сужавају, како да се по- 
стигну болЈе цене нашим пољопрнвредиим иронзво- 
дима? To су данас н најактуелнија, али у нсто време 
и најтежа питан>а наше пољопривредне политнке. 

Прво питаље не може се друкчије решити 
него ме1)ународ110м сарад1вом, ближом економском 
сарадњом између држава са разноврсном структу- 
ром, или путем umpe сарадње европских држава 
скупа узевши (европска уннја) и добијањем пре- 
фереНцијала за полЈОпривредне производе европ- 
ског порекла на европском тржишту према произ- 
водима из прекоокеаискнх земаља. 

1 fama je држава ступила у сарадњу са другим 
пољопрнвредшш земљама средње и нсточне Евро- 
ие, да би удруженом акцијом лакше дошла до што 
11овол.нијег решења трга питања. Програм рада и 
тежн.и те сарадње може се свести у главном на 
четири тачке: 

Прво, да се протири европско тржиште про- 
нзводиМа из пољопривредиих земаља среди.е и 
источне Европе, које се услед разиих администра- 
тивних и законодавиих мера све више и више су- 
жава и да се отклањају све сметње, које се постав- 
љају извозу пољопривредиих производа из земаља 

средње н источне Европе, како би се он под истим 
погодбама обавл>ао као пгго се и страни ипдустри- 
ски производи увозе у те земље; 

2) да се поправе цене пол>опривредним про- 
изводима добија11>ем царннског преференцијалв 
за пољопривредие производе европског порекла 
на европском тржишту, према арекоокеанским зе- 
мља.ма и рациопалнзацијом извоза пољопрнвред- 
пих производа из земаља средн.е И источне Европе 

3) да се снабду пол.опривредници средње и 
источне Европе, сиромашни кагшталом, јефтиним 
пољопривредиим кредитом, чија бн каматна стопа 
одговарала рентабилитету иол.ске привреде и који 
би био организован на ме1)ународној  основи; 

4) да заузимају један став у свима међународ- 
ним конференцијама, na крјима се расправљају 
питања, која имају везе са пољопривредом и за- 
једничком акцијои да штите и бране интересе no- 
љопривредпих земаља  средиуе  и  источне Европе. 

Господо, успех тога рада огледа се у једиој 
конвенцији o ме1)ународном друштву за полјОП!)!!- 
вредни хипотекарни кредит, која iie бити скоро 
поднета на рат11(|)икацију Народиом претставпи- 
штву, a постигнут je такође усиех и у преферен- 
цијалним царннама. 

Нема сумње да повољио склопљеним уговори- 
ма, траиспортним олакшицама, премнјама, a нарр- 
чито смишљеним и рационалним субвенционира- 
њем извоза и извозинка 110л>опрвредиих произво- 
да радн изналал^ења нових, удаљених и до сада 
мало познатих тржишта, може се знатно учинити 
за ублажење кризе извоза полуОпривредних про- 
извода. Али нада све je потребна добра оргаииза- 
ција нзвоза. Таква организација, пре.ма закључку 
последрве конференције аграрних земаља, прет- 
ставља претходну погодбу и за двако међународ- 
no ре1улисање нзвоза, a да и ие говорим o потре- 
би споразума с другнм извозничким земљама, због 
уклањања конкуренције, одиосно због спречавања 
да се ме1)усобиом ко.нкуренцијом ие обарају цепе. 
A бнло je тога, да je оваква конкурепција обара- 
ла цене и нспод паритета светских цена. 

Организацпја продаје пољопривредних про- 
нзвода најидеалније дала бн се извести на основу 
удруживаља пољопривредника на селу у задруге. 
Но док се не може постићи циљ na тај начин, мора 
се прнбегавати н другим методама организације 
продаје. Ме1)утим се мора помагати развиће и рад 
тако ззаних продуктивних задруга no врстама no- 
љопривредних производа као: сточарске, млекар- 
ске, воћарске, живинарске, улЈарске, винарске, ја- 
јарске и т. д. задруге за заједннчку припремуј пре- 
раду и продају тих производа, те би се преко њих 
дошло до већих група помоћу којих би пољопри- 
вредник Morao- остварити ие само веће уштеде у 
припремн, прерадп и продаји пољопривредних 
пронзвода — a зна се, већ колико силне губитке 
подноси пољопривредник од иеекономске продаје 
својнх производа — него и постизавати праве и 
пуие цене за продате пОл»опривредне  производе. 

Нема сумње да удружииање пољопривредни- 
ка, нарочнто за заједничку ирипрему, пр.ераду и 
продају пол.опрнвредних производа, иде веома 
споро с обзиром na то, што пољопривредник те- 
шко испушта пољопривредпе производе нз својих 
руку, сматрајући да их увек сам може пајбоље 
спремнти, прерадити или продати. Међутим карак- 
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теристично je, да je пољопривредна криза допри- 
нела знатној промени у менталитету сељака, који и 
сам данас гледа једини спас у удруживању, na се 
тиме можс у осталом објаснити снажан полет, KO- 
JU се показује од иајскоријег времеиа у осшшању 
задруга за заједничку прераду n продају пољо- 
привредних производа. 

Према податцима Главног Задружног савеза у 
1930 годипн број Задруга у целој нашој држави 
износио je 7.130; он je од 1928 године порастао 
за 1.701 задругу. Број задругара у тнм задругама 
износио je исте те 1930 год. 806.809; он je од 1928 
године порастао за 224.349 задругара. 

Пољопривредна криза и ако пегативно утиче 
на жнвот и рад пољопривредника, у задругарству 
je, као што се из горњих цифара може цеиити, 
дала врло позитивне резултате. Такво je стање за- 
другарства у бројном погледу било у 1930 r., a ве- 
рујем и ако још подаци нису сређени, да je у 1931 
години баш услед поопривредне кризе број за- 
друга још више порастао 

У 1930 години било je од свих 2,724.239 дома- 
ћина у пашој земљи удружено у задругама 29,6% 
ОД свих домаНинстава. 

По врстама задруга било je у 1930 години: 
кредитних задруга 4.423 
набавио продајних и коисумних задруга 1.173 
млекарских и сирарских задруга 161 
рззних осталих производиих задруга 99 
станбепих и грађевинских задруга 82 
сточарских и селекционих задруга 191 
здравсгвених задруга 68 
рибарских и рибарско спужварских задруга 39 
виноградско-вннарских задруга 60 
уљарских задруга 19 
рузмаринских задруга 10 
житарских задруга 28 
живииарских задруга 1 j 
задруга за заједннчко искоришћавање  и па- 

бавку справа н машииа 59 
пашњачких задруга 13 
пчеларских задруга 7 
свих осталих задруга 687 

Од највећег су интереса кредитие задруге, јер 
су оне у осталом и најмногобројније, те н сачи- 
и^авају главни стожер натег задругарства. 

Креднтне задруге црпе главиа сретства за да- 
вање позајмица из својих властитих сретстава 
(удела н резервних фопдова) a понајпре и најви- 
uie из штедње. 

Висина штедње, односно штедних улога, ко- 
јима су располагале кредитне задруге концем 1929 
године, веома je различна.од једне покрајине до 
друге, na према томе и висина кредита, које су 
оне издале. 

Тако у Словепији било je штедње у кредит- 
иим задругама укупно 1.888,836.118,59 динара — 
a пада на једног задругара 9.744,20 дин. Из те 
суме издато je позајмица задругарима 1 милијарду 
420,798.131,98 — a отпада иа једног задругара 
7.329.67 дин. 

У предратној Србијн било је.од кредитира- 
лих задруга на штедњи крајем 1929 годнне укуп- 
но 46,300.240,87 дии. — a отпада на једног задру- 
rapa 560,26 дин. Из те суме издато je позајмица 
укупно 159,845.650,85 дин. a отпада на једног за- 
другара 560,26 диц. Из те суме издато je позај- 

мица укупно 159.845.650,85 дин. a отпада иа једног 
задругара 1.934,22 аии. 

У предратној Босни и Херцеговини било je 
.чод кредитних задруга na штедњи крајем 1929 
год. укупно 12,615.345,37 дин., a отпада na једног 
задругара 375,53 дин. Из те суме нздато je по- 
зајмнца задругарима укупно 34,251.278,19 дин., a 
отпада иа једног задругара 1.019,60 дин. 

У предратиој Далмацији било je код кредчт- 
них задруга иа штедњи крајем 1929 године укуп- 
но 96,783.092,41 дин. a отпада на једног задруга- 
ра 2.618,59 дии. Из те суме издато je позајмпца 
задругарима укупно 51,561.333,20 днн. a отпада на 
једног задругара 1.395,06 дин. 

У предратној Хрватској, Славоннји и Војво- 
дини било je код креднтних задруга на штсди.и 
крајем 1929' год. укуппо 294,204.902,82 дин., a от- 
пада на једног задругара 2.895.95 дин. Из те суме 
издато je позајмнцазадругаримаукупно 341,296.308.64 
дин„ a отпада на једиог задругара 3.359.48 дин. 

У Јужној Србији било je код Кредитне задру- 
ге иа штедњи крајем 1929 год. укупно 587.663,65 
дин. a отпада на једног задругара 31 дин. Из те 
суме издато je позајмица задругарима укуино 
50,846.623,68 дин., a отпада иа једног задругара 
2.682.35 дии. 

Kao mro се из овог прегледа види, код неких 
кредитаих задруга расположива сретства од штед- 
и,е, као што je то случај нарочито код словеначкнх 
кредитних задруга, претнчу преко издатих позај- 
мица тако, да се вишак (468 милнона дииара) пла- 
сира у друге установе (банке, индустрнјска пре- 
дузећа н т. д.) док код других кредитних задруга, 
као што je то случај у свима осталим покрајннама 
осим Далмацнје, расположива сретства од штедње 
кредитних задруга, нису довољна да покрију по- 
требе у позајмицама за износ од 230 милиона дни. 

AKO се узме у обзир да властита средства (у- 
дели и фондови) савеза и штедња код њих износе 
око 400 милиона динара, a властита сретства кре- 
дитиих задруга око 2.286 милиона, онда укупна 
расположива сума савеза и креднтннх задруга за- 
једно са штедњом износи око 2.686 милиона днп. 

Јсдаи од разлога велике заосталости н суви- 
iiio спором прелазу из натуралне у новчаиу при- 
вреду name пољске привреде, вал>а тражити и у 
слабом искоришћавању и релатнвно незнатном 
служен.у (na супрог трговнни, иидустрнјн и за- 
натству) кредитом за развијан.е и поболлиап.е по- 
л>опривредне 11роизводн>е. Међутим у вези са тим 
кскорићавањем исраздвојно je везано веће про- 
свећиваље и васпитање пол>опривредника, како би 
креднт доиста и послужно развоју и иапретку пол.- 
ске привреде a ne упропашћаваљу самих пол^опривред- 
ника. — разумесеу иормалиим економским прнликама. 

У даиаш11>е време пол>опривредне крнзе кре- 
дит подешеи погодбама пољске привреде н пол^о- 
привредника, једаи je од најважнијих чинилаца за 
иојевтињавање полЈОпривредне производље и за 
успешно конкурисање у продаји пољопривредиих 
пронзвода иа страним тржиштима. 

Највећу услугу у подели пол>опривред110г кре- 
днта чиниле су и чине земл.орадничке задруге. 
(Пл.ескан.е); али сретства овнх устаиова скупа 
узевши у обзир, да уједно нису довољна да одго- 
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воре потрсбама у пољопрнвредном кредиту, које 
се и данас истичу. 

Створена je Привилегована Аграрна Банка, да 
послужи као финансијер задружним кредитиим 
установама и тиме појача њихОве изворе за поде- 
лу кредита побпривердницима. Она je знатно до- 
принела појевтињавању пол.опривредног кредита и 
корнсио вршила и врши своју улогу од свог заснивања. 

Ме1)утим реитабилитет пол>ске привреде je 
услед пада цеиа толико опао, да камата no коју 
се даје пол.опривреднн кредит како из задружних 
установа, тако и из Привнлеговане Аграрие банке 
не стоји више у сразмери са њиме, тако, да заду- 
жен>е полЈОпривредника бивају све већа. 

Наши напори морају бити управљсии на то, 
да се омогу1ш и олакит пајшнрим слојевима na- 
mer сел.ачког народа служеп.е пољолривредшш 
кредитом, да тај кредит буде донста и подешен 
погодбама пол>ске привреде (Пљескан.е) и пол>о- 
привредника н најзад, да се камата код тога кре- 
дита доведе у бољу хармонију са реитабилитетом 
110л>ске привреде. (Пљеска|1,с). 

У данашн.е време 110л>011рнвредие крнзе наши 
напори морају бити у'прав#>ени na то, да од пол>о- 
привредпика стварамо ИЗграђену лпчност, човека 
од рада и иницијативе, који he се знати, умети и 
хтети користитп напретцнма пауке и техпике н са- 
времепим и рацпопалним радом, na iie ne само лак- 
ше изаћи из К1)пзе, него ће користити и себи и дру- 
штву у коме живи. 

Човек je raj којп rionpaBJt>a землзу, да би ona 
впше дала, који управља и ,бил>ком и животип.ом, 
те да би извукао пз п,их и Behe и бол>е n бил)пе 
n животт^ске пропзводе; једпом речи, човек je 
тај, који изводп н техпичку експлоатацпју n еко- 
помску оргапизаппју свога имања. И да бп on с 
успехом могао да испупн свој задатак, своју уло- 
ry у полз-опрнвредпој производм.п са највећом ко- 
ристи и за себе и за друштво, on мора да je при- 
премЛ)ен за свој посао, да му je дорастао. 

Школа je та која na првом месту поправл.а 
човека, која га припрема за пољопривредно запи- 
маше, ко j a од њега ствара јаку и просвећепу је- 
дипку, квалпфиковапу, способпу и за Beliy и за 
бољу и за савршепнју пол>опривредпу производ- 
њу. Потреба за читавим једним системом најраз- 
поврсппје пол.опривредпе наставе и за мужеве n 
за жепе и децу, једпом речју за све продуктпвне 
снаге на селу, пнкад се више није осећала него дамас. 

Број пољопривредппка који излазп пз свих 
наших пол>опрпвредпих школа, изпоси тек неколи- 
ко стотппа младића, јер једпа школа долазп тек 
на око 500.000 стаповпика. 

Изградп.а већег броја пол>опривредпих шко- 
ла разних облпка и степепа, њихова čk№a адапта- 
цкја потребама сеоскаг жнвота и рада, н п>ихова 
ефикаснија служба пол>ској прпвредп и пољопри- 
вреднпку, то морају бпти будуће смернице паше 
политике пољопрпвредае паставе n поЛ)Опрпвред- 
ног васпитања. (Пљескап.е). 

Дапас у nainoj држави има два г10л>ог1ривред- 
на (1)акултета na којпма се школује 392 ђака, 3 
средп>е пол>опрпврсдпе школе na којпма се шко- 
лује 331 ђак И 26 ппжпх 110л>опривредпих школа 
разних облика, na којпма се школује 1.195 ђака, 
ne рачупајућп ту разповрспе кратке течајеве, који 

пижих и 793 пародпих 
четири средње и 7 нн- 

се било у разним полЈОпрпвредпнм заводима, би- 
ло прн расадаицима или селима (као зимске полјО- 
прпвредпе школе) оргапизују. 

Колпко смо у том погледу заосталп, показаће 
пајбол)е ynopel)en.e ca Чехословачком. Тако na 
пример Чехословачка има 3 пољопривредна (1)а- 
култета, 15 средњпх, 208 
пол>опривредппх школа n 
жнх шумарскпх школа. 

Господо, 110ставл>а се код nac једно пптање, 
које je од пресудпе важности, пптање, којим ће- 
мо путем да пођемо, хоћемо ли да водпмо произ- 
вођачку или потрошачку политику. Ja то питање 
постављам парочпто због тога што сам запазио 
извеспа мишл^еп^!, na која мислим да je потребпо 
да се обазремо и да водимо рачуна o тпм распо- 
ложењима. 

Господо, све земл>е воде полптнку производ- 
n>e, прбизвођачку политику. Била je тако pehu je- 
дна једина земљд до недавно, која се руководила 
впше интересима потрошача. Водпла je политику 
појефтињавања цена или бол^е pehu искоргаићи- 
вања јефтиних цепа na оспову свога трговинског 
спстема засповапог na слободпој трговипи. To je 
Епглеска, али je n ona недавно напустила тај си- 
стем, да бп заштптпом царппом обезбсдила своје- 
му произво1)ачу ,бољу егзистенцију. 

Господо, у вези с тп.мс ja hy да тангирам је- 
дно ппташе, a то je питање цепа пшеници, како 
су се one развнјале у прошлој годипп n сада. 

Пред почетак пове кампаше прошле године 
ми смо имали цену пшепици OKO 200 дипара. Тада 
je паритет према светској цспи код нас изпосио 
95 динара. Рачупало се с тнме да he те цене знат- 
no пасти. И колико се сећате, a и у повинама je 
било забележепо, да je na пр. Румуннја извозила 
пшепицу уз цену од 50 дипара. To су биле пер- 
спективе опда, кад се раснрављало питање, какву 
политнку у тој области прнвреде треба да ми водимо. 

Господо, xohy да укажем na ову чињеницу. 
У Аустрији, која ннје пољопривредна земл^а, пше- 
ница квалитета Тиса кошта данас 280 динара. ^v- 
стријску пшепицу продаје полЈОпривредпик за 2G4 
дипара. У Немачкој пснврпривредник добива за 
квинтал пшепнце 340 динара, у Италијп добива 
пол>опрнвредпик за мет. цепт пшеннце 340 дина- 
ра, у Ма1)арској поЛ)Опривредпик добива за мет. 
цепт пшепице 180—200 динара, у Фрапцуској до- 
бива пол.опривредпик за мет. цепт тпенице 350 
дипара, у Чехословачкој добива ползопривредник 
за мет. цепт пшепице 260 динара. 

Видите господо, xohy само то напоменути, да 
neocnopno увозпичке земл^е за пшеницу воде no- 
лнтику рептабплитета за свога произвођача. Нема- 
чка са толико милиона незапослепих радпика, ко- 
ја увози 20,000.000 квиптала пшенице, води поли- 
тику цене од 340 динара, да бп прризвођачима 
обезбедила егзистепцију. 

Господо, то je сасвим оправдапо. Ако узмсмо 
у о.бзир како се развнјала привредпа криза, опда 
ћемо видети ово. Најпрс су пале цене снровипа. 
Услед тога 11роизво!)ач сировипа — a ме1)у љима 
се рачупа и жнто — je осиромашио, изгубио je 
куповпу снагу и пије престављао потрошача спо- 
собпог да можс да купује нпдустријске произво- 
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де. Тада je, услед тога настала нндустрнјска кри- 
за, јер, индустрија није имала коме да продаје 
своју робу. Услед тога у тим индустријским зем- 
љама дошло je до беспослице, a услед тога се кои- 
зум смањно и смањно се увоз из пољопривредних 
земаља. Ha крају, као круна свему, дошла je фи- 
нансијска криза. И експерти ме1)ународии, a спе- 
цијално у Енглеској, којн су та питања студира- 
ли, дошли су до закључка и кажу, да je управо 
цела данашња привредиа криза у томе, што су 
цеие отншле испод предратног паритета. И про- 
блем je сав у дизању цена како бн се опет дигла 
потрошна Moh. 

