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St. 1. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 1. kosu letnika III. z do© 5. januarja 1932. 

ч 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII, No. 7163/1. 236 

Razglas. 
V registru pomožnih blagajn s© je pri 

Obrtniški samopomoči, reg. pomožni bla
gajni v Ljubljani, vpisala izprememba 
pravil v §§ 1., 2., 7., 9., 13., 14, 15., 16., 
18., 20. in 23. 

Izpremembe pravil se nanašajo zlasti 
Da članske pristojbine, sprejemanje čla
nov, na rok plačevanja, na izplačila bla
gajne, na volitev delegatov za posamezne 
okoliše, na število in volitev članov 
upravnega odbora, glede volitve načel
nika nadzorstvenega odbora, na sklepč
nost občnega zbora in glede sklicanja 
rednega ali izrednega občnega zbora. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 23. decembra 1931. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 16/31—4 239 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja ! 

Podpisano sodišče je razsodilo s sod
bo z dne 22. decembra 1931., da i© Zim-
šek Franc, 50 let star, po poklicu posest
nik v Bistrici-Zagorje 22, kriv prekrška 
po členu 9. zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščine in brezvestne 
spekulacije, storjenega s tem, da je dne 
3. decembra 1931 na sejmu na Planini 
kupil par volov oo. župnika Vurkeljca in 
jih še istega dne na istem sejmu prodal 
dalje Josipu Križancu, torej kupoval živ-
ljenske potrebščine na sejmu radi pre
prodaje v istem kraju in času, dokler 
traja ta semanji dan. 

Zato je obsojen po § 3. zakona z dne 
31. decembra 1929. na 24 ur zapora in 
na 300 Din denarne kazni, ki se izpre-
•meni ob neizterljivosti v nadaljnjo ka
zen 5 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. II., 
dne 22. decembra 1931. 

E V a 675/31-8 267 

Oklic. 
Zavezanki Žic Luciji, soprogi hotelir

ja, Aleksandrovo, Hotel Lucija, sedaj ne
znanega bivališča, je vročiti v izvršilni' 
stvari zahtevajoče stranke: Turnar Ivan
ka, zasebnica, Ljubljana, ki jo zastopa 
dr. Tavčar Ivan, odvetnik v Ljubljani, 

»sklep z dne 19. II. 1931. in 3. 11. 1931-, 
»pr. št. E V a 675/31—1 in 4, s katerima 
«e je dovolila izviršba z rubežem, hram
bo in prodajo premičnin in z rubežem 
in •preodkazoim terjatve. 

'Ker je. bivališče, zavezanke neznano, 
se ji postavlja za skrbnika Ivan Rakovec, 

sodni uradnik v pok. v Ljubljani, ki jo 
•bo zastopal na njeno nevarnost in stroš
ke, dokler se ne oglasi sama ali o© ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 16. decembra 1931. 

E 1177/31—3. 
* 

Oklic. 
242 

Hajdinjaku Josipu, posestniku v ČJren-
sovcih, je vročiti v izvršilni stvari Zver 
Katarine, polj. v Odrancih, sklep z dne 
7. novembra 1931., E 1177/31—1, s kate
rim se je dovolila prisilna osnova za
stavne pravice na zavezancev© nepre
mičnine, vi. št. 194 in 195, k. o. Odranci. 

Ker je bivališč© Hajdinjaka Josipa ne
znano, se postavlja za skrbnika Kolenko 
Ivan, pos. in župan v Črensovcih, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler s© ne oglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 16. decembra 1931. 

T 77/31—3. 247 

Amortizacija. 
Na prošnjo Janeza Plós-a, posestnika 

v Ravnah, občina Bloke, se uvede.po
stopanje radi amortizacije sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih j© prosilec 
baje izgubil. Njih imetnik se pozivlje, 
da uveljavi tekom 6 mesecev, počenši 
od dneva objave, svoje pravice, sicer 
bi se po poteku tega roka proglasilo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: ' 
Hranilna knjižica št. 155 Kmetske 

hranilnice in posojilnice v Novivasi na 
Blokah, reg. zadr. z n. z., glaseča se na 
Din 11.101-50. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V.. 
dne 22. decembra 1931. 

•{• 
T 81/31—3. 246 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pregelja Ivana iz Kanal

skega Loma se uvede postopanje radi 
amortizacije sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
in se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
tekom 6 mesecev, počenši od dneva ob
jave tega razglasa, svoje pravice. Po po
teku tega roka se bo proglasilo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Ljudske posojilnice v 
Ljubljani št. 43545 z vlogo K 4.000— na 
ime Pregelj Ivan, vinkulirana na geslo. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 

dne 22. decembra 1931. 
ч 

* 
T 84/31—4. 245 

Amortizacija. 
Na prošnjo Šušteršič Slavka in Mil

ke, tovarne nogavic v Lescah, se uvede 
postopanje- radi amortizacije sledečih 

vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil. Njih imetnik se pozivlje* 
da uveljavi tekom šestih mesecev odt 
dne tega razglasa svoje pravice, eiceif ; 
bi se po poteku tega roka proglasilo» 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih' papirjev: Po-
vučnica št. 189 državnih železnic kra
ljevine Jugoslavije, izdane od železni
ške postaje Lesce—Bled za zneeek 
Din 6.219-—. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 

dne 28. decembra 1931. 
* 

241 P 91/31—8. 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Kozjem 

z dne 3. novembra 1931. opr. št. L 4/31-8 
je bila Maček Ana, posestnica, stanu
joča v Krivici št. 27, zaradi slaboumnosti 
omejeno preklicana. 

Za skrbnika-pomočnika je bil postav
ljen Maček Mihael, posestnik v Krivici 
štev. 27. 

Okrajno sodišče v Kozjem, odd. I., 
dne 5- decembra 1931. 

* 
P 91/31—9. 240 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Kozjem 
dne 3. novembra 1931. opr. št. L 4/31-9 

je bila Maček Urša, posestnica, stanu
joča v Krivici št. 27 zaradi umobolnosti 
popolnoma preklicana. 

Za skrbnika-pomočnika je bil postav
ljen Maček Mihael, posestnik v Krivici 
štev. 27. 

Okrajno sodišče v Kozjem, odd. I., 
dne 5. decembra 1931. 

A I 1016/31/7 . 266 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Mencej Marijai, posestniška hči na Ilo
vici št. 56, je umrla dne 1. decembra 
1931. 

Vsi, ki' imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoj© terjatve pri tem sodišču. 

dne 16. februarja 1932, predpoldn© oib 
9. uri v sobi 34. ustno, ali pa do tesa 
dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, 
nikake nadaljnje pravice do te zapušči
ne, ako bi vsled plačila napovedanih 
terjatev pošla. 

Okrajno-sodišče v Ljubljani, odd. I., 
dne 29. decembra 1931. 

E 334/31—7 251 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. januarja 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 7 dražba nepremičnin, in sicer hiše e 
škodljami krite, hleva in kleti, 1 stavb
ne, 2 gozdnih, 7 njivskih, 7 travniških in 
pašniški parcel, zemlj. knjiga GràdiSèa, 
vi. št. 28. 

ki K J M V ; * P * ' S * » . ^ 
-.•vaša 



Stran 2. 1. kos 

Cenilna vrednost: 45.850 Dia 67 p-
Vrednost pritikline: 3030 Din: 
Najmaajši ponudek, s pritiklino: Din 

32.600. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sonišču najpozneje pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
feicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
dne 10. decembra 1931. 

E 684/31—в 252 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. januarja 1932 ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Zabljek, vi. a . 113. 

Cenilna vrednost: 6807 Din 70 p. 
Najmanjši ponudek: 3871 Din 80 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti soaišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 
dne 9. decembra 1931. 

E V 2399/31—10. 236 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. j a n u a r j a 1932. ob deve-

tih bo pri podpisanem sodišču v eobi 
i t 16 dražba nepremičnin: hiša z vrtom 
in parcela, zemljiška knjiga k. o. Trnov
sko predmestje, vi. št. 1561. 

Cenilna vrednost: Din 250.000. 
Najmanjši ponudek: 125.000-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
ben^tn naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi Se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v LJubljani, 
' dne 10. decembra Î9M. 

«j. 
E-589/31—11 253 

Dražbeni oklic 
Dne 28. januarja 1932. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v eobi štev. 4 
dražba % nepremičnine: zemlj. knjisra 
,Brezjô, vi. Št. 239, obstoječe iz gozdnih 
parcel in cela nepremičnina: zemljiška 
knjiga Stanosko, vi. št. 206, obstoječa iz 
hiše in gospodarskega poslopja ter zem
ljiških parcel, ! • •• 

Cenilna vrednost vi. št. 239, k. o. Brez
je, znaša 1700 Din, cënilna vrednost vi. 
Št. 206, k. o: Stanosko pa 86.732 Din. 

Najmanjši, ponudek za: vi. št. 23Ö, k. 
o. Brezje* znaša' 1036 Din; najmanjši po
nudek za -vi št, 206, k. o. Stanósko ipà 
SY.821 Dm 32 p; 

Prodajalo se bode po skupinah. OD-
veljala bode dražba, katera bode naj
ugodnejša. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 
•one 10. decembra 1931. 

$ 
E 383/31—7 - 254 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. januarja 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri 'podpisanem sodišču v sobi 
štev. 7 dražba nepremičnin: zidana, z 
opeko krita hiša s 3 isobami, 2 kletmi, 
prostornim podstrešjem, 1 gozdna, 1 
pašniška, 3 vrtne, 6 njivskih in 1 travr 
niška parcela, nadalje še 1 gozdna, 1 
pašniška, po ena travniška parcela, paš
niška parcela, zemljiška knjiga OtiŠki 
vrh, vi. št. 8, 121 in 12. 

Cenilna vrednost: 124.664 Din. 
Najmanjši ponudek: 83.110 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti • se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sloyenjgradcu, 
dne 22. decembra 1931. 

«{• 
E 344/31—9 255 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. februarja 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 18 dražba nepremičninskih deležev 
do njiv in gozdov: zemlj. knjiga Sebe-
borci, 1/40 vi. št. 63, 1/10 inka 1.26 in 
1/20 'inka v\. št. 195. 

Cenilna vrednost: 2904 Din 20 p.. 
Najmanjši ponudek: 1937 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki' je ravnal v dobri veri. 
' (Hede podrobnosti se opozarja na 

dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 23. decembra 1931. 

* 
237 E IÄ 3896./30—65. 

Dražbeni oklic. 
Dne, §, f eb ruVr j a 1,9,3 i ob enaj

stih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Sv. Lovrenc na Poh., vi. št. 9 in 
243; zemljiška knjiga Recenjak, vi. št. 10. 

Cenilna vrednost: 682.734 Din 30 p. 
Vrednost pritikline: 16.316-— Din. 
Najmanjši ponudek: 360.886 Din 97 p. 
Pravice,'ki bi ne pripuščali» dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se орогатја na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 7. decembra 1931. 

E 121/31—9 256 

Dražbeni oklic. 
iDne 9. februarja 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
šev. 18 dražba nepremičninskih deležev 
do mlina, njive in gozda, zemljiška knji
ga Stanjovci 1/72 vi. št. 54, Otovci 
48/1440 vi. št. 160. 

Cenilna vrednost: 7213 Din 20 p. 
Najmanjši ponudek: 4810 Din. ' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 23. decembra 1931. 

E IX 2625/31—14 257 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. februarja 1932. ob 11. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 11 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Ciglence, vi. št. 28. 

Cenilna vrednost: 94.332 Din. 
Vrednost pritikline: 2595 Din. 
Najmanjši ponudek: 62.888 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je Tavnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče r Mariboru, 
dne 11. decembra 1931. 

* 
E IX 3825/31—7 258 

Dražbeni oklic. 
Dne 17; februarja 1932. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi St. 11. 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Bohova, vi. št. 41. 

Cenilna vrednost: 111.342-50 Din. 
Vrednost pritikline:. 7055 Din. 
Najmanjši ponudek: 74.228-40 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

' je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem, naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. * 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Mariboru, 
dne 16. decembra 1931. 

•Ш 
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Stran 3. 

Ne IV. 558/31—1. Proglasitev mrtvih. 
Okrožno sodišče v Gelju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, l 

o njih po § 1. ces. naredbe z dne 31. татса 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi 
ker se mora 

„ . . . , _ . bi kaj vedel o 
kateremkoli teh pqgresancev, naj to • sporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase 
pri njem, ako še žive, ali naj dado to kako drugače na znanje. 

i 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje bivališče pogrešanca 

Smeh Franc, rog. St. Peter-Medved. 
selo leta 1888, nazadnje Gaberje 
št. 36 

Gluk Janez, roj. 80. maja 1892 v 
Homcu, obč. Koka rje, srez Gornji-
grad, -usnjarski pomočnik, nazad
nje v Gomjemgradu. 

Volavšek Janez, roj. decembra 1899, 
pristojen (v Verace. 

Sorčan Alojz, roj. 3. junija 1883. v 
Lokah pri Trbovljah, pristojen v 
Braslovče, tovarn, delavec v Cre-
feldu (Rheinland). 

Steiner Jožef, roj. 2. februarja 1881 
v Gorici, pristojen v Petrovce, 
posest, sin v Gorici. 

