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'3ащ)угарство је'било ПО,знато сви
'ма' 'нар(щим~; 'Ј 'свима' временима, на 
·cB~a. стуnЊима. 'у давнашње, тзв. 
преИ'сfорИјФtо' вре1Ш;: љуДи"нису . мо
ТШI' ·.dрув:чијени-~:живе1'и 'ни опстати 
него у 'велик~М ·заДРУГама.~ 3адружн:о 
~сУ·с'ебра~и.iIИ, задружн6 с.у напаЩiли, 
задружно су ишли у лов на огром

~Hoгa мамута;! з~щружнО' су отима.тi~ 
.пеhину у -великога 'пеhинскога мед
веда, они поред 'река и језера за

.Дружно су :Х:Ilатали рибу и шкољке, 
,у шумама; З8друЖIiО' су крчИли·· себи 
. пролаз ·и ск;ЛоЕ:иmте: Доцније' су ови 
;ПРВОБИТНИ . заЩ>УЖlпi облици пре.Т:i:а
. зили " у 'друге ....:..:... нове -" форме, ове 
у још новије тако, ; да се може," по 
:остатцима и надживљајима, који су 
,-се'до данас сачували;-поуз;дано реhи: 
):1;з" је задругарства' било увек си код 
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СВЦХ народа, да сваки облик задр~

гарства олговара своме времену,ТЈ. 

погодбама које су га створиле, да. 

. сваки друштвени. привредни и мо
Ј;>ални ступањ има и своје ОСОбите· 

задружне облике. 

3адругарство, које данас видимо, 
ново ЗЊДРуг;;tрство.пони:кло је тек 

у новије доба, у почетку прошлога. 

столеhа, Ka~a су извесна откр~аи 
проналасци променили начин рада и 

живота већега броја грађ~~ш: Оно. 
стоји у тесној вези с појавом велике, 
крупНе радиноСТИ,IIОМОhу. мањих . и: 
веhих машИна. Ова индустрија одво
јила је велики број ручних прерађе-, 

вача '- занатлија - од њихових 
. / . 

средстава за производњ у . И упутила. 
.. . . 

их на њихову радну снагу, KOJ~ Ј ,е' 

,добила сад у фабрикама отворено. 

тржиште. Тада се појавило oHo~. што
дотле никад нико није видео у свету. 

На једној страни незнатан број пре-, 
дузетника. у чијим су рукама сва 

оруђа за производњу, на другој ве-
лики број негдањих самосталних пре

рађивач~, којима није осталu НИЈ'!1та. 
више до једино голе радне CHa~e~ 
која је упyhена опет и једино ономе .. 
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'Који је ту снагу оголео;" ек.сп.ропри
'сао. Поремеhеност је била о~игледна, 

неправда велика, али успех те~нике 

није питао за то, већ је кЬрачаосво-
ј им путем. Једни су мислиш~ да ће 

тај ход зауставити ако разлупају ма

шуне и поруше радионице: Али су 

·се преварили. На место једне ради

,онице, ницале су две; на место 'једне 

машине, десет. Рушење није помогло, 

него јејот усавршавало технику. Тада 

-су разборитији стали да размиш.iьају 

како да се не боре против усавршица, 

Koie значе несумњиво напредак људ
CK~гa друштва, а да оне 'ипак не на
носе штете толиким сиротанима. Из 
,ов'их' размишљањапоникла је плодна 
мис'ао: да је зло не у самИм маIiIи
нама и великим радионицама' већ у. 

то~:iе,што су та средства за произ
водњу у рукама малога броја, људи, 
који помоhу њих исисавају'И радну 
.cnary својих радника .. Зато ?ва та 
·СреДСтва треба предати у руке p~д
ној снази, треба их на неки начин 

,ујединити,' и онда ю3hе више бити 

на једној страни предузимачаа на 

другој радника, неће' бити' два су

протна интереса који би се вечито 
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борили међусоБНО"веh ће обе у.п:оге.

бити спој гне у једнищ и ист~!м ли

цима: радници ће бити у и~то време

и предузетници. Rao практичан· израа. 
ове мисли, нашло се да ,ће н;ајбоље 

одговарати удруживањерадника, за

друге радничке у. којима, б~ радници 

били власници свих оруђа за произ

водњу, упраВЉ9-ЧИ прелузеhа, и, у 

исто време извршиоци - радници -, 
његови. 

Дуга је и опширна историја ових, 

радничких заједница, и то би тражило· 

само за себе много оваквих књижица 

да се напишу и ~ОПУНf\. Мени није· 
смер овде да о тој врсти задруга из

лажем свој суд и своја. опажања. 

Мени је· главно да изнесем, којим је· 

путем ново задругарство доспе.1!О у 

село и' ради тога морао самломенути: 

појаву радничких, задруга, Koj~ су 

- У времену ~OBoгa задругарства, 

- претеча земљорадничким задру -, 
гама. Читаоци ће видети да је и с: 

другога једнога гледишта требало да 

се помену овде и радничке задруге., 

Мало час смо видели да је у 

области индустр;ије н<?ве задруге иза

звало то, што је нов облик ПРОИ3-
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водње одвојио ,малога прерађивача, 

радника, од његових оруђа за произ-. 

водњу и оставио га на милост и не

милост предузетника,' власника 'но

вих оруђа за произвОдњу. У' земљо"
радњи је та ствар ишла' Liругим 

путем. Напретци, који су у овој обла

сти постигнути, нису уништили малу, 

самосталну привреду масе земљорад

ника. Они га нису ни одвојили oд~ 

његових оруђа за производњу, која, 

су остала и даље таква да их може· 

имати и примењивати и мали про

извођач. Шта више може се реhи да: 

је напредак технике донео у земљо

радњи сасвим Обрнуте резултате него

ли у индустрији: јер лок је ,у инду

стрији свака усавршица у раду и 

машинама корачаJlа упоредо с расте-· 

њем предузеhа, газдинства, у 'земљо-, 

радњи су највеће усавр'шице постиг

нуте на малим газдинствима, напре

дакје корачаu упоредо с опадањем 0-

бим а и величине газдинства. Данас је-' 

потпуно доказано и утврђено да нема 

ни једне новине у земљораднйчкој, 

техници коју не би био надар да,. 

прими и примени мали земЉорадник,. 

а нема је, јер ни једна од тих но--



вина није T~KBaдa -је мали земљо

радник не би могао примити ни'При- . 
менити; .... 

Па ипак и ако напретци,' које је 
земљорадња учинила 'од како језе

мљорадник почео да производи не 

Јшше само своје намирнице веh'и 

велики део -производа ;којисе. као 

роба, трг, еспап продају 'другоме, 
нису поткопали, основу 'малим .при-'

вредама, . они су донели извесне про
мене, од којих у великој мери зависи 

-одржање и· успех ових привреда. 

3емљорадникје, истина, остао-и даље 
власник своје зсмље; своје стоке, 

-својих справа, семења,' садница итд.; 
али·су се сва та оруђа морала сад 

разумниј е и боље употребљаВа1.'И.·· Эа 

размножавање ваљало је одабирати 

-боља грла и боље семење, . боље их 
гајити и боље хранити;· на место 
првобитних справа, којеје градио сам 

земљораднИR или мајстор у селу или 

најближем градиhу, ваљало је при
менити друге, савршеније и боље, 

које израђује фабрика; на место не

.уређене производње и прераде, која 
.се није оснивалана новчаној потреби, 
.ваљало је увести извесан ред и уре-

. ( 

ђења, јер се ·само на тај начин могло 
доhи ло веће суме новаца, до веnег 
прихода итд. Како се ни ј една од 

ових промена није моглаизвршити 

-без ·суделовања извесне суме капи

та.ла, без извесних особитих уређења 

и нарочите стручне спреме, то ·су 

избиле на видик особите тешкоhе за 

које веhина земљорадника није. пре 

тога ни сањала Ове тешкоhе биле 

-су узрок, те су многи земљо радници 

допали зеленашких дугова; оне су 

створиле читав један ред људи,' чија 

се свеколика веmтина састојаЈЈа и 

састоји у томе како ће што боље да 

заплету и вежу своје дужнике; те су 

тешкоhе дале полета ситном посред

ништву на селу и у оближњим градо

вима и градиhима какво се никад 

nOT.::re није видело ни чуло. И лихвар
ство, и прекомерно посредништво, и 

'С'ви неизбежни пратиоци ових изра

ста на телу друmтвеноме и привред

номе - све се то дигло било да се 

користи тешкоhама у које је запао 

био земљорадник. да себи тече блага 

.на рачун земљорадников, да себс· 

.распрти и рашири на штету напретка 

у земљорадњи. Тако је и земљорадник 
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добио своје вампире, који су испи

јали:његову.енагу ћхранили се ње
грвим животом'. Овде они нису ·могли,. 