Ja hy, господо, да укажем на те мисли и чи- 
њенице због тога што сматрам да ми у нашој зем- 
љи, која je еминентно пољопривредна, сељачка 
земЛЈа, морамо да водимо полнтику рентабилите- 
та, полнтику развијања пољопривредне производ- 
ње, политнку која he омогућити живот човека, зе- 
мл>орадиика, сељака. (Аплаус). Ja не заборавлЈам 
код тога иа паснвис крајеве, али, господо, ие мо- 
гу да прихватим тезу да je наша цела држава по- 
стала на један пут пасивна. Стоји то да je поли- 
тику потрошачку могла да води Енглеска дотле, 
док je имала свој капитал пласираи у целом свс- 
ту, док je побирала ренту од рада no целом свету 
и на тај начнн имао je Енглез рачуна да јефти- 
није живи у својој земл.и. Ми, господо, морамо 
да водимо политику такву каквом ћемо омогућити 
егзистеицију нашег човека на осиову његовог ра- 
да и на основу његове производње. 

Изгледи за повећање извоза пол.опривредних 
производа, којн се оснивају на повећању броја 
становништва, данас су бнтио разлнчнти од оних 
у прошлнм деценијама. Према процепи немачког 
статистичког уреда од 1929 године становииштво 
Немачке he се повећаватн врло успорепо само до 
1945 годнне. a онда he наступнти постепепо сма- 
њивање броја становништва. 

AKO се ynopei)yje број живо^ођених на 1000 
становиика у појединим државама, излази да су 
прилике у свима земљама западне и средње Евро- 
пе, дакле у најважнијим земљама увозницама сли- 
чне приликама у Немачкој. Број порођаја на 1000 
становника расте овим редом: бд 16—20 порбђаја 
Шведска, Епглеска, Швајцарска, Аустрија, Фран- 
цуска, Немачка, Норвешка, Белгија, Даиска, Ир- 
ска; a од 20—25 Летоиија, Финска, Чехословачка, 
Холанднја, Мађарска, Италија; од 25—30 Грчка, 
Литва, Португалија, Шпанија; од 30—35 Пољска, 
Бугарска, Југославија (са 34) и Украјииа; Од 35— 
40 Румунија; од 40—45 Русија, заправо 44. 

Како се поред тога властита производња uo- 
меиутнх земаља увозница стално noBehaBa, изгле- 
дн за noBehaibe извоза наших пбљопривредних 
производа врло су незнатни. Ha другој страни 
становннштво Југославије noBehaBa се доста јако 
н прнрапггај за последњих 10 година ИЗНОСИ 
16,240/о од наше целокупне пољопривредне произ- 
водње припадаће дакле све ве1ш део на исхрану 
властитог стаиовништва државе. 

AKO расматрамо прнраштај становииштва пре- 
ма бановннама, видимо да се on Kpehe рвако; 
Дрииска 25,09, Врбаска 21,68, Моравска 19,90, Вар- 
дарска 19.50, Зетска 1(3,67, Нриморска 12,28, Сав- 
ска 11,42, Дунавска 9.61, Дравска 7,97. Видимо да 

су прнраштаји највећи у бановинама које већ да- 
нас имају врло мале сувишке, илн су Beli данас 
пасивие, док су прираштаји пај.мањи у нашим жи- 
тородним крајевима, na иример у Дунавској ба- 
новини. За прираштај нашег стаиовништва треба 
дакле створити могу1шост за рад изван пољопри- 
вреде. 

1'осподо, једаи моменат од пресудне важно- 
сти, који морамо да узмемо у обзнр што се тиче 
наше опште сигуације, je запослењу нашсга света. 
Наша полигика од Уједињења иа овамо била je 
та да тражнмо Behe могу1шости запослењу нашем 
свету на тај начин, да смо гледали да га снабдемо 
и паделимо земљом. Руково1)еии припципом соци- 
јалне потребе и збрииЈавања толиког нашег света, 
ми смо ишли за тим да му обезбедимо егзистен- 
цију тиме, што IICMO од велепоседа пзвеспе ком- 
плексе узети, експроприсати и дати наишм пол.о- 
прнвредницима. 

To je један пут, a други je пут запослења иа- 
рода и сувишка народне снаге у индустријн. 

Госиодо, upe рата ми смо имали у свима кра- 
јевима који данас сачињавају Југославију, знатну 
емиграцију. Само прекоморска емиграција са те- 
риторнја данашње Југославнје износила je 50.000 
људи годишње, a било je још поврх тога 10.000 
других, коj п су ншли на рад no европским земља- 
ма. To значи да морамо узети у рачун да 50.000— 
60.000 људи треба годпшп.е упослптп, т. ј. да су 
вишак паше радне снаге износи најмање 50.000 
л.удп. 

Иаша емиграција inije престала mi после ује- 
дињења. Емиграција паша после рата и после ује- 
дињеша пз Југославије била je макснмалпо 23.000 
људн у једпој години. Ако узмемо у обзпр да се 
од уједпњења na овамо пселило пз наше државе 
170.000, a вратило у државу 50.000 Л.УДИ, то значи 
чист губитак од 120.000, значи да je још увек наш 
сувишак радне спаге тражио запослења у другим 
крајевима, специјално прекоморским. Али и ту су 
тешкоће, јер пе.ма могућности више за исел>авап,е, 
него долази до враћања нашнх исељеника услед 
екопомских прилика тамо. Ипак o томе факту мо- 
рамо да водимо рачупа. 

C тим у вези долазимо до тога да поставимо 
пптан.е: каква je расподела земљишног поседа у 
nainoj дрл<ави?"Имамо статистике предратне у по- 
јединим крајевима наше државе и no њима ми смо 
земл>а сптног, врло сптног, патуљастог земл.ишпог 
поседа. Mn смо ималк попис стаповппштва недав- 
ио, али податци o гоме још нису сређеџи. Имамо 
податке у погледу катастарских поседовиих лп- 
стова и катастарског чистог прпхода n на оспову 
тога ne можемо да створимо копачан закључак, 
али извеспе пндикације можемо у томе да па1)емо. 
Тако у нашој држави имамо број поссдовппх ли- 
стова свега 4,327.258. Број поседовппх листова без 
чист.ОГ катастарског прпхода — то су пеплодне 
земље; путеви и т.д. — пзпоси 401.174, a број no- 
седовнпх листова са чистим катастарскпм прихо- 
дом до 1000 дипара износи 2,981.986. Ако то збро- 
јимо, т.ј. број поседовних листова без чистог ката- 
старског прихода, са бројем поседовппх листова 
са чистим катастарскпм прнходом до 1000 дипара, 
опда добијемо једпу ЦИфру ОД 3,383.160 таквих 
поседовннх лпстова од свеукуппо 4,327.258. 

n 
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Нвсумњиво јо то, да 1000 динара чистог ката- 
старског прихода протстанл.ц прло малп, патул.ка- 
сти посед, да ио кажем пролетаривованој поседнпка, 
icoju ва право има јвдну пролвтерску егзистенцију. 

Mii још морамо да чекамо ва рсзултате стати- 
стике, која ln' нам цокавати, како je равдељев вем- 
.'i.miiuii посед у нашој држави, али према ономе што 
можемо одмах да просуђујеио на основу повнавања 
прплпка у iiiuiKtj lU'.M.i.ii, до.јаим.мо до лакл.учка: да 
пма лтого света којп живи у иатој пољопривреди, 
алп илак од те пољопривреде не може да одржавп 
своју егвистенцију и да жцви VKUBOTOM културног 
човека. Ham проблем je према томв да нађемо на- 
чина да помошемо вемљорадаику до боље егзистен- 
ције. 

Господо, често пута се истиче пример Дацске, 
као узор коме треба да тежимо, као увор пољопри- 
вредне ;!смл.о, која je решила enoj аграрни пробдем 
na бави слободне трговине. Ситуација Данске отоји 
овако: Одпољопривреде живело je 1011 годтт .45,15% 
становншитва, у 1021 31.75 
ua старој предратној територији Данске 31,20%. 
Остало je живело no од пољопривреде него од ин- 
дистрије. Како се даиас прилике у томв погледу 
разпијају, п до којихсе ревултата дошло, најбоље 
lio послужити ако овде споменем да je на последњој 
KOH(lepenniijii аграрипх земал.а у Софији, вакључена 
II оваква једиа револуција: 

„Услед неразумеваи.а потребе индустријалива- 
ција пољоиривреднпх ломаља, које се често појан- 
љује, Конференција утврђује, да могућност одржа- 
Baii.a чисто пол.опрпвредие етруктуре као и потреба 
индустријаливадије вависв у свакој пољопривредној 
вемљи up«! свега од густине ii>eiior отановвиштва. 

AKO та густина прелази границе у којима по- 
љрпрввредни радови могу гарантовати стаиовии- 
штву приотојан доходак м запослепост иолптика 
постепеие индустријаливације постаје једна вапо- 
ведпичка потроба. Ta Св иотреоа појављује још оад 
у извесшш пољопривредшш ввмљама иа истоку 
Европе. Te се земље у осталом одлпкују врло знат- 
инм noBolian.oM отановништва и исељ&вакв тог 
сувишка mije могуће услед општих ограничеи.а, 
која  постоје  у  том  погледу". 

Ja, господо, то стварп ие пзиоспм с тога, да би 
могао да раавијем пропагапду за развпјаи.е наше 
ДОмаће ппдус T[)iije, иако сам присташа стварааа до- 
маће индустрије, иого отога што xoliy да укажом, 
како je потребио, да се дођв до оклада и хармопије, 
иа основу иравде и иравпчиостп пзмођу пол.опрп- 
врсдпих miTopeca ii ИНДуСтрије. Ми морамо у првом 
|)еду да раввијамо у iiamoj држави пољопривредау 
индустрију. (VUiuto одобраван.е). Али тако исто 
несумилшо je и то, да морамо да водпмо рачуиа и o 
томе, да ио буде злоупотрсбе од индустрије. To троба 
мспптати м сваки случај добро одеипти, да нађемо 
за Свб једиу меру роитабилитета, u да naljOMO склад- 
иост иамеђу разипх грапа нашег привредиог жпвота. 

Атрарна рвформа која je била последпца по- 
седовиих односа ватечених у даипма уједињеп.а и 
ослооођеи.а, била je иовређеиа од првог момента. 
Ha жалост, морам да кажом: да се сувпше миого 
радило na провођои.у аграрне политике, али се ona 
у ствари промало проподпла. 

Arpapka реформа провођена je од ослобођеи.а 
овамо na прппципу наглатеном у Престоној Беседи 
Нжговог   Нклпчлиствл   Крлл.л,   да   je   вемља   оиога 

ко je ради. Ha том принципу ликвпдиранп су кмет- 
i км одиоеи у Босни п Херцеговини Уредбом d ф«- 
иаигијеком лпнвидацији аграрипх одиоеа у Носпи 
n Херцеговпип од 12 маја 1921 год.. те су бивши кме 
тови постали власници вемље. За 113.103 бивше 
кметске породпце откупл.еио je 775.23,4 хеитара 
земл.е. Нсто тако се у Боони u Херцеговпни ликви- 
дпрају беглучки односв Законом o беглучким зем- 
л>ама у Hoću u n Херцеговини од 3 децембра 192S 
год. У свему je било предато 55.000 иријава, од којпх 
je до сада pemeiio и лпкппдираио ono 51.000, тако за 
коиачпу пиквидацију оетаје још око 4.000 прпјава. 
II   ово  се пптање,  дакле,  може  сматратп  скоро  рв- 
llll'IIIIM. 

Беглучке вемље било je око 400.000 хектара. 
За Далмацију донесвн je Закои o ликвидацији аграр- 
иих односа na додрзгчју раније покрајше Далма- 
дије од I!) октобра 1930 год., којпм се no IICTO.M npiiii- 
дилу раврешују кметгкп. колопатеки п зануппи 
ОДНОСИ. Падлежпп судови су управо отпочелп са 
опровођеЈвем  Закона. 

Пптаи.е великих поседа pemeiio je Закоио.м o 
ликвидација ћграрне реформе на великим ггосвдима 
од 10 јуна 10.11 год.. којпм je За.коиом у главпом 
санкционисано стање створено провађањем ранијих 
прнвремених одредаба. 

Од аемл.е великих поседа увето je у еврхе аграр- 
не рефор.ме OKO 649.000 јутара, од чега je ПОДОљено 
добровољдима око 158,000 јутара, a остало другим 
arpapnii.M питереееити.ма зомл.орадапцима. Великих 
поседа, коЈе обухвата Закон o аграрној рефррми, 
има 800, a аграрних субјеката (добровољаца, коло- 
ипста, оптаната п меспшх аграрних интересоиата). 
у чију се корист врпт експропријација, IIMB 240.000. 

Површина вемље, која je предата у посед no- 
менутим субјектима, гада he се експроприсатн и 
ировеети проное власнОСТИ у земл.ппптм књпгама 
у KopncT вемљорадника. 

lio Закону o уређеп.у аграриих односа у paim- 
ји.м покрајинама Јужне Србије a Црие Горе од 5 
децембра 193Ј год. који се има спровести, 20.000 
породица чпвчија и обрађивача постаће слободни 
власници држаног аемљишта на површквама од 
200.000 хектара, a 6.000 имаода гооподарскпх права 
пршшће no Закону цакнаду. Насељавање раније 
покрајине Јужпе Србије где су даном ослооођеља 
и ујодшкеи.а затсчеие Behie површине пустог и ие- 
обрађеиог ввмљшпта, вршнло се по Закону g васе- 
љавашу иовпх јужних крајева од 20 маја 1922 год. 
Овај je Закои замеи.еп Законом од II јуиа lO.'Ji год., 
којпм je обезбеђено, да ео ева државна, утринска 
и пуста земљишта колонпапрају, да спромаппш зем- 
љорадииди. меспи питересеити п iiaco,ir.eiiinui na 
других крајева дббију довољне површипе земље, 
IHTO ће TIM обезбедптп скоиомгкп опстапак, a брвиМ 
U потпуппм пасел.апаи.ем вбринућ^ се ВвМЉОМ Ввћи 
Прој епро.маппшх зсмл.орадппчкпх породпда. Номе- 
путпм Законом рмогућено je свим наеељеппцпма, 
KOjii су до сада насељенп и месним аграрппм инте- 
ресеитпма, нао и осталом стаповптптву, КОјВ по- 
лажо право својине na појодпппм аемллинтпма, да 
се што  пре убаттпие. 

Господо, желио бпх пеколпко речи да ва.м ка- 
жем n o самом буџету расхода .Мпппстарстиа по.-ко- 
привреде. On со делп na буџет адмппистрадпје и 
буџет   привредппх   уетапова. 
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Цуџет адмивистрације има само расходе, личне 
u мнтермјалие, ва редоние п ванредне иотребо; a 
Gyi,ioT привредних уотанова саставдон je; no CBOJUM 
расходима н  ириходчма. 

Буџст вдмшистрације преша прсдлогу ва го- 
дппу 1932/33 ивноси: u то личии расходп: 29.997.27.'! 
динара накрама дооадашњем буџету који jn ивносцо 
33,961.045 дин. - Материјалнв раоходи ианосе оада 
14,751.884 дии. док су до оада ивнооили 19,726.440 
ДИН. Ванредни   расходи   nanoco сад;':  9,888./i79, 
док су до сада ивнооили; 41Д76.359 дин. Преиа томе 
садам.п буџет раохбда износи: 54,637.636 дииара, 
;;oif ј(! буџет аа годииу 1931/32 и8носиооввга94',963.844 
динара. 

Преиа томе расход буцета адмшшстрације у 
предлогу no иввршеној редукцип! у Финаисијоком 
одбору и унсто.м амавдману ва Далматиискп аграр 
за 1932/33 годпиу маи.и je од досадашњег буџвта 
ва   дииара:    /i(l?.'12(i.208. 

Лпчни расхбдн ман.п су у предлогу аа дииара 
• !,!H).i.772, иатеријални рсдоаии |)a'xo,ui ca 'i,974,550 
дииара,   ванредни   расходи   »'a  31,387.880  динара. 

Лични расходи у предлогу буџета администра- 
ције ва 1932/33 чине 54,90%, a материјални са ван- 
редним   45,10%. 

Буџст привредшиЕ   устаиова са  државиом  по- 
љопртфедпо.м вакладом нвносн у предлогу ва 1932/33 
динара   56,998.473,   од  тога   4,885.600  динара ■ 
личпп; a у буџету за 19.41/32 годинудинара Sifioi .243 
У предлогу je данас  маше ва  динара 27,082.770. 

Предлог буџета Министаротва ва 1932/33 износн: 
Буџет адмшшстрације се динара   54,637.636 
Буџет привр едних установа ca динара 56,998,473 
Лични код администрације динара 29,997.273 
код приватних установа ,,       4,885.009 

Личпи сввга ,,       31,882.873 
Личии расходи iionoff' у целокуином предлогу 

оуџета Министарства цољопривреде ва 1932/33 го- 
дину само 31.25%. 

15уџст Мипистарства ва 1932/33 no аредлогу 
ивноси свега 

дииари 111,636.409 
Према буџету аа 1931-32 са дипара 179,045.087 
Maii.ii je предлог за дпиара     67,408.978 
то  јост  мап.и  je  аа  37.65%. 

Гогподо, ja сам тај оуџет аатекао ueh пзрађва 
кад сам доцЈао иа ouaj иолоЈкај, тако да иисам бпо 
у могуЈшости да чиипм Behe ивмене. Али за објашње- 
ibe морам да кажс.м ono: да ona редукдпја у приом 
реду резултпра нз тога што je др/кав}ш овиларство 
изостало ив овога буџета, a то je од прилике 35 MII- 
лијопа дииара. Како вам je позиато у Финаноијскв 
закоп упста je одрсдба, no ранијем закЈвучку Мпип- 
старског оавета, према којој би ce имале државне 
фабрике свило датп у закуп ипи продати, a дотле ho 
ce одржати cTajbo свиларства како ое буде иогло, 
разумо ce o обзпром и na економске прплине. Даљо, 
гогподо, изостављеие су ii:t буџета исплате за ва- 
куднину за велике поседе у сумп од 11,258.000 дп- 
нара, a то je у веви ca иовим ваконом o диквддацији 
аграрие реформс, исто тако изостав.вено je (i,00(),000 
у име привремене ренте (хака) у веви са иовим За- 
KouoM o аграрвим односима у јужним крајевима. 
Најболипја je редукција у расходима предвиђена 
одпосио дотацчј^ пољопривредној ваклади која има 
да служи сврхама уцалређивааа иол.оиривреде, a 
та дотација je била paniije предви^еиа са 14 иилијона 

динара. У име те дотације Министарство иолЈопри- 
вРеде при.мило je међутим у овој буџвтској години 
свега пола милијона динара. Лко то узмемо у оозпр, 
онда ћете видети да су у буџету настала иввесна 
мав>а помораи.а, a несум^иво je да би данадпве ирп- 
лпке ивискивале већа сретства да би ce постигли 
aeliii успеси у интересу иашо пољопривреде. (Ил.е- 
скан>е). 