Božiček Jožef, roj. 28. januarja 1886. 
. v Vrenskigorci, pristojen v Buée, 

erez Šmarje pri Jelšah, poe. ein v 
Vrenskigorci. 

Habjan Ignac, rojen 8. julija 1875. 
v Markačici, obč. Oplotndoa, tja 

• pristojen. 

Tiršek Jožef roj. 28. februarja 1882. 
v Prinovi, obe. Rečica ob Savinji, 
•in tja pristojen. 

PogeJšek Janez, roj. 16. maja 1880. 
v Sv. Vidu pri Grobelnem, pred 

; vojno rudar v Nemčiji. 

Pilpaher Anton, roj. 22. maja 1898., 
pristojen v obe". Ponikva ob j . ž. 

Tfbovšefc Josip, roj. 18. februarja, 
1881. v št. Lenartu, pristojen v 
iBočno, tesar, nazadnje v St. Le
nartu. • 

Bolteik Vinoenc, rojen 17. januarja 
1877. v Rumeču St. 22, pristojen ,v ; 

,Veliko Nedeljo, okraj Ljutomer-
T3ki, posest, v Potnem vrhu občina 
fKociČe nazadnje bivajoč. . 

Salober Anton, roj. 7. januarja 1878. 
v Turnem, pristojen.; v občino 
Slivnico pri Celju, ,srez Šmarje 
pri Jelšah, v 

Bojnik Ferdinand, војеп 16. aprila 
1878. v Braslovčah, tja pristojen. 

— i — 

Bistvene okolnosti, na katere ee 
predlog opira 

•Odšel zadetkom vojne k vojakom v 
Celje ter se pogreša od bitke pri 
'WeTbyezowu v Galiciji od dne 
22. novembra 1914. 

Odrinil avgusta 1914. k vojakom k 
bivš. 87. pešpolku v Celje, odšel 
8. decembra 1914. na gauško fron
to. Od tega časa ni več glasu o 
njem. 

Leta 1917 poklican v vojsko ter zad
njič pisal z albanskega bojišča 
leta 1918. 

Odrinil 1. 1915. z enim bataljonom 
87. pešpolka iz Celja na rusko bo
jišče in zadnjič pisal od itami maja 
1915. 

Odrinil ob splošni mobilizaciji 27. ju
lija 1914. na rusko bojišče v Gali
ciji dn baje' padel tamkaj tega leta 
pri Grodeku. 

Odšel avgusta 1914. k 87. pešpolku 
in odrinil meseca septembra na 
rusko ibojišče ter se od tedaj po
greša. 

Odšel 1. 1914. v svetovno vojno, od
koder je zadnjič pisal iz Rumu-
nije 1. 1918.' 

Odšel v 17. letu starosti V Ameriko, 
odkoder je zadnjič pisal, več let 

. pred vojno. Med vojno ле ibil baje 
vojaški zdravnik armade Združe
nih držav ameriških in je kot tak 
padel na francoski fronti. 

Odšel 2. avgusta 1914 k 87. peš-
polku v Celje, odkoder je odrinil 
na srbsko fronto. .Zadnjič je pi
sal iz Beograda 27. junija 1915. 

Odšel 27. julija 1914. v vojno službo 
k pešpolku Št. 87. v Celje, prišel 
v rusko, ujetništvo nn od 29. marca 

i 1918. nI več glasu o njem. 

Odrinil 1. 1914 kmaršbafadj. št. 29 
v vojno' in zadihjič-pisal 1; 1015. Iz 
, srbskega ujetništva.. % ' 

Odšel meseca januairja 1914;, v fcuji-
tao iskat delo,' 'bil je najbrž mobd-
lnairan v svetovni vojni in ni od 
tega časa nobenega' glasu o njem. 

Odšel 27. julija 1914. v vojno službo 
v Celju, bil prideljen črnovoj. pe
hotnemu batalj. 1. komp. 2. voj., 
(vojna pošta 486 in zadnjikrat pisal 
20. septembra 1918. 

, i... — 

Odšel pred • 31 leti kot čevljarski 
učenec, z nekim Gratom Francem 
iz Vildjbna v Ameriko,ter ni od 
Sega časa !glaeli b njem. 

"' v. 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

Žena Jožefa Smeh 
Kos. Mitrovica • 

Zetovska tor. 10. 

Oče Gluk Jakob, 
zidar na Homcu, 

p. Radmirje. 

Mati Volašek Ma
rija, najemnica* 

Vrenskagoroa 24. 

Hči Soorčan Hed-
vika, tovarn, de
lavka v Št. Pavlu 

pri Preb. 

Mati Marija Stei
ner, posestnica v 
: Drešinjivasi 

Oče Božiček Jurij, 
pos. v Vrenski-

gored št. 27. 

Brat Habjan Josip, 
posestnik v 

Marhačici VU. 

Sestra Tominšek 
Ana roj.' Tiršek, 

posestnica, Prahova 
št. 21. 

Žena Pogelšek 
Marija, stanovnica 

v Skòrbi 49, p. 
Ptuj. 

Brat Pilpaher Mi-
: hael, gostilničar 
na Ponikvi ob j . ž. 

št. 24 

Žena Trbovšek 
Marija, stanovnica 

lot. Lenart 46 
p. Gornjigrad. 

Žena Boltek An-
. tonija, posest. 
v Potnemvrhu 

št. 53 obč. Kočice 

Žena Salober Ro-
zalija, posestnica 

v Grobljah 
.(Šmarje). 

Sedita' Hojnik 
Marija, posestnica 

v Rakovljah. 

Dan in opr. 
št. oklica 

16. 12. 1931. 
T IV 22/31-4. 

11. 12. 1931. 
T IV 46/31-12. 

11. 12. 1931. 
T IV 45/31-2: 

16. 12. 1931. 
T IV 47/31-1. 

7. 12. 1931. 
T IV 44/31-2. 

' 23. 11. 1931. 
, T IV 42/31-2 

80. 10. 1931. 
T IV 38/31-2. 

26. 10. 1931. 
T IV 37/31-2. 

16. IX. 1931. 
T IV 34/31-3. 

1. 9. 1981. 
T IV 81/31-2. 

i 

28. 11. 1931. 
T IV 43/81-2. 

21. 12. 1931. 
T IV 51/31-2. 

21. 12. 1981. 
T IV 49/31-S. 
i 

i . . . 

21. 12.. 1931. , 
T W 48/81-2; 

' 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. 1. 1933. 

1. 1. 1988. 

1. 1. 1938. 

1. 1. 1988. 

1. 1. 1933. 

1. 1. 1938. 

1. 12. 1932. 

1. 11. 1932. 

1. 5. 1932. 

: 1. 8. 1932. 

1. 1. 1988. 

15. 1. 1938. 

i ' • 

15. L 1938. 

.15. 7. 1988. 

• 

; 

Okrožno sodišče v Celju, odd.' IV'-, 
dne 49. decembra 1931. 



Stran 4. 
i. kos 

Konkurzni razglasi 
S 12/31-1 260 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Han-

zela Antona, posestnika in koncesioni-
ranega avtoizvoščka v Metliki. Konkurz
ni komisar: <1г. Sirko Ivan, starešina 
okrajnega sodišča v Metliki. Upravnik 
mase: Pretnar Slavko, odvetnik v Met
liki. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodi
šču v Metliki ine 9. januarja 1932. ob 
9. uri. 

Oglasitveni irok do 16. februarja 1932. 
pri okrajnem sodišču v Metliki. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Metliki dne 27. februarja 1932 ob 
9. uri. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. И. 

dne 29. decembra 1931. 

S 8/31—66 262 
2. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Smolej Rudolf, trgovec 

s papirjem v Mariboru. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom štev. S 8/31—2 o imovini prezadol-
ženca, se odpra. . po sklepu prisilne po
ravnave v smislu § 169. konk. zakona. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
, dne 18. decembra 1931. 

Sa 18/31-4 261 
3. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Malenška Josipa, trgovca v Se
miču. 

Poravnalni sodnik: dr. Sirko Ivan, 
starešina okrajnega sodišča v Metliki. 

Poravnalni upravitelj: Rant France. 
javni notar v Metliki. 

Narok za sklepanje poravnave p-i 
okrajnem sodišču v Metliki dne 6. feb
ruarja 1932 ob 9. uri. 

Terjatve je oglasiti pri okrajnem so
dišču v Metliki do 1. februarja 1932. 

Okrožno sodišče Novo mesto, odd. I I , 
dne 29. decembra 1931. 

# 
Sa 36/31—67 
4. 

263 

Določitev poravnalnega 
naroka. 

Poravnalno postopanje First Asta roj. 
Tančic, trg. v Ivanjkovcih. 

Dolžnica je pri poravnalnem naroku 
z dne 21. XII. 1931. predmigačila svojo 
ponudbo v toliko, da ponuja upnikom, ki 
jim ne gre pravica do prvenstvenega 
poplačila. 50% kvoto njihovih terjatev 
mesto dosedanje 40% kvote. 

Za razpravo in sklepanje o tej novi 
ponudbi se določi poravnalni narok na 
23. januarja 1932. ob 9. pri tem sodišču 
soba št. 4. 

Dolžnica mora priti k naroku osebno. 
Okrajno sodišče v Ormožu, odd. I., 

dne 22. decemlbra 1931. 

Sa 28/31—6 243 
5. 

Oglas. 
V poravnalni zadevi Kolarja Franca 

in Ivane, posestnikov v Gradišču št. 52 
pri Slovenjgradcu, se poravnalni upravi
telj dr. Bratkovič Alojz, odvetnik v Slo
venjgradcu, razreši svoje dolžnosti in se 
(postavlja poravnalnim upraviteljem dr. 
Schreiner Hinko, odvetnik v Slovenj
gradcu. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 30. decembra 1931. 

* 
Sa S/31—16 265 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini Hla-
stana Siavkota, trgovca v Trbovljah, je 
končano. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 23. decembra 1931. 

H* 
Sa 19/31 264 
7. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini Tep-
peya Josipa, trgovca v Vitanju, je kon
čano s poravnavo. 

Okrožno sodišče v Cejju, odd. I., 
dne 23. decembra 1931. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 677. 249 

Razglas. 
Občina Polica obvešča vsa županstva 

v litijskem srezu, da ne bo plačevala 
dolgov, ki bi jih napravila družina 
Klobčič, ki je dodeljena v občino Poli
co, radi tega, ker dobi dovolj podpore 
že v naši občini. 

Županstvo na Polici, 
dne 28. decembra 1931. 

Štev. 1499/31. 
* 

248 
Objava. 

Gospod F a r k a š Franjo, advokat 
iz Novega Sada, je izvršil napovedano 
preselitev svoje pisarne v Maribor s 
30. decembrom 1931. ter je bil z istim 

dnem vpisan v imenik Advokatske ko
more v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 30. decembra 193Ï. 
Za odbor Advokatske komore 

v Ljubljani: 
predsednik: dr. Žirovnik Janko 1. r. 

H* 
Štev. 12772. 275 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za na dan 15. januarja 1932.. 
ob 11. nabavo: 
20.000 kg pšenične moke št. OOg, Og in 6, 

600 kg dodatka za kavo, 
1000 kg kave surove Santos la., 
1.000 kg koruznega zdroba, 
3.000 kg drobne koruze. . 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

Razne objave 
_ . 180-3-3 

Poziv upnikom. 
Stan in dom, občekoristna stavbna in 

kreditna registrovana zadruga za Go
renjsko z omejeno zavezo na Savi-Jese
nicah, je stopila na svojem občnem zbo
ru z dne 10. maja 1931. v likvidacijo 
in vabi vse svoje upnike, da prijavijo 
tekom 6 mesecev likvidatorjem zadruge 
svoje terjatve. 

Za likvidatorje: 
Anton Zugvitz s. r. 

* 
„ , • • 1 8 1 - 3 - 3 

Poziv upnikom. 
Klavnica za Gorenjsko, registrovana. 

zadruga z omejeno zavezo na Savi-Jese-
nicah, je stopila na svojem občnem zbo-
ru z dne 18. junija 1931. v likvidacijo 
in vabi vse svoje upnike, da prijavijo 
tekom 6 mesecev likvidatorjem zadruge • 
svoje terjatve. 

Za likvidatorje: 
Jcram Jurij s. r. 

* 

Objava. 
Društvo >Javna ljudska knjižnica za • 

šolska okoliša Rog. Slatina in Sv. Križ< 
je na'svojem občnem zboru dne 28. de
cembra 1931. sklenilo likvidacijo. Ves 
imetek društva pripada glasom § 7. 
društvenih pravil v enakih delih jav- • 
nim knjižnicam osnovnih šol v Rogaški •• 
Slatini In Sv. Križu. 

Rog. Slatina, dne 28. decembra 1931. 
Glinšek s. r., t. č. predsednik. 

* 
250 * 

Objava. 
Ukradena mi je bila šoferska legiti

macija, izdana dne 19. avgusta 1929 od 
sreskega načelstva v Kranju pod št. 86 •• 
na ime: Okom Rado. 

Proglaša se za neveljavno. 
Okorn Rado s. r., šofer v Kranju. 