као у индустрији, 'да одвоје земљо
радника по.тпуно од његових оруђа. 

за пр?изводњу, али· -' ако нису мо
:('ли И ако не могу то - они су на ... 
валили свом. снагом на његов при

ход, на његову ренту, и упели' су 

се. из петних жила да одавде rю:црпе' 

што више могу, да управ 'не оставе· 

ништа више него што ј е најпотребније· . 
да би земљорадник могао производити 
нове приходе, нову храну :щ њих. 

,3ато је овде и ново задругарство. 
пошло другим путем а не оним ко

јим је ПОШЈIO било у индустрији. 
Онде су била у питању сама оруђа 
за производњу, овде је 'у питању' 
приход земљорадников: Онамо је ве

лИIШ предузетник намах одвојио ма

лога прерађивача од његових сред
става за рад и бацио га на тржиште 

као Ю1аоца само и једино радне сна

ге, овде лихвари, зеленашии по

средници одвајају земљорадника од 

његова прихода и нагоне га да им свој 

приход, у облику интереса на новац и 

ПРQфита (добити) на куповинама . И. 

-'---' 
.1 

~I 

i 
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продајаМI:l"стащю. УСТУШ1 .. Дешава 

се, доzr.уше, да, се. и земљорад~ик: 

растане QДo свој их: оруђа .. ;за. :рад, али 
то не бива зато што)е у' лихвару' 

или посреднику стекао спремнија так-: 

маца на земљорадничко:м:е пољу, веn. 

што' не може да им да .онолико при

хода колико су они разрезали на њ. 

Овобщза' поглавито када .ин~ереена 
новац скочи,. Kaд~. цене цроизврдима 

падну; када се цене намирющама 

несразмерно попну, када година ~З.IJ:а, 

када ·наступи помор у стоци, када.., 

'- једном речи - настану прилике 

да . се лихвари и посредници не могу 
задовољити само редовним прихо

дом земљорадниковим. Тада настаје 

насилно одвајање· земљорадника од. 

његових средстава за рад, земљо

радник понајлак губи карактер са

мосталнога прнвредника, ишчезава 

као такав на краће. или на дуже 

време или на свагда. Бива да се 

овакав земљорадник временом врати 

у самосталан положај; земљо раднику 

је уопште куд и камо лакше да· 

поврати своју привредну самостал

ност, него ли занатлији и фабричко

ме раднику; али тада настаје опет' 



'Исти п~о.цес, исти:Ход ствар'иttпро
'мена, КОЈе су раније претходиле; 

ОД. како су аемљорадници почели 
. да се удружују, те да удруженим 

:путем бране свој приход од Hacp~
љиваца и пљачкаша, од тога ДОба 
.се. не зна више за овакве убитачне 
-ПОЈаве у ()б.џаСти удружених земљо

:радника. У друже ни земљорадници 
лако набављају капитаЈI, који им је 
потребан за бољи начин привређи
вања, . и од њих не може лихвзр да 
'ОТ:\1е приход нити има прилике да . 
. доведе њихову самосталност упи-" 

та:ье . У дружени земљорадници боље 
;и . ~евтини~е набављају оруђа зарад, 
КОЈа се данас израђују у фабрикама, 

великим рудницима илi1 на великим 

·огледнИм и угледним добрима, и ОНИ 
не ~ступају свој приходпосредни
цима у виду веће цене и лошије как
'воће ових оруђа. У дружени З81\1љорал:
;ни~и узели су у своје руке нај'саврше

НИЈУ прераду млека, воћа, грЬжђа, ме

·с~.итд" и сав приход, који би од тога 
:pa~a припао ПРfIВатним предузетни
цима, д~дajy својој Имовини,упо
требљаm1ЈУ га на своје БJi:агостање 
·бране га од пљачкашаи отми:чара: 

ј 

Удружени земљорадници. пробитач:

није продају своје произв(щ~ и пре

.рађ~вине, и: не дају дa~ приход, коlњ 
. \. - .. 

несумњиво њима припада, оти.це у-

виду .мање цене у. џеп прекупаца и, 

посредника ... УдружеЊ,е је, једном ре
чи, постало изврсно средство за од

брану зеМ.д>орадщшове. ,са,мостално
сти, средство које је - тако да кажем, 

- запушило све канале кровкоје је-

ље, која се колико трлико м()же увр

стити у културне земље, у којој се

задругарс~ву не би поклаЊ1:!ла до-· 

стојна пажња. Помоhу задруга се je~ 

щmо данас у ~апредним земљама. 

шире новине у народ; оне су оја.

чале утицај науке на земљорадњу 

и показале су се као најбољи пут' 

за популарисање -. ширење -. упо-
требе бољега семења, јачега вештач-· 

кога ђубрета, бољих справа, бољих.. 

начина рада и прераде; помоhу њих.. 

је и утицај оних. јавних установа, 

које су позване да, потпомажу на-· 

предак и благостање . у народу, ,по-
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'ста6Јачйм~ 'осетнијйМ, јер ниј~ више 
као' пређе упуhен на поЈедине јШi :
'стуреНё ЈеДИНicе;":веп" на" усре.ђене,,, 
,сконцеНтрисанн'И ДИСЦИПШiноване 
·масе.· Један немачки писац, . д~p; Пј- . .. ' 
дар, 'умесно -је казао: "да>је ИСТО
р1iја'земљорадничкйх;,вадруга; у:ист6' 
врем~'й. ЙсториЈапримене ~емљорiд:" 
ничке, науке . и технике· у земљо-. 
:радњин •• . -

. ~ - ::~ 

* * , : 'Ако . 'ПОсле' . ових' општих Itj)тицз' 
оставимо' зеМље' и· :крајеве; у КQЈЮЩ 
је задругарство раније нашло при~ 
'мене";:у земљорадњи и ДОСТИГЛО. до 
-огромне снаге у садашњости, и окре
немо поглед нашој земљи, видеhемо 
.да СУ"и 'овде истовеТНИ'У3!iОЦИ".ИЗI'i'_ 
.зВали и створили. наше аемљорад
НИчке задруге. Истина,· -наша се 'зе
мља спорије развијала и развија од 
.земаља, 'које' смо имали у виду го
'ворепи о првим зачетцима; заДРУЖНога 
.деЛања, , али опет зато--' . и 'ак-о споро 
-'- И· она је најзад морала доспети 
.до оне' мете,када" настаје. ПОТр'еба 
да се ,земљорадниi\;брани 'и органи
.зу је. Та мета Обележена 'је' већ не
ЈСОЛИКИМ 'знацима' 'пре него· што су 

1 
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·дошле на њу .иземљораДН~tjке!.~~
друге., Најпре~су законодавним ~~Te~ 

узе'Fа у.' заmтиту cpeД~T~a iJa.p~~. ~~

'мљорадникова, којима Је;ОЗбил:но'п~е~ 

тио лщварски 'изеленаmки капи~а;л. 
Та' је мера помогла' у- прво, ~p'~Me,. 
али се убрзо.·морало да мисли, Ka~o 

"Ђе' ее помоhи земљорадњи ЮЩ,liа-

,стане већа потреба у., капиталу; ,,оче

видно је- да затак~е при~ике. OB~ 
мера нијеПОДОбна. ДржавнаЈеуправ~ 

веровала да ће ctbap-лак?':реIIIити 

.ако да нарочитепри~иле~ИЈ;--~~Р~ВИ 
"Фондова :и "јавним :tшсама, КОЈе· су 

из.њеималениhи, али 'се· најзад уВИ-. 