Што ce тиче буџета желео бих да допупим слику 
овнм: Вама je лозиато да су мпогп послони из ре- 
сора пољопривреде преноти на бановинв, према томс 
je ваншо канвп су бууетп за пол.опривреду no ба- 
новинама. 

llpcMii бановинокин буџвтима за 1932/33 годину 
у струци Миаистарства пол>ооривреде и no редуцн- 
равим предлоаимв баповина у Министарству фи- 
наиспја ва све бановине, пре.ма подацима пзносе 
расходп; 
расходи: 

Личил динара      30,616.176. 
Материјални ., 74,469.842.— 
Ванредип Јчредити ,, 2,777.7(10. 

Свега динара    107,863.720.— 

Лични расходи ва бановинске чиновнике, среске 
пољопршфедие референте и чиновнике полЈОпри- 
вредиих бановинских установа, нзносе свега 28.385 ',, 

Пре.ма 6aHOBiraCKiiM бууетпма за 193,1/32 годмиу 
no струци Министарства по.вопривреде, који су 
пвносилн динара 133,986.013, смањепн су расходи 
у бановинским буџетима no струци Министарства 
пољопривреде ва 1932/33 ва 26,122.293. или ва 
19.496Ур. 

Према свему Министарство и Банске управе 
у буџетској   1932/33 години,  располагаће ва сврхе 
пол.опривреде,  свега са ДИН, 19,499.829.- 
одко'е суме отиада наличне расходе    65,499.049.— 
или 29%. 

Kao што сте видели ja ce писам упуштао у многа 
пптаи.а o којима би ce дало на дуго ii на широко го- 
ворити. Ja ky бити слободаи да вам да.м детаљна 
обавештеп.а ио вашпм траукеп.пма. Ja зиам са каквим 
интересом прати цела Народна скупштина рад у 
ресору Мшшстарства пољопривреде. Господо, цела 
Народна скулштина ti сви ми уопште морамо стајати 
na томе стаиовишту, да je паш иарод, народ сељака, 
да сел.апгпк) imjo сталеж, и да брига ва њега треба 
да буде општа брига свих иас. Ilaine пародио зани- 
маи.е, уи])аво ii;ime демократско ванимање, TO j(i 
пдљопривреда, Пољопривреда то je вашшање na- 
mera човека " ми према томе морамо прву бригу 
да водимо o JI.oj. Ja мислим, господо, да je потребно 
да ce оконцептришу све бнаге, улраво да покажемо 
како nam уједии.епч народ хоће да брине бригу оиога 
KOJU je најмногббројнији, бриту најширих олојева, 
бригу сељачког народа и како тај народ у нрвом реду 
xohe да отклопп од ссбс беду која му данао прети 
(Пљескате). Ham задатак je, господо, да поведемо 
борбу npoTiiB беде noja прети пашем сељаку. Ham 
сељак даиас je у тешким прплпкама. Mu смо пмали 
овде прилике да чујемо многе ГОВОре у пачелпој де- 
ба.тп и мпого питаи.а ив пољопривреде покретана 
су iseli до сада овде. Ha извесиа пптап.а Boh je дат 
одговор. Ja ne сумњам да Le ce ona пптан>а попово 
покретатп и у дискусији нод овога буџета a u трвба 
да o тим питал.пма дисЈ.-утујсмо. Ja желпћм да у naj- 
интимпијој ca])a;ui.ii са оввма стручн>ац1ша којима 
р.аоподажемо у нашој земљи радим na иапрвтку no- 
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љопривреде, Али нијв доста само сараДња отручњака 
иего мора бити и једав иокрот у цолом иароду, морн 
бити сарадња целокупне штелигенције и целокуп- 
иог царода да би наш сељан иогао напредовати. 
(Пљескањд). 

Ja вас молнм, да примите првдлржени вам буџет 
Минвстарства пољопривредв, 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Ća вашим 
пристанком ja ћу ову данашњу свдницу прекинути 
с тим да наставимо рад вечерас у 9 и ng часова оа 
наставком  оврга   дневнога   реда. 

Прегпседник Др. Коста Кумавуди: Настављамо 
седницу. Реч има г. Милутин Пешић. 

IMii.i.vTini Пешић: Гослодо народнв посланици, 
иред иама јо буџет Митктарс тва пол.оприпрод!' који 
сумарно ианоон 109,235.109 динара. Ja се нЉу уиу- 
штатв у цифарски преглед самога буџета ио парти- 
јама и повицијама, јср морам искрено и поштено 
•pelin да je буџет испод сваке крипже у погледу вели- 
чмио издатака на унапређењу пољске привреде, 
да су поаиције толико мале и неанатне, да o њима не 
треба ни roBopimi. Нама je, господо, врло добро 
познато, нарочито гоошдп посланицима ив пред- 
ратне (".])Giijo, како смо ми у продратпој Србијн ста- 
јали у пољској привроди, управо врло добро, тако 
да je fiiuio свега п свачвга ко.о у Komiinun иуној меда. 
A вато се има да благодари једино тадашњим владама 
noje су имале друкчије иоглоде на унапређење пол>- 
ске привреде, бне су рачунале, да ако С(вљак као 
највећа класна маса буде помогнут, ако будемо 
помоглп пољску привреду, онда су пбмогнути и тр- 
говац, u ванатлија, и индустријалац, н чиновник. 
A то вначи помогли смо целу вемљу тако да смо у томо 
поглоду бпли сгш у uaiiioj ваједничкој кући потпуно 
иадовољни. Вама јо господо, повнато и то, да je ва 
време рата nam сељак највише страдао на бојном 
пољу. AKO бпсмо могли да наслажемо кости оппх 
иаших палих сељака, ми бисмо имали читаво Прдо 
да наслажемо, имали бисмо читаво море проливене 
крви, i>Vo je дао иаш сељак ва ослобођен>е ове наше 
лспо n Moliiic Југославије. Вама je пђзнато ti то, 
да je iiiuii сељак II.IJBIIIIIO страдао у погледу IIMOBIIHO. 
11)ему je упропашћена стока и све друго, и кад je 
овакво CTaite, оида je прва дужност бпла после рата 
овима владама и партијама да настоје свим снлама 
да помогау највећу и најмногобројшцу класу, да 
помогну нашег сељака и иашу привреду, крји храни 
све од мрава до цара. Кажем, гбсподо, нша јо бћла 
дужност да no угледу на друге модерне и културне 
;јомљс потпомогие.мо пбљопривредника, jej) бисмо ira 
тај начпн потпомогли свакога, и пило би добро сва- 
коме, и на тај начин бпсмо олакшалп ову пољоирп- 
вредну криву. Ja сам и раније у Скупштини са својим 
друговпма са села укавивао прстом на мале суме 
оуџета Мпипстарства пољоприврсде, али пам je у 
оним пређашњим несретним Скушитинама одгова- 
рано: пма сељак н добро му je. Требало je да дође дотле, 
да се послужим онпм пзразом г. Салиха Баљића, 
да je Moj)ao иаш први домбшин Ј!). В. Краљ да се ди- 
nio у одбрану селмчка и села и да покаже правп пут 
како да се ивлечи ово пссиосно стајве na селу. 

Господо, од рата na ова.мо буџст Министарства 
иољоирпвЈједе био je тако мали да није нпкада пре- 
лазио 1(), целокуппог буџета, и данас господо, имамо 
исту такву слику али теши мо само то, што je II). В. 
Крал. у Ирестоиој беседи п Скушмтина у eBOjoj 
Адреси као и та околпост што оадаппви Мииистар 

mije GIIO paitnje Министар, те верујем да би овај 
Минвдтар нашој дољопривреди и иашем јадном 
сељаку укавао много већу no.Moli ii o њему повео 
рачуиа, како je то обећано и од Ih. В. Крал.а и од 
саме Скупштпие. Садашњи буџет Министарства пољо- 
прпвреде пзноси иешто мало мап.е од I % целокупиог 
државног буџета. Од те суме тако малс 65% пада na 
личне принадлежности једиа  -r.) '„  иа  су.му  KOJU 
je намењена ва унапређење пољопривреде. To вначи 
0.0035% од целокупног буџета. Мало час сам чуо 
од Г. Мититра пол.опрпвреде да треба да се брп- 
немо o иашем сељаку и да гледамо да се унапреди 
itaine село n inuji сељак. Доб])о господо, греба да 
бринемо п да радимо и за унапређеае села и сељака, 
алп ja вас питам како liejio да радимо кад нема новца. 
Правним се роволвером не пуца, јер поред добре 
воље мп ca су.мом од I % државног буџета но можемо 
кишта помоћи нашој пољопривредн ti нашем сол.аку. 

Се.м гога, господо, повнато je II то, да су све друге 
пољопривредне вемље, a лепо je иГ. Министар иољо- 
привреде укавар прстом на нашу пријатељ11цу Чехо- 
словачку да она има пррко 1000 пољопривредних 
школа, a ии место као пољопривредна вемља да осни- 
вамо ono жариште школа ва унапређење пољскв при- 
вреде, ми ва последњих 10 грдина нисмо основали 
ии једну пољопривредну шкрлу, ва пољопривреду 
одакле би лиферовали младе учитеље, ва нашу поЉо- 
привреду, ми смо место тога потрчали сви у гимна 
вије и трговачке школе ti гледали смо да постанемо 
чиновници, u поштено ti отворено да кажем то je чи- 
n ено вбог тога пошто je сељачки nocao ii ii|),-i.au и те- 
жак, јер je много лакше радити са пером у руци иего 
ća будаком. Прилпком начелие дебате o буџоту иала 
je Ј)еч o томе, како наши економи слабо и мало раде. 
Ви господо, међутим врло добро внате, у предратној 
Србнји a и преко, да су економп миого учиниди и 
много далп, вато mro им je држава створила кредитр 
јер у предратној Србији постојали су срески и 
окружнв раоадници ti ми смо у пољопривреди ста- 
јалп ако це иа првом месту, оно може се казатп врло 
добро. Зато mro n.M je држава ставила кредите на 
расположење. После рата пошло се сасвим погреш- 
ним иутем. Камо орене, господо', да с.мо после para 
основали neiiit број пољопривредних школа, na да 
смо место онихпет до шест хпљада зелеиих као гу- 
штер фишшсиских контролора имали 5 до 6.000 
путиих наставника пољопривредне струке, те да 
обидаве nam царод и поучавају у подивању воћар1 

ства, винрградарства, сточаротва итд., ми би много 
даље стигли иего што смо учинили идући, као што 
рекох, тим погрешиим путем. Јер у пољоиривреди, 
као што сами внате, Tj)e6a као и у свима другим етру- 
кама, внања, до кога народ не можс без стручних 
наставипка да дође. Тако na примор врло je важпо 
да се вна, да евака врста биљке, свака врста пољских 
усева оиса нв вемље равне хемијске оастојкеј na због 
тога врло je важио да вољопривредник уме да пр.ема 
врсти зе.мљпшта изабере односну биљку, да Се 
тога врло je важпо да пол,опр11т1вредк уме да. ирема 
na TO место метне. Зб[тим да једне године посади 
једну врсту усева, koja нсисава ив вемље једну врсту 
хемијског састојка, друге године другу "тд. до 
четворогодшпњих плодореда, a најбоље ja кад успе 
са седмогодпшл.ид! плодоредима« Међутим код иас 
свега тога mije било јер ниомо im најмаљу пажњу 
све до сада обраћали пољској иољопривредп. Iln- 
једаи окоиом шшада mije дошао у село да обиђе и 
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иоучп вемљор^адиике, jep нема новаца, нема орет- 
(таиа, иема где да руча, нема где да нрецрћи. Никога 
mijo било да iioHJiomi пажње том селу и сељаку; и 
џвло смо тако страшно и заостали. 

Међутим, господо, ии имамо у нашој вемљи добре 
климатске уолове и ва воћарство, na се ипак na врло 
прммнтпвад] начин raje врћке, a ono што со од воћар- 
стка до.бнја, то je рамо онако како ге ;,ti a колико га 
je сама прнрода дала, иначе иикаква вештша, im- 
какво внаље ре ие примен>ује у нашем воћарству. 
McljVTiiM као mro внате, сввка биљке н свака воћка, 
као n осталн живн органивам, греба да сс храниу 
треоа. да се miuiia. да се реже u да се умива и тек 
онда да с.е добију од и>е добри олодовн. Ми нмамо 
равшис сорти u јабука н трешања и вишања " осталог 
Holia, na ипак том воћарству ne пРклања се никаква 
паж11>а, док оу цредратне владе поклањале више 
панфзе пољсној привреди. Међутим кад Пи се и данас 
тој прнвр.еди поклањалв довољна и потребна пажња, 
данашња крива не би била овако у великој мерп 
нао што je даиас, 

Господо, (та.и.е у iiaiium cciiiMa ввома je тешко. 
I1. Мттста]) je кавао, иожда то no дужности, можда 
je то таио требало, да није стање у селу оајгоре п да 
je у другим вемл>ама много горе. Ja бих рекао, да 
ј(! (тии.с у се.ппма }ie моуПо битп [;оре. Отворено и 
поштепо кажем, од мога рођ9№а до данас иикад није 
било теже стшве у селу, Ако се, гослодо; очекује, 
кано иека господа, у гштереоу и ради одбране поје- 
диппх   'iimoimiiKa,   II;I  бојауии   да  сс   мс   релуп'4'i'i.v. 
ввец^ају " кажу, да ти редуцирани ■пшовниц« иогу 
оптп опасна војска и пролетерИ) пбпут те војске 
пролетера, које нам онц најављују, ja 6iix pekao, 
ако се очекује да се наша сол.ачка иојска пролетсра 
дигне, na да дође на Бвоград, то цикад непемо до- 
чекатп, аато штр je nam србијански сел>ак Etap u 
словецачки н хрватоки велики родол.уб, воли ову 
зеиљуј оријоптисаи je југословенски, и он be оав, 
као једаНј ако je у питању отаџбина/да се дигне лп- 
стом. да бранц своју груду вемље, и upe ke цркнути 
од глади, него да се буни, дшке н тражи насилним 
путе.м КРРУ хлеба. Јост, господо, алп fo мора покло- 
пити пажи.а нашем селу и сел>аку. Морамо да тра- 
жпмо и да — МОЛИМОГ. Мииистра, да јсдаипут дошм-е 
вакон o пољопривредцим школама, као што постоји 
п у другпм вемљама. Морамо умолити Краљевску 
владу, да, UITO више, смањи број ги.мпаипја, na да 
тај кредит у толпком ивносу употреби ва подивању 
пољоириијјодппх niKo.ia. Kao UITO ;тате, господо, 
па.ма npoTii OIUUHOCT од горподског пролстарпјата, 
jop, као што рокох мало ча.|;, сви су сељаци појурили 
у гнмндвију, n пошто нема места у државпој служби, 
вралиће со у сепа н они ће бити onacnn, као што 
каЈну господа и onlio onacne вођо вбог невадовољства 
npoTiii! oi!oi'a4jiaiiainiher односно будућег режима. 
Да тога не би Гшло, правда вахтвва, да школујемо 
iiamor сељака, у пол.опрпироди, да га унуКујомо, 
обавоштавамо, да MO])U да се вратп у CIMO, да послужи 
као учитељ, да послужи кдо командант батаљона 
onoj привредцој војсци, као што смо мп послуи^мп 
у ратовпма за одбрану вемље. (ДљссаЈС.) 

Господо, вама je повнато, да оу иашн економи 
заједно оа нашим вреднтш a жилавим оељалом до- 
скочили onoj опасној болестп вћноградарској, која 
се зове филоксера, иодиаашем винограда на калем- 
.i.enoj лови na амвричкој цодлови. Калемљена je nama 
домаИа лоза. Ta амсрччка подлога такпо je особине 

да ватвард оне рупице^ борб где филоксера прође н 
ништа joj ne шкоди фрлоксера. Вама je позпато, да 
смо код наших домаћпх m.i.inia, noje прететављају 
силно влато н велику имовину од волике вредпости 
благодарећм нашим економима; доскочили штИта- 
стој ваши. Вама je исто TUKO повнато да смо, благо- 
;ia])eliii лашп.м врбДНИМ екоиомпма, ДОСКОЧИЛИ kp- 
вавој ваши на нашим јабукама. Ми смо се отреслн 
тпх прнродних болести, a.m каква нам je вајда, кад 
смР одавде, иа Београда, добилн једну опасму вајед- 
ничку болест наших шљива и болест тшограда. je- 
дну ваједничку и опаснију, болеот г. Др. Шврљуге', 
која се зове трошарина на внно и ракцју! (Вурно 
одобравање.). 

() roj несретној н влогласној трошарини, гооподо 
ja liv задржати право да говорим при буџетуМинИ- 
старотва финансија и кад буде дискусија o Закђну 
o трошарини, a.iii само констатујем то, гоеподо, 
да je тпм ваконом потпунб укочена трговинау да су 
бељаку веване u руке и ноге и да он крд својих шљива 
одиоеио код своје рапије n код свога випа трпи иај- 
neliv беду n нема ва што да купи ни еолп ии raca. 
((МоГфаиаи.е.) 

Гбгподо, ja тврдим да у иоме Срезу распњскбм 
'.,">''(, сељака немају иити сточне храие, иитм .кудске 
храие. Влади je прва дужност да поовети прву бригу 
исхраии тамоши.ег етаповтпптпа да no би попркнло 
од глади^ иарочито мора да посвети пажњу исхрани 
стоке. Влада би могла. гошодо, да помогпе пашем 
сељаку даиап.е.м бесппатних вагона за превов жита 
једним двлрм a друпш делом да сиромашни сељаци 
који длаћају до 120 динара порезе добију 6eciina.THO 
a други на отпиату. Hum сељак пати много, госиодо, 
сада. Hum сељак, можс се pelin, остављен je самом 
себк. Утолико пре што овај овако мали буџет недаје 
никакве наде да му се иоже помоћи. ('. једпе страпе 
прптшмут перодидом уелед посретпе суше летошње, 
с друге стране притиснут дажбинама, државним 
iiopeunMu. бановинскош трошарином, прирезима и 
рввним бановинскш) таксама, ошптинскшц прире- 
uuMu, ва тим равним дуговима сељак апсолутној 
гогподо, ne може да издржи^ Дваваести je час, го- 
оподо, треба му помоћи. Брза прмоћ двогуба ј<; IIOMOII. 
^ољак je, гошодо, вапао у дугове. Ja сам слушао 
Miiorv ГОСПОДу noja су ronopii.iu o раздужел.у ce.i.uu'u 
u говорили: то морамо, то мора.мо. Господо, не трвба 
да ее заварамо, o риздужељу нема mi речи, jep да 
некога раздужимр треба да му дуг платимо. Зади- 
тијмо се ко lie да плати. Ако се то тражи од државе, 
држава апсрлутно не може. Може бити речп само p 
рабтерећењу a ne o равдужењу, да му се помогне 
оамо тако. l'ajui илустрације. господо, како nam 
сељак стоји у погледу економско-фшкшсијском, нека 
ми буде допуштено да прочитам један чланак „Гласа 
Ваљева" од прРшле недеље one године н ja молим 
Г. Министра да чујо ово, jep je врло важно. У ч&анку 
под паеловом: „Нека цифро говоре" кажс ес: „Узећу 
за nj)ii.\iep еамо једну општипу С])ези наљеиуког, na 
дан I јануара ове 1932 год; Ta општина noja има 
4490 хвктара вемље и 3113 душа, дуговала je блнву 
7,000.000 динара." 