Izdaja kraljevska banaka uprava Draveke banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
T.eka in zaJatça: Tiskarna »Merkur« v LIjuoljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljaoi 
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Št. 2. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAIV0VI1E 
Priloga k 2. .kosu lelnika III. /, dne 8. januarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 6871/4. 285 

Razglas. 
Gospod minister za trgovino in indu

strijo je s svojim rešenjem z dne 9. de
cembra 1931, II. br. 39.706/R, na osnovi 
veljavnega akcijskega regulativa odo
bril izpremembo §§ 4. in 35. pravil za 
Kranjsko industrijsko družbo d. d. na 
Jesenicah po sklepu 62. redne glavne 
skupščine z dne 22. oktobra 1931. 

Izprernemba pravil sé nanaša na zvi
šanje delniške glavnice od 13,500.000 
Din na 45,000.000 Din z izdajo 210.000 
komadov delnic po Din 150-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 4. januarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

C II 1779/31,- C II 1784/31. 274 

Oklic. 
Tožeča stranka Pšeničnik Miloš, trgo

vec v Celju, po odvetniku dr. Ernestu 
Kalanu v Celju je vložila proti toženi 
stranki Neusserju Albertu, prirezovalcu, 
prej stanujočem v Celju, Kersnika 5, 
sedaj neznanega bivališča, in proti Had-
žič Silvi, soprogi orožniškega poručnika, 
sedaj neznanega bivališča, radi 6097-20 
Din s prip. in 296*60 Din s prip". ik opr. 
št. C II 1779/31 in C II 1784/31 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 22. januarja 1932. ob 10. dop. pred 
tem sodiščem v izbi štev. 6, razpravna 
dvorana. 

Ker je 'bivališče tožene stranice ne
znano, se postavlja gosp. Josip Videm-
šek, upokojeni sodni oficial v Celju, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. II., 
dne 23. decembra 1931. 

H 5 

C III 2196/31. 278 

Oklic. 
Tožeča stranka: Urek Anton, oskrb

nik, Sv. Janž pri Ptuju, je vložila proti 
toženi stranki: Ležeči zapuščini po 
Sternu Edmundu, ekonomu v Hočah, 
radi 1945-— dinarjev s prip. k oprav, 
št. C III 2196/31—i tožbo. 

Ustna raaprava se je določila *na 
30. januarja 1932. ob poldvanajstih dop. 
pri tem sodišču v izbi št. 14 razpravna 
dvorana. 

'Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja za skrbnika na čin 
toženki gosp. Frangeš Franc, posestnik 

v Hočah, ki jo ho zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 29. decembra 1931. 

* 
288 C 288/31—1. 

Oklic. 
Tožeča stranka Putre Ivan,, župan v 

Mozlju, je vložila proti toženi stranki 
Zekoll Mariji, r. Jonke, pos. v Rogatem 
hribu št. 19., sedaj neznano kje v Ame
riki, radi 2280 Din s prip. k opr. št. C 
228/31—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
•na 4. februarja 1932. ob 9. uri dop. pred 

.tem sodiščem v izbi št. 3. razpravna dvo
rana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja dr. Siegmund Ferdi
nand, odv. v Kočevju, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške,., dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL, 
dne 30. decembra 1931. 

P 64/31-5. 277 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Kranj

ski gori z dne 10. novembra 1931. opr. 
štev. L 5/31—4 je bil Dirjec Franc, de
lavec drž. žel., sedaj na Studencu pri 
Ljubljani, prej stanujoč na Jesenicah, 
zaradi umobolnosti popolnoma pre
klican. 

Za skrbnika-pomočnika je bil postav
ljen Dirjec Blaž, posestnik v Grabah 
štev. 7 pri Ljutomeru. 
Okrajno sodišče v Kranjski gori, odd. I., 

dne 16. decembra 1931. 

T 70/31—2 

Amortizacija. 
287 

Na prošnjo dr. Miroslava Ploja v. Ma
riboru, Krčevina, se uvede postopanje v 
svrho amortizacije sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
1er se njih imetnik poživlja, da uveljavi 
tekom šestih mesecev svoje pravice, si
cer bi se po poteku tega a-oka proglasilo, 
da so vrednostni papirji brez moč;. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna, knjižica štev. 2745 izdana od po
družnice Ljubljanske kreditne banke v 
Mariboru, glaseča se na ime dr. Miro
slav Ploj z vlogo 187.999 Din 60 p. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 5. januarja 1932. 

* 
E 2566/31—13. 279 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Ljud
ske posojilnice v Celju r. z. z n. z. po 

dr. Ogrizeku Antonu, odv. v Celju,, bo 
dne 15. j a n u a r j a 1 9 3 2 dopoldne 
ob d e s e t i uri, pri tem sodišču, v sobi 
št. 10 na podstavi s tem odobrenih po
gojev dražba sledečih nepremičnin: 
Zemljiška knjiga Škofjavas, vi. št. 30: 
a) hiša, b) gospodarsko poslopje in ko
zolec, c) zemljišča (ravniki in' njive). 

Ceni Ina vrednost ad a) 20.000'— Din, 
ad b) 34.000-— Din,-ad c) 57.48750Din, 
m Višnjavas vi. št. 184, gozd 5362-80 Din, 
pritiklme, spadajoč© k vi. št. 30 k. o. 
Škofjavas 4171'— Din skupaj 121.021 
dinarjev 30 p. 

Najmanjši pohudek 80.680 Din 90 par. 
Vadij: 12.102-13 Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga 

Škofjavas, vi. št. 30, spadajo sledeče pri
tiklme: 1 kobila, 2 poljska voza, 1 plug, 
2 brani, 1 slamoreznica, 1 stiskalnica, 
3 sodi, 1 kaz za želj, 1 sam okomica 
in razno gospodarsko orodje v cenilni 
vrednosti 4171 Din kakor gori navedeno. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodaje. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III.. 
dne 16. decembra 1931. 

E 354/31—8. 
* 

280 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 3 2 . dopol

dne o b d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 4 dražba polovica ne
premičnin: zemljiška knjiga Moravci, 
vi. št. 1 in 8, zemljiška knjiga Drakovci, 
vi. št. 1 in 2 in zemljiška knjiga Buč-
kovci vi. št. 108. 

Cenilna vrednost: 26.897 Din 75 p. 
Vrednost p.ritikline: so že upoštevane 

pri • nepremičnini. 
Najmanjši ponudek: 17.898 Din 48 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je ^priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se орогатја na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomera, 
dne 18. decembra 1931. 

E 2770/31-8. 270 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

iNa predlog zahtevajoče stranke Vreč
ko Frančiške, posestnioe Zavodna, ki jo 
zastopa dr. Ogrizek Anton, odv. v-Celju, 
bo dne 29. januarja 1932. ob devetih, pri 
tem sodišču, v sobi št. 4 na podstavi s ч 

tem odobrenih pogojev dražba sledečih 
nepremičnin zemljiška knjiga Tratna, 
vi;, št. 86: 1. stavbne parcele sestoječe iz 
hiše, in gospodarskega poslopja, 2. zem
ljiške parcele sestoječe iz pašnikov, 
travnikov, njiv in gozdov, 3. pritikline. 
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Cenilna vrednost ad 1. 4000'— Din, 
ad 2. 14.965 Din 60 p, ad 3. 80'— Din, 
skupaj 19.045 Din 60 p, manj ocenjeni 
preživitek 13.000'— Din, ostane 6045 
Din 60 p. 

Najmanjši ponudek 4030-40 Din. 
Vadi j : 604-56 Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga 

Traina, vi. štev. 86 spadajo sledeče pri
tikline 1 sekira, 1 kosa, 1 motika in 1 
vreteno s kamnom za prešo v cenilni 
vrednosti 80-— Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 10. decembra 1931. 

E 296/31—14 289 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. januarja 1932. dopoldne ob 

10. uri bo na licu mesta v Izviru draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga Sto-
janski vrh, vi. št. 97, 314, 514, 94. 

Cenilna vrednost: 40.529 Din 81 p, 
Vrednost pritikline: 4465 Din. 
Najmanjši ponudek: 27.020 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiu sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 17. decembra 1931. 

•j* 
E 766/31—5. 271 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. f e b r u a r j a 1 9 3 2. dopol

dne ob p o 1 d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba ideelne 
polovice nepremičnin zemljiška knjiga 
k. o. Javornik, vi. št. 200 in 208. 

Cenilna vrednost: ideelne polovice 
85.285-— Din. 

Najmanjši ponudek: 42.642'50 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle reč uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic* ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, 
dne 30. decembra 1931. 

E 800/31—8. 
* 
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Dražbeni oklic. 
Dne 9. f e b r u a r j a 1 9 3 2. dopol

dne- o b d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi §t. 22 dražba nepremič
nin zemljiška knjiga Kotredež, a) vi. 
št. 64 in b) vi. št. 196. 

Cenilna vrednost: ad a) 9984-50 Din, 
ad b) 3839-50 Din. 

Vrednost pritikline: 176*— Din. 
Najmanjši ponudek: ad a) in b ) : 

9333'32 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 16. decembra 1931. 

* 
E 441/31—7. 269 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. f e b r u a r j a 1 9 3 2. dopol

dne o b d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba ideelne po
lovice nepremičnin zemljiška knjiga 
Terbegovce, vi. št. 89 in 88. 

Cenilna vrednost: 6606-82 Din oziro
ma 726Г65 Din. 

Vrednost pritikline: 1815'— Din. 
Najmanjši ponudek: 5613-88 Din ozi

roma 4841-10 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
dne 28. decembra 1931. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisale so se n a s t o p n e f i rme: 
8. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: Franc Dobovičnik. . 
Obratni predmet: Trgovina z meša

nim blagom. 
Imetnik: Dobovičuik Franc, trgovec 

v Celju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče т Celju, 

odd. L, dne 23. decembra 1931. 
Firm. 579/31. — Rg. A. III. 139/2. 

* 
9. Sedež: Celje, Gosposka ulica 6. 

Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: Anton Hoîbauer. 
Obratni predmet: Trgovina z usnjem 

ter čevljarskimi potrebščinami in z me
šanim blagom. 

Imetnik: Anton Hofbauer, trgovec v 
Celju, ki bo podpisoval tvrdko s svojim 
imenom. ' 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. L, dne 23. decembra 1931. 
Firm. 576/31. — Rg. A. III. 140/2. 

* 
10. Sede/: Ljubljana. 

Dan vpisa: 7. decembra 1931. 
Besedilo: Kajfcž, družba z o. z. 
Obratni predmet: Trgovina z vinom, 

trgovina z delikatesami, gostilničarska 
in restavracijska obrt, trgovina s špece
rijskim in kolonijalnim blagom ter z 
deželnimi pridelki. 

Družbena pogodba z dne 26, novem
bra 1931. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost glavnice: 30.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

30.000 Din. 
Poslovodja: Kajfež Jakob, trgovski 

zastopnik v Ljubljani, Gajeva ulica 8. 
Za namestovanje upravičen: Poslo

vodja zastopa družbo samostojno in 
podpisuje zanjo samostojno na ta na
čin, da napisanemu, natisnjenemu ali s 
pečatom odtisnjenemu besedilu firme 
pristavi svoj lastnoročni podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 

dne 5. decembra 1931. 
Firm. 1020/31. — Rg. C. V. 31/1. 

* 
11. Sedež: Trzin. 

Dan vpisa: 30. novembra 1931. 
Besedilo: Kralj Jože, družba z o. z. 
Obratni predmet: Izvrševanje pekar

stva z vsemi v pekovsko obrt spadajo-
čimi strokami, parna pekarna, izdelo
vanje prepečenca in slaščic in razpeče
vanje teh izdelkov. 

Družbena pogodba z dne 7. oktobra 
1931. in dodatek z dne 12. novembra 
1931. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. џ 

Visokost osnovne glavnice: 5000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

5000 Din. 
Poslovodje: Kralj Jože star., posest

nik in mizar, Kralj Jože ml., mizar, oba 
v Trzinu št. 42. 

Za namestovanje upravičen: Vsak po
slovodja ima praviGo zastopati družbo 
samostojno in podpisovati zanjo na" ta 
način, da pisanemu, natisnjenemu ali s 
pečatom odtisnjenemu besedilu tvrdke 
pristavi svoj podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. novembra 1931. 

Firm. 946/31. Rg. C. V. 29/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m ê m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
12. Sedež: Maribor, Prankopanova ul. 10. 

Dan vpisa: 18. decembra 1931. 
Besedilo: Ruda Domicelj & Kotoun. 
Izstopil je družabnik Domicelj Fran. 
Besedilo firme odslej : »Ruda Stanislav 

Kotoun, Maribor.« 
Imetnik odslej: Kotoun Stanislav tr

govec v Mariboru, Frankopanova ul. 10. 
Podpis firme se vrši na ta način, da pri
stavi imetnik pod njeno napisano, natis
njeno ali s štampiljko odtisnjeno bese
dilo svoje ime in priimek. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 18. decembra 1931. 
. Firm. 1048/31 — Rg. A II 273/3. 