дело да .је тај пуТ'заобилазан, тего

..бан и· скуп, ·и . дана Тау:начиН. ·аем
Љ'@радња нвможе;-напи каlIИТ~ЈIа·јка. 

кав је љој потребан .. Нашав сеЋред 
'Том тешкоhом, лржавнаynрава диже 

руке од целога', посла, ОСТ~ВЉ~јyilИ 

.з емљ'орадњу " . милости И: немилости 
,.лихвара· и зеленаша,.аМОЖда и ~e

:рујyhи да јој' овд не могу, после за

кона о .зашт-ити средстава за ·произ-

''Бодњу(§ 471 закони:ка @. поступку 

е,УДОКОМ .у .грађанским, парницама), 
·ништа рђаrюучИНИТИ:;А.ди'>сеу томе 

·преварила...~ ',~ё, . 
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Вешти и ГИПки ЛИХвари и зеле-
наши брзо су нашли наgИНе да изи
':Р,ају, заштиту, ЗaI\оноДавчеву. И ако 
·ЈезаконзаБРl'lљивао отуђивање из
весних .среДстава за рад за приватне 
ДУгове, зе.Мљорадник је, наговорен 
и упућен од стране лихвара, опет 
нашао Пута да и ова среДства.заЛОЈЕН 
па и о.туђи. Пред потребом за нщзац. 
ова су се ограничења Показа;Ца слаба 
и бесмислена. 3емљорадник је, да би 

. ту потребу ПОдмцрио, cal\f ишао до
некле на руку својим пљачкаШима 
који су . се такође борили против за~ 

. ШТите и ограничења, јер им то ума
љава и одузима добити; Он' је, дакле, 
поред у ПРl:i.ве ФОНДО1Щ и "јавних 
Kac~ ", Ишао' лихварима и у њих 
УЗВЈМЉивао . I(ад му је колико. тре
бало, . а RaKo, узајмљивање у ових 
људи вазда ДОВОДИ дужника иу 
друге Обавезе, 'то је земљора.цНик и 
све. друге своје везе са спољним 
светом морао да ОДржава преко ових 
СВОјих "ДОбротвора". Еада му је тре
бало што купити, морао се ЉИМа 
Обра'rИТИ или бар ономе кога би му 
они нрепоручили. Еада је имао што 
за продају, морао је опет Њима цо-

r 
! 
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нудити. На тај је начин З6мљорад

ник пав у pYlte лихвар~а и зеле-, . , .. 
нашима, и неосетно везао СВОЈ пр~~ 

вредНи и 'друштвени интерес за ~ичне 
интересе ових последњих; СВОЈУ. Te~ 
ковину, свој приход, па чак и СВОЈ: 

самостални положај у друштву _ он 
је предао на милост и немило~т лих~ 

варима и зеленаmима; у наШОЈ зем~и 

почели су понајлак' да се засниваЈУ 

такви односи и такав поредак у до
мащају земљорадн:Ичкога живља да 

је то наговештавало озбиљну и ве

лику опасност за цело наше племе. 

, . у времену, када су се ти односи 
почели видније и видније да оцрта

вају, јавља се и у нас мисао о прак~ 

~ичноме спасавању земљорадње ,CBO~ 
јом властитом снагом .. Та је. мисао 

никла у Смедереву, у -ускоме RPyry 
. ДВ,а-три лична пријатеља, и одатле 
је .после ширена - усмено . и пис

мено - по целој земљи. Први се.;. 

љак, који се за ту мисао задобио, 
био је Лазар Caвuћ из села BpaHOBa~ 

недалеко од Смедерева. Он је затим 

задобио за њу још' неколико свијих 
сељака: ОВД других неколико :прија

теља док их се није накупило 'три-

~АДРУЖНА КЊИЖНИЦА 
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естак, и онда су отпочели разговори 

с целом групом, предавања, зборови, 

који су најшщ довели и до оснивања 

прве земљорадничке задруге у Ср

бији. То је6ило у 1894 години и 

основна мисао била је та, да земљо

радници, удружени у овакве зајед

днице, сами свој ом властитом снагом 

и напорима отклањају узроке, који 

их доводе у зависан положај према 

лихварима, зеленашима и свима, који 

се о зноју земљорадникову незаслу

жено богате. 

Чим ie Врановска 3емљорадничка 
3адруга почела да ради, увидело се 

да ј е заиста тек тада погођен прави 

пут, који води спасавању земљорад> 

ника. Зато су по примеру Врановаца, 
ускоро основали себи задругу и Азањ

ци, после ових Михаиловчави, и тако 

даље и даље док није број задруга 

претурио десет. Тада се већ почело 

·осеhати, да је задругама потребно 
чешhе упyhивање и надгледање, а 
како је то могла дати само једна 

·организована зај едница, то се све 

задруге састану ј еднога дана у Сме

дереву и ту склопе савез између 

.себе: То .је било у 1895 години и од 

1 

i 
1 
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'Тада ј е упуhивање задруга иш.:IO 

.знатно бр*е, надгледање редовно, 

пропаганда уређена и срачуњена уна

пред. 

Ускоро се осе'fила потреба и у 

новцу. Новац, који су задругари ску

пили између себе да се узајамно по
мажу, није био довољан. Кредит који 

_је задругама одредила Подунавска 

Окружна Задруга није био велики. 

.у з то се дешавало да су понеке за

друге имале кад и кад више н оваца, 

него што им је требало, а друге су 
трпеле оскудицу у новцу. Задруге 

'се састану поново и склопе између 

себе задругу, која ће имати смер да 

прима сувишке у новцу од једних и 

да даје позајмице другим задругама . 
. 'Тако је никла Главна Земљорадничка 
'Задруга (у 1897 години), која је да.нас 
прави регулатор новаца међ задру

гама и њихов највиднији привредни 

;и финанцијски представник. 

. Снабдевене тако свима ~рганима 

који су потребни за ~ивот и кретање 

јадне задружне државе, земљорад

ничке су задруге стале да се множе 

брже и јаче, него икада пре. тога. 

"До 1897 године основана је била у 
2* 
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целој земљи 71 задруга, од те годин~ 
осниваље је ишло овако: 

\ 

1898 године 39 задруга 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

" 
" 
". 

" 
". 
" 
". 
". 
". 
". 
" 
" 
" 

8Ј 

54 
43 
55 
63 
76 

125 
71 
75 
69 
39 
46 
68 

". 
". 
". 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
". 
". 
". 

На крају 1911 године било· је у

животу и раду OIш--- 950 земљорад--

. НИЧЮIX . задруга у Србији. Од. тога.. . 
броја пада: 

на кредитне 

" набавља чке 

" машинске 
" узајам. пом. 

" млекарс:ке 

" винарске' 

". продавачке 
" зак.уппичке 

задруге 646 

" 
". 
". 
". 

" . ,. 