Дикле, господо, као iino видите, далеко омо до- 
терилп! Али ja морим да изјавим, ди mije крива onu 
Влади. него смо евп ми криви и за све владс од рата 
nu ODUMO, тто ииемо еелу n сел.ику поклаљали Beliv 
иижи.у u IHTO iiiie.MO imme ридилп na иемл.орадппчној 
цропзводп.п, - 
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Mojo je мишл.сн.о, господо, <> томе растсре1)си>у 
сељака MA дв ono no мора бити тачно и ja "их волео 
тога мудраца да нађеи, но ће најбоље помоћи у onoj 
тешкој ситуацпјп. али ja. мшмп.м, да би могло бпти 
одложсио luialiaiM' дугова аа три-четмри годппо, 
а.лп ако Пи се одложило ruiaiuuLo дугова, иошто пп- 
гледа да со враћамо нориалшш предратним ценама, 
ако би се одложпло илсКап.о, постојала би опасиост, 
да би аемл.а појтјтииила, као што ke сигурно и бити 
м да онда посј е три године, ако би иаравпо одгодидн 
плаћап-о, парод no би давао отппато п посло три 
године морало би цолокуиио зом.ч.ишто да. одо ва то 
дугове, и онда јо неминовна пропаст; 

lio моме мишљењу лепшс би било, да со ааноном 
регулишо, да се од сада ва десет година дају отплато 
са малим интврвсом, 08 каматом од 5-6%. Ho o томо 
liOMo, госкодо, равговарати доцнијв, ваљда 1>с Влада 
у духу својо дато речп п обећања да то питаље узме 
у претрео што (Kopnjo. Иначе нам je катаортофа 
помииовиа. 

Иостојп join јодаи уарОк, аашто je ПОЉООри- 
вредиик овако агпао, a то je тај, што паш иољо- 
привредник одавде до Ђевђвдије нема пољоиринред- 
ипх справа модарних, ввв још увек оре дриоиом 
ралпцом, a вемљиште ио обради •UMIO, a кад га леио 
no обрадм, онда и квалитативно и квантитативно 
добијо рђав прннос п тиме fe повећава та оокудида, 
бода  и пемаиггппа. 

Зашто, господо, да наш сељан нема справа ? Неиа 
справа н алата аато, што ие внам, ко je донео, тај 
ujiamiJMiiiH, да су про 2-3 годпне кад оу цоио пол.о- 
пријзрвдним ироиаводпма било no 4—6 већо иого 
дапас, ппугови " пољоприврбднв справе биле су 
ослобођоие од царпис, a од дво трп годино na овамо 
плаћале се страхоппто велико царине, Само na ппу- 
говс и аољоприврадне слраве царина ианбси 2.,50— 

• !00 динара. Кад се ana, да je даиас паше домаКо 
расс, говече 200 дппара, опда троба цело говечс 
дати држави аа царину и још два говечета na да купп 
једав плуг no садашњој вредности a то му je нвмо- 
ryhe, jop по.ма. 

Kao mro рокох, ми смо пољопрпвредиа аемл.а 
и иаш сељак због тога што пад цеиа пољопрпвродпих 
производа није повукао аа сопом и пад индустријских 
пролавода, нашао се na велиној боди п муци. V том 
грму лежи аоц n отуд ока криза удара у срце државе, 
у пол>011ривредника. Замислите господо, да сс јодиа 
крава прода;о за 2С0 дипара, a за 20 купга цигарета 
..Вардрра" стаје200дииара. Па то je господо исцод 
сваке притшче. 

Прлплседник Д.р Коста Куиавуди: Господине 
посланичо,   itaiuc je врсмс истекло. 

Милутин [Icurah: Господпно претседниче, трвба 
мало тОдеранције, пошто ми сељаци слабо излааимо 
na говорницу. 

Прттдиик Др. Коста Кукаиуди: 11a вп ueli има- 
т(! ту толвранцију, кад joui гоиорито, a вроме иам je 
пстенло. 

Mlui.vTiin Uciimli: IlouiTO ме Г. претседник опо- 
MIIILO да вавршим, ja ky још да ивнесем оаио пекс 
iiauoMono. Heka M" будс допуштспо да одговорпм 
Г. Мивистру на њсгову примодбу, да грвба добро 
оргапизоватп продају пољопрпвродипх производа na 
Страпи. ПаГопшдппо Мииистро. вп noli имато Прп- 
иплоговапо аграрпо друштво за пзвоз, u ono jo тако 
добро opraiiiKiOBuno, алн еу се na жалоет у то дру- 
штво увуклп пекп бапкротпрапп трговцп... (Пљесак) 

...и овакога члана тога органивованог друттва треба 
да чува no једап жандарм да no краде, n опда napanno 
по.ма потребе да со то друттво оргапизује, jop je ono 
BOII добро организовано. Ja имам података да смо 
мм и.мали ва извоз 5 милиоиа мстрпчких центи 
пшенице, u да je ово паше пзвозпо друштво пзвезло 
3 п no Miuiiioiia, a да.пас и.ма. join 5 милпоиа иетричких 
цепти. 'i.ni језпци говоре да су onu пропашлн iionn 
тохпичкп изум, na да су се шлопови еа румуп.ским 
житом п пшопицом, кад je било још no 50 дппара, 
гами откачпли, u да оу тп шлеповп полако уз Дупав 
пшлп сами n дошли код nac. Ирема томе o поком 
бољем оргаиизовању тога друштва no можо бити 
im говора, jop je ono, како видите, одличпо органи; 

вовано за ynpon'iuilioii>o пољопривредника. 
Дадве кажеГ; Мшшстар да омо ми раније јечам 

извозплп a далао га увозпмо. Уврвимо га само зато, 
mro код nac постоје картелп. Нато укините Г. Miimi- 
стре картелс, јер мп пмамо одлпчпог јечма noT])e6iior 
за пивароку пидустрпју, као што пмамо n пајфипијо 
сорте свих пол^опривредних пропзвода ва извоз, 
само да се показало мало добре воље. (Пљесак.) 

Каже господпп Миниотар да je у Чешкој про- 
сечва цспа пшеницл npeno 300 дппара, a код nac једва 
160 дипара. Мвђутпм nam јадпп сељак за продапо 

'жито умосто новаца добпја поке купоио, na онда 
пдс у варош, где мора да их прода за 80—100 дииара. 
ако хоће да дођо до napa. Ето како со ради иа побол,- 
niaii)^- црилика пашег. аемљорадшжа. 

Господпп Министар иаже да код nac пма 50.000 
људиј којо троба упослити, a ja нажем да услед one 
злогла.сие трошарипе, услед овог житног закопа п 
овог Привилеговапог Друштва за извоз овшва, цеие 
су овему толико пало, да су тако рећи ови наши 
сељаци без посла, али je оељак псцпопалпо свестап 
и трпи п чока, да га спасе Иародна скупштппа и 
Влада. 

Морам да прођом крају. Лечен>е криве мора да 
будо што брже. Зато ja. моли.м Краљовску владу, 
да хитпо na крајева где влада хиперпррдукција, 
држава пабавп што вишо сточпе n људске храпо и 
да ту хЈ)ану равдели оељацима и rb сиротпи.ч бс(плат- 
no, a другпма на отплату. Гогподо верујто, ово nujo 
викаква глума, ма да je ово била поворишна вграда; 
(Смех) али паш сељак ne може даље. 

Сем тога троба да со сељаку одложи до jecoim 
паплата пороза п другпх даћа, a дотле трсбало бп 
донетп аакон o растерећењу сељака. Затин трвба 
да се доносо закоп o измспп вакоВа заАграрпу бапку. 
Аграрна бапка овакова какова јосто, ne пома*»ке 
сељака, пего га само одмаже, Теже je код те бание 
добити зајам noro од другпх обичпих бапана. 

lloMoL сељаку можо со п тако да.ти а.ко со допосо 
закои 0 ПОЉОПривредним коморама. Ja бих молио 
Господипа Мититра да нам каже да ли lio со тај 
ваков допоти и када Ko то бпти. Чуо рам, да се pannjo 
говорило, да јо боље да сел^ак рстане пеоргаипзопан. 
да je бољо да сељак будо овакав канав je даиао n 
ево дошли  смо до  ппидо пропастп. 

Моми jo врло драго, IHTO je Влада иајавпла. 
да Ko пзрадпти ono што досадап.о владе ипсу учипило 
a то je, да се помогие сел.ану допошеп.е.м разипх 
закопа, да te укг.пути житпи вакрн, да to уиппути 
царипо na ПОЉСКб справе n алате n давати пол>опр11- 
врвдвв а.лате na отплато оаљацима- Требало бп аа- 
брапитп улаа свпх пољопрпвредпих продуката ča 
стране a парочпто увоз уљадог сомопа. Ja ne знам, 



СТЕНОГРЛФСКК БЕЛЕШКЕ 87 

гскиодо, вашто се скпиули царина иа увои уљепог 
семеиа када ми имамо у иашој држави одличиих 
услоиа ва производ тога уљвног сеиена. Кад Пи се 
то ул.апо семв проп^подило код иас. Mu увовино 
оа стране аа иреко сто милиона дипара ул.аиог сомо- 
на a кад Cm га у uamoj земљи проивводили, тај fm 
иоиац остао у земљи, na би се тиме ii сел.аку ло.могло. 

Сем тога .\m имамо у мапшм среским расадни- 
цима и друшм пољопривредним удтановама оно 
осам стотина хиљада калвмова воћнвх садпица, 
крушака, јабука, трвшаша итд. Te се noiine no могу 
да продају вато, што nam сељак трсПа да плати веока 
1ч\п подвов жедевницом до своје кућв, треба да плати 
четпри до иет иута внше »ero mro кошта вреднрсИ 
тих кадвмова. Мп смо upe рата имали заиои o уиа- 
цређивању воћарства> e тога данас нема. Невнам, 
:iimiTO je   TO u   докле ke то uli u. 

Господо, MU имамо пољоиринредие рсфереите, 
који постоје при среским иачелствима, где оии прше 
дунчиости практиканта. Ти референти раде ио кан- 
целаријамвц они оу једноставни писари. Треба да 
се TU pe(|iepeuTu шаљу no селнма, да na лицу места 
покавују сељаку начин обрађивања вемљвј начине 
сађеи.а воћа сваке врсте u евега осталога. али u\i 
вато  треба  ставити  na  рас положеи.е кредита 

Ради оплемеи.иваи.а nauui домаће стоие потреГшо 
би Gujio да nama држава пабави бар no два пара пле- 
мепите стопе u да поишље у село ради опломењаваља 
иаше доиаће pače. Сем тога после рата пзгледа као 
u код л.уди и код стоке долађи врло често до варавнт! 
Полести. За дослвдњих пет до шест година угинуло 
je мпого стоке, a парочито пропада живипа. Има 
томе лека, али серуми a'a лечеи.е тано су скупи, 
ja ue внам да ли ветеринари паплаКују колино хоће, 
или су стварио серуми скупн, главпо je да je то јако 
скупо. Иропадају пам силни милиони вбог гога што 
пема сорума u нема ко да лечи. Иико nehe да дође у 
каљаво село да види како сел.ак живи, a сад смо се 
COTU.UU сви, само се бојим да није доцкан. 

Свм тога, ГОСПОДО, вео.ма тешко парод подиоси 
бановинску трошарину u трошар^шске таксе. Ja 
внам да ошцтина од једног грла npu издавању оточног 
naconia наллаВује 0.20 динара, држава наплаћујв 
такође 0.20, a бановина наппаћуЈе 2 динара, a ва 
крупнију стоку u no 5 дипара. 'l"o веома тешко пада 
иашем сељаку. 

Иаше су сељапне заостале од сел.аики ua дру- 
гих вемал^а и ради хога би Г. Министар требао да 
пастапе да се ооразује што вбћи Прој дома^ичких 
школа u да te name сељанке поучавају 0 пувату u 
домаћипству. Ja сам имао прилике да видим дома- 
ћичке школе у верујте да су у и.има ааступл.еии 
cBii послови u право je да u na.me сељанке виде да 
имају заштите, да се неко u за њих стара. 

Потто смо MU Boiiapcna земл.а, било би потребпо 
да се код нас aolio копзервира u ради тога треПало 
би niTO пре радити na подизаи.у фабрика за копзер 
вирање Bolia. Што се тиче гноЈива, свако живо биће 
тражи храпу u nouiTO пемамо довољпо природног 
треба подићи фабрике за израду вештачког ђубрета. 

Затим имамо још једпу несрећну таксу која мпого 
упррпашћуЈе фцнансијскинашег овл>ака a то je такса 
код пашег србијацског еветтепика. (Лплауз.) lio 
Ј;есет пута внше пороза nam сељак плати у виду тих 
такса свештепицима за паграду иого што плата 
држави порез или прирез. Г. Милап Радоп.п!., 
светтепик.  сетио  се  да  нападпе    »еког  екопома  u 

каже да onu иитта ne радв. Ha ne може да раде кад 
пе.ма крвДИта, кад пема napa. Каже да су му однеле 
орахе пеке вране; није (^е сетио да упути апел сво- 
juM колегама свештеницима да се дрЈке закопа, да 
ne уПијају веру у пароду јер je nac еачувала И пот- 
помогла вера Да створимо овако веллку државу, 
Moiiuv Југославију. Ои рече да je неко упрбцастио 
државу mro су проппли ■'>()() пплограма ораха a nuje 
се господип nona сетио да каже за ове утаје држав- 
них чиновника који дигиу милионе и опда се каже да 
пе.ма одакле да му св наплати u држави тај повац 
пропада a сети се да нападне како je пеко пров^устиб 
да ne проподиу ор^сп. Једипи лек порупцијп су 
вешала, и ja сам за го да се подигпу na Теравијама 
вешала за te који краду. Морам да бе осврпем na ив- 
јаву Г. VK'miaiionulia који je прочитао од речи до j)e4ii 
свој говор, ма да се тиме гази пословнијк и папада 
савев земљорадника и тражи нреглед ових књига, 
a ne паппда Привилсговапо друштво, бапку. A дуж- 
нрст му ј<' била да трапш да се прегледају књигв и 
тога друштва привилегованог и ja верујем да би бар 
тројица требала да висе na Тераријама na вешалима. 
Ja ca пуним аовере№ем у ову ВлаДу; a ne зато тто се 
овд(! обично иапада рад Иладе u оида каже гласам зм" 
nero зато, што су ll>. \i. Краљ u Влада дали из^аву, 
u ja видим no дели.ма n раду Владе за ово пенолпко 
даиа да се води брига o сељаку, u што je nam госпо- 
дин MiuiiK тар no.n>(mpiinp(!;\e кога ja иеопичио цепи.м, 
нвЈавно, да он није састављао онако малц буџет за 
унапређен е пољопривреде, и ja верујем да h'e идуће 
ГОДИНв бити neliii, uajan.i.y,';<!.vi да liy сласатп за onaj 
буџет у поједипоетима.  (Лплауа.) 

Претссдиик Др.  Коета   Кумануди:   Има   реч   r. 
Раденко Сараче^ић. 

Радрнко Сарачеввћ: Госиодо народни послашши. 
no MOMO мишл.еи.у, Министкрство 110Л>опрввреде 
треба одмах да дође no своме вначају иза Mimu 
ста|)<1иа ВОЈНОГ, ИЛИ, упоредо с њвме u да OBOJIM 
радом подигне uamv лол.оприврсду na onaj nuno 
na коме ce палази пОЉОПрИвреда заиадиих европгжих 
земаља. Јвр у uamoj земљи ЖИВИ u ј)ади проко 1.0 
милијоиа пол.оиривродиика, даклг OKO 80 "„ namer 
жпнл.а, бави ce лол.оприпредом. Од позћопривреДе 
живи у главном и остали део нашег ст&новништви 
парочито трговцп, занатлије и индустЈзИјалцт Иај- 
главпији државнп ириходи долаве од земл.орад- 
пика, a у uamoj извозиој трговиип iiaJBaviniujo ме- 
сто заузима. пол.опривреда, дојсло уошитв узев око- 
номсиа urara name Отамбиие лежв у 1'ол.оп1)ивреди, 
јер оироматоп.е земл.орадиика., огромие lu'liune и.е- 
пих пороских обавезника, иовлачи зг> собом u оиро- 
матои.о државе као ирпродну аослсдицу. Када je 
блароотаи>е у иароду, koje uamoj земљи треба да 
дође из пољопривреде, озећа ce благостАНЈв и у др- 
жави. Она ce може тада развити v пуној мври на 
'■вима странама. Па a поред тога што нам пол.опри- 
врода претставља гемел. na коме почивају свв остале 
npuBjavine грапе. из ко^е ове црле животие оокове 
за својс раавпјањо, пољопривредв ce no поклања 
довол.па navnu.a оразмерпа оиом делу оа којим ona 
учегтиује у материјалном u културиом раввићу 
пашо отаџбипе. Ona je за мпоге Muiim тјх' фиианоија 
долазила оамо толико у обзир, колико пм je бнла 
иотребиа радв извлачеи.а државиих прихода, jop 
оо сматра иеипфпиим извором богаотва, u ПОЉОПри- 
вреда je мпрпе душо давала ово прпходе, надајућп 
ce, да he joj Ce u д]>жава кад затреба одужпти. 
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Мвђутим годпис су од свршетка рдта прелазилв 
једиа са другом, a од стране позваних меродавних 
^актора mije c^nalicn ihcu аначај на нашу ис.мл.у, 
jui IK; само што се н еном уналређењу није покдо- 
}in.ii(» доврљно пашње п материјалних жртава, већ 
je иста услед довољног неповнаваља ствари, цдц 
рбрг пиЈкм mix тренутних прихода чак н уиавађи- 
вака; као џа пример увођењем у живот Закона <• 
трошарини но ракију и umio уиавађено je воћар: 
ство норочито шљива, јер услод нерентабилности 
гајења исте. масе пољопривредника ие подпжу 
jiouc in.i.imapo, a како тл.мна ранка, која служи само 
ва проивводнЈу ракије, усДева искључивр na ciaoo.M 
вемЈБивдту, џоје се ни ва коју другу културу не може 
улотребити, то Bojim«! иоврпшне вемље, које <•> ра- 
)iiije иод врћњдцима биле дррдуктивне, постају не- 
продуктпвне, u тако чћтави орелови постају паоивни 
крајеви. Услед тога T[)]it^ штету како проиввођачи 
тако и држава. Исти јо случај и са лппт-радима, 
je je у интереру, како држдве тако и проиввођача, 
да ое трошарина са вина и ракије одмах укине, јер 
пољрпривредиик плаћа порев вемљарпну на вем- 
.i.imiTc иод lioluhOKOM. која je порева много већа 
него на друге културо, дакле on ову пореву плаћа 
( nuice године бев обвира на то, да ли му je воћњак 
родир ii.iii нв. Ila nujo праио да .му СЏ nali ialivjo 
ii onaj други цорев у облику трошарине на ракију 

оида кад му nolm ак родн, дрк су рд пореза рслр-: 
бођене ва десет грдииа рне гавде, који у вароши ио- 
дигну   кућу  no   плану. 