* 
13. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. januarja 1932. 
Besedilo: Združene oljarne, družba 

'/, o. z. 
Po sklepu občnega zbora z dne 19. de

cembra 1931. se je družba razdružila im 
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•prešla v likvidacijo ter s© glasi likvida
cijska tvrdka: Združene oljarne družba 
z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Likvidatorji so: 
1. Donner Julio, ravnatelj tvrdke 

••'Master« tvornica laka i boja d. d. v 
Zagrebu, 

2.̂  Hrovat Jakob, tovarnar in javni 
družabnik tvrdke Tovarna kranjskega 
lanenegaolja in firneža Hrovat & Komp. 
v Ljubljani, 

3. Medić Franjo, tovarnar v Ljubljani, 
4. Avsenek Ivan, poslovodja v Ljub

ljani, ki zastopajo družbo in podpisujejo 
tvrdko vsi kolektivno. 

Likvidatorjem se naroča, da tekom 
onega meseca izkažejo, da so pozvali 
upnike v smislu § Ш. zakona o družbah 
z omejeno zavezo. 
Deželno kot trgovsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 31. decembra 1931. 
Firm. 1082 — Rg C II 209/14. 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
14. Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 18. decembra 1931. 

Besedilo; >Vrt« Džamonija in drugovi 
družba z o. z. v likvidaciji. 

Zbog končane likvidacije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 18. decembra 1931. 

Firm 980/31 Rg. C I 39/22. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

15. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. decembra 1931. 
Besedilo: Zadruga za izdelovanje har

monik v Ljubljani, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen: 
a) združiti izdelovalce harmonik v 

Sloveniji; 
. b) oskrbovati svojim članom pri tem 
izdelovanju potrebne potrebščine, in to 
1 2 tu- in inozemstva; 

c) skrbeti za poduk in potrebna na
vodila svojim članom, glede raznih no
vosti v tej stroki; 

c) oskrbovati svojim članom po mož
nosti, kolikor mogoče hitro in ugodno 
''azpečavanje teh'njihovih izdelkov. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 19. 
novembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim en
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavo na za-
м**1 d e s k i v zadružnem prostoru. 
Načelstvo obstoji iz načelnika, njego

vega namestnika in enega odbornika. 
Clam načelstva so: 
Kucler Franc, izdelovalec harmonik, 

Drenov grič, načelnik; 
П,,кг С Ka£°h izdelovalec harmonik, 
^ubijana, Bohoričeva ulica 8, namest
nik načelnika; 

„ г Ј Ч ? 8 ? * A u t ° i i - izdelovalec harmo
nik, Vrhnika 101. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje v imenu zadruge na ta način, da 
se podpišeta dva člana načelstva pod 
zadružuo tvrdko. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. novembra 1931. 

Firm. 1006/31. - Zadr. X. 174/1. 

* 
16. Sedež: Nazarje. 

Dan vpisa: 16. decembra 1931. 
Besedilo: Delavsko konzumno društvo 

y Nazarjih, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Obrat in predmet zadruge je preskrba 
članov z vsakovrstnim v gospodarstvu 
in gospodinjstvu potrebnim blagom, kar 
se bo doseglo potem nakupa in lastne 
izdelave in predelave ter oddaja tega 
blaga članom kakor tudi zbiranje nji
hovih prihrankov. 

Zadruga je tudi upravičena točiti svo
jim članom alkoholne in nealkoholne pi
jače ter jih preskrbovati z gorkimi in 
mrzlimi jedili in okrepčili. 

Zadržuna pogodba (statut) z dne 
29. novembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo pismeno v dru
štvenih lokalih. Načelstvo obstoji iz 
6 zadružnikov, člani načelstva so: 

Celinšek Jože, preddelavec v Spodnji 
Rečici št. 26, 

Sabotin Ludvik, delavec v Prihovi 
štev. 27, 

Urank Jože, gozdni čuvaj v Prihovi 
Štev. 31, , 

'Klemše Zdravko, obratovodja v Pri
hovi št. 9, 

Krefelj Ivan st., posestnik, Dobla-
tina št. 11 in 

Zlabornik Anton, delavec v Prihovi 
štev. 26. 

Pravico zastopati zadrugo imata in 
besedilo firme podpisujeta skupno dva 
člana načelstva. 

Okrožno sodišče Celje, odd. L, 
dne 18. decembra 1931. + 

Finn. 574/31 — Zadr. IV-44/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
17. Sedež: Ljubljana. ." ~ 

Dan vpisa: 3. decembra 1931. 
Besedilo: Nova založba v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Izbriše^ se član načelstva Avsenek 

Ivan, vpiše pa novoizvoljeni član načel
stva dr. Basaj Jože, ravnatelj Zadružne 
zveze v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. novembra 1931. 

Firm. 990. — Zadr. VI. 129/33. 

* 

18. Sedež: Ljubljana. ' 
Dan vpisa: 9. decembra 1931. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga usluž

bencev državnih železnic v Sloveniji, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Ljubljani VII. 

Predsednik načelstva je že vpisani 
član načelstva Punčuh Mirko. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 

dne 5. decembra 1931. 
Firm. 1022. — Zadr. VII. 143/25. 

* 
19. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. decembra 1931. 
Besedilo: Osrednja gospodarska za

druga, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani. 

Na občnem zboru dne 22. novembra 
1931. spremenila so se pravila zadruge 

У Д о 2 - ' 5 4 - ' 5 - ' 7 - ' 8 - ' 9 - ' 1 0 - ' 1 1 - > 12-, 
13., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 2s! 
m 30. do 47. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje zanjo na ta način, da se pod za
družno firmo podpišeta načelnik ali 
njegov namestnik in še en član na
čelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. novembra 1931. 

Firm. 1018. — Zadr. IX. 199/8. 

* 
20. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 18. decembra 1931. 
Besedilo: Pohorska vzpenjača v Ma

riboru, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 29. 
septembra 1931. so se zadružna pravila 
izpremenila v § 1., 9., 16. in 18. Besedilo 
firme odslej: Pohorska železnica v Ma
riboru, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Podpis firme se vrši na ta načjn, da 
pristavita predsednik načelstva in še en 
član načelstva od kogarkoli napisanemu 
ali natisnjenemu besedilu zadružne 
tvrdke svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 18. decembra 1931. 
Firm 1055/31 — Zadr. IV/3. 

* 
21. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 18. decembra 1931. 
Besedilo: Štajerska vinarska zadruga 

v Mariboru, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 
_ Izbrišejo se dosedanji člani načelstva • 
Resnik Ivan, Vuk Vjekoslav, in Zebot 
Franc, vpišeta pa se novoizvoljena člana 
načelstva Velker Ivan, ekonom v Mari
boru, Gajeva ulica in Peklar Alojzij, žu
pan m kovač v KTČevini. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 18. decembra 1931. 
Firm. 1047/31 — Zadr. III 42/17. 

* 
22. Sedež: Studenice. 

Dan vpisa: 18. decembra 1931. 
Besedilo: Živinorejska selekeijska za

druga v Studenicah, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 8. de
cembra 1931 so se zadružna pravila iz-. 

k^^2*«Aj(4*fcV •'' .''/*'-:,'•• ' - / > . , : i * . - ';•• i:. :'Uh 
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premenila v § 2.. obratni predmet. Na
men zaduge se razširi in dodata nova 
dva odstavka, ki se glasita: 

g) skrbi za to, da se ravnajo člani naj
strožje po zakonskih predpisih v odvra
čanju in zatiranju živalskih kužnih bo
lezni, h) skrbi tudi za vnovčevanje vseh 
kmet. pridelkov svojih članov in nakup 
vseh kmet. potrebščin. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 18. decembra 1931. 
Firm. 1043/31 — Zadr. II 20/6. 

* 
23. Sedež: Železniki. 

Besedilo: Sodarska zadruga v Želez
nikih, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Iz načelstva sta izstopila Dermota Ja-
. kob in Košmelj Leopold. 

Na novo sta bila izvoljena v načelstvo: 
Thaler Marjan, trgovčev sin v Želez

nikih 19, in Dolenc Josip, sodar v Že
leznikih 21. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. novembra 1931. 

Firm. 1007. — Zadr. V. 271/38. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

24. Sedež: Sv. Marko, okraj Laško. 
Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: Bikorejeka zadruga pri Sv. 

Marku, reg.^zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Povzdiga živino

reje s skupnim nakupovanjem in rejo 
zadostnega števila dobrih bikov muro-
poljske pasme. 

Zbog razdružitve. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 23. decembra 1931. 
Firm. 582/31. — Zadr. II. 170/14. 

Konkurzni razglasi 
S 5/31-9. 276 
25. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženca: Podlaha Anton in Ana, 

trgovca v Ormožu. 
JKonkurz, ki je bil razglašen o imo

vini prezadolženca s sklepom opravilna 
številka S 5/31—1, se odpravi po sklepu 
prisilne 'poravnave v smislu § 169 k. z. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 

* 
294 Sa 25/31 

26. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva Juharta Mihaela, 

trgovca v Meži. 
Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil 

poravnalni dolžnik s svojimi upniki dne 
16. XII. 1931. in ki določa, da je pred

nostne terjatve in zahtevke, ki jih ne dir' 
sega poravnava, prvenstveno plačati v 
celoti, ostali upniki da prejmejo 52% 
kvoto, plačljivo v petih obrokih, od ko
jih zapade prvi v iznosu desetih % v 
plačilo 1. IV. 1932., drugi v istem iznosu 
1. VII. 1932, tretji in četrti v istih izno
sih dne 1. X. 1932., odnosno 1. I. 1933. 
in zadnji obrok v iznosu 12% dne 1. IV. 
1933.," da k tej poravnavi pristopi kot po-
rokinja in plačnica Juha, t Marija s pra
vico takojšnje izvršbe po zapadlosti ter
jatev. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
' dne 30. decembra 193L_ _ 

Sa 35/31 —2 293 
27. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

premoženju dolžnikov Berna Emerika, 
zaloga čevljev v Celju, Kralja Petra c. 
štev. 10. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Josip, 
sodnik.okrož. sodišča v Celju. 

Poravnalni upravitelj: Dr. Zanger Fri
derik, odv. v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču Celje, soba št. 2, dne 
22. februarja 1932 ob 8.30 uri. 

Prijavni rok do 17. februarja 1932. * 
Poravnalna kvota: 40 %. . 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 5. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Št. 953/1932—1 295 

Razpis. 
Krajevni eolski odbor v Ljubljani raz

pisuje mesto šolskega sluge v Ljubljani. 
Prosilci, ki so izučeni v kaki obrti,imajo 
prednost. Prošnje je vlagati pri predsed
stvu mestnega magistrata v Ljubijanj do 
15. januarja 1932. 

Župan hi mestni načelnik: 
dr. Dinko Pue 1. r. 

* 
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Razglas o licitaciji. 
Vodovodna zadruga v Ponikvi ob j . ž. 

razpisuje za dobavo cevja in armatur^ 
II. javno pismeno ponudbeno licitaeijo 
v skrajšanem roku 10 dni na dan 21. ja
nuarja 1932. ob 11. uri dop. v sobi ob
činskega urada na Ponikvi. Pojasnila in 
'ponudbeni pripomočki se proti plačilu 
napravnih stroškov dobivajo pri Vodo
vodni zadrugi. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša 186.276 
dinarjev. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz raz

glasa o licitaciji v »Službenih Novinaru 
in na raaglasni deski tehničnega od
delka. 
Vodovodna zadruga v Ponikvi ob J. ž., 

dne 7. januarja 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 

Stanje 31. decembra 1931. 
Aktiva. 

Dinarjev 
Metalna 
podloga . 2.096;814.272-94 (+11.001.116-25) 

Devize, ki ni
so v podlogi 86,458.012-83 (•- 3.240.358'92) 

Kovani no
vec v niklu 38,831.368-- (+ 710.328'72) 

Demonotiii-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . . 2.252,869.100-83 (-)-46,569.483-80) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.799,243.202-44 (-25,696.650-88) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . (-95,000.000--) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 77,889.849-15 (-18,611.629-28) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,950.312-23 (— 1.230.505-50) 

Nepremični
ne . . . . 145,064.02042 (— 2.283 327.81) 

Razna aktiva 21.941.084-72 (-33,647.592-22) 

6.583,389.141-11 

Pasiva. 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 82,782.194-70 (-17.625.258-08) 

ustali fondi 4,273.250-61 ( - 45.044-85) 
Novčanice v 

obtoku . . 5.172,270.970--(4124,978.065--) 
Obveze na 

poka* . . 416,503.967-29 (--- 80,224.347-28) 
Obveze z ro
kom . . . 681.128.257-13 (- 70 605.122-78) 

Razna pasiva 46 430 501 -38 ( - 77,906.427-85) 
6.583,389.141-11 

Obtok in ob
veze . . . 5.588.774.937-29 

Celotno kritje . . . 37-51% 
Kritje v alatu . . . ЗГ46°/„ 

Obrestna mera: 
po estomptu. 7И% 
po lombardu 9% 

Razne objave 

Objava. 
282 

Izgubil sem železniško legitimacijo, 
izdano od železniške direkcije v Ljub
ljani, iz leta 1930, 1er jo proglašam za 
neveljavno. 

V Ptuju, dne 5. januarja 1932. 

Runovc Franc, s. r., 
praktični tehničar 

pri sr. načelstvu v Ptuju.. 