60 
155.' 
45 
12 

4-
16 
12: 

-
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Све су ове задруге учини-ле у 1911 
'Години обрт преко 50 милијуна ди
нара, а щt крају године показале су 

ИМOlщну близу. 5 милијуна динара. 
Само. кредитне задруге, са својом 

главном задругом, учиниле су обрт 

преко 45 милијуна динара .. Оне дају 
годишље задругарима преко 2 мили
јуна у зајам,ПОД погодбама врло 

повољним и под интерес кqји је 

нижи него што игде може земљо

радник наhи новаца у зајаl\~ у нашој 

земљи. Уз то су кредитне задруге 

успеле да пробуде свест о штедљи 

1I да прикупе у својој области путем 

штедље преко 2 милијуна динара. 
Њихови резервни фондови Достижу 

цифру од ~ 60 хиљада динара. 
Набављачке задруге набавиле су 

у 1911 години за прек{) 1 милијун 
динара разних намирница својим за

другарима. Како задруге набављају 

.увек јевтиније, него што то може 

учинити поједини земљорадник, а уз 

то набављају увек бољу каквоћу, 

може се мислити колико су користи 

·само ове задруге донеле својим за

другарима . 
Машинске задруге су решиле једно 
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важно питање: питање да ое вели

ким и окупим машинама кориоте· и: 
\ 

мали земљо радници. Пре задруга так-

вим оу ое машинама могли кориотитИ' 

оам·о крупни влаоници. Ове задруге 
имају 6 овојих парних вршалица, He~ 
колико о~алица, жетелица'и прек~ 
150 трИјера. 
Млекароке задруге· олакшале оу 

овојим задругарима да боље прераде

млеко овоје отоке и да га пробитач

није уновче. Оне оу у 1911 години: 
прерадиле преко 200 хиљада литара 
млека, а оваки литар млека уновчиле

оу два и три пута окупље, него што· 

је то кадар појединац земљорадник 
да учини. Уз то овим задругама, где

има погодаба за· оточарење и где

има сUре.М/н,ога лица за овај посао, 
предстоји· врло велики утицај на по

правку музне отоке у. нашој земљи,

на . увеЬање производње млека, на. 

заснивање нове модерне ј\шечне ин

дуотрије. 

Виноградароке . задруге оу иотина 
још у зачетку, али и ако оу још поове

младе, о њиховој будуhнооти може· 

се веЬ говорити о доота поуздања~ 

Венчачка 3адруга ево веЬ три го-

I 
I 
i 
l 
1 
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дине даје одлично, чиото, природно 
вино, О којим ое не може мерити 

никакво друго вино у Србији. Она 

сада веЬ прерађује преко 200 хи

љада кг. грожђа годишње, а доцније 

Ье прерађивати и више, чим про
шири подрум, који ое показао не

довољан да прими ове грожђе за

другара и нових који ое оваким да

ном пријављују. У 1911 години по
чела је да ради и Смедеревока 3а
друга. Она је примила у овој подрум 
и прерадила близу 250 хиљада кгр. 
грожђа. 3адруге у Александровцу, 
Јовцу и Врању прикупљају најпо
требнији капитал и још у овој го

дини почеhе радити. А, оумње нема. 
да Ье огледи, које Ье Главни Савез 
чинити у овој години оа шљивама, 

показати пут шта ое и у тој облаоти 

може учинити удруженом: онагом. 

Житароке задруге још оу нејаке; 
али је љихов задатак врло велики. 
Оне Ье имати у будуhнооти да по
кажу шта може учинити здружена 

воља даједан од најважнијих произ

вода нашега земљорадника - жита 

- не одлази у беоцење. 

у ооталом, ко Ье ове побројати 
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:шта се ради .и: шта се· може радити 

.задружном снагом, када је. то поље 

·тако широко да се не може чак ни 

цредвидети .где ће се све и до које 

:м:ере применити задружни начин _. 
метод и начело - у земљорадњи. 

Шта би .се, нпр., могло све реhи о 

-оном важном утицају земљораднич, 

ких задруга на' просвеhивању својих 

~aдpyгapa, на спремањуекономских 

радника и управљача, на буђењу и 

-отрежњавању земљорадника да о 

-својим интересима више сам води 

.бригу итд. итд1 3а те и такве ствари 
мали је простор овако скромнога на

писа. 

* 
Умесно је да се овде упитамо: шта 

је то што је разгранало и до овога 

степена довело ону скромну и не

јаку заједницу триестак земљорад

ника у Вранову? ·Одговор на ово пи

тање биhе и лак и разумљив. Невоља, 

која лако обара самца човека, наго

нила j~ и нагони људе да уједиња

вају свој е снаге, па да се тако уј е

дињеном, а то ће реhи великом сна

гом, успешнијебране. И, заиста, у је;. 

дињене снаге пењу вредност сваке 

г 
25 

посебне саставне снаге до највеће 

мере здружене снаге. У уједињењу, 

у задрузи свака снага, свака јединка 

врfЩИ не више само онолико колико 

је вредела ван задруге,веh много 

више, колико вреди цела задруга. 

Осведочив се о овоме чудноватоме 

утицају задруге на јединку, људи еу 

драге. воље спајали своје снаге и 

напоре, и тако спој ени постизали 

једну по једну жељу, која их је кре

тала на тај корак. У опеси једне групе 

нису остајали без утицаја на друге 

- негруписане - људе. Ови су, 

чув О ономе што су постигли гру

писани у својим групама, :и сами 

похитали да се групишу. Од једне 

групе утицај је прелазио на другу, од 

лруге на трећу и тако даље док није 

-створена читава једна мрежа група, 

која се разастрла на целу земљу. 

Већ .. из овога краткога одговора 

може се извести закључак да је за

лружна ствар доспела до снаге у 

нашој земљи ПОГЈШВИТО зато, што је 

.постојаЈIa и што постоји жива по

ТРf'ба да се земљо радник ослободи 

:разних штеточиња.. Али како је ова 

потреба била само једна погодба за 

'1 
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постанак задруга, аза развитак и 

одржање њихово траже се iош и 

друге погодбе, то можемо слободно 

извести, да су земљорадничке за

друге узеле онолике размере још и 

зато; што су увериле многе људе да 

оне могу да учине за спасавање и 

унапређење щ>јединих земљорадника 

много· више, него што су то ка

дри учинити поједини земљорадници 

када се сваки за себе стара и на-. 

преже. Ова материјална страна зе

мљорадничких задруга веома је ва

жна у целоме покрету, јер је и при

родно да се људи лаhају једнога 

посла у очекивању да Ье им он до

нети користи; али она није и је

дина, која објашњава стварање и 

ширење задруга. Има нечега у за

дружноме раду што га битно раз

ликује од свих других радња. То 

"нешто" могли бисмо У мало речи на

звати: несебичношhу, љубављу пре

ма ближњем, правичношhу. Али стоји 

бојазан да се . ови називи не узму 

одвећ у општем смислу, што би, ра

зуме се, омело потпуно познавање 

задружних основа. Зато ћемо мо

рати потрошити коју реч више да 
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би се ова непријатна могуЬност из

бегла. 

"Itад се удруже неколико лица да 
свој новац дају под интерес, њим~ 

је главни смер добит. Добит ову они 

riостижу на тај начин, што дају но
вац под интерес другоме, што узим

љу веhи интерес него што њих стаје

радња око тога давања, што има 

некога који пристаје да им плаhа 

тај вишак. Ову добит, овај вишак 

они, дакле, извлаче из џепа другога 

и трпају га у свој џеп; Они се уто

лико богате, а они што дају тај 

вишак утолико осиромашавају. Рђава 

страна овога начина поглавито је у 

томе, што присваја туђу имовину. 

Имовина много њих страда - крњи 

се - да би се увеhала имовина мало 

њих. Овај је начин корисан само 

онима, који врше ово присвајање, а 

за веhину је штетан, ј.ер ова сноси 

неоправдане терете: ради, мучи се, 

штеди да би се обогатила једна не

знатна шака људи. Зато је овај на

чин рада умесно оглашен као· не

правичан, као пљачкаmки, и жели 

се да га нестане. 

Супротно овоме облику, који ћемо-
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,ради краткоће звати .лuчнuм при

вредним обликом, задружнu при

'вредни оБЛIЩ устаје против добити 

,-д пљач~е. Када сеу задругу удруже 

'неколико лица, они се не здружују 

_ да свој новац дају другоме под .ин-
терес већ дасебu набаве новаца што 

им је, потребан, за њихову привреду. 