Неоспорно je, да je држави потребал попац ва 
подмиривање њеннх расхода, али cn при yoii|iaii,y 
тих прихрда не сме uhu тако далеЈЈО, да се од сеЈвака 
воћара, na један исти артикал надлаћују два no- 
рева, док ру поменуте гавде, KOJI су подигли у ва- 
pomn планоке куће, за 10 година ослобрђени iio|>o;ia. 
ма да оии од игтпх нмају сталне приходе. 

Тако m то nu рдбрани врћарс^гва, односно шљнва, 
рд њеног веднкбг нопријатеља, штитасте ваши, Ми- 
кистаротво пољопривреде црклонилр i'' врлр малу 
пажњу, те тако од бко 60.000.000 шљпвовпх стабалвј 
коликр пх je у вемљи До појаве пстебило, сумњам 
дајв.остало 30. 000.000. Кол.ики je ono гуГштак ва 
пашу нацдрналну привреду, говоре нам оледеђе 
цифре: у гсдппп 1926 пзвежено je na страну, н j'p, 
(iipono шљиве 1250 вагрна; суве шл.иве 4720 na- 
loiia, покмеза .'ИО narona, упуипо (i.'iSO narona. За 
исте проиаводе аримљено je 267,190,000 дшара. У 
годппп l'J.'iO иввежено јо n то: сирове шљиве 3140 
narona, с.упо шљиве 760 narona n пекмева 210 ва 
гопа; укуднр 4110 narona. За исте прривводе црим- 
л.еио je 123,690,000 дпп. Ha ивлрженог Ре види, да je 
iiBBPB сирових, сувих ni.i.iina n пекмева у  1930 го- 
ДИНИ   М8Н>11  0Д  НВВОВа  у   1926  ГРД1ШИ  Ва  2170  narona, 
a суМа примљеног нрвда je маша ва I43>50Q;000 ди- 
нара, штс je врлр велики губитак ва нашу падпо- 
цалну привреду. Али оем овог тренутног губитка 
у доменутој годтт, nama вривреда rpnehe l'> го- 
дина врло велпке губитке иа следећих  равлога: 

Пре iiojano ттитастс nainn т.ј. у 1926 п.ма.т 
с.мо око (10,(1(10.000 шљивових стабала, a данас једва 
ако имамо око -47,000.000. Ако сваком шљивоврм 
огаблу ])ачу]1амо један.пррсечан минимум од lOkrp. 
рода годшшм', излави, да се са нартанком рвих 
30,000,000 тљиврвих стабала 11агуГ)ило 300,000.000 
кгр, сирове m.i.mic, коју, акр рачунамр no I динар, 
изпосп .'iOO.Ooo.ooo c'oio ва једну годину губитке. A 

како je m.i.nnonoM стаПлу потребно 10 годппа да 
делимично дође до свога раввоја, то јо иародиа прп- 
В1)пда ивгубпла око 3,000.000.000 дппаро. само за ово 
време, од данас na :ta 10 годппа, док ne стигпу na 
род нових .'io,ooo.'ioo стабада. Међутим, ва одбрану 
изложеног броја тљивових стабала требалр јо утро- 
imiTii ва иабавку ррестава 00.000.000 динара n ва 
прскалпцс око 20,000.000, док je Мпппотарстпо no- 
љопривреде, у, колино јо то мепи повнато, утрРШилб 
у 102.4 ro.innii свега 1,000.000 динара. 

Пропаст оволиког броја шљмва ни у ком се 
случају вије смола дозврлити, neli je требало одмах 
пружитп пуну noMoli у сротствпма да пољрпривред- 
ници сласу своје шљпваре, nm upe, IHTO јединР nama 
in.T.nna na ртраниА1 тржиштима нема n ne моЖе да 
џма тако велику крнкуренцију као остали nanui 
производп, a држава би се ва кратко време уложени 
новац у рдбрани воћњака, вишеструко Псплатио 
ва ipaHBHT, царину и друго. 

Тако ncTo, у навађивању наше пољрпричреде п 
пољрпривредника од рата до дачас; najnmne je до- 
npimeo доеа.дашп.п пачпп кредптпрап.а пол.оирпвред- 
ппка, јер je nam иол.опрпиредппк ио поиратку са 
бојнога по.т.а n.in ррпства ono прппуђоп, да on oono- 
вио сврју ратРМ уништону или уиапађепу екоиомију, 
дц поааЈМљује нрвац од макар кога било, плаћајупи 
врло висрке камато од 100%, те je так-о упао у руке 
оеадуптпх веденаша n банака. Onaj n бвоаиАи nn- 
терер нису у сташу да поднеоу ни вемљораднћци 
са напреднрм прљопрпв^едрм, a к&мо ли nam аем- 
ЉРрадник   еа   прпмптпппом   иол.оирппредом. 

Ila к-ад се и])опу|'тпло, joni 1919 n 1920 годппе, 
да се нашемпрљоцриврвдникупружи јевтинкредит за 
обнову и на тај начин свесно нли несвеоно пружена 
могу1.погт веленашцма да га до крајњих граница 
искористе n доведу у тешко стање, - дузкнРст je 
данас у 12 чаоу иавућв тога вемљорадника иа вс- 
ленашких руку и na raj начин спасти пољопривреду 
од пропасти. Ono се може прстићи тиме, ако се до 
neće  niTO  upe   ВвКОН   O  равдужењу   сел.ак-а,   тр   јест 
ако се ивврши ртпис вемљорадничких дугова у onoj 
сраамерн у кр;ој су пале цене кегрвим прризврдит 
ма,   док  Пп  свако  друго pemen.e  Ппло  пеправпчпо. 

I Ipn.Miri nnnoi т name по.м.прппреде,  јеснР ЈЗ олп- 
чепа у жетвоним принрсјша, који нам казују, да ое 
nama пољопрпвреда иалазп na иоеледпсм мее.ту мо1ју 
европоним државагца- Крд нас je од 1020 др 1926 
године проеечап жетвени upnnoc ono код гшенице 
са 1 хек-гар 8,75 м. Ц., ј\ок у Дапекој .'10 м. ц'. у 
Холапдпјп 27 м. JI,., у Г.елгпјп 2.4 м. ц, у Шведгкој 
20 м, ц. n у Вугарскрј  10 м. ц. 

Посматрајући нашу прљрпривреду дРлааЈшР др 
закл.учка да ваосталРРТ цсте долаап. na првом месту 
од пестручпостп пашпх пРЉРПрпвредника, те стога, 
у раду, na п.епоме vnanpeljen.v, треиа сву nanm.v 
екрн^ентрисати стручном Рбрадован>у аемл.орадппка, 
јер ni то опако, kap што je ПРтребЧР Tjironnv, aa- 
патлпји n друпш професијама, да крођу крдв школу, 
тако niTO je ona n полишрпвредппку ПРТребна. ј<ф 
je n пољрпривреда аанат овоје врсте, н лшого <,-'И)- 
женији негр ма који другц, јер зешкорадппк пма 
nocia еа живим материјалом. Док столар направи 
(то n on остане опакав каквог pa je мајстор направно, 
нол.опрпиреднпк пак кад noce^e ееме v зомл.у ono 
ночипо да живн видним HšHBOIOM. AKO пољопривред- 
niiK ne умо, да прппремп аемл.у ii да рааппм мврама 
дејотвује не шеговр рсовијање у иввесном иравду on. 
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не може очекивати добар принос. Па je према томе, 
upnu услов, иа унапређвн е наше пољопривредвЈ струч- 
но обравовање свеколпког iiamor ii().i.()ii])ii]i[)(>;uior 
подмлатка, без обвира на то, колико који вемљишта 
држи т.ј. Ппо on газда или сиромах. 

Очпглоднс прииере o користпма од оипх шко m 
пруичају иам /la.iicKa, lllmijuapcj^u, Чсчмммоилмк-а п 
оотале евпрлске зсјмл.о, са напродиом пољопривредт 
дом  п задругарством. 

Међутим, равгледајући иредлог буџета Мини- 
cTap'Tiia Ј1()л>01[рт1р(>д(>. iiiunao сам у швму, да наша 
аграрна вемља има свега три пољопривредне средње 
школе, које за сада }ic служе за практично образо- 
вање наших пољоћривре^шка, Boii за под&шрење 
потребе у пољопривредном чиновништву, a на издр- 
жавав>в истих предвиђена je сума од 2,815.993 ди- 
napa, док mi једне нтко ирактпчио иол.оирппрс^дио 
школе na своме буџету нема. 

У колико je меии познато, у иашој земљн у 
којој /Kinin оки 10 иилијона земљорадничког света, 
п.ма свега 'IG нижих пољопривредншс школа, којо 
су1 по внам иа којих разлога, у 1928 годинн преба- 
чсио на терет ондашњих обласншс самоуправа, u 
ликвидација би већнне од истих била нвминовиа, 
да нису формиране бановине и исте пренете на н>и- 
хово издржавање, дакло. и ono мало школа, које 
специјално служв за стручно образовање сољачког 
света, чијп je рад no вавршетку школе само од ko- 
piuTii мароду и држави, сквнут je ca државног бу- 
џета п пренет на милост п немилост обласвш: само- 
управа. 

Прома овомо, господо, док jiama аграрна земља 
пма свега 26 пољоцривредних школа, и док na једну 
ппч-олу долааи 47().()()() земљорадника оба пола, дотле 
Јапан на 1500 вемљорадничког становништва има 
I школу, Каиада иа 1800, индустријска Белгија на 
'ifiOO. IlopnoniKa ti'iOO, N'jojuiibeHe Лморичке државе 
иа 18.000, Холаидија на 18.000, Шведска на 25.000, 
Мораиска na 25.000, Шиајцарска на 27.000, Даиска 
na 29.000, Шкотска на 53.000, Енмеска на 7,4.000 
n оуседна нам Бугарска, која je од нас мања и до 
овога ослоПођои.а, додип.о дошла, na 138.000 ста- 
иовника, док ми иа 476.000 вемљорадничких (таиов- 
ника, свега имамо јодну школу. Ila није никакво 
чудо, госиодо, mro иаши производи na странип тр- 
жиштима no могу да издрже конкуренцију са про- 
изводима иапрод изложени}! земаља. 

Упородо оа школовањем мушког сеоског нод- 
млатка код нас, иоопходио je потребно, гоеподо, да 
оо и женски сеоски подмлад&к практично обравује, 
KOJU би као такав fino одличаи сараднин na унапре- 
l)oii>y nanio пољопривреде. Међутим, у дгродлогу бу- 
џота no види се да je :>а оснивање школа ва сеоске 
домаћице унето u једав динар. Напротив, док je 
овако стање стварн, у предлогу буџвта Министарг 
ства пољопривредеј дотле јо у продлогу буџета Ми- 
ппстаЈхтва проовоте продвпђено ва 96 гимнавија 
101,545.998; на богословије 5,940.800 динара; иа 
шоријатску гимиа.чију п шорпјатску оудачку школу 
1,773.614 динара; ва велвку медресу у Скопљу 
1,777.758 дин. иа име државне дотације прворнштима 
У Веограду, Загрооу n .^»убл.аип 10,105.881 дииар. 
дакле мап.о je предвиђено у буџвту Министарства 
пољопрпнреде na пољопривредае шкопе и школе ва 
оеоске домаКице него у иредлогу буџета Мииистар- 
ства проовете, na шеријатску гимнавију и велику 
медресу. 

Ja, госиодо иародии посланици, мпслтш да je 
ово велпка погрошка, која ће нам ое у окорој бу- 
дућности горко осветити, што смо ми вапоставили 
иаше пољопривредне школе. a тиме и иашу иол.о- 
привредну основицу нашег народног благостања, док 
na другој страни ивдржавамо оволики број гнмна- 
вија и високих школа, које нам само лиферује чи- 
новнике, a како ми нисмо колонијална оила нити 
имамо Индију као Велика Британија, да би их тамо 
моглч вапослити, то IIOMO ва кратко време имати 
велики број овог школованог пролетаријата, са којим 
lio држава иуку мучити, док би од ошоловамих по- 
повавих пољопривредипка и i ооокпх домаЈиша, имала 
само велике кориоти, јер не само да би овп младп 
школовани л.уди научили како треба обрађивати 
вемљуј неговатл отоку, подивати нове вовњаке и 
бранити их од болести и штвточина, него би се код 
п.пх јраввила и љубав према овојој струци и послу, 
и ла тај иачии би Cd искороипо, у КОЛИКО га још 
нма код иашег народа, onaj оријенталскијавашлук, 
коjи иам je од Турака остао. 

Госиодо послаиицп, у сваком адмпипстративлом 
срезу држава плаћа поред среског начелника још 
ио 'i—'i полицијска писара, ватим 3 i финанса, no 
неколико званичника и служитеља, рачунајући да 
je ово особљо корисно no државу, док јо до 1928 
годиие, у једио.м среву шала само no једпог среског 
екопома, коме je била дужност да поред рада na 
упапређењу пољопривреде у пароду, одгајује у pa- 
оадипку lii.umno. лоао, Bolia и друго, тога јодиог 
пољопривредног службеника држава je сматрала да 
ne треба да вадржи на своме буџету, већ га je пре- 
бацила na буџет Обласне самоуправе, одузевши иу 
дотадање право држа.виог чиновпика. Међутим, ja 
иислим господо, да би требало да у једпом среву 
no буде оа.мо једап, noti два до три пољопривредпа 
чиповпика, a пајбоље би било кад би свака осповпа 
школа no једиога имала који би сеоску децу, no 
вавршетку оеновио школе, још две годипе обучавао 
пол.оирт^јоди na школском имању, које би пм ста- 
вида na располрже№е пшолска општипа, na коме 
би имању ималн пчеларник, живипаршж, ватпм, 
лрема прпликама тога краја, лов^и нли воћни pa- 
садник, опитпо поље, или томе сЛичпо. 11 тако би 
оеоока иладеж била иајлакшо u пајјефтиннје стручно 
образовапа и државу би то и.ихово обравовање нај- 
Mame коштапо. Пород тога, оним пољопривредпи^ 
учитељима била би још и та дужпост да и осталим 
пољопривреднвцима дају очигледпа упуства, да осни- 
вају u водо земљорадпичке задруго, укратко речено, 
да буду пољопривЈ)од1т рогулатор дотичне општпио. 
Ili то тако врло pilano (тојимо и ca ветеринароком 
службом у нашој земљи,чији се рад na опасавању 
стоке од равних заравних боле( ти, бар у моме крају 
готово ип мало ие oceha, — п ако пегде ветерипар 
изађе, оида опога који га je ввао, кошта ђаво и no, 
те му ое ne исплати im да га вове, п тако велшга орој 
CTOKe угпио,то na тај иачпи иародпо благо проиада. 
Ja сам, господо, иишљења да би срескпм ветерипа- 
рима требадо датн једав стални иесечпи паушални 
додатак na путоваи.а ло оревовима, са обавевом да 
опи оваког меооца ПО јоданпут обиђу све оеосне on- 
iiiTime у орезу, — и где буде требало да пружају 
noMoli, a no само да седе у ореским местима, отправ- 
љају администрацију н чекају када ће доћи папа- 
ђури, да би дошле u дпевнице n колометража. V 
противном, тробало би укинути, да пх народ џабе 

it: 
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нс пдаћа. Pl ако je од овршвтка рата na до дапас 
прошло 13 година, није се стигдо да ce вамени семе 
од жптарица и других усова са бел.им u прттосипјнм 
сомепом, подссиим sa дотичне крајеве и ирилике, 
то со услед тога добија много мал.и принос n ne може 
да ce из појединих крајова ивцови јвднолична роба, 
iH^li ce na светску пијацу шаљо разпо шарепило иств, 
mro убија цвну иати.м проивводима. 

Завршујући ово моје иалагањб не могу да иро- 
пустим a да o важпости пољопрпвродо ne наведем и 
мишљен.е г, Бруана кандидата за Претсвдника Gje- 
дип еинх Америчких ^емалЈа, ввреченр ii{)o 30 ro- 
дила које гласи: Запалите ли фабрхше u по})ушитс 
ли вароши, a остану ли иаше фарме, ко.ше фабрвке 
и вароши подиЈш l.e ce ва рушевшгама u вгариштима, 
— алп, уништите ли иашу земљорадп.у нићвће норов 
тамо где су вароши биле. 

У нади да lie Министарство пољопривреде no- 
вости живљу акцију ва њенр унапређеае гласаћу ва 
пуџет овога Министаротва. 

Ј/отп/ктадтп; Др. Коста Цоповдћ: Рвч (ша 
г. др. Младеп Лисавац. 

Др. Младен Лисавац: ВрЈЉо и грсцода народни 
одсланици, у старом Риму ono je један говоршш 
ко^и je свакога дапа свој говор вавршавао речима: 
„Цетерум цепзео, Картаптом есе делепдам"". Ja liy 
свој говор, међутим, почети са овим речима; npe 
свега држим да иашога сељака треба раздугкити 
или, ако хоћете, растеретпти, joj) то je у стварп 
свеједпо. (Одобравање). Бев тога, господо посланпци. 
пемамо папретка. Ми можемо сталио радити, можемо 
усавршавати нашу пољопривреду како год и колпко 
год хоКемо, али. ако рстане овакав терет, какав 
дапас постоји на иашом сељаку, ои mije у стаљу 
да своју пољопрпвреду нимало развијо, on ho остати 
и даље спутаи, nolio бити слободаи човок, ои јо роб. 
(Уавнци:   '1'ако  jel). 

Господо посланици, ово задужеп.е сељака дошло 
je врло брзо. После светскога рата, у почетку, пијо 
било сељачкога дуга, јер onaj који je био npe рата 
дужап 1.000 дппара, или, рецпмо, сто хиљада крупа, 

- да говорпмо o крајевима преко Дрине и Дупава— 
тај je после рата био дужан само зсиљаду круна, и 
то ради тога што je паша валута, услед ппфлацијо, 
пала (то пута na ниже: ono што je коштало хпљаду 
круна, коштало je сада свега десет круна ит.д. пли 
управо ono mro je |;о1птало досот крупа, то nnje ко- 
иггало ништа. C лруге (трамо, п ако у Крал.овтт 
Србији ииоу цопе Ловцу толппо jaico пало, ипак су 
пале за 25%, no ипак je u npu roj ситуацији сваки 
сељак могао овој дуг лепо да одужт Од почетка 
L919 године na до данас нема више од 13 год., na 
цпак видимо да (?e наш сељак холико вадужио, да 
морамо тражити иачина да га раздужимо, одпосно 
да i'a растеретимо; мораш иешто у томе смислу 
предувимати не само ми, вего u Бугарска и Руму- 
пија. тако да су ове Валканске земљо готово дошле 
у ncTii неорећви положај. 