Izdaja kraljeveka baneka uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska ш zalaga: Tiskarna >Merkur« v Lljuoljani; njen predstavnik: O. Michalek v Ljubljaai 



et a. 
SLUŽBEN! IIST KRALJEVSKE B4NSKE OPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

Priloga Ir 3. kosu letnika III. z dm© 13. јапиатја 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

III. No. 327/1. 319 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
pò stanju x dne 10. januarja 1932. 

Opomba: Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa, z 
navadnimi črkami; kraji s Številom zàku-
zenih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

G a r j a v o 8 t : 
_ Maribor desni breg: Orehova vaä (Ho-

Jmjavas 2 dvorca). Ptuj: gikole (šikole; 
1 dvorec).. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Maribor desni breg: Slov. Bistrica' 

(Slov. Bistrica 1 dvorec). 

S a n j s k a k u g a : 
Brežice: Artiče (Trebež 2 dv6rca),; 

Brežice (Brežice 6 dvorcev), Gaberje 
(Gaberje 5 dvorcev), Globoko (Globo
ko 1 dvorec), Sela (Sela 14 dvorcey), 
Senovo (Senovo 1 dvorec), Zakot (Sv. Le-' 
nart 5 dvorcev, Brezina 5 dvorcev). Mâ-
«boiylfeTi breg: Sv. Peter (Malečnik 1 
dvorec). 

S v i n j s k a r d e ü j c a : 
Litija: Šmartno (Vel. Kostrelnica 1 

dvorec). Ljutomer: Grlava (Banovci 1 
dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a : 
Laško: Trbovlje (Loke 5 dvorcev). 

Kralj, banska uprava Dravske banovine' 
v Ljubljani, , 

, dne 11. januarja 1932, 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

k I 1051/31-8 3 1 7 - 3 ^ 1 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki 

Zupane Zora roj. Bolničar iz Ljublja-
°*> Pogačarjev trg 4 j© umrla dne 3. de-
<*mbra 1931. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu-
втаав^ве pozivljejo, da napovedo i n do-
каавЈО ovoje terjatve pri tem sodišču 
«oe 26. feboraarja 1932 predp. ob 10. uri 
• f eobt â t 34 uetno, ali pa do tega dne-
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, k i 
OMO zavarovani z zastavno -pravico, ni-
k t e e nadaljnje pravice do te zapuščine, 
a«> bi zbog plasia napovedanih, terja
tev pošla. 

OkMfao sodi le T LJubljani, oddelek L, 
dn* 8. iannarja 1882. 

E 970/31-12 '305 

Sklep. 
Po tem sodišču s sklepom opr. št. 

E. .970/31—3 dovoljena izvršba s prisil
no dražbo nepremičnine zemljiška knji
ga Sv. Vid vi. št. 87 se ustavi. 
Okrajno sodišče v Marenbergu, odd. IL, 

dne 28. decembra 1931. 
•j: 

E 1081/31-6. 306 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. j a n u a r j a 1 9 3 2 o b de

v e t i h . bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. б dražba nepremičnin: njiva 
zemljiška knjiga Lahomšek, vi. št. 111. 

Cenilna vrednost: Din 1892-—. 
.Najmanjši ponudek: Din 1261-33. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

jé priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v' škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Laškem. • 
dne 8. decembra 1931. 

* 
E IX 2130/31—18 ' ' 290 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. februarja; 1932. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 11 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Lehen, vi. št. 1. 

Cenilna vrednost: 924.219 Din 30 p. 
Vrednost pritikline: 36.800 Din. 
Najmanjši ponudek: 616.146 Din 20 p. 
'Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer b} se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

;.. Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 11. decembra 1931. 

* 
281 E 231/31—13. 

Dražbeni oklic. 
„Dne 12. f e b r u a r j a 1 9 3 2 . o b 

d e s e t i n bo pri podpisanem sodišču 
soba štev. 5 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Sv. Miklavž vi. št. 17, hiša 
št. 17 v Dobovljah z gospodarskimi po
slopji in zemljišči v izmeri 218.324 m*. 

Cenilna vrednost 92.090-60 Din. 
Najmanjši ponudek 61.394-— Din. 

, Dražilo se bo najprej v malih sku
pinah. 

Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
t>enem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
H je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, odd. II., 
• dne 22. decembra 1931. 

•j» 
E 819/31—12. 307 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. f e b r u a r j a 1 9 3 2 dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 3 dražba nepremič
nin zemljiška knjiga Draga, vi. št. 81. 

Cenilna vrednost: Din 51.596-—. 
Vrednost pritikline: Din 165'—. 

, Najmanjši ponudek: Din 36.000'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit nà uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 30. decembra 1981. 

E 1148/31—5. ч 80S 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. f e b r u a r j a 19 3 2. p b 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin kmeč
kega posestva hit. 14 v Brodnicah zem
ljiška knjiga Lože, vi. št. 2. 
, Cenilna vrednost: Din 33.187-—. 

Najmanjši ponudek: Din 22.124"67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v, dobri veri* 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, 
dne 30. decembra 1931. 

•J: 
E 537/31—10 291 

Dražbeni oklic. -
Dne 15. februarja 1932. dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 12 dražba nepremičnin: hiša št. 
76 z gosp.. poslopji in zemlj. parcelami 
m pritiklino ter travnikom, zemljiška 
knjiga Sušica, vi. št. 78 in 589. 

Cenilna vrednost: 80.992-io Dir.. 
Vrednost pritikline: 3520 Din. 
Najmanjši ponudek: 53.995 Din. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
SiÜÜ?" b i s e n e m,°Šr le v & č uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri1. 

Glede podrobnosti, se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. IL, 
dne 21. decembra 1931. 
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E I ? 2484/31—14. 238 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. f e b r u a r j a 1932 ob enaj

stih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št.. 27 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga 1. Grajska vrata, vi. št. 2 in 337; 
zemljiška knjiga 2. Orešje, vi. št. 12. 

Cenilna vrednost: ad 1. 94.367 Din 
26 p.; ad 2. 23.051 Din 40 p. 

Vrednost pritikline: ad 1. 48.762 Din 
50 p, ad 2. 715 Din. 

Najmanjši ponudek: ad 1. 47.183 Din 
63 p., ad 2. 15.367 Din 60 p. 

Pravioe, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 14. decembra 1931. 

* 
E 1205/31—8. 309 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. f e b r u a r j a 1932 dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št 19 d/ražba nepremič
nin zemljiška knjiga k. o. Lipa, vJL 
št 7, 21, 536, 570. 

Cenilna vrednost; Din 15.800-—. 
Najmanjši ponudek: Din 10.534. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki. je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
dne 2. januarja 1932. 

* 
E 716/31—6 in E 849/31—6. 310 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. f e b r u a r j a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št 3 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga Stari log, vL št. 522, 
185, 581. 

Cenilna vrednost: Din 10.454#—. 
Najmanjši ponudek: Din 6970*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasi sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
Id jo ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 30. decembra 1931. 

E 895/31—6. " 311 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. f e b r u a r j a 1932. dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga a) Stari log, vL št 3372 

b) Stari log, vi. št 575 in 669. 
Cenilna vrednost: ad a) Din 9009-—, 

ad b) Din 14.815-—. 
Vrednost pritikline ad b) Din 1565. 
Najmanjši ponudek: ad a) Din 6006, 

ad b) Din 9877-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 30. decembra 1931. 

% 
E 500/31—8. 259 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. februarja 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 18 dražba nepremičnin: hiše in zem
ljišča, zemljiška knjiga Markišavec, v\ 
št. 47. 

Cenilna vrednost: 3072 Din. 
Najmanjši ponudek: 2048 Din. 
Pravice, ki ui ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi.ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 16. decembra 1931. 

* 
E 813/31-8 299 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. februarja 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 10 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Sp. Zerjavci, vi. št. 55. 

Cenilna vtrednost: 58.789Din. Vred
nost pritikline: 925 Din. Najmanjši po
nudek: 39.192 Din 66 p. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v Škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu, 
dne 30. decembra 193L 

E 1039/31-г-в 292 

Dražbeni oklic. 
'Dne 29. februarja 1932 dopoldne ob 

9 K uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št 6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Motnik, vi. št 197. 

Cenilna vrednost: Din 80.620. 
Najmanjši ponudek: Din 41.580. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogi© več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 31. decembra 1931. 

E 712/31-9 272 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. f e b r u a r j a 193 2. dopol

dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 26 dražba ne
premičnin zemljiška knjiga Boh. Češ-
njica, vi. št. 211, in to po posameznih 
parcelah ter srensko pravico. 

Cenilna vrednost: 47.548 Din 30 p. 
Najmanjši ponudek: 31.698 Din 86 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 2. januarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisali sta se nastopni f irmi: ' 
28. Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 5. januarja 1932. 
Naziv tvrdke: Slovensko: »cepila«, 

lesna industrija, družba z o. z. v Ko
čevju. 

Nemško: »cepila«, Holzindustrie Ges. 
m. b; H., Kočevje. 

Italijansko: »cepila«, industria leg
nami, Soc. a. g. L, Kočevje. 

Angleško: »Cepila«, Ltd., Kočevje. 
Francosko: »Cepila«, Industrie du 

bois, Soc. à g. L, Kočevje. 
1 Predmet družbe jé: lesila industrija, 

vzlasti izdelovanje malih lesenih pred
metov, pohištva, orodja itd.. in trgovina 
ž njimi. 

Družba zlasti: 
a) izdeluje vehe in zamaške s poseb

nimi strojnimi napravami za lastni in 
tuji račun, se bavi z izvozom teh in 
drugih lesnih predmetov in uvozom 
blaga vsake druge vrste, pridobljenega 
z zamenjavo za izvoženo blago ali na
kupom, in trguje s temi predmeti; 

b) izvaja obrate za predelovanje lesa 
in izdelovanje vsakovrstnih izdelkov, 

c) pridobiva nepremičnine, služeče 
tem namenom; 

č) postavlja in vzdržuje skladišča lesa 
in lesnih izdelkov. 

Osnovna glavnica znala 20.000 Din Ш 
je v celoti vplačana. 

Poslovodji sta oba družbenika Mihe» 
lič Josip, trgovec in posestnik v Karlov
cu, in Kajfež Milan, trgovec na Sušaku. 

Družbo zastopa po en poslovodja ali 
pa po poslovodjib v to določeni Proku
rist, ki je upravičen za podpis firme. 
Firma se podpisuje na ta način, da pod 
pisano, natisnjeno ali s Stampi!jko od
tisnjeno besedilo firme postavi evoj 
podpis eden izmed poslovodij ali pa v, 
to pooblaščeni prokurist, zadnji z do-
stavkom, ki označuje prokuro. 

Družbena pogodba od 1. IX. 1931« 
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Prokura se je podelila Varljenu Ku-
zmi, trgovskem sotrudniku v Karlovcu. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 

dne 5. januarja 1932. 
(Firm. 385/31 — Reg. C I I ó/l.) 

* 
29. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 28. decembra 1931. 
Besedilo: Heričko Pavel, lončarsko in 

pečarsko podjetje. 
Obratni predmet: Lončarsko in pečar

sko podjetje. 
Imetnik: Heričko Pavel, lončarski in 

pečarski mojster v Mariboru, Tattcn-
bacbova ul. št. 6. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne.28. decembra 1931. 
(Firm. 1068/31 — Reg. A III 201/1) 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
30. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. novembra 1931. 
Besedilo: Commerce d. d. 
Zaznamuje se na občnem zboru z dne 

2. 11. 1931 sklenjeno znižanje delniške 
glavnice od Din 1,000.000 na 250.000 
Din. 
Dež. kot trgovinsko sodišče, odd. III., 
v Ljubljani, dne 21.. novembra 1931. 

(Firm. 1002. — Rg B II 160/17.) 
• # • •• 

31. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1931. 
Besedilo: M. Miljkovič in drug, druž

ba z o. z. 
Z notarskim- zapisom z dne 16. 11. 

1931 izprèmenile so se točke »Prvič«, 
>Šestič< in »Sedmič* družabne pogodbe 
z dne 2. oktobra 1931. 

Besedilo firme se odslej glasi: A. Per-
ko, družba z o. z. 

Za namestovanje upravičeni: 
Družba ima enega ali več poslovod-

dij. *— V družabni pogodbi postavljena' 
gospa Perico Antonija ostane še .nada
lje poslovodkinja. . 

Družbo zastopa vsak poslovodja sa
mostojno, za sedaj gospa Perko Antoni
ja kot edina çoslovodkinja.•••••••... 

Tvrdka družbe se podpisuje na ta. 
način, da postavi vsak poslovodja pod 
besedilo tvrdke, ki je lahko od kogar
koli pisano, s strojem ali s štampiljko 
vtisnjeno ali natisnjeno, svoj lastnoroč
ni znak. 

Izbriše se poslovodja Miljkovič Milan. 
Dež. kot trgovinsko sodišče, odd. III., 
v Ljubljani, dne 21. novembra 1931. 

(Firm. 1000. — Rg C V 19/2.) 
• • * • ' 

32. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 24. novembra 1931. 
Besedilo: Prometni zavod za pre

mog d. d. 
Izbrišeta se Slama upravnega sveta 

Bellak Julij in Ing. Šuklje Milan ter 
Prokurist Turel Slavko. 