;Како нико сам 'од себе. добити узи

мати не, може, то ни они, који се 

_ удружују да себидоваца набаве, не 
'чине то да би добит на тој набавци 

пос~игли, већ да би своју потребу у 

новцу што ј евтиниј е и, што лакше 

;намирили. Већ :из овога се види ко

лика· је огромна разлика између лич-

нога и задружнога привреднога об-

,лика. Онамо је циљ добит, овамо се 

,ради против добити; ,онамо се иде 

на то да се други опљачка, щшмо 

'се људи бране од пљачке другога; 

'онамо се богатство тражи у осиро

машавању другога, овамо се, људи 

. брину о својим потребама и не раде 
ништа што би другоме осиромаша

,вање донело; онамо се напада на 

туђу имовину, овамо се ни у чију 
-имовину не дира; онамо се присваја 
'.туђа имовина., овамо људи бране 

т-
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своју имовину. Лични привредни об

лик је насртљивац, коме ништа није' ' 
свето да своје смерове - богатство --, - ' 
постигне, задружни привредни облик 

има своје светиње које му забрањују 

да буде неправичан, себичан, граб~ 

љив. у природи је свакога лЙ:чнога., ' 
привреднога предузеhа, да искључи 

све оне, који му сметају да постигне

што веће богатство; напротив, за-, , 
дружна предузеhа не искључују дру-

га задружна предузеhа, него теже да, 

ових буде што више како би што веhи 

број људи проводио- живот у среhи и' 

эадовољству. Два савршено супротна. 

гледишта деле, као што се види, ова 

два привредна облика; гледишта по

којима је први - лични облик - на-

перен против веhине друштвене, лок

други -, задружни облик -' иде за, 
тим да све људе, цело човечанство, 

претвори поступно у једно велико· 

задружно племе, у коме ће владати 

потпун склад интереса. Личноме об

лику је основа пљачка другога, за;., ' 
дружноме помагање цругога. Онамо 

насртај на другога, OBaMQ љубав, 

према другоме; онамо непрекидна и. 

међусобна борба жеља к интереса,_ 

I ' 
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-овамо стапање'ових интереса:у један 
-општи интерес; онамо одоуотво уза-

~амности и љубави према људима, 

-овамо најшира узајамност и тежња 

да ое овеколико друштво људ.ско 

претвори у једну велику заједницу, 
у којој неће бити пљачкаmа И.пљач.,. 

каних,У кдјој ће овак ове и сви 

-свакога узајамно помагати. 
Отуда ~злази да задружни оБЛИК, 

.који је особити облик У данашњем 

.друштву, тражи и особите људе. 3а 
другари морају да су људи к-оји -се 
разликују од себичних и граБЉИВИХ 
људи. ОНИ не могу бити онакви као 

што смо видели да су они који при
-свајају туђу имовину. ·Они не могу 
-бити саможИВИ и гледати на друге 

људе као на извор из кога ће црпсти 
.богатотва себи. Они не могу бити 
искључиви И не питати како живе 

.и шта раде други људи. Напротив, 
задругар може бити само онај, -који 
-себе сматра да је позван да другима 

у заједници добро учини, који у дру
,гима гледа сапутнике и другар е на 

чију је заједницу упуhен .да би могао 
.достиhи мету живота; који у другима 
. .не гледа извор свога богатства-нећ 

.' ,.-.., 
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извор снаге из које се може створити 

орећа и задовољство св-их људи, који 

не иде sa тим да др)те осиромашава 
већ коме је идеал опште благостање, 

који не тежи да себе уздигне пони

жавајуhи друге већ да сви људи буду 

уздигнути У добру и среhи. коме није 

идеал усамљени. незавидни, пре

зрени положај каквога богатаmа који 

је пљачком другога до тога доспео, 

већ таква заједница људска у којој 

Ье се сви људи сматрати као права 

браhа, у којој неће бити посебне 

~peћe и посебне несреће, већ у ко

јој ће срећа бити опmта, једнака и 

неподељена. 

Колико се тражи од човека, па да 

буде истински задругар, толико се 

двапут више тражи од оних, који 

стану на челу задруге да, по во

љи задругара, изврmују програм за

дружнм. Ови људи :Морају бити лично 
пример свима задруга рима. У њи

ХОВУ карактеру, у њихову животу, У 

њиховим поступцима и делима мора 

,се огледати природа задругарства. 

Што је Христос био ученицима сво

јим и ови, после Христа, Римља

..нима, RоринhаНIIМа, Ефеоцима и дру-

.. 
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гима којима су шиљали посланице

своје, у којима су их учили основама 

науке Христове, то морају ови бити 

обичним задругарима. Поред првога 

и најглавнијега услова; да морају у 

прсте знати смер и средства задруж

нога рада, у њихову раду и животу 

не сме бити ничега што би се ко

сило с идејом задружном. Они не

могу бити на челу задружнога пре

дузеhа а овамо врmити послове или 

суделовати у побловима којима је

крајњи смер присвајање туђе имо~ 

вине. у прављачи задруге не могу 

бити људи који пљачкају - у виду 

добити или ма на који други начин 

- другога. Пљачкати другога и ра

дити у задрузи, не слаже се једно. 

с другим. Не може нико служити 

предано и једновремено Богу и 'Ва-'

волу. Ни задругар не може бити за~ 

дахнут мржњом према људима, а то

лико мање сме· такав битичасник и 

управљач коме је поверено да на. 

делу изводи ве.лику задружну мисао. 

о ствараљу једне свеопmте, ве:лик~ 

зај~днице, која ће, на основама Me~ 

ђусоБIiе сарадње и· помагања, пре

породити и преобразити . све· људеL 

г 
.1 

ј 
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Представници задруге морају бити· 

чврсти' у својим задругарским увере

њима: што јесше, мора бити код, њих 

увек јесше, што није, увек није. Њихо

ва мера за људе и ствари' мора бити· 

увек ј еднака; они се не могу поводити 

према личним расположењима; или· 

нерасположењима, него морају увек 

имати у виду само поступке и дела-и 

ове ценити с гледишта с којега задру

гарство поступке и дела цени и' од

ређује. Њихов суд мора бити трезвен

и пра.вичан, у њиховим срцима' не· 

сме бити никада' мржње ни за про

тивнике њихова гледишта. Напро

тив, они- морају сматрати себе као 

сараднике у име· једне велике· ми

сли, као поборнике· једнога узвише

нога· гледишта на свет, и као оли

чене представнике тога гледишта. 

* * * 
Мало час речено је, да- су матери-

јалне' користи само једна врста ко

ристи коју задруге пружају' својим' 

приврженицима - задру:гарима; У 

претходном· одељку дотакао· сам· се· 

и друге' врсте. користю То је учи

њено' самоовлаш; јер би'иначе само. 

тој страни ва.lliало посветити много 

ЗАДРУЖНА књижница 3 
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гима којима су шиљали посланице

своје, у којима су их учили основама 

науке Христове, то морају ови бити 

обичним задругарима. Поред првога 

и најглавнијега услова; да морају у 

прсте знати смер и средства задруж

нога рада, у љихову раду и живо'гу 

не сме бити ничега што би се ко· 

сило с идејом задружном. Они не

могу бити на челу задружнога пре

дузеhа а овамо врmити послове или 

суделовати у пословима којима је

крајљи смер присвајаље туђе имо

вине. У прављачи задруге не могу 

бити људи који пљачкају - у виду 

добити или ма на који други начин 

- другога. Пљачкати другога и ра

дити у задрузи, не слаже се ј едно

с другим. Не може нико служити 

предано и једновремено Богу и Ђа

волу. Ни задругар не може бити за~ 

дахнут мржљом према људима, а то

лико маље сме· такав бити часни к и 

управљач коме је поверено да на. 