Како je до тога доишо ? Ево, na овај пачпп. Onaj 
који ce задужио у времену кадаје иафлација пајвпше 
цветала, када je ото динара вродело т])!! шнајцарска 
франка илп четпрп цела n педесет стотих шва цар- 
скнх фрапака, — када je динар отабшшвован, on je; 
постао два и три пута више дужап пего npe тога. 
Он je добио двострукп дуг. Иосле тоги je дошло до 
тога, да оељак im.o могао ни камате да платп na 
сво^е дугово,   јер  би  морао два пут толико  земљо 

пли храпо да прода noro paimje, да би могао да платп 
оамо камату. Тако je on заостао у плаћап.у камата, 
и камате 6у ce полако капиталисале, услед чега су 
његови поверпоцн, пошто je постао песигурап пла- 
тад, почели да га уцои.ују и подижу каматпу стопу 
од 10 na 12, IO, 18 u вшиопроцепата. C друге страпо, 
дошао je пад цена храни. Храна je пала можо бити 
упола - - na и BIIIIIO, TO IIOTO BII боље зпати, - a 
осем тога jo и порев скочио na четврооструко, осмо- 
струко и шеснаестоструко према ономе пореву koju 
je бно одмах после рата. Дакло, п дуг ce удвостручпо 
п niiTopocna стопа ce удвостручила, и цене проду- 
ката су двоструко пало, a, осем тога je дотао и по- 
Bohann норез. Природпо je што je, услед таквнх 
прилика, првобитна камата скочпла na uiei т пута 
впше. Међутим; пајважшГп прппцип у пародпој 
екопомији je raj: да каматпа стопа na дугове од 
земљпшта ne може и ne смо битп већа пего рента, 
која ее од зомл.11шта добпја, кад ce одбију трошковп 
потробии ва обраду земље. 

To je оасвим нрпродио, господо. Лко im ив 
јодпога џопа, где имате 100 дппара, свакп даи у 
њега мотпото no 8 дпиара, a вадите no Ki, ви ва 
пеколпко дапа нећете имати ништа. Зна,чи, да ћете 
увек битп у дефициту. (Глас: Како horo да вадите 
више. кад немате толпко). Ои je BOII имао у џепу 
пеку суму, али кад пемате прпход толикп, a ваднте 
два пута впше пего што пмате прпхода, опда то важп 
u ва, ово земљпшто, TU ho iiomi издатцп, na камате, 
да појоду земљу. 'Го je онако иото, као што и рђа 
јсде гвржђе, тако и овде камате појоду вемљу. 

Исто тако, гоеподо, рђава je ствар, што je паш 
сељак BehiinoM те дугове узпмао na меппцо. On je 
морао за то да нађе и ообп два жиранта. Њому je 
лако било да нађе жиранте na мале суме, јер му je 
те мепицо потппоао или кум, пј)1|јатељ, пли пекп 
рођак, и тако je on повозао ca својом мопицом и друге 
људе, који у oiniiTo нису mi узајми.чи повац. Тако со 
ГОСПОДО, ово заплело у солу: и onaj којп je дигао 
повац, и onaj који mije дпгао цовацу већ му je je 
то потппоао впше из љубави u позпанства. У томе 
јесте сва тежипа овога питања, пз свега тога ствси 
рило ое јодио врло крулпо n тошко питање, да м 
народу  MOjia  помрћи. 

Сад, гооподо, ако ое оотите onora припцппа, да 
каматна стода no OMI; да будв већа од чистога нри- 
хода, који вемља мрже да да, опда n пореза не сме 
да буде mi у ком олучају Beha од чистог прихода, 
којп je остао оном золи.орадипку no одбитку овпх 
ihoroBiix трошкова. Увмете ли те прпиципо. опда 
долазп до тога, да ce данас алсолутно мора томе 
свету noMohii. Данас je, господој дошло згодпо вромо 
да оо сељаку помогпе, јер n omi којп оу далп повад 
томе оељаку, a тп су дапао у јодпој врло великој 
неприлици; ј(;р mi они иа onora свл>ачког и.мап.а, n«' 
могу ппшта mune да паплате. Omi, ако изпесу na 
продају то onTopohoiio имап.о, ne могу никада Да 
знају шта ha за то да добију, јер данас ништа '([IJ0 

опгурпо. Ja внам, да je код мене у Вршду бпла ра- 
опиоана продаја ва једпу годипу на преко две сто- 
тппе непОкретних пмаи>а, u то ово егвекуцИЈом, али 
од свих тпх пмап.а 130 je остало пепродато. Само ja 
продата једпа трвћина. Ano дође до лпцчтацијо, ^ 
ако дође до продаје, шта бива .' Ви од тог имаи.а, 
ако куповпа цепа no залеше, no добијате ппшта, u 
опда оо и ваше потраживање брпше. 
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Ja хоћу сад овдв да гоиорим иа којп иачпн да 
će ова ствар санпра. Ja држим да lic ouo бити пред- 
мет јодиога иоесГтог вакона; али бих ja молио Го- 
сподина Министра, да он претходно, <'а иама у клубу 
тај ла.кои сиестраио раопрапп т.ј. да иађомо иекакво 
npimiuuic, да можемо тај закон лако да прпхватпмо, 
п да не Пуде ono, што je бпло у Румуипјп, где су 
дошли до тога да пису у општо ввапи како ту ствар 
да свршс. 

Господо посланици^ прелазећи сада на сам буџет, 
n.MiiM да кажем колико ценим школе и колико држим 
да се бва школа, a нарочито и беа пољопривррдипх 
иишла не МОЖе итпта ПОСТИћи, a.'in морам pohii да 
пма п другп иачип ма којп со може у пољопривроди 
пешто iiocTiiliii, a то ky овде једним згодиим ii])ii- 
мером да ^ажем. Il|)(i .')() родина од прилике, био je 
у Срему један спахилук од придике 1.000 до 1.200 
катаста[)('К11.\ јутара. 'lo исмл.пшто јо било иапуштоно 
u од Г)Ога и од људи. Земљиште ono, спахија, 
који je и.мао и другог ае.мл.пшта. пал.да преко 10.000 
јутара. иије оам обрађивао ради тога, што јо оно 
давало врло слаб upimoi-. On га je давао Д|)у141.ма 
буд-иашто под вакуд, da 4 форинте no катастралном 
јутру и л.удп који су у Пачкој, недалвко од тога 
места, - свога иа 20 кпдометара, -- полакомили 
<,у 'ч> na ово земл>шите ради јефише цене, мислећн 
да IK! то вемљпште пбрађпвати исто онако као овоје 
зе^љиште у Пачкој, где се тада плаћала аренда и 
no 20 форпнти. lia шта je било ? To вемљишЈгс je 
било тако рђаво, да onu приносош од жита u рд ку- 
куруаа Hiicy моппи ни ту малу, ниску аренду од 4 
форинте да покрију. Народ je то ввмљиште ввао 
, Гладнош", a то значи да je ono гакво и било, јер 
nam народ оапачана неко вемљиште онако, како je 
ono   у   стпарп. 

Једап човек који je кавао: Ma да впдпм да ови 
богају од тога земљШпта, ja Ку га. нпак примити, 
a.m тражпм да га увмем na 30 година под аренду. 
Спахија je једва дочекао да му да то вемљшите и 
внате ли шта je on радио ? Taj мовек je одмах впдпо 
да се то.ме земљишту врло лако може дода!ги ono 
што му фвлп, то земљиште имадо je мало више креча 
у себп, u on je рснао: na метнућу биљку која волп 
такву .чомл.у n која иоже да папредује na таквом 
вомљИшту a yje;uio n да га поправп. On jo узео бпл>ку 
.вспарвету". После, кад се тај усев разорао, ona je 
толпко попрпвпла ono земљшите да je бпло мпого 
бољв него ма које, у коме nnje било крпча. To зем- 
л.пште Jiojc пекада nnje могло датп nn one !\ форпнте 
а.репдс, допоепло je каеппје огромпу корвст. јвр 
сам се послс онога уверио o томо, гбворећи <:а упра- 
внтсљем тог (пахплука. У једпој cym)ioj годппп im- 
тао сам ra, na колико ie добпо тс годинв кукурува 
ua тој земљи, a on MU je рекао 16 метерскпх донти^ 
Hojn су у ono доба коштали 80 форпптп. Даклв, 
впдптс, то je човок којп je умео да пађо пекп другп. 
згодппјп нчодоред, — не трошећп na веттачко 
1)убре; ORMO што je промепуо ку.г:туру. Илодоред je 
проиеиио и (творпо од пеплодпог пјтодпо зсмл>11ште. 
To сам сцоменуо радћ тога, што таквпх земљпшта, 
ja држим, да пма у пашој држави ^јмање 100.000 
јутара n KOje се могу тако лакпм простпм пачппол!, 
из.мепом плодореда, да побољшају. Држии, да би се 
(TOTime милиона динара могло створптп без икаквих 
miiKM тпдпја n ђубрива. Равуме се, да ое ne би смало 
радити са дрвеним плуговима^ ради тога што внам 
у јодпо.м другом месту, да су л>уд11, услед тога што 

су nopalumam ралпдо.м, продавали земљшито врло 
јефтино. 

Гослодо Јкммаппцп. један човек, мајотор, п.ш 
трговац, куппо je Аб фртаља те земл.е no .'!n0 фори- 
пата оамо радп тога што ратари кису хтелп да про« 
мепе плуг, да место ралице узму гвоздопп цлуг. 
Равумо се ралвца плптко оре и мора 1Ч!радитп11>омо, 
умег.то јсднога дана, no четирВ дана и њоме ne мо- 
Јкете оратп, огртати, iipaniirm иг.д. aefe морате упо- 
трепптп ручпп рад. тако да радоип поједу управо 
ine прпходе. Дакле, гоеподо, ja држпм да пма n 
танвпх нростпх пачппа да Movne у namoj земљп 
npiiiioc годптп.п повећати аа неколико бтотина ми- 
лпопа. 

.lom нмам да кажем ношто у noi\ie/iy вппогра- 
дарства. Пре филовоере вппоградарство je бпло врло 
папредпо у Срему. Било je nima која оу со могла 
мерити <а npmiM вчпп.ма у Бвропи. Можо се рећи 
да су нашн фрушкогорски манастири имали таква 
вппа noja оу сс точила ua Олимпу na боговским 
говбама, малвасија на пример, или тесчин. A внате 
шта je било кад je филоксера дошла ? Ти нстн људи 
којп су пмалп наЈфиније и најбоље сорте mina, које 
би могли продавати no врло скупу цену, палп оу 
у протпппост: ira оппм мостпма гдо je била мална- 
сија onu су калвМИЛИ велчку белипу или мирковачу. 
\ ко још ne зна какве су то врсте грожђа? Ja држим 
да мој Д1)уг Лдамовп!! зпа то врло добро; TO je као 
квд бн човек счравиио човока са мајмупом. Рдвуме 
се таква nnna nncv могла ualiii пијаду у ппостранству 
ii ona ниру могла наћи сврју прођу, a u данас ne 
МОГу naiiii  II TU људи пропадају. Али u то.ме ое даде 
лако noMoliu. Ти вппоградп дају се лако прскале- 
MiiTii na тај пачпп да ее чокот обпажп и доле ореже 
тако да остапу еамо one доп.е подпо-ате жиле са 
малом бадрл.ицом од чокота. Лепораст u овога моћп 
he се те годипе или до године калемити тако, да 
ва трп године имају се опет добри накалемл>еш1 
вшогради са најплеменитпјнм врстама, Дакле, ja 
држпм кад би се у томе правцу дало упута среским 
екопомпма, да na тај пачип подуче парод, u кад би 
ео далн вгодни калеми иогло бп ове na пример и 
иввеСти са хибридима, разуме ее, na таквим поло 
жајпма којп еу за те племеппте сорте. Mor.io би ее 
дакле народу ПОмоћи, има u ту пачппа. Aiu дапае 
морамо узетп у обзпр да je виноградарство ne еамо 
поерпуло, пего u да je екоро мртво п.могло бп узвнк- 
nvni: Лве, Цезар, морчтурп те. салутант. .lep, кад 
Вршчаии продају вппо од 25 napa од лптра, онда 
можете мислити да ее ne може платитн nu рад a 
камо лп порез којп na TO земљпште отпада. Томе чо- 
веку мора се сада помоћп. To nuje само питање 
фппапечје, пего уједпо ту трсба да се заузме n Mn- 
нистар пољопрчнреде n Минпстар ва социјалну по- 
ЛИтику, јер овај човеи би ипаче nj)onao, пестало би 
га. Докле требало би га упутптч да до1је na правч 
пут, пли му треба датн дво до трп годипе времепа, 
a уз то паччпа n пута да ne пропаднс. J ep њему 
иначе аомоћи неиа, ако се трошарина оставн na 
onoj висини, Трошарина ^? uppa у целој држави, 
макар u прчвремепо, укипутч. Ja вавршавам евој 
говор n чзјавл>ујем да liv гласатп за бумет. 

riomupeuictdmtK Др. Коста Попбввћ: Pev нма 
г. Сима Марјав. 

Cuvo Марјан: Господо посланици, ово место 
где ее еада палазпмо јесте меето где свакп од nac сме, 
може na ц мора слободпо да иаже ono што п.ма u што 
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жоли да. кажв. (Јвде оу пале ])04ii такове од поједи- 
неца, мало оштрије noro што би требало, пале су 
критике таково које ja од својс стране нс одобравам, 
a it(' одобравам вато јер ми нисмо дошли оиамо да 
критикујемо већ смо дошлп да радимо. Сви колпко 
nn.c овдо пма, дужиост иам јо, да привнамо да имамо 
иред собом прошлост једнв Скушптине у којој сс 
дссот годтга само критиновгхло a пишта со радило 
није. 

Сви ви колико вас овдо има, дужност »ам je 
да со na дубипе душе захвалпмо опоме који je iipo- 
оекао onaj иерад и који je с.творио ред у овој држави 
u noiicpejijo у ову државу. A та хвала упућена je 
Његовом Вејшчанству Крлљу АлвкСАндру I и Ihe- 
говнм сарадницима. Данас, када je ипак ред у др- 
жави успостављен, укавује сс са мпого страва не- 
ладовол>ство. Ово незадовољство, a то врло добро 
и сви внамо, ипје ('тво])11ло Пјкгово Величлиство 
нитп IheroBii сарадници aeli ово незадовољство 
jiocTOJu на делој вемаљској кугли. To се иезадовољ- 
ство зове криза. Ома jo својим канџама вахватила 
свакога a ио највише пас сољаке. Ja од своје страие 
иао сељак држим да нећу arpeimiru ако упутим 
молбу na t'BO вас: да оставите на страну све критике 
п да уироте очп у иас сељаке, иама да помогнете 
}гама да олакшате и беду нам ублажите. Треба да 
помогнете оиоме сељаку коме пмате n mi да вахва- 
лите све ono што данао имате n BITO сто даиас овде 
у овој Скушптини, јер су вас oim иослалп у ову 
Hy}iy. II наглашујем, помогните сељаку јер je он 
данас наЈбеднији на вемаљској кугли, љему се треба 
iroMoliii, њему со мора noMotiii још док му je за по- 
MOliII. 

Господо посланици, сељак дана.с стоји го н 
бос гладап n жедан, бев крува н рува, na ни onaj 
који има дссстину na и сто дулума ввмље. A вашто? 
Зато jop je по нвсрећи сваки Пез равликв у послед- 
њих десет годииа вапао у повчаие дугбве, заиао 
je у глиб — у блато из којега ие можо напоље. Го- 
сподо посланици, ви можете мислити сваки својо.м 
главом, a ви п мислитс свак својом главом, вп мо- 
жсте осудмти ове моје речи али ja вам најозбиљније 
велим: ja оам човек сељак ив срца сељаштва na ако 
itn томе народу убрзо алп вдраво брзо нећете nali u 
iiOMoliii u лока ОНДа зиајто да. im сам гтуб државе 
mije сигуран. HauioM сељаку може noMolin јодиио 
то да се равдужи. Овдс држава мора помоћи. На- 
I;IITO noMolin u начина како год внате само да се 
сељаку што nj)e помогне. Знајте да се сваким даном 
иродаје осл.аку куКа, стока и земља у бесцолЈО 
ва дугово који су два трн и четири пута већи од 
juuiauin-e вродпости љеговог и.метка. A иродаваи.ем 
његовог пмстка у бссцсп.е ou се решио и Kyli(i u 
земље u стоке и сад je тек остао дужан за део свој 
век a држави je пао на тојјст. 

Ja молпм u иредлажом да би славпа Скупштина 
и Краљевска влада испоолали један одбор и то 
одбор од људи који најбоље осећају сољачке 
потробе и који ваиста жоло да му помогиу. Не само 
да молшм BOII вас п у име целокупног нашег сељачког 
народа преклшвем да тај одбор својо предлоге у 
року од осам даиа иоднесе Скупштини, јер брва 
IIOMOII двострука je помоК. Ha крају изјавл.ујем 
да liy гласати ва буџет. 

Потпретседник Д-р Коста Поповић: Реч има 
иародии ПООДаннк i'-  БршЈКО ABpaMOuuli. 

Бранко Авраговић: l'ociiojio, пародии послаиици, 
у иочетку овога i'ouopa ca радошћу могу да копста- 
тујем и подвучем речи ресораог Госиодииа Minm- 
стра пољопривреде. To су народ и сељак. Сељачки 
сталсж je најмногобројнији еталеж у иашој држави. 
II ва то ja молпиГосподина Министра пољопривреде 
да у најкраћем року донесе, предложи Пародпој 
окушптини једак ваконски предлог o установл>ен>у 
Пољопривредних комора. (Одобраваље). Кад свп 
сталежи, миого малоброЦији иего што je сељачки 
сталеж, имају своје коморе, свакако je велика по- 
треба, иарочито данас у нашој држави и то за то 
што je иаша држава поглавито аграриа држава, 
треба тај велики, миогобројш сталож да има своју 
сталошку,   прљопривредну   комору. 