Vpjše se član upravnega sveta Moho
rja'Ivan, 1 generalni tajnik trgovske 
zbornice im Fröhlichu Eriku podeljena 
ртокига. ••'•••:• 
Dež. kot trgovinsko sodiSče, odd. Ш., 
iv Ljubljani, dne 21. novembra 1931. 

•(Pum 763. - Kg B I 176/11.) 

33. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. novembra 1931. 
Besedilo: Strojne tovarne in livarne 

d .d . 
Vpiše se kooptirani član upravnega 

sveta dr. Koran Milan, odvetnik v Ljub
ljani. 

Kolektivna prokura je podeljena 
knjigovodju družbe Košticu Branku. 

Izbriše se Varlandy Viktorju pode
ljena prokura. 
Dež. kot trgovinsko sodišče, odd. III., 
v Ljubljani, dne 21. novembra 1931. 

(Firm. 99$. — Rg B I 110/17.) 

* 
34. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 31. decembra 1931. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre

ditne banke. ) 
Izbriše se prokura Antona Petelina 

in Ante Lovrenčiča, vpiše pa se pro
kura namestnika ravnatelja Joška Ster
gala. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 31. decembra 1931. 

(Firm. .1082/31 — Rg B I 3/31) 

* 
35. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 31. decembra 1931. 
Besedilo: Prva mariborska tovarna 

pletenin, družba z omejeno zavezo. 
Družba sloni odslej na družabni po

godbi z dne 27. apr. 1923., opr. št. 2833, 
spremenjeni z notarskim zapisnikom z 
dne 19. decembra 1931., opr. št. 4826, 
in odstopni pogodbi z dne 19. decem
bra 1931., opr. št. 4827. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 31. decembra 1931. 

(Firm. 1078/31 - Rg C I 67/14) 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
36. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 24. decembra 1931. 
Besedilo: žibert, trgovina, s čevlji in 

modnimi predmeti, družba z o. z. v lik
vidaciji. 

Zbog končane likvidacije. 
' Okrožno' kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 24. decembra 1931. 

(Firm. 1059/31 — Rg C II 35/9) 

Konkurzni razglasi 
S 21/31-2 
37. 
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Konkurzni oklic. 
Razglasitev -konkurza o imovini Weiss 

Samuela, posestnika in trgovca v Ser-
dici, registrovamega pod firmo Weiss 
Samu v Serdici. 

Konkurzni eodolk: dr. Šumenj ak 
Slavko, starešina okrajnega sodišča v 
Murski Soboti. 

Upravnik mase: dr. Škerlak Vladi
mir, advokat v Murski Soboti. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, dne 20. januarja 1932. ob pol 
10. uri." ; ~^| 

Oglasitveni rok do 15. februara 1932. 
pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem so
dišču dne 22. februarja 1932. ob Ж uri. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 7. januarja 1932. 

* 
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38. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Hal-

moš Irene, trgovke v Murski SobotL 
•Konkurzni sodnik: Dr. Šumenjak 

Slavko, starešina okrajnega sodišča v 
MuTski Soboti. 

Upravnik mase: Dr. Somen Ljudevit, 
advokat v Murski Soboti. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 19 dne 23. januarja 
1932. ob 9. uri. J 

Oglasitveni rok do 27. februarja 1932. 
pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 9. marca 1932. ob 11. uri 
soba št. 19. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 

dne 8. januarja 1932.. 
•g* 

Sa 15/31-7 300 
39 

Oklic. 
Poravnalna stvar Žagarja Mihe, po

sestnika in trgovca v Dragi št. 17. 
Pri naroku dne 14. novembra 1931. 

v smislu § 46. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja dosežena poravnava, 
da plača dolžnik svojim upnikom 40% 
kvoto njih terjatev v enem letu ob po
roštvu Žagarja Jožeta, posestnika v Dra
gi št. 18, se odobri. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. IL, 

dne 5. januarja 1932. 

Sa 1/32—1. 
40. 

* 
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Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Loy-a Leona, trgovca v Kočevju. 
Poravnalni sodnik: dr. Lavrenčič Ma

tija, starešina okrajnega sodišča v Ko
čevju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Arko Hans, 
advokat v Kočevju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Kočevju dne 20 fe
b r u a r j a 1932. ob pol e n a j s t i u r i . 

Terjatve je oglasiti pri okrajnem so
dišču v Kočevju dne 15. februarja 1932. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. IL, 

dne 9. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Razglas 
302—3—1 

o ;.ïugi pismeni ponudbeni licitaciji za 
oddajo adaptacijskih del v hiralnici V 
Ptuju. 

^Ш^т^- .-?<• -s' • 



Stran lî. št. 3. 

Tehnični razdelek pri ereskem načel-
stv»u Maribor levi breg, razpisuje po na
ročilu kr. banske uprave v Ljubljani V. 
No. 2261/10 z dne 29. decembra 1931. in 
na podstavi čl. 86. do 98. zakona o drž. 
računovodstvu z dne 6. marca 1910. in 
njegovih sprememb, odnosno popolnitev 
za prevzem in izvršitev spodaj navede
nih adaptacijskih del v hiralnici v Ptuju 
П. javno pismene ponudbeno licitacijo 
na dan 3. februarja 1932 ob 11. uri do
poldne v prostorih tehničnega razdelka 
pri areskem načelstvu Maribor levi 
breg, eoba št. 51Д1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v so
bi št. 47. Ponudbe je vložiti v obliki 
enotnega popusta v odstotkih (tudi z 
besedami) na celotne uradno odmerje
ne proračunske zneske, ki znašajo za 
posamezne vrste del: 
L polaganje terazo podov Din 28-750'— 

kavcija 3000 Din, 
2. tesarska dela Din 54726*90, kavcija 

eOOO Din, 
3. toovska dela Din 7410-— kavcija 

1000 Din, 
4. kleparska dela Din 13.172*— kavcija 

2000 Dim, 
6. mizarska dela (brez parketaTskih 

dei Din 52.270-— kavcija 6000 Din, 
в. ključavničarska dela Din 10.000'— 

kavcija 1000 Din, 
7. slikarska in pleskarska dela Din 

76.509*10, kavcija 8000 Din, 
8. steklarska dela Din 16.800*—, kavci

ja 2000 Din. 
leetnotročno podpisane ponudbe, 

opremljene e kolkom za Din 100*— in 
vsaka priloga a kolkom za Din 2'—, 
morajo izročiti ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije v zapečate
nem zavitku z zunanjo označbo »Ponud-
ba za adaptacijska dela v hiralnici v 
Ptuju od ponudnika M. N.« neposredno 
v roke predsednika licitacijske komisi
je med 10. in 11. uro dopoldne. Po po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej
mejo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da eo гг. vsi pogoji mani in 
da jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe 9e ne bodo upošte
vale. Vsak ponudnik mora v ponudbi 
izrecno izjaviti, da v celoti pristaja na 
vse S"lošne in tehnične pogoje ter mo
ra položiti kavcijo, ki znaša za naše 
državljane 10 %, za tuje pa 20 % od 
skupnih ali . posameznih proračunskih 
vsot ter se mora zaokrožiti navzgor na 
cele tisočake, к а к т je spredaj navede
no. Kavcija se mora položiti пајкеепејз 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne 
pri hranilnici Dravske banovine v Ma
riboru, bodisi v gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka »B pogodbe in nabave«. 0 polo
ženi kavciji prejme ponudnik blagajni

ško položnico. To položnico, nadalje po-
trcUlp davčne uprave o poravnavi vseh 
davčnih plačil za tekoče četrtletje, odo
brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
ponudnik udeleževati javnih licitacij in 
potrdilo pristojne zbornice, za trgovino, 
obrt in industrijo. o sposobnosti je ob
enem z vročitvijo ponudbe predložiti od
prte predsedniku licitacijske komisije. 
Pooblaščenci morajo predložiti tudi po
oblastilo, da smejo zastopati svojo fir-, 
mo pri licitaciji. Kraljevska banska 
uprava si izrecno pridržuje pravico, od-j 
dati razpisana dela, ne «teiraje se na 
višino ponuđene vsote ali tudi vse po
nudbe odkloniti brez kake obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 

T. No. 21/108 sreskega načelstva 
Maribor levi breg. 

V Mariboru, dne 7. januaria 1982. 
* 

Razpis. 
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Z odobrenjem kraljevske banske 
uprave Dravske banovine in na podlagi 
upravnega odbora za upravo banovin
skih • podjetij Dravske banovine т 
Ljubljani z dne 5. januarja 1932. raz
pisuje podpisano ravnateljstvo banovin
skega zdravilišča v Rogaški Slatini v 
zakupno oddajo sledeče restavracijske, 
hotelske, trgovske in obrtne prostore 
zdravilišča: 

1. Restavracijo »Aleksandrov dom< 
brez restavracijskega in kuhinjskega 
inventarja, 

2. hotel »Aleksandrov donu 8 potreb
nim inventarjem skupno z restavracijo 
ad 1. ' 

3. delikatesno trgovino v. zajutrkoval-
nico brez inventarja, 

4. brivski in damski salon v »Zagreb
škem domu< brez inventarja. . 

Navedeni prostori se oddajo v najem 
za dobo treh let e pogojem, da se ve
ljavnost najemne pogodbe podaljša vsa
kokrat za nadaljnje leto, če ee ni odpo
vedala do 1. novembra vsakega leta. 

Ponuditi je temeljno najemnino, pri 
hotelu »Aleksandrov dom« tudi pri
merno obrabnino za inventar. 

Oddaja ni vezana, na najvišjega po
nudnika, prav tako je pridržana pravi
ca, da se lokali sploh ne oddajo, ali pa 
da sé razpišejo na novo. 

Vsaki ponudbi jé priložiti potrdilo 
zdraviliške blagajne o vplačanem va-
diju v višini 10 % ponuđene vsote z*' 
leto 1932. Z vadijem jamči ponudnik, 
da ostane v besedi do konönoveljavne 
rešitve svoje ponudbe. Ponudnikom, 
katerim se obrati dodele, se pridrži va-
dij kot kavcija za izpolnjevanje najem
ne pogodbe, ostalim se vrne. 

Ponudbam je končno priložiti doka
zila o strokovni sposobnosti, državljan
stvu oziroma domovinstvu in zadostni 
višini obratne glavnice. 

Pismene ponudbe, opremljene po 

pričujočih pogojih in pravilno kolkova-
ne, je vložiti do dne 

15. februarja 1932. 
pri ravnateljstvu banovinskega zdravi
lišča v Rogaški Slatini, ki daje na za
htevo tudi vsa podrobna pojasnila. 
Ravnateljstvo banovinskega zdravilišča 

Rogaška Slatina, štev. 17/32» 
dne 9. januarja 1932. 

Razne objave 

Vabilo na občni zbor. 
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Redni občni zbor Ekskurzijskega fon
da društva slušateljev inž. kemije v 
Ljubljani ee vrši dne 

22. januarja 1932. ob pol 18. uri 
na tehniki 82. 

Dnevni red običajen. — Sprememba 
pravil. 

V slučaju ovir ee občni zbor avto
mat, preloži za en teden. 

Upravni odbor. 
* 
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Likvidacija družbe. 
Združene oljarne, družba z omejeno 

zavezo a sedežem v Ljubljani, se je raz-
družila in stopila v likvidacijo. — Up
niki družbe ee poživljajo, da prijavijo 
tekom treh mesecev od dneva te objave 
svoje zahteve likvidatorjem. 

Likvidatorji. 

326 

Poziv upnikom. 
Tvrdka »Mednarodna bančna družba 

z o. z. v Mariboruc se je razdiružila in 
prešla v likvidacijo. V smislu § 91., 
odst. 1. zakona o družbah z o. z. še po
zivajo upniki, da priglaee terjatve na 
naslov tvrdke: »Mednarodna 'bančna 
družba z o. z. v likvidaciji« v Mariboru. 

Likvidator: Suc Kristina, Maribor, 
Obmejna cesta št 16. 

* 

Objava. 
301 

Izgubil sem akademsko legitimacijo 
filozofske fakultete univerze v Ljublja-* 
ni na ime: Klaslnc Anton rodom ia Cinv 
kovcev (srea Pjiuj). Proglašam jo za ne
veljavno, • ' r 

Klasine Anton s. r. 

* 

Objava. 
804 

Erboralo Konrad, knjigovodja Iz Rib
nice Џ. 172, zgubil je svoj orožni list, 
izdan mu od sreskega načelstva v Ko
čevju dne 9. L 1929 pod tek. štev,.orož. 
reg. 284 in ga proglasa s tem neveljav
nim. /.. 

Brhovnie Konrad e. r« 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska In zalaga: Tiskarna »Merkur« s Lljubljanij njen predstavniki 0, Miehalek s Ljubljani 
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SIUZBEII LIST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BA10VIME 
Priloga k 4. kosu letnika III. z dne 16. januarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 6567/1. 