делу изводи велику задружну мисао

о ствараљу једне свеопште, ве:лике

заједнице, која ће, на основама Me~ 

ђУСОбне сарадње и· помагаља, пре

породити и преобразити' све· љyдe~ 

Представници задруге морају бити· 

ЧВРСТИ' У својим задругарским увере

љима: што јесте, мора бити код, њих 

увек јесше, што 'Није, увек 'Није. Њихо

ва мера за људе и ствари' мора бити· 

увек једнака; они се не могу поводити 

према личним расположељима; или' 

нерасположењима, него морају увек 

имати у виду само поступке и дела,и 

ове ценити сгледишта с којега задру

гарство поступке и дела цени и' од

ређује. Њихов суд мора бити трезвен· 

и пра.вичан, у њиховим срцима; не· 

сме бити никада' мржње· ни за про

тивнике њихова гледишта, Напро

тив, они· морају сматрати себе· као 

сараднике у име једне велике' ми

сли, као поборнике, једнога узвише

нога· гледишта на свет; и као оли

чене представнике тога гледишта. 

* 
'" * Мало· час речено је, да· су матери-

јалне' користи само једна врста ко

ристи коју задруге пружају' својим; 

приврженицима - задру:гарима; У 

претходном· одељку дотакао· оам, се· 

и друге' врсте. користю То· је учи

љено' самоовлаш; јер би'иначе само. 

тој страни ваЈЬало посветити· много 
ЗАДРУЖНА књижница 3 
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и много оваквих написа, и само зато 

да би се истакло да су и ове, тако 

да их назовем, моралне погодбе, до

принеле да се земљорадничке за

друге развију и рашире у нашој 

земљи. Ну ипак, ма колико било крат

ко и збивено оно што је тамо .0 овој 

другој врсти користи казано, чита

оци ће· опет лако моhи ухватити 

главну смисао, која се провлачи кро

:за цео задружни покрет и који је 

душа његова. Задруге иду за тим, 

да подигну масу народну у матери

јалном погледу а да опет зато ни

коме ни труни штете не нанесу. Како 

оне то постижу види се из краткога 

поређења које смо учинили између 

личнога и задружнога облика. У томе 

је њиховвисок друштвени и морални 

знаqај. Оне нарочито одабирају људе 

за овај свој смер и спремају за вре

мена управљаче који ће једнога дана 

моhи без страха управљати свеколи

ком сложеном машином, која оли

чава привредни живот и односе међ 

људима. у овоме је њихов велики 

васпитни значај. Задруге утиру пут 

једном особитом новом поретку еко· 

номскоме и друштвеноме, у коме ће 
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свака снага моhи показати највећу 
могућну енергију и плодно ст, а ипак 

зато подела те енергије и тога пло

да да ни у кога не побуђује ни не

задовољства ни зависти. У овоме 

последњем је велики организаторски 

значај. задругарства. Наiзад задруге 

теже да створе такве погодбе, да 

сви људи буду У истини среhни и 

задовољни. 

Стога сваки добар човек треба да 
сматра за своју друштвену дужност 

да ради на ширењу задруга. 

Стога сваки треба да буде уве

рен да ће најбоље послужити це

лини, општем добру, ако буде при

грлио задружну мисао. 

Стога сваки треба свесно да по

маже оснивање, рад и напредовање 

задруга, јер је то најпоузданији пут 

да се уклоне неједнакости и неправде 

у друштву, да нестане сиротиње и 

узрока који ову стварају, да међ љу

дима нестане сукоба и повода за 

ове, да људи достигну највеhи сте

пен благостања и да у њиховој сре

дини завлада заиста. срећа и до

бра воља. 
--«)+--
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3АДРУЖНИ ЛИСТ. 

Задружни лис! -' 3емљораднична 
Задруга - ивл~ви дваUУill месечно на 
2-3 табака. 

,,3емљорз,дничка Задруга!' служи у 
прР.оме реду. задруаюној ствари. СвИма 
питаљима, ю)ја додирују вадругарство,. 

она посвећује своју пажњу, равгледа их, 

претреса и даје свој суд о љима. По· 
тОме, она је стална, отворена w/њо.ла З(Ј; 
задругаре. Осим чисто вадружвих пи
тања, у љој' се воде сталне рубрике:: 

једна ва UОУ1Ье 'UЗ ве.мљорадње, у којој 
се дају практичне поуке ва сваки рад. 

земљорадников и увек кад је чему време, 

. и друга :заUОУ1Ье о 1f,увшњу здравља, у 
којој се дају разумљиве и најџотребније 

поуке о чуваљу народнога вдрав.џ:,а -
опет с погледом на годишња доба и опа

сности по вдрављ.е које се повре~ено по

ј!шљују. У истој 14ери се "ЗемљораДIЩчка 
Задруга" .' OCI!ph~ IIa' здравље духа (ва 
просвеhивање . народно).и на здрав.rье· 
душе (морал народни), и стара се да, 
обавещтав'а своје чИтаоце о свему што 

васецащ интересује щзе 'облцети народне· 
просв~li.!зН9СrlI. и дУ.цту.ре. ." 3емљор&дни
чка Задруга" исто тако будно прати све· 

појаве ив e1bOHO.ktC1bOaa и дРУШillвеног(Ј; 
живота, . и даје с!!оју оцену' о ЊР14а. 

,,3емљqраДIщчка 3а)):руга" сщј~ годи.,. 
:r.u:њ~сщ,fО { динара ва . Q:РОију·.' Прет-
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плаrа се полаже пошти или се шаље 

Г лаmО7 3е.мљорад'Нu'Ч'Кој 3адрузu, Вео
.град, Ј{осовс'Ка, 15~ 

* * * 

ЗАДРУЖНА КЊИЖНИЦА. 

За теоријско и практично проучавање 
:земљорадничких задруга, као и за ра

справу разних привредних и друштве

них питаља, Главни Савез Српских 3е
:м:љорадничких Задруга издао је веЬ. по

,приличан број књига и књижица, које 

чине задружuу 'КtЬИGЮ'НUЦУ. 

Ове књиге и RЊижице треба дl:i. има 
'свака земљорадничка задруга у својој 

,књижници, а задругарима се најтоплије 

препоручују за читање и размишљаље. 

:Има их и стају': 

.1. Рад 1 кокгреса српских земљорадкичких 
заАруга, Смедерево, 1896. . . . . распрод, 

:2. Како се оокива зеМЉОР8Акичка заАруга, 
четврто издаље 1904. . . . . . . 0'50 дин . 

.3." У .. ога свештекикаи учитеља у осни-
ваљу и раду земљорадничких за-

друга, од Мих. Аврамовиhа, 1898. . 0'25 ". 
'4. Како" се управља 'земљораАНИЧКОМ за

АРУГОМ. . . ". . . . . . . . . 2'- " 
",5. О ПРИВР6АКОМ и мормном значају и 

утицају земљорадн. задруга, од Вук. 

Ј. Петровиhа, 1899.. . . . . . . 0'25 ~" 

,6. 3емљорадничке З8Аруге за зајеАНИЧНУ 

набавку и употребу земљорадничких 
. справа, од .. ,Мих .. Аврамовића, 1899. 0'25 
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. 7. 3емљораАничка заАруга с глеАншта на-
уке Христове, од МИлут. СимиЬа, 'све- . 
штеника, 1899. . . . . , . . . 0'25 дин . 