Ми овде у Народиој скупштиип, карочито у 
иачелној дебати, многобројни побланици опоменули 
оу, и истицали као важну потребу доношење једног 
ваконоког пројекта, одиосно вакона o копверзпји 
сељачких дугова. У Војводини, која je житница 
nanio државе, и то у оиој Војводини у коју свп 
крајеви name државе, иарочито они крајеви, где 
се осећа несташица хранв, глвдају оа вависнбшћу, 
данас je та Војводшга у врло крптпчиом и тешком 
положају због задужеља оељака. У Војводини су 
постојале многе мале a и aelio баине, кека ми oupo 
сте Miiora господа, која можда на ово питал.е дру- 
гојачије гледају него ja, миогп узроци овом заду- 
жев>у нашег сељака у тнм крајевима баш јссу те 
банке. Наш сељак у Војводшш штеди ira други 
иачпн иего у Словенији п Француској где се чувају 
боле nape ва црно дапо. Наш сељак je штедео na тај 
начпи, што je куповао и повбћавао своје iiMaibc, 
ва старост u свој подмладак куповао je вемљу. l\ 
сва пителигенција у Војводиип, и вадруге, иашег 
сељака су сталпо упућпвали п говорили: Србине 
— тако ос онда говорнло у Војводшш — ие исиу- 
штај земљу пз шака, него je узимај u нупуј. И upe 
рата nam национални живаљ у Војводини куповао 
}о земљу, a нарочито после рата, нада je дошло 
ослобођење, он je сматрао ва своју нарочиту велику 
дужност, чак n иациоиалпу дужност, осим своје 
привредие дужности, да купује вемљу. II ту je 
настало и.егово главно задужен.е, због куповања 
земл.е. Ницале су п мале и велике бапке. И баш 
ва то што оу се то мале баике, da малпм капиталом, 
трудиле да повећају својо обрте да могу ивдржавати 
евојс каицеларије, директоре, кљиговође и особље, 
да набављају све што им je потребно, тиме оу no 
словаљс прско својих моћи прошириле и ту oe ДО- 
лазпло до екупих камата. Тако je било случајева 
да су банке са капиталом од милион или два милиопа 
дпиара имале обрт 10—15,000.000 дпиара, и то 
оа туђим иарама. Иара je узимапа у реоскопт или 
од Народне банке, или од других Beliiix иаиака 
али разуме ее плаћала се скупа камата на улоге, 
јер je. била конкурвнђија других банака, и врбо- 
пали со улагачи и тако je иуђепа пара нашем сељаку: 

Ево тч, купуј и унадређуј своје госиодарство, др'К11 

народе високо национални барјак, отимај рдаљу 
од иепациоиалних руку у Војводпии. (Пљв<жаНЈе). 
11 то су можда бшш добри савети, a и иаш народ 
je спопала маиија за куповал.ем u ои je можда у 
Miioro случајева пренаглио a куповао Je ono што 
iiiije чак било im у jbcroBOJ привредиој моћи, na 
смо тако мн данас у једној тешкој оцтруацији у Вој- 
водпии, тако да ja морам, ако xohy да будем искрен. 



СТЕПОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 9,4 

да оа овога меота констатујем, да je данао Војво- 
дина у невазидном положају, тако да данас један 
сељак са имии.ем од 10 катастралних јутарај ак^ 
ra jt' купио upe иет до шест година, плаћао je онда 
no !20.000 дпнара јодпо катастралио јутро н ако je 
направио рамо дуг од 100.000 дпнара, a 100.000 
динара имао готових, он данас има 100.000 дуга 
a тих 10 катастралник јутара вредн 40.000. To значи 
да je он ca 60.000 дииара иноолвентан, да није no- 
кринек. Ja верујсм да сте ви у пасивним крајевима 
са још Bohii.M невољама. 0 томе оам се увормо у iki- 
санској Kpajmin где сам иедавио био, и гдс људи 
гладви   пду  около као  аветп. 

Данас je та Војводина у немогућности да плаћа 
п држави оно што треба да дадс, a у немогућности 
je  п  да плати своје  прппатно дугове. 

Ми који смо ивабрани 8 иовембра на југосло- 
венском пдсолошном програму и.мамо још и ту 
историјску миспју, равуме се уз равумевање Kp. 
владс, a држим да he га uirni, a нарочито имамо 
noncpciba у Гослодина ресорног Министра, ии нмамо 
ту историјску миоију да донесемо један ванредан 
вакон иао ванредну мвру o равдужеау сељака. 
Иена с;е тај вакои u ne .чове тако, јвр миогима то 
бодс очи и napa уши, иека сс IJOBO конвервија, илц 
раотврећење илн како хоћете, али je главно тај 
вакон uopa да се донесе. (Одобрава[н>е u пљесак). 

Ja сам имао прилике у бливини мога ивборног 
орева на једном вадруишом састанку да равгова- 
рам са људима и један од мојнх пријатеља рекао 
ми je овако: Господине посланиче, умолите Народну 
скупштииу —r a овакако je важно све ono што чШа 
расправљате - - да се донесе вакон не sa ублаже&^ 
или иеко о.кичшаи.сч него јеДна радикална мера ва 
равдужење есл.ака, кано ми народски кажемо: да 
искочимо из овпх чакшира м да улвтПмо у иско 
нбвв. 

To je било сликовито речено, јер omi бами 
т. ј. народ смАтрају да половне мере неће доиетп 
уснех који треба да се постигне у нашем народу. 
ilaui народ очокујс плодан рад ове Скупштине, 
a и ja ca великим оптимизмом очекујем исто тако 
да lic ова Народна окупштина ув помоћ Краљевсне 
владе и noMoli нашу доиети onaj вакон што окорије, 
иоготову кад имамо ва Министра пољопривреде 
овако врсдиог човека, кога се то и иајвитс. тиче. 
Ja сам увереи из равговора с н>име, a " ови ви остали 
који сте имали прпликс да са Г. Министром o томе 
разговаратс уверили сте се да on има памсру да се 
што upe донесе танав јсдан ванон, за којим вапије 
и ова Скупштива и наш оељачкн народ. 

Задатак je ono, госиодо u браћо: сви оељачкв 
дугови имају да се продужс на 25 година са 6% 
ануитета, a ту мора да буде и камата u глашшда. 
'I"o je задатак, a модификације иека пађе било Кра- 
љевска ВЛаДа, било Народна окулштина, било од- 
иори, било Привредно Beho, како хоћете п на који 
иачии, само што прс, да се тај задатак noBOJbuo jiouin. 

IIITO се тиче буџета ресора Миниотарства пољо- 
привреде који je na дневноме реду, дбвволићете да 
окренем пажњу Г. Министру пољопривреде на то 
да се ми иадамо да he нас Г. Мпиистар у краткОМ 
времену обрадовати једним закопом o унификацији 
задругарстна. Taj вакон o унификацији вадругар- 
ства Tj)o6a у главном да ина one мотиве: да се вадру- 
гарство тшшзира на вадругарство I) кредитно- 
иољоиривредпо,   2)  проиввођ^чко-прерађивачко,   3) 

потрошачко-набављачко. Mu кшамо у налиој држаВи 
досада, хвала милом ]iory, доста развијено задру- 
гарство равуме се, и оно je негде п покрајинскбј и 
племенско, a негде и вброко, и осећа се потреба 
да се задругарство у iiainoj дрЖави пзедпкчп. 11 
једцно UIT« нмамо у целој држави нвједначено ва- 
другарство, то je задруга[)отво створеио по Закону 
o пољопривредном кредиту, доиссепо Закоиом од 
1925 године. To je вадруга^ство коле je без племен- 
ског и вороног и покрајинског рбележја у целој 
држави, п оио je искључиво кредитно аадругарство 
које je досада иоетигло врло велике успехс тако. 
да има 1402 вадруге pa 120 хиљвда члапова, a око 
360 хиљада душа вдружених у то вадругајрство. 
li)20 годпис, морам подвући и захвалити Краљевској 
влади, доиет je једа^ закон, Закои o аграрној банцн, 
п вадругарство и поЈ&опривреднн кредит, a и друга 
вадругаротва, добвдш су једну финћнсијску уста- 
iiDnv чпји je првобитни циљ a u намена била да будо 
вадружна финансијска установа. Морам са овога 
места потпуно објективно да истакнем да je Arpapue 
банка миого користила као аграрна банка, али 
mije доиела онакве ревултате какве очекује аадру- 
га})ство   од  ibe. 

Js Mo.iii.M Г.Министра пол«оприврвде да обрадује 
ову Народну (•куиштппу. a марочпто целокупно 
вадругарство које то вахтева " иолим Р. Миниотра 
пољрпрнвредеј да узме у расматраље раД Arpapue 
('umite u да IHTO upe донесе одлуку ва реорганивацију 
Заноиа o Аграрној баици. (Аи iey:(). Закои 0 аграрнрј 
баицн донет je 1020 године, оа једном лепом наменом 
u иницијативом самог ll>. V>. Kpafiia ради тога да 
iiOMoruo namer сел>ака. Међутим, ona mije крнва 
у енему IHTO mije могла. да добро одговори »'војој 
оврои у потпуности. lla име, седамсто милијона 
динара, колико je u.eu акцијски капитал, није 
довољна сума да може да врши свој блјаготворнм 
задатак какав joj je u дат, a то je да iipiiiu кредити- 
раље целокупног сељачког сталежа. Ja молим Г. 
Мтпктра пољопрнвреде да у своме предлогу o 
закону o конвервији сељачких дугова некако до- 
веде raj вакон у веву оа Аграрном банком н нађе 
иачииа да се та банна реорганивује Ta'KO да она 
постане и no својој структури и раду, и no финан- 
оијској Moliu, права вадружна сељачка финаноијскА 
врховна установа. 

Ja внам господо и opalio народни аОсланици, 
да lie Г. Мтпктар иол.оиривреде имати великс теш- 
коће, можда u у Влади, a имаБе тешкоће u у јавности 
upu доиошец.у one ваиредие ваконске мере 0 кон- 
вер.вији еел.ачких дугова, пошто се у овоме питаи.у 
у iviaimo.M сукобл.аиају иитероси u иојмови баикара 
u л.удч ив народа. Међутим са овога места ja морам 
да констатујем то, да банкари имају неоправдану 
бојазаи од доношен>а тога вакона, и чак тврдим 
евуда да би имали пеликога разлога да се радују 
да се донесе такав вакон, јер и њихов капитал je 
у oiiaenocTu као u улови код банака и ага^ионарски 
капитал, јер акр се ue доиесе једна ванредна мера 
за раздужецзв сељака, сељак ke бити у потпуној 
иемогуКиоети да враћа своје дугоне n плаћа камате 
u мислим да су даиае баш у иитаи.у банкарски 
каиита.пи u улози опих људи који еу у баике уиели 
своју готовшу u своју 111тед11>у. И ja молим F. Мини- 
стра пољопрпвреде да доиесе бар једиу заиоиеку 
нриире.миу меру ва доиошеи.е тога закоиа, која 
би  била  у  томе  да  ее  обуставе  продаје  сељачких 
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IIMUHMI II да ((! ооустави иагомилциаи.с троткова. 
(Буран аилау;!), који ое гомилају трошковимв ад* 
поката, док се бвв успеха иввршују лшдпације 
и оврхе. Нока ое доиосс тај вакон и иека се ;)овс 
КВКО било, само да, a ja морам да паап.м да иеуио- 
требим рвчи које би страшно ввучале ва финансијске 
кругрве, иока се само доиссс макар и скривено 
одгађадве тих ародаја ва (i несеци, јер би се тада 
дала прилика и господи крја иисле другојачије, 
a T« су банкари да кад ce обуставе те продаје сељачке 
оида hc u omi ;ioliii n кавати како треба да ce реше 
та  потраживања  њихова  од сељака. 

Што ce тпчс оуџета Министарства пољопривреде, 
ja морам овде са жалошћу да копстатујом факат 
да je буџот Минисзгарбтва пољопривреде са 50% 
омањен од црошлогодишњег буџета, a свакако да 
je u K'pjM.ciicKV ичаду u прстходппка садапт.ог Ми- 
нистра ПОЉОПрнврсде руководила ппсди-а да iuip- 
гије п повиције у буџету преполови, али мнолим 
да ce могло u требр.ло штедети на другим Мшшотар- 
стви.ма, a ДВ ce ne. Пуџету Митк терс тпе iio.hoiipn- 
вреде mije Требало  и mije смело да штеди. 

Иисам био на гедиици кад јвГ, Мшшотар давао 
свој експове и не внам у «Олико je Г. Mmittctap 
у своме говору гбворио o аграрној реформи, али 
ja ca рвога места усуђујем ce да ra умолим да ce 
mro upe оиаии ликвидацнја аграрне рсфор.ме. и ако 
je допет raj вакон, и да му ту Скренем иажи.у na 
нввесне отрашне отвари. Наши сељаци аграрци 
куцовал!) оу вемљу no праву факултативног откупа 
n иаправили уговоре са појединим властелннотвима 
ве куповину вемље од h—5 0(10 дпп. ва ввмл.у, a бидо 
je n Miioro случајева где je била п већа погодоа. 
A даиас с.у TU аграрцп у таквој сптуацпјп да не 
могу inialiaTii свој аиуптет в иите.мпк тппма и десило 
ce то да су адвокатп тих властолппстава утужиди 
то аграрде n дошло je до тога да omi аграрцп, којп 
су п.малп cno'v кућу и парче вемљб, na добио na- 
веспу јсдиппду надељене аграрне аем.во, сад ne 
може да nnaha mi ануптет, n дошла je тужба адво- 
ка.та послс чега сс детава. да му ce продаје п и.егова 
кућа п n.erouo ппрчс вбМље, коју je до тада и.мао. 
Ja молпм Г. Мишктра, -- то je ca аакопске страпс 
потпупо псиравио, али таква je сптуација да ми 
ne MOHteMO доаволптп да аграрна рефорМА добпјс 
такво иаличе, да ce умосто иомогио onaj малп 
гел.ан, који je дотлс бпо пролетер, сад сасвпм упро- 
пасти u да му ce прода ono што je дотле имао, док 
mije  ono  надодељеп   ca   вемљом. 

Исто тако сматрам, господо, да je ааиопом 
предвпђспа ова свота, која ce мпожп 160 пута, мп- 
слпм, катастарскп чист npnnoc, ne знам . тачпо, 
аЛи држим да keT. Министар привнати да су велпке 
своте предвиђене ва name аграрце да откупл.ују 
аемљу, коју ćy добплп као аграрни пптересепти, 
тако да су те суме прома данашњоЈ цени биде такво 
Да ce умссто чине HOMOIIII аграрцпма, пспчло je да 
ce помажу властелппства n велепосодштп, nojn су 
пека.ио o/iTcpoiiemi од те аемл.е no скупе nape, које 
Mam сељаци имају да плаћају a nelie моћи да плате. 

Још молпм Г. .Мпппстра пол.опрпиредс да ce 
позабавп пзвозом name стоке, a нарОЧВТО пзвозом 
свиња. У Војводппп no савсту стручњака, no савсту 
ar])oiiOMa. a п сва nama пптелпгепцпја пропаг1Ц)ала 
je да ое у Ројводппи уведо бол.а раеа cBiiiha. Тако 
су у Војводппп уведепе n епглсска и Фвјферова 
peca,   парочпто   Исмачка  omiCMCJbona   paca  свпп.а. 

II niTii ое оад детава'.' II ако ру TU примерци no 
скупе nape пабавл.апп, сад ce детава да смо мп 
у пемогу1)ПОстп да пзвеземо те свип.е, којо су толпко 
препоручпвапо у пароду пошто ji; саМО Могућносг 
да ce иввове .мапголпда" и „оремица)) Ja мдлим 
Г. Министра, — on je додуше пов човек у томе Miniii- 
старству, алп у нашој држави мпоге стварп су ce 
радпле без спстема тако, да смо ce загрејавалп 
ва пешто n кров пода годцне плп годппу даиа лу- 
niiMO гдавом o зпд. видимо да то mije вал.ало n да 
ce то ne тражи у ппострапству, пего ce тражп, ono 
IHTO смо имали и што емо пзобпчајплп n отклопплп. 

.lom молпм Г. Мппистра пољопрнвреде, да ce 
парочпто повабави пптап.ем ветерипарске олужбе у 
namoj држави. Има такних npajena у namoj држаип, 
да je баз ефеита ветерппарство, одпоспо стручно 
Mnm.bene n гтручпп сааетп, као што je то Јужпа 
Орбија. П.мао са.м прплпке да говорпм с namini 
задругарпма да та.мо no могу naum људи, nanm со- 
љаци да спаоу овоју стоку, дочпм пмамо n cuojo 
ветерппаре n no баповппама n no срезовпма. Свакано 
нису ту криви можда uoTepimapn, всроватпо да 
немају препарата n медикамепата ва лечеп.е стоке, 
алп молпм Г. Мптктра пољопривредс парочпто. 
да ce повабави тим пптажем, да пекако ветвриАари 
постану BeTepimapii n да постану ваиста лекари 
a ne да буду обично паппеларпјско осоол.е. СваканО, 
ово пптап.е потло je добрпм путем, n овде, са ра- 
дошћу, могу да копстатујем, да сам прпметпо, да 
je сам Г. Министар томо пптап>у поклонио иажпост. 
Ja видим да je персопалпо промепе учпппо у вете- 
pmiiipcKOM оделењу^ што пам гараитује, да be у 
томс  пптаи.у   крепутп  ствар  na  боље. 

Госпддо, na крају овога говрра изјављујем, 
да hy гласатп ва оуџет Мттстарства пољрпривреде, 
a Г. Министра подопривреде молп.м, да, тто чешће, 
долазп у коптакт са Иародпом скуцштином n то 
преко клуба, да мпога тугаљпва пптап.а, што .можда 
mije згодпо с овога места n ca јанпе грвррнице да 
ce говорп II navne, претресе с пама у клубу n да ce 
])eme опако, иако то парод очепује од ове Пародпе 
скупштппе.   (Иљесиап.е). 

Потпрстадтп; Д-р Когта Поповпћ: Реч нма 
наррднп   послаппк   г.   BiiKTop   Иогачппп. 

Ииктор Логач' ик: Господо n браћо, допустпте n 
мени пеиолпко речп да кажем у везп са оппм, што 
еу господа предговорпп.цп говорплп, a то je o пома- 
гаљу namer сељака у дапашп.ој криви. Иекп су го- 
ворплп o раздужеп.у, a пеки o помагап.у п o сппжеи.у 
порезе. To je пптање веома важпо. II nama Краљев- 
ска влада, водеКп рачупа o добру парода, no оумтам 
mi часа, да he учптггп ono, што je пајбољс, чувајућн 
ce од тога, да пебп оапала у погрешпу, na дапостпше- 
мо ono IHTO neliOMO, т.ј. обарав>в кредпта. Кад on 
ce то догодпло, то бп бпла jom већа necpelia пего 
тто  je  ова дапашња. 

UITO ce тпче, господо, ппфлацпје, ja ћу одавдс 
отво])епо да кажем, да са.м ja највећи n[)OTiiBmiK n>eii, 
поред тога тто дришм, да je данашњв жалос'|а 
господарска сптуацпја поелсдпца прве name iin'f,Jia-" 
ције, na кад on којом necpeliOM потлп старпм 1ЈУтем, 
могло бп пам ce десптп, да падпемо у још »вћу "f1- 
Срећу,  ii3 j>-oje ne on тако лако пзашлп. 

Пољопривреда nama, господо, бави ce поглавито 
житаридама, сточарством и виноградарством. БудуКп 
да сам ja ići краја, где je популадија велика, гдс 
земља сама ne би могла да храпп пучапство свОјО, 
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дужиост ми jo, до упопорпм na сточаротво н.чпк'. i>ojc 
Паш у ouiiM крајоипма које имам ja част овде засту- 
пати. јест воома вапредно и иоже да служи као увор 
миогп.м iiiiimiM крајевАиа, који и у том погледу виоу 
иовајлијв. Али баш m ttpajesii услед прошпогодишље 
cviiK! ниву у ОНОме i таи.у, у којем су били мааад '2- -.'i 
родиио, него су aaiia.im у боду кемогући продати 
своје сточарске иродукте и, што je још горе, иемо- 
rvliii да всхране ту t'«ojy стоку,   . 