Razglas. 
Radi obremenitve avtobusnih podje

tij z 10% izrednim prispevkom od cene 
vozovnic, ki ga smatra kraljevska ban
ska uprava neobhodno potrebnim za 
vzdirževanje po avtobusih uporabljenih 
javnih cest, se na osnovi § 6. zakona z 
dne 2. decembra 1930., Služb. 1. št. 55 
h 1. 1931. do nadaljnjega dovoljuje 
podjetjem, ki vrše periodično prevaža
nje oseb z avtobusi in ni njihov cenik iz
jemoma že odobren preko enotnega 
maksimalnega merila 1 Din za osebo 
in kilometer, da emejo povišati vozno 
ceno pp oblastveno odobrenem ceniku 
za polovico omenjenega cestnega pri
spevka. . Iz praktičnih raalogov, plasti 
radi pomanjkanja dTobiža, naj se ta po-
višek zaokroži na 

Din 0-50 pri voznini od 1— 10 Din 

> 1-— > > > 10— 20 > 
> 1-50 > > > 20— 30 > 
> 2-— > > > 30— 40 > 
> 2'50 > > > 40— 50 > 
> 3'— ' > • > > 50— 60 > 
> 3-50 > > > 60— 70 > 
> . 4'— > > > 70— 80 > 
> 4-60 > > > 80— 90 > 
» 5'— > > > 90—100 > 

Ta prebitek ni obremenjen z 10% 
izrednim cestnini prispevkom. 

Prebitek preko navedenega merila je 
nedopusten: in kazniv (§ 382. k. z.). 

Kraljereka banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 28. decamJbra 1931. 

. * 
VIII. No. 7382/1. 338 

Razglas. 
Na: osinovi § 5. zakona z dne 16. ju

lija 1892, drž. zak. št. 202, sem dovolil 
g- Juvanu Rudolfu, magistratnemu urad-
öiku ter drugovom, da smejo osnovati 
pomožno blagajno pod imenom >Soli» 
darnost«:, registrovana pomožna blagaj
na v Ljubljani, ki se bo v okviru nave
denega zakona in odobrenih pravil ba
vila z zavarovanjem posmrtnine. 

Blagajna je vpisana v tuk. register 
registriranih pomožnih blagajn pod 
štev. 8. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V LJubljani, dne"8. januarja 1982. 
• • * ' • ' 

П*До. 28.195/1. 337 

•Uradni razpust društva. 
Podružnica Črnomelj osrednjega dru

štva lesnih delavcev in sorodnih strok 
na slovenskem ozemlju v Ljubljani je 
razpušeeno; ker že več let ne deluje, 

nima ne članov niti imovine in torej 
tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, dne 4. januarja 1932. 
* 

VL. No. 30806/1. 329 

Sprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Berglez Vladimir, zdravnik v Ce

lju, je bil vpisan v imenik zdravniške 
zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 2. januarja 1982 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblaste v 

Preds. 674—5/25—48 335 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

določilo za leto 1932. po § 24. zakona 
z dne 18. februarja 1878., drž. zak. 
št. 30, sledeče gospode za izvedence za 
razlastitve v železniške namene: 

Zupančiča Franca, inž. v Ljubljani, 
Vošnjakova ul,. št. 16, 

Matjana Josipa, posestnika v Viž-
marjih, 

Benkoviča Franceta, posestnika v 
Blagovici, 

Kersnika Antona, graščaka na Brdu, 
Krajca Antona, posestnika in lesnega 

trgovca v Grahovem, 
Medena Antona, posestnika v Begu

njah pri Cerknici, 
Skoka Antona, posestnika v Domža

lah, 
Pavlina Aiojzija, posestnika v Pod-

brezju, srez Kranj, 
Regovca Miloša star. na Jesenicah, 
Berdajsa Leopolda, posestnika na 

Savi pri Litiji, • " 
Brusa Franceta, posestnika v Čevi-

cah št. 42, srez Logatec, 
Riharja Ivana, posestnika in trgovca 

v Gornjem Logatcu, 
Schauta Leona, graščinskega oskrb

nika na Snežniku pri Starem trgu, 
Zabukovca Stanka, posestnika v Ložu 

štev. 9, 
Pogačnika Antona, posestnika in tr

govca v Podnartu št. 13, 
Mule ja- Valentina, posestnika in les

nega trgovca v Lancovem, 
Hafner Josipa, posestnika v Škofji 

Loki št. 42, 
Lončarja Ivana, posestnika v Tržiou, 
Furlana Franceta, posestnika na 

Verdu pri Vrhniki, 
Drašlerja Antona, posestnika in. go

stilničarja v Borovnici št. 126, 
Mikliča Jožefa, posestnika v Lukovku 

Št. 10, obč. Trebnje, 
Penco Franceta, tvoraicarja in po

sestnika v Mokronogu, 

Stovička Karla, posestnika v Gornjem 
Marofu, obč. Krško, 

Cervinko Franca, inž. in ravnatelja 
rudnika v KrmeJju, obč, Št.- Janž na 
Dolenjskem, 

Ilea Franceta, posestnika in industri-
alca v Ribnici št. 104, 

Jenčiča Frana, inž. v pok. v Kočevju, 
Goljo Ivana, posestnika v Metliki, 
Müller Karola,.posestnika, trgovca in 

župana v Črnomlju, 
Sevnika Frana, avt. ci v. inž. v Sote

ski št. 1, obč. Gornje Polje, 
Detelo Otona, veleposestnika na Tur-

nu pri Preddvoru, 
Novaka Ivana stair., posestnika in mi

zarja v Kočevju, 
Ivančica Štefana, posestnika in gostil

ničarja v Velikih Laščah, 
Radeja Josipa, posestnika v Pre

gradu St. 66 pri Starem trgu, 
Petrovčiča Jurija, župana na Viču, 
Gödererja Josipa, nadupravitelja v. * 

Namršlju pri Želimljah, 
Volčanšeka Ivana, posestnika in le-

stavraterja v Brežicah, 
Cimperšeka Karla, trgovca v Sevnici, 
Janžekoviča Ivana, posestnika v Ko-

šakih, 
Brenčiča Mihaela, posestnika in go

stilničarja v Ptuju, 
Jurineca Matijo, posestnika v Ber-

kpvcih št. 3, . 
Lahovnika Franca, industrialca na 

Prevaljah, 
. Lahovnika Fjiderika, inž. na Pre

valjah, 
Jelenca Josipa, inž. in stavbenega 

podjetnika v Mariboru, • 
Cerneta . Albina, inž. in mestnega 

gradbenega nadsvetnika v Mariboru, 
Barane Josipa, inž. in mestnega 

gradbenega nadkomisarja v Mariboru, 
Reče rja. Franca, posestnika pri Sv. Le

nartu v Slov. Goricah, 
Kočarja Matijo, posestnika v Skakov-

cih, 
Lanščaka Franca, posestnika v Mur

ski Soboti, 
Mikuža Frana, inž. in upravitelja ve-

leposestva v Beltincih, 
'. Cuša Jakoba, posestnika v Hlapon-
cih, 

Jeriča Ivane, posestnika v Dokle--
žovju, 

Hanželiča Franca, posestnika na Har-
deku, 

Mcravljaka Josipa, posestnika in žu
pana v Vuzenici, 

Mravljaka Petra, veleposestnika v 
Vuhredu, 

Poharca Štofana, posestnika v Selah 
obč. Gor. Polskava, 

Žinkoviča Franca, posestnika in žu
pana v Boračevi, 

Janiča Maksa, veleposestnika v Celju, 
Elsbaherja Konrada,.. veletrgovca v 

Laškem, 
Lipolda Vladimirja, inž. in rudar

skega nadsvetnika v pok. v Celju, 
Kompoecha Simona, gozdarskega svet

nika v pok. na Dobrni, 
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Jeschounigga Ivana, veleposestnika v 
Arjivasi, 

Marčiča Frana, posestnika in lesnega 
trgovca v Slovenjgradou, 

Hrastnika Frana, lesnega industri-
alca v Konjicah, 

Jenčiča Milana, inž. podpolkovnika v 
pok. v -Zastranju, Šmarje pri Jelšah 
okolica. 
Prcdeedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 9. januarja 1932. 

C 105/31-* 331 

Oklic, 
Tožeča stranka Slapšak Josip, pos. v 

Boštanju, je vložila proti toženi stranki 
Lipar Frančišku, pos. na Patovcu, radi 
1632 Din tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 25. januarja 1932. ob devetih pred 
tem sodiščem v izbi št. 1, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Tiepačnik Bogo
mir iz Kadeč za skrbnika, ki jo bo za
stopal na njeno nevarnost in stroške, 

'dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
. done 7. januarja 1932. 

P VII 2/32 332 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ptuju 

z diie 23. maja 1931., opr. š t L 48/30 
je büa Sagadin Marija, posestnica v Mi-
hovcih š \ 16, zaradi zapravi jivosti ome
jeno preHicana. 

Za pomočnika je bo postavljen g. Sa-
gadm Andrej, posestnik v Mihovcih 
štev. 13. 

Okrajno sodišče v Ptnjn, odd. VII., 
dne 11. januarja 1932. 

A I 1051/31—3 
* 

317—3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Zupane Zora roj. Dolničar iz Ljublja
ne, Pogačarjev trg 4 je umrla dne 3. de
cembra 1931. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 
dne 25. februarja 1932 predp. ob 1Q. uri 
v sobi št. 34 ustno, ali pa do tega dne 
pismeno. Sioer ne bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, ni-
kake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zbog plačila napovedanih terja
tev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 8. januarja 1932. 

* 
322 E 1007/31. 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. j a n u a r j a 1 9 3 2 . dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga k. o. Polzela, vi. št. 260. 

penilna vrednost: 31.630*— Din. 

Najmanjši ponudek: 21.090"— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede-
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 27. decembra 1931. 

H* 
E 942/31. 321 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. j a n u a r j a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga k. o. Trnava, vi. št. 13, 
k. o.-Grajskavas, vi. št. 18, k. o. Spod. 
Gorče, vi. štev. 118, in k. o. Reka, vL 
štev. 17. 

Cenilna. vrednost: 82.131*25 Din. 
Vrednost pritikline: 8170*— Din. 
Najmanjši ponudek: 82.13Г25 Din. 
Posestvo, se bo skušalo prodati naj

prej po vložkih. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 8. januarja 1932. 

* 
E 583/31-11. 341 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. f e b r u a r j a 1 9 3 2 . ob de

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 4 dražba nepremičnin zemlji
ška knjiga Poljčane vi. št. l i l , obet. J з-
čih iz hiše št. 19 z mlinom in parno žago 
ter zemljiških parcel. 

Cenilna vrednost: 233.259'— Din. 
Najmanjši ponudek: 155.507*— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 24. decembra 1931. 

* 
E 537/31—14 . 323 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. f e b r u a r j a 1 9 3 2 . ob d e 

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Lastnic, vi. št. 184, Sedlar
jevo, vi. št. 145. 

Vrednost pritkiline: Din 2120*—. 
Cenilna vrednost: Din 51.073'80. 
Najmanjši ponudek: Din 34.049*20. 

Pravice, ki bi ne o p u š č a l e dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na ura_ai 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 17. decembra 1931. 

*$ 
E 893/31—10. 324 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. f e b r u a r j a 1 9 3 2 dopol

dne ob p o Id e v e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin zemljiška knjiga Cerklje, vi. 
št. 83, pare. št. 435 hiša, pare. št. 434 
vrt, pare. št. 994 njiva in pare. št. 1003 
njiva. 

Cenilna vrednost: 5276'— Din. 
Vrednost pritikline: 730*r- Din. 
Najmanjši ponudek: 4004-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 23. decembra 1931. 

Konkurzni razglasi 
S 27/31—34. -333 
41. 

Določitev naknadnega 
ugotovitvenega naroka. 

Konkurzna zadeva: Cerne Franc, tr
govina s papirjem A. Škedelj v Ljub
ljani, Gledališka ulica 8/II. 

Za "'ugotavljanje naknadno prijavlje
nih terjatev se ob posledicah § 120 k. Zi 
določa nov ugotovitveni. narok na dne 
e . f e b r u a r j a 1 9 3 2 . ob d e v e t i h 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 140* 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 17. decembra 1981. . 
.j. 

Sa 45/31-2 312 
42..'.';. . ' . . ' • ' . . ' , , • 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanje a 

imovini dolžnice Durjava Anice ml. v 
Mariboru, registrovane pod firmo A, 
Durjava, tvornica perila v Mariboru* 
Gregorčičeva u l št. 24. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Frano, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. • 

Poravnalni upravitelj: dr. Mffllefc 
Fero, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba š t 84. dae 
11. februarja 1932. ob. 10. uri. •.< . 

Rok za oglasitev do 6. februarja 1&&. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. • ' , 
Okrožno sodišče v Mariboru, o d i ПХ, 

, dne 31. decembra 1931. 
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Sa 46/31—2 313 
43. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Pernat Antona, trgovca z de
želnimi pridelki v Leskovcu št. 14 pri 
Slov. Bistrici. 

Poravnalni sodnik: Vodjšek Štefan, 
starešina okrajnega sodišča v Slovenski 
Bistrici. 

Poravnalni upravitelj: dr. Lemež Ur
ban, advokat v Slovenski Bistrici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 13. februarja 

,1932. ob 9. uri. 
Rok za oglasite v do 8. februarja 1932. 

pri okrajnem sodišču v Slovenski Bi
strici. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 7. januarja 1932. 

Sa 1/32-2. 334 
44. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnikov Pavlina Franca, tr
govca v_ Ljubljani, Gradišče št. 1 in 3, 
in Pavlin Ive, soproge trgovca, ravi ~ • 
tam. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, 
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dir. Suyer Al
bin, odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba štev. 140 dne 
20. f e b r u a r j a 1932. ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 15. f e b r u a r j a 
1932 na deželnem sodišču v'Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. januarja 1932 

Sa 1/32—2 
35. 