'-8. Жнтарске банке или заАруге за про-

дају земљорадничких. проиавода, од 

Милиhа Ј. Радовановиhа, 1899. '. . 0'25 
9. РаА 11 конгреса аемљорадничкйх за

друга, Крагујевац, 1897. . . . . . 2'
::10. О мора..ном утицају земљорадничких 

задруга, од Мих. И. Поповиhа, све-

штеника, 1900. . . . . .- . . . 0·25 
'11. РаА 111 конгреса земљорадничких: за

друга, Јагодина, 1898. . . . . . 2'-
'12. Шта су Н,аше заАруге ураАнлеу прив

р'едном погледу од постанка до данас, 

од 'Милаиа Љ. Поповиhа, свеште-

нвка, 1901. . . . . . . . . . . распрод. 
:1::1. Један ПРИJlожак за решење питаља о 

породичвим за~ругама, од Тривуна 

Томиhа, с поговором Милиhа Радо" 

вановиhа, 1901. . . . . . . .'. 
:14. Патриотизам и земЈьорадничка задруга, 

од' Милутина Симиhа, свештеника, 
1901. . . . . . . . . . . . . 

-15. О узајамном обезбеljењу стоке, од Ми
лиhа Ј. Радовановиhа, 1901. . . . 

16. Рад IY нонгреса земљорадничких за

друга, Нит, 1899. . . . .". . . 2.
:Ј7. Опасност ОА ве"ике оБJlасти, од Мих. 

АврамовиЬа, 1900 " . . . : . . 0'10 " I 

18. Ста"ка штедња код' земљорадничких 
задруга, од Мих.Аврамовиhа, 1897. 0'10 " 

'19. РаА v.. нонгреса земљорадничких за-

друга, Шабац, 1900. . . . . . . 2'- " 
'20. ГОАмшњак Главнога Савеза за 1901. ,2'- " 
~21. Годишњак Главнога Савеза за 1902. 2'
:22. УПУСТВО за извоljење вегетационих ог-

леда помоhу вештачког ђубрета, од 
С. М. ЛОЗаниhа, друго издаље, 1906. 0"25 " 

::23. РаА YI конгреса земљорадничких за-
друга, Чачак, 1901.. . . .- . . • 2'-

• 
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24. РаА VII конгреса земљорадничких за-
друга, Ерушевац, 1902. 2'- дин;. 

25. КалеНАар »3емљорадничка 3адруга" 
за 1903. раепрод_ 

26. О БИЉНОј храни, од С. М. JIозаниhа, 
1902. .... . ..... 

27. ЗАравље као привреАна чињеница, од 
Д-ра Мил. Јовановиhа-Батута, 1903. 

28. Винарскез'адруге, од Милутина Са
виhа, 1903. . .'. . . .. . . . . 

29. Може ли и треба ли женскињеАа су
АеАује у ~емљораАНИЧКИМ задругама, 
од Леuоеаве 'ВОР!Јевиhеве, учитељи-
це, 1903.. . . . . . .: .. .. 0'10 дин:. 

30. Ка..еНАар »3емљорадничка 3адруга" 
за 1904. . . . . . раепрод •. 

31. 

32. 

33. 
34. 

35. 

36. 

37. 

Извештај о оглеАима е вештачким !Ју
бретои у Србији 1903 године, од С. 
М. ЛозаUИЋа, 1903 . . . . . . . 

РаА УIII конгреса земљорадничких за-
друга; Неготин, 1903 . . . . . . 2'- дин;. 
ГОАишњак Главнога Савеза за 1903. 2'
Смер,. начела н користи лотрошачких 
задруга, од Х. Пронија, превела Ко-

сара Мих. АвраМОВИЋа, 1905 раеuрод<. 
О кукурузу к~охрани, од ·С. М. Ло-
запиЬаt 1904 ." . "" . .. .. .. ; 
Окружни И оБJlаски савези зеиљорад-
НИЧIШХ задруга, од Славољуба Па-

нипа, учитељ а, 19.04 0'25- дин;. 
КалеНАар _ »3емљораДНИ,чка '3адру,га" 
за 1905 . - . . . . . . раеuрод._ 

38. Слике и'з заАружнога жиеота, . l' ру,ко-
с - пет, 1905 . . . . . , . 0'50 дин .. 

3~. О заАРУЖНОМ Облику познатом под ИlI!е-
ном заједничке набавке намирница, 
Од Милиhа Ј. Радовановиhа, 1905 0'25 

40. РаА IХконгреса зеиљорадничкнх за-
друга, Враљ.е, 1904. . . .. 2'- ». 

41. ГОдишњак .Главног .Савеза за 1904 2'- .. 

·42. Извештај о оглеАима е вештачким !Ју
бретом у 1904 години, 'од С. М.' ,110-
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заниhа, 1905 ...... 0'25 дин. 
-43. РаА Х конгреса земљорадничких за-

друга, Пdжајэевац, 1905 . .. 2'- » 
·44. ГОАишњак Главнога Савеза за 1905 . 2'- » 
·45. О снажењу земље и одржаваљу љене 

lIJIOдноети, од С. М.~Лозаниhа, 1906. 0·25 
46. Весник буре If поплаве или како епа

савају живот и имовину у 3друже-

нии Држава.иа, 1906 0·25 
-47. Српске земљораАничке заАруге У 1905 .. 

години, од Мих. АврамовиЬ.а, 1907 .. 0·25 
48. РаА ХI конгреса зе3fљораднич~их за~ 

друга, Пирот, 1906 . . . 2·-
49. О сељачкој постељи, од Д-ра Милана 

Јовановиhа-Батута, 1907 0'25 
:50. Туберкулоза и алкохолизам с гледишта 

народнога просвеhиваља и здравља, 

од Д-ра Св. М_ Марковиhа, 1907 . . 0·25 
. ·51. Начеllа и АеАа или погодбе од којих 

зависи истински и свестрани успех 

земљ. задруга, од Мих. Аврамовиhа,' 

1907 0'25 
-52. АJlКОХОII и његов штетни утицај на мо

рални, материјални и физички жи

вот човеков, од Гл. Т. Ивановиhа, 

учитељ а, 1907. 0'25 

·53. Мllекарење и МII8карсие заАруге, три 
предаваља: Лудвика Тејкала, Сре-

54. 

55. 

56 . 

тена Диниhа й Војислава Еачавен-
де, 1907. . - . . . . . 0'50 
РаА ХIJ ионгреса земљорадвичких за-
друга, Београд, 1907 . . ._ . . 3-_ 

О васпитању наРОАа путем кљижница. 
и читаоница, од Влад. Д. Или.liа, 

председника првостепен. суда,. 1907 распрод. 

·57. 
ГОАишњак Главнога Савеза за 1906 2'- дин. 
Темниlшка ИЗllожба земљорадничких . 

~ 
задруга . . . . . . .. 0'50 
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58. Десет реферата о зеиљорадничким 

задругама у 1907· . . . . . . . 0'50 дин.'.. 
59. Услови напреднијега гајења пернате жи-

вине, од Јоце Марковиnа, окружног 

економа . . . . .. . . .'. . 0'25 
60. Наше земљораАничне задруге и раА на 

наРОАНОМ просвеliивању, од Ж. О. Да- , 
чиhа . . . . . . . . . . . . 0'25 

61. Поплаве и суше у Србији, од М. Јова-
новиhа . . . . . . . . . . . 0'20 

62. Утицај земљораАНИЧКИХ заАруга на ЗАрав-
ље школске Аеце, од Д-р Св. М. Мар

ковиhа. . . '.' . . . . . . . 0'20 
63. ЗемљораАникова жена, од М. Ст. Не

дељковиhа : . . '. . . . . . . 0'30 
64. AOMalie тржиште, од М. l\fесаровИlш. 0'20 
65. ГОАишњак Главног Савеза за 1907 

годин~' . . .. ...... 2'-. 
66. ЗаАружне књижнице и читаонице, од 

Ж. О. Дачиli.а. . . . . . . . . 0'50 
67. Како се може повеl;ати принос ОА зем

љишта у Србији, од Д-р Јулијуса Сто

класа . . . . . . . . . . . . 0'50 
68. РаА XIII конгреса земљорадничких за-. 

друга, Аранђеловац, 1\108. . . . . 3'-
69. О јектици (туберкулози), од Д-р Добр. 