Овде апелирам na иашог Г. Министра пољопри- 
вреде n уздам се, Да he on умети и иоћи наћи путај 
да се баш у ово време у ова два и no месеца, док 
нестигне нова сточна xpalia, нашим сточарима по- 
могпе. Ja држим; да 6u се могло то да учппи тако, 
да се дају новчане noMoiui nu пољоирпвродиог фонда 
оироиашнин сточарима, да не морају у бесцвкб 
продати млада расплодна r|i.:ia. ј(>р ако iiamn сто- 
чари у Пило којем делу наше домовпне буду na то 
приоиљени, мп вемо васти унавад пеколико гиди^а 
n биће тевгае иуве да се подпгпемо na onaj степен, 
na Koju смо nn.iii пре две говвне. Пуштајмо вабавку 
раоПЛОДНВХ грла, која би пмала да te иаруче na 
ииострапства na таноавапу обпову крвн, a дотпчни 
повац века се радије употребв за помоћ сточарима. 
Ta вомоћл трабало би давати вреко сточарокиа 
удруга, luin ако удруга пома, врако опКпшкп.ч 
одбора, који би вајбоље анали, вако и воме трвба 
IlOMOtill. 

У крај&ем случају треба да авелирамо na nauiy 
ВОЈСКу, na у крајсппма, гдв \\е fin оило друге помоКп, 
ona да вомогне na својих (■.аага.шппта, Пар аа ова два 
мссеца, пашем вемљораднвку да прсхрапп ono од 
чега on живи и беа чега ае може да буде. 

Потпупо се слашем са овии, пгго je мало пре 
мој господпп предговоркпк- паиолоо кааати, да се 
огоГшта naviai.a обраЈ^а у оудуће n папт.м ДОмаћии 
раоама у (точаЈхтпу. ПсмОј.мо ni>n путе.м, којп 06 
ооказао као ведовољав, јер в мн виадвмо вјхп! коп.а, 
којп оу веома водесвв, na пр. посовски коп., n 88Ш1( 
га аамрп.пватп другим печии, кад on аадоиол.аиа све 
уотрсбе дбмаНег човема a кад je on подееап ва иввовЈ 
Зашго у перадарспво уводвтн иову врсту, над мп 
пмомо nainv славовску кокош. која потпуно мои?о да 
ковкурвдве друтии  кокрпшка ошовем попиш.а. 

One су да.;eno егкромније n аклиматпаоваппје n 
у npiiMiiTiimin.M loi подарскпм прплпиама могу да аа- 
довил.с nanp' потрсбе. КуВОВатл n ларучпва/гп скупо 
rra('Mn,ia|)i' первдп n аа п.пх граДВ^И raitopcliii иале 
кокоптњачкс дворова, ко;е траже воли]{е nape, то 
mije ва naiiici- сељака: To може да учппп јсдав ве- 
лввв роспода!), a m- сеавак, који квма ни времева ни 
напптала  аа то,  a  оспм  тога.   чсму  упиштаваги  опу 
пашу добру расу. Слично je n ca овиљама. Ту je 
по.мспута  врста iium.a всовголвца, Ta  врста свплб 
г|)а-,кп 'с, a ja мора« да номрпом n другу врсту т.аи. 
багуне, ноји Св тражо на вашим nan.ciai.M трпчпштпма, 
јер дају .мпого масгп. Ta врста пма то сиојстпо, да 
се  у  iiaJK-palK'  времо   ИСЗравв   n  дајв  обплпо   масти. 
Mn треба да мешамо n једно и друго. Сдвчно je и код 
namer сточарства, Кад омо уводплп алвмешоту na- 
омину оиментелску у паше крајове, рвда ВИО пмалп 
■''"u тешкиху TIHI меовагах, говеда, крава-, a да.пас св 
УДарило на друии оравац, ударило ce еамо у музпоет 
T-.l- хоће до ce храпп ona врста крава, noja iie да 
ДаЈв обшто млска. MalivniM иусгпмо мп то (xvi,aj4y, 
пека ои решп, хоћа ли араву цлакар^ "m кр&ву 
Вв     ПОДЛОЦ     U     М(.Г(;        Ц     аК()    pg    С)уд0    I,.,,,,;,     ВрХСШМ    ЦОЛ.О" 

вривредна упрвва држала re алатпо срединб, спгурпо 
nelie norpeinimi n ttehe узвмати одпју.м 38 пеагодаи 
уовјех. Иека (■<• im rn слобода пашпм малом госпо- 
дару да одлучује у овојвм пртрвбама, a nama 13лада 
lie уметп п.оговпм оправдаппм аам.ама да изађе у 
сусрет. 

Господо, нема напредног сточарства ни нољар- 
ства беа лввадаротва. Нена мп буде допуштено да 
кажен o то.мо веколвко pe'iB. Иема томе nn трп го- 
днпе од ваио су ce почвле да освввају варочвте 
лввадарске вадруге у нашвм сточарсквм крајвввиа 
Taj посао бво je у почетку веоиа-мучав) јер варод 
ввје схватпо праиу аадаКу лпиада. њихову важ- 
вост, парочто у оппм делрввма, где има лввада 
пре.мало. Лко ce поирави кпалитет тих лпвада, jacno 
je, да Ko ce поправитв и квадит.е(т нашега сточарства 
n ono, што вам je фалпло с обапром na вростор 
лпвада, мп можемо да пакпадпмо квалвтетом лпвада; 
јер добар квадвтет хране може да вадрмјести ono. 
тто joj мањка у квантитету у лошим годиџама. 
llamn стручп.адп су unii'in унапред ;ia само бсвп- 
вање.м лпвадарскпх ведруга нећв бити ycrtexa код 
namer малог господара, код namer оељака, Па <у 
iioiiuin дал.е n почелц прелоручиватв овлосе n ва- 
водо  ла   чптКеп.о  детслппгког  сомсп.а. 

To су два ai'o.Ma важна предузећа, јер, гошодо, 
мбје je дубоко уберење, да naum сточарски крајвви, 
да nuje бнло силоса, да nnjo бпло дстелипе, .макар 
у мап.ој мерв, adi до Божвћа наши људи морали би 
да продају своју стоку nomro rio TQ. Ллп, iiamao 
'■с чоијск-, n ja мпслпм да jo то паметав човек, који 
je у моме крају покренуо прву ливадарску аадругу 
и првп еплос. /[anac II\ п.ма више n услех je пемп 
иовап. Испрва je томе човеку riocao бпо мучан, али 
давас  га  сви иоттују.  Дакле,  вадругарство безу- 
словно  n  на  томо  пол.у   рада. 

Господо, дужност мп je да ароговорвш веколвко 
речи o хвбридама. Наглавхујем, да сам ja вротввнив 
хибрида, као сваки човен, који жели добра своме 
вароду. Алп, Г. Нинистре, ja виеам џротввал xn- 
брвднма. na оппх ра.1ло|а. којп ce обично паводе. 
као да je mino од хвбрвда отроп. као да je ono no- 
адраио. јер тр je јвдна кеистина, која ее трубн no 
поаппама.   lio   извесво  je,   да   тс   хвбриде  треба  uo- 
бпјатп. Вивша Оејечка обларт ставвла je себи у 
задатак, да побија хибриде, и дала je да ce всвата 
Binio од тпх хпбрпда, na nujo могла добитв one ре- 
зултате, који су бплп пртребни, да би ce предузеле 
мере против хибрида.  Касније тпло ce и na друге 
паучпс аааодс,  na  mi данас  пема  im једаог паучпог 
човека, крјн би могао то да потврдв1. To иораио рећи 
n namcM сс.ј.аку, ]ср je пашсм сељаку потребпо, да 
ва време пролећних тешквх радова попије чашу ввна, 
али правога, доброга ввва. Дакле, ако оељак ишш 
обрађује ва себе Хвбриде, то неће штетвти вашвм 
вппородппм крајвввма. Ha кад je гако, ja иислвм 
да je пезгодпо, да ce nan lalivjo парочптп баповппскп 
порез na хпбрцдс. Мрсбало бп na Л03НИХ расаднвка 
дати л.удима калеме, и ja сам уверен, да IIO.MO ва 
трп-чстпрп годппс пматп лепб успохе. Дакле, доле 
порез na хибрвде, двјквмо расаднвке, века ce no- 
мало аамеп.ује: ero налеминх лоза n ето хибрида, 
јер ударати само порев, a ne дати вамену, то иаје 
добро. 

Господо, n Нојводппу nainv притисла je криза, 
јер ипје могла n ne иОЖе да панозп своје обпље 
жпта. K'aKo jo војводппу с обзпрпм na nami, тако je 
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и   name   винор.ОДНв  крајоио.   иирочпто  у  ('.лоисиији, 
Далмацији и Хердеговини притисла беда. 

Грсподо, nuni i. Мтиктар uo.i.oupnnpivu! im- 
зиајр  ii;ii!|)( no jipii.niKi' у  нашој  читавој  до.моиимм   п 
он lie умсти и ту  nalili  средства,   да  бар  покаже 
доГ)])у кол.у п да учини,  mro засад може. 

Овде јс^ један од господе преДговорника јуче, 
прекјуче, спомепуо, како je илапи камоп скуи. Ja 
то иоианл.ам и аиолирам иа Г. .Мииистра пољоиј)!!- 
вреде, да се вбиља учини што се може у томо no- 
гледу да плави камен појефтини. Mu имамо домаћу 
фабрику „Зорку" у Суботиди, ,.Даниду", у Коприв: 

ници и ne знам где још п ja ne зиам, има ли разлике 
o;i талијанског и аустријског плапог камен^ у цени 
од пола динара,  a  o квалитету нвћу да говорим. 

Го( подо моја, ту смо дошли na те несретне и 
ojuio^ito картеле. Против њих треба устатп и одмах 
lii' миога зла отпасти. (Јадан глаг: To je корупција, 
чим je картед.). 

Господо, говорило сс o такозваном узррном го- 
сподарству. Го je врло лепо смншљено. To би могло 
Ппти веома корисно за namer малог господара. Лли, 
госиодо, такозвана узорна гослодарства, државна 
ujm бановинска, заладају воома много. Место тога, 
држим, да Гт оило подесније да се оснују мала 
углвдна гбсподарства, не државиа, ne оаиовписка., 
иего у селима код појединих сељака. 11(ч, господо, 
код Погатпх рељака, који нмају no 15, 20, 30 или 60 
дупулумо, како mi оројпте овде. Лако je оити 
Л1удар п пцметал иа велпком. Буди иапредан гбсподар 
na малој звмљи, као што je на западним нашим 
(траиа.ма, ća иет, (>, до 7 јутара .чемл.е. Паиредие 
чостптс сељаке треба омогућити, да се код и.пх 
рснивају такрзвана мала узориа господарбтва уз 
пеппатиу JIO.MOII. Moje je уверец.е, ГОСПОДО, да бисмо 
ми моглп пмати миого уг.чедипх госиодарстава, a 
да не говоримј колико биомо имали већих и бољих 
успеха. 

C тпм у ite.'ui опоменућу u нижу пољопривредну 
шнолу, гимназију a средњу ишолу. Треба основати 
i тручие школе п пољоиривредпе шкбле. Mu требамо 
и те школе. O томе иома еумц.е. Ми их треПамо да 
буду пооредници; пј^еносачи научних резултата mi- 
соких школа и иримеп.ивачи науке у пракси. Am\ 
uoliii великим }{ораком у осипваи.у пољоцривредних 
ткола, држим, да ие бидо дооро. Треба мало џри- 
чекати. A зашто.' Зато, јер апам јодну пољолри- 
вредиу шкрду, која ужива веома леп глас, a кад 
еам ja у Осечкој областп тражио, да се донеоу ста- 
тистички подади o апсолвентима те школе, резултат 
je ono поразан. Bnine од S()o/0 свпх апсолвепата, (a 
школа постојн ваљда више од .'^0 a можда и 40 го- 
дпиа), иоеветплп еу ее свачему и[)е него пољбпри- 
вреди. To су u жандарми и писари и финанси само 
ne пољопривредници. 

Да би се могла BOII сад у неку руку олакшати 
криза у нашем селу, ja ky у спораруму оа једним 
nainiiM врло поштованим другрм изнвти један предлог. 
Ви знате, браћр и пријатељи, да прглавито onu, 
којп rone стоку своју на вашаре, како се више.пута 
преваре. .1едап гони стоку на вашар даје цену, 
други Jiolio да плати, те onaj првн тера стоку кука 
и посло п.чвеспог врелшна мо])а стоку да ирода мпого 
много јефтпппје пего што му ео ирвп пут   пудпло. 

A вашто? Ham еел.ап mije na време обавештеп 
о цени стоке, un уодште o цени својих иродуката. 

Погледајте трговце од ааиата, којп нису некакви 
лумени, да би могли овако арооперирати, a наш 
])a:ioopiiTii честптп n вредпп сел.ак ne може да п.м 
конкурише, ј(*р ne стоји ни у каквој вези са нашим 
тргкпттпма, која експлоатиту uaiue иродукто. Зато 
on предлржио Г. Министру да се побрипе, да у 
свим мостима код поштаненпх n телографских уреда 
буду дневпо на јавпом месту пзложеие цене.сељач- 
кпх пррдуката, тлко да со;вак у свако врсме ;ша, 
какво су цепе л.еговпм иродуктпма. rl"o ne Пп коттало 
много, a сељак ne би ono изложен којекаквим па- 
(тојап.пма n мешетара и прркупаца n не on ono 
п.пхова жртва. 

Гопшдо, дала je реч n o умотапм гпојевпма. 
Погледајте паше иовипе. 11 у Београду и у Загребу, 
na n у тжрајппп, n виддћетв, квхо се голома реклама 
npami тим гнојевима. Onaj мали госиодар, нојп je 
покушао да ради са њим, разочарао ео, јер ona 
inojnna, која су јефтина, ne вреде мпого, a оиа којн 
нреде, поома су скупа, тако да ниоу nn у каквом 
рааиеру, што се тиче послвдица и дуготрајности 
п.пхоиа делонап.а иа пол.у n лппаде, са вредности 
нашег гтајпог mojima. Али, што je naj rope, ако 
човек уш>тре.бљава умјвтно гнојиво невнајупи, којв 
храппве честп недостају жеговој земл.и, од тога 
гнојива буде впше штетепего корпетп. Ако еељак 
плати .440—,'ШО дпиара аа мвтрички ](епт каеа. ва 
ту ееиу може да добпјо 8—9 возова стајног гноја, 
којп дјолује •'!—4 пута боље. Оспм тога умјетно 
niojiiBO дјелује само за ону годппу. Kao што ренох 
са овом великом рекламом уметпог гпојпва треба 
мало првстати у сачувати namer сељака од повпх 
разочараша. 

Господо, дужност Mii je да кажем коју и 0 иаппш 
економп.ма n ветерппарпма. Ми у оним странама, 
где живпмо од еточарства, морамо захвалптп пашим 
ввтерина])111\1а за ono, што имамо. Истина n ту je 
Ппло иогрешака, али KO ne радп, ne може nn да 
rpemn. У првом реду треба копстатоватп, да у пашчм 
странама, где je оељак папродан сточар, )£ct'iioco6an 
ветерипар ne fm могао nn да обстапе, jop би га брзо 
пајурплп luni Пп сам глодао да оде. Mn смо. хвала 
'Л)01'У) У том положају, да смо пмалп честпте и вредпе 
ветерппаре, којпма nam парод много дугује и ко- 
јпма јо n данас захвалап. У повпје вЈ)еме добилп 
су ветеринари конкуренте у ђкономима, a ne знам 
затто. Ta, друга je задаћа једних, a друга других. 
Трјеба еамо евакога ставити na {веговр право место, 
na lio оптп слоге, успеха n задовољства иод пашег 
сељачког народа. 

Пала je реч n o домаћинским школама. Всома 
je згодно једап од наших другова рекао, како би 
те школе требале да буду путујуће. Ja бих се с тим 
сложпо, али ћу бпти елободап да то мало употпу- 
miM. Ja еам велики противнив домаћинмшзс школа 
na једпом меоту, јер еу то воома екупо школе, n 
ако услоредимо бррј адсолвентица еа трошковима, 
ту оразмвре пома. To je једпо, a друго, те шкодв 
треба да служе женрком подмлитку сељачком " 
грађанскрм. Onaj, који мпслп, да ће nam (»!»»вк 
слати у већем броју своју женсду деду у град "лп 
у друго место, гдје јо таква школа, тај ее варц. 
У те шкрле сел.ак, no моме дубоком увережу, неће 
слатп децу jop губи тежака, a кад се таква девојка 
вратп сматрају je фрајлом и паплцзп na потешкоћо, 
којпх ппачо no бп требало да будо. Ми треба да пмамо 
домаћинске шкоде у свима већим местима, али no 
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као нарочнте државие устаиове. У свима већим 
местима имамо лекаре, учитеље в грајђанке, које се 
равумеју у кухање и у све, што je нашем сељачком 
домаћинству потребно. Такве школе треба овде осни- 
liiiTii. Mu можемб ii.MUTii хмљаду таквих школа у 
јбдну зиму na територији наше Крал.ошпк;. .']a;iiilia 
би била државе, да то школе помс1же и надзире. 
УчениДе би доносиле са собом материјал ва храну, 
кухале ги ii самс јсле. Да видите после неколикр 
даиа какав би био интерес родитеља ва те школе. 
Huma домаћица мора знати и нешто хигијене и то 
he je научити лекар. Народни језик и историју nii- 
родиу научиће од учитеља. Хигијену мора дома- 
ћица да вна, a то внање добиће од љекара, науку 
o перадарству од ншвннара нт.д. To би бидо јев- 
TIHIиje u другп уепох un сс ипдео после годчну две, 

п то велики успех. IO jo моје мишљеље, јер то мпт- 
љење не бавира на теорији »ero п на пракси. 

M и бисмо могли имати једну домаћинску школу, 
можда са посебним вадатком; у ii>oj Пи се могли 
спремати учитељи и учитељице који би путовали од 
меота до места да мјопт домаКписк-с IIIKO.IC орга- 
низују. АлпЈ ми имамо у нашим местима људе, 
који On могли то да изведу. 'Го сам сматрао за дуж- 
пост да кажвм, - и ивјављујем, да ky гласати ва 
предлог  буџста   МинистаЈ)ства  пољопривреде. 

Потпретђедник Д|>. Коста lloiionnli: Гоииодо 
народни аосданици, no вашем пристанку вакључу- 
јвм данашњу седницу, a нарвдну закавујем ва сутра 
у 9 часова upe подпе са дпсииим рсдом: Продужење 
дебате буџста Мииистарстваиол.оириароде. (Прима се) 

Седипца je вакључена у 23 сата 

деи 