Гер. ПО!Iовиnа . .. . 0'50 
70 Зимске земљорадничке шкоnе, од Ми-

ЛУ1;ина Савиhа . . . . . . : . 0'25 

71. О сушници,Од Љуб. Вуловиhа . . . 0'25 
72. ГОАишњак Главнога Савеза за 1908 2'-
73. РаА XIV конгреса земљорадничких за

друга, Ваљево, 1909 . . . . . . 3'-

74. ГОАишњак Главнога Савеза за 1909 '. 2'-
75. РаА XV конгреса земљорадничких за

друга, Лесковац, 1910 . . . . . 3'-

76. ГОАишњак Главног Савеза за 1910 . 2'-
77. ГлаА У округу београАскоме, од М. Са-

виhа . • . . . . . . . . . . 0'25 дин,_ 
78. Сеоски раАНИЦИ, од Ыих. Аврамовиhа 0'25 . п ј-

---------.-
о 
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79. Утицај' земљораАНИЧКИХ задруга на ши-' 
рење пчеларства, од М. В. Поповиliа 0'25 дин. 

80. Утицај задруга на свиларство, од М. 

Савиhа • .. . . . . . . . . . 0'25 
81. ЗаАружне апотеке, од Д-р Добр. Гер. 

ПО!Iовиhа . . . . . . . . . . u'50 
82. Држава и заАруг.арство, од Мих. Авра-

1I10виhа . . . . . . . . . . . 0'25 
83. ЗеМЈЬораАНИЧКО заАругарство, од~fих. 

Аврамовиhа . . . .' . . . . . 0'25 ~ 

Све ове кљиге и кљижице могу се добити 
код Г.љавне Зе",~љорадн,UЧ/l;;е Задруге, Београд, 
PecaeC'li:a, ј5. . 

* * * 
3АДРУЖНИ ЛИСТИЋИ. 

За пџав:тичне поуке и брsу пропа

ганду, Главни Савез издаје кратке са
ставе, у облику листиhа, које раздаје 

бесU.лаш/но. Оваквих задружних листиhа. 
иsишло је досада: 

1. Подливан за сир. 
2. Луцерна. 
3. Грахорица. 
4. Мухар. 
5. Сточна' репа. 
6. Нонопља. 
7. Лан. 
8. Номфри. 
9. 3адружни збор у Младеновцу ~ 

10. " "" Петровцу. 
11. " "" Текеришу. 
12. Главница на житима. 
13. Резолуциј е XV конгреса. 
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14. Путовање задругара по RУЛТУР
ним земљама. 

15. Задруге у среэу поса:во-там
'Навском. 

16. Задруге у срезу ариљском и по~ 
:.жешком. 

17. Мле~арсн~ нонференцИје. 
18. РеЗОЛУЦИЈе XVI конгр·еса. 
Ови се листиhи могу добити од Г.љaвrte 

Ве_'rtљорад'Н/l(,lчже 3ааруге, Београд, 'Ре
,савс'Ка, 15, бесU.љаW/но. 

* * '" 
:ЗЕМЉОР АДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ.' 

l1рва земљорадничка задруга у Ор

'бији основана је 29 марта 1894 године. 
На· крају 1911 године имало је у Ор

·бији око 950 земљорадничких задруга 
!разнога облика и задатка, посебно: 

задруга за кредит 646 

" набављаЧIШХ 60 
." машинских 155 
." за узајамно помагање 45 

" млекарских 12 
." виноградарских 4 
." продавачких 16 

" закупниЧRИХ 12 

950 

.: Укупно задругара имале су све ове 
:задруге око 40.000 ДомаЬина.· 
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Лекара, профе~ора и др. има у зем

.љораДНИЧRИМ задругама близу 300 .. 
ОвештениRa 300, учитеља 450. 
Занатлија до 500, остало је . земљо

раднИк. 

До краја 1911 године приредио је 
Главни Оавез око 1 ОО хурсова за за
.другаре, на којима су држана предавања: 

из земљорадње, земљорадничкога задру

тар ства , земљорадничRИX opy.l)a;· чувања . 
народнога здравља итд. :Курсове је по

ходило преко 20.000 лица. 
Осим ових курсова и саме задруге 

. прире.l)ују зимскэ, предавања, седељке, 
читања. ВеЈшна задруга има своје књи

жнице, које су на расположењу свима 

задругарима. 

Ради спремања управљача и секре
тара земљораДНИЧRИХ задруга, . Главни 
'Оавез прире.l)ујесваRе зиме два двоме

сечна течаја аа{)ружне. шхо.ље, у ко-
јој се· учи: историја и начела задругар

·ства, задружно право, вадружно књи

ГO~OДCTBO, задружна рачувица, задружна 

управа. До краја 1911 године походило 
је задружнr школу и свршило близу 200 
ученика. у шв:олу се примају само за
другари или њихова мушка чељад, који 

су свршили основну школу и одслужили 

обавезни рок у војсци. За своје издр

жавање у Неограду (за 2 месеца) један 
.ученик плаhа 4б динара, остало сноси 

Главни Оавез. 
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За обуку часника, како Ье управљатИ" 

задругама, и за преглед књига, вредно

сти и свега рада у задругама, Главни 

Савез има особите надзорнике (инспек-' 
торе), који путују по земљи, прегледају 
задруге, поучавају часнике и задругаре 

у правИJIНОМ руковању задружним по

словима и RЊигама, и старају се о ос

нивању и уређивању земљорадничких 
_ задруга. 

Ради обуке задругара у појединим: 
земљорадничким гранама и прерадама,. 

Главни Савез има ове сшручњаnе ~ 
стручњака за млекарство, стручњака за. 

винарство, стручњака' за живинарство. 

Они путују по земљи, Ilоучавају задру
гаре и брину се о правилном делању 

дотичних задружних облика. 

Ради обук~ :задругара, како Ће се
служити савршенијим земљорадничким 

справама, Главни Савез држи особитога 

сfllру'Чњаrx;а за ве.Аtљорад1-lu'Чnе cйpaвe~ 
који путује по земљи, поучава задру

гаре :Како Ье се служити справама и 

како Ье их чувати, и организује машин
ске задруге. 

* * * 
ДУЩНОСТ НАРОДНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ. 

Земљорадничка је задруга потребна 

свакоме селу: да ослоБQДИ земљораднике . ~ 

скупих заЈмова и посредника, и да их 
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наоружа (снабде) по најугоднијој- цени' 
и погодбама: бољим семењем, добром 
стоком за рад и прИШlOд, бољим земљо
радниЧRИМ справама, У невољи ~ хра-

ном и другищ на~ирницама. То Је само· 
један облик рада земљо~аДНИЧEltt задруга, 
а други су: савршеНИЈе млекарење, са

вршенија прерада грож3)а и 'В0Ьа, IlPo
битачнија продаја вемљораДН~ЧRИХ про
извода и прерађевина итд., КОЈИ поступно

долазе и који су сви потребни и кори
сни сељачкој економији. 

Од свештеника и учитеља, те прве

интелигенције народне, која живи У са
мом народу, очекивати је да Ье сваnи 
у своме селу 'НДС1uашu: да се зе.нљо
рад1-lu'Чnа задруга оснује, а ос'Новаиа
да uравuЛ1-IO u марљиво дела. Сваки 
је на свој начин дужник своме народу, 

сваки треба и да му се, према своме

положају, одужује. То је истин.СIШ соли-
дарност, која треба да ПОСТОЈИ, У дру--

штву, као.што постоји'У природи. 

1, 
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Грайltй Сайев сршпшх BemjbO-' 
радltйt:tкйх Задруга, у Београду,' 
Реаайака УРЙЦа бр. 15, даје сва 
обавештеља и'упутства за' осни

ваље земљорадничких задруга 

свакоме, когоД му се тога ра- I 
ди обрати БИЈЮ усмено или ШI- •. ' 

смено. ; 
- . . . 
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