* 
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Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Treo Antona, stavbenika v Ptu
ju, Ormoška cesta št. .12., registrovane-
ga pod firmo A. Treo in Macun, stav
beno podjetje v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dr. Poznik Ale
ksander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. , 

Poravnalni upravnik: dr. Fermevc, 
Ivan, advokat v Ptuju. • 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem/ sodišču,-dne 20. februarja 
1932. ob 9. uri. Rok za oglasitev do 15. 
gbruarja 1932. pri okrajnem sodišču v 

Okrožno sodiSce v Mariboru, odd. III., 
. due 7. januarja 1932 f 

• . ' • • v ' - % 

Sa 31/31-61. ' 840 
«6. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje Ehrlich Ka-

« ^ trgovca v Kaniži pri Pesnici, je 
roncano. 
Okrožno sodiSce v Mariboru, odd. HL, 

dne 7. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

302—3—2 

Razglas 
o drugi pismeni ponudbeni licitaciji za 
oddajo adaptacijskih del v hiralnici v 
Ptuju. 

Tehnični razdelek pri sreskem načel-
stvu Maribor levi breg razpisuje po na
ročilu kr. banske uprave v Ljubljani V. 
No. 2261/10 z dne 29. decembra 1931. in 
na podstavi čl. 86. do 98. zakona o drž. 
računovodstvu z dne 6. marca 1910. in 
njegovih sprememb, odnosno popolnitev 
za prevzem in izvršitev spodaj navede
nih adaptacijskih del v hiralnici v Ptuju 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 3. februarja 1932 ob 11. uri do
poldne v prostorih tehničnega razdelka 
pri sreskem načelstvu Maribor levi 
breg, soba št. 51/11. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v so
bi št. 47. Ponudbe je vložiti v obliki 
enotnega popusta v odstotkih (tudi z 
besedami) na celotne uradno odmerje
ne proračunske zneske, ki znašajo za 
posamezne vrste del: 
1. polaganje terazo podov Din 28,750"— 

kavcija 3000 Din, 
2. tesarska dela Din 54.726-90, kavcija 

6000 Din, 
3. krovska dela Din 7410-— kavcija 

1000 Din, 
4. kleparska dela Din 13.172-— kavcija 

2000 Din, 
5. mizarska dela (brez parketarskih 

del Din 52.270-— kavcija 6000 Din, 
6. ključavničarska dela Din. 10.000'— 

kavcija 1000 Din, 
7. slikarska in pleskarska dela. Din 

75.509-10, kavcija 8000 Din, 
8. steklarska dela Din 16.800-—, kavci-
. ja 2000 Din. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din ,100-— in 
vsaka priloga s kolkom za Din 2'—, 
morajo izročiti ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije v zapečate
nem zavitku z zunanjo označbo »Ponud
ba za ' adaptacijska dela v hiralnici v 
Ptuju od ponudnika M. N.« neposredno 
v roke predsednika licitacijske komisi
je med 10. in 11. uro dopoldne. Po po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej-< 
mejo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so r- vsi pogoji znani in 
da jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne bodo upošte
vale. Vsak ponudnik mora v ponudbi 
izrecno izjaviti, da v celoti pristaja na 
vse f lošne in tensione pogoje ter no
ra položiti kavcijo, ki znaša za naše 
državljane 10 %, za tuje pa 20 % od 
skupnih ali posameznih proračunskih 
vsot ter se mora zaokrožiti navzgor KI 
cele tisočake, kak T je spredaj navede
no. Kavcija se.mora položiti, najkesr--;" > 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne 
pri hranilnici Dravske banovine v Ma
riboru, bodisi v gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
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smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl; 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka *B pogodbe in nabave«. 0 polo
ženi kavciji prejme ponudnik blagajni
ško položnico. To položnico, nadalje po
trdilo davčne uprave o poravnavi vseh 
davčnih plačil za tekoče četrtletje, odo
brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
ponudnik udeleževati javnih licitacij-in 
potrdilo pristojne zbornice, za trgovino, 
obrt in industrijo o sposobnosti je ob
enem z vročitvijo ponudbe predložiti od
prte predsedniku licitacijske komisije. 
Pooblaščenci morajo predložiti tudi po
oblastilo, da smejo zastopati svojo fir
mo pri licitaciji. Kraljevska banska 
uprava si izrecno pridržuje pravico, od
dati razpisana dela, ne oziraje se na 
višino ponuđene vsote aH tudi vse po
nudbe odkloniti brez kake obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 

T. No. 21/108 sreskega načeletva 
Maribor levi breg. 

V Mariboru, dne 7. januarja 1932, 
* 

Štev. E.r. 1385/31,20D6/31,2112/31, 
2113/31,2114/31,2115/31, 
2116/31, 2117/31, 2118/31, 
2119/31,2120/31, 2121/31, 
2124/31,2126/31,2127/31, 
2132/31, 2133/31, 2134/31. 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 

1887., kranj. dež. zak. štev. 2. iz leta 
1888., je postavila komisija za agrarne 
operacije v Ljubljani banovinskega se
kretarja Pokorna Ivana kot komisarja 
za agrarne operacije v Ljubljani, dâ se 
izvrši nadrobna delitev, odnosno uredi
tev skupnega sveta v sledečih agrarnih 
primerih, vpisanih pod 

1. vložno štev. 67 k. o. Žurge (parcele 
štev. 2822/33), sodni okraj kočevski; 

2. vložno štev. 1 in 2 k. o. Radomlje 
(parcele štev. 241), sodni okraj, kam
niški; 

3. vložno štev.' 322 ; k. o;' Velesovo, 
sodni okraj kranjski; 

4. vložno štev. 30 k, o. Gorenja Ra
van (parcele štev. 173/2 in 175), sodni 
okraj škofjeloški; . 

5. vložno štev. 608 k. o. Gorenja vas, 
sodni okraj mokronoški; 

6. vložno štev. 28, 32, 33 in 50 k o. 
Gradiško (parcele štev. 369/1), sodni 
okraj loški; 

7. vložno štev. 117, 133, 172, 178, 239, 
457, 525 in 526 k. o. Moravče (parcele 
štev. 2234, 2235, 2265/1, 2266, 2376/2 in 
2422), sodni okraj litijski; 

8. vložno štev. 432 k. o. Vodice, sodni 
okraj litijski; 

9. vložno štev. 207 k. o. Daljni vrh, 
sodni okraj novmeški; 

10. vložno štev. 624, 627 in 648 k o . 
Zagrad, sodni okraj mokronoški; 

11. vložno. štev. 54 k. o/Draga, sodni 
okraj 1 •: ..-.„..;, 

1̂ ' .ložno štev. 55 k. o. Draga, sodni 
0Ar:.j kočevski; 

_13. vložno štev. 14, 19, 20, 22, 26, 28, 
75 m 80 k. o; Hiteno (parcel štev. 651/1 
m 652/20), sodni okraj loški; 

№ 
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14. vložno štev. 20, 44, 70 in 556 k. o. 
Bohinjska Cešnjica (parcele štev. 52), 
sodni okraj radovljiški; 

15. vložno štev. 63, 64, 66, 67,. 68 in 
72 k. o. Gorenja Ravan (parcel št. 1067 
in 1081/1), sodnfokraj škofjeloški; 

16. vložno št. 27 k. o. Okroglo, sodni 
okraj kranjski; 

17. vložno štev. 85 k. o. Dule, sodni 
okraj metliški; 
i a vložno štev. 287 (parcele št. 450), 
vložno št. 103 (parcele št. 451), vložno 
štev. 276 (parcel št. 454, 456 in 457), 
vse k. o. Lož, sodni okraj loški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnevom stopijo v veljavnost 
določila zakona od 26. oktobra 1887. 
kranj. dež. zak. štev. 2' iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem ne
posredno in posredno udeleženih, ka
kor tudi glede izjav, ki jih ti oddajajo, 
ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled 
glede zavezanosti pravnih naslednikov, 
da morajo pripoznati zaradi izvršitve 
agrarne operacije ustvarjeni pravni po
ložaj. I 

Ljubljana, dne 3. decembra 1931. 
Komisija za agrarne operacije 

T Ljubljani, 
Za predsednika: 
dr. Lnkan s. r. 

* 

Štev. E. r. 1882/31, 1930/31, 1976/31, 
2026/31, 2122/31, 2123/31, 
2129/31, 2126/31, 2130/31, 
2131/31. 

Razglas. 
Pö § 65. zakona z dne 26. maja 1909., 

staj. dež. zak. štev. 44, je postavila ko
misija za agrarne operacije v Ljubljani 
banovinskega višjega pristava dr. M a r-
šiču Roberta kot komisarja za agrarne 
operacije v Ljubljani, da se izvrši na
drobna delitev, odnosno uredba skupne
ga sveta v naslednjih agrarnih slučajih, 
ki so vpisani pod 

1. vložno štev. 64 k. o. Hajdina (par
cele štev. 321/2), sodni okraj ptujski; 

2. vložno štev. 369 k. o. Lakoš (parce
le štev. 155/a), sodni okraj dolnjelen-
davaki; 

3. v seznamu II. k. o. Šratovci (par
cele štev. 642/2), sodni okraj gornjerad-
gonski; 

4. vložno štev. 160 k. o. Hajdina, sod
ni okraj ptujski; 

5. vložno štev. 21. k. o. Leveč, sodni 
okraj cel jeki; 

6. vložno štev. 54 k. o. Genterovci, 
sodni okraj dolnjelendavski; 

7. vložno štev. 52 k. o. Dravci, sodni 
okraj ptujski; 

8. vložno štev. 29 k. o. Pince, sodni 
okraj dolnjelendavski; 

9. vložno štev. 103 k. o. Šmartno ob 
Dreti, sodni ckraj gornjegrajski; 

10. vložno štev. 105 k. o. Sv. Lovrenc 
na Dravskem polju, sodni okraj gornje
ga " " ' 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnevom stopijo v veljavnost do
ločila zakona z dne 26. maja 1909., staj. 
dež. zak. štev. 44, glede pristojnosti ob
lastev, potem neposredno in posredno 
udeleženih, kakor tudi glede izjav, ki 
jih ti oddajo, ali poravnav, ki jih skle
nejo, naposled glede zaveznosti pravnih 
naslednikov, da morajo pripoznati zara
di izvršitve agrarne operacije ustvarje
ni pravni položaj. 

Ljubljana, dne 3. decembra 1931. 
Komisija za agrarne operacije v 

v Ljubljani. 
Za predsednika: 

dr. Lukan 1. r. 
$ 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 

Stanje 8. januarja 1932. 
Aktiva, 

Dinarjev 
Metalna 
podloga . 2.097,692.015-18 ( + 877.742-24) 

Devize ki ni~ 
so v podlogi 87,945.754*29 ( + 1.487.741-46) 

Kovani no
vec v nikla 38,677.441-38 (— 153.926-62) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . . 2.243,069.685-65 (— 9,799.415-18) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.799,317.369-10 ( + 74.166-66) 

Začasni pred
aj mi gl. drž. 
blagajni . 150.000.000-— (+150,000.000--) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 78,167.840-55 ( + 277.991'40) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,960.312-23 

Nepremični
ne . . . . 145,502.981-14 (4- 438.960.72) 

Razia aktiva 27.611.492-54 ( + 5,670.407-82) 
6.732,262.809-61 

Pasiva. 
Kapital . . ' 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 82,810.769-70 (4- 28Л75'-) 

Ostali fondi 4,273.288-11 ( + 37-60) 
Novčanice v 

obtoku . . 5.206,267.07(r—(+ 33,996.100--) 
Obveze na 
pokaz . . 436,422.755-92 (+19,918.788-63) 

Obveze z ro
kom . . . 764,845^05-18 (4- 83,717.248-05) 

Razna pasiva 57.643.42Q-70 ( + 11,212.919-32) 
6.732^62^0961 

Obtok in ob
veze . . . 5.642,689.825-92 

Celotno kritje . . . 37-17»/, 
Kritje v zlatu . . . 31-167, 

Obrestna mera: 
po eakomptu , . . t « , , » , 7M% 
po lombarda . * • > » • • • , 9% 

torij v Mariboru eno mesto zobozdrav
nika, odnosno zobotehnika, ki ima pra
vico do dentistične prakse po zakonu o 
zdravnikih specialistih za bolezni ust 
in zob in o zobotehnikih. 

V prošnji je navesti, koliko ur dnev
no more biti prosilec zaposlen, ker se 
po veljavnih predpisih višina honorarja 
ravna po številu ordinacijskih ur. 

Obenem se razpisuje za zobni am
bulatori v Mariboru mesto instrumen-
tarke-dnevničarke s strokovno kvalifi
kacijo. Dnevna zaposlitev 8 ur. 

Prošnje jo vložiti opremljene s pred
pisanimi dokumenti do 

3 0. j a n u a r j a 1 9 3 2. 

do 12. ure po pošli ali osebno v vložišču 
urada. Prošnjam je priložiti: rojstni in 
krstni list, domovnico, šolska spričeva
la, dokaz o ureditvi vojaških obvezno
sti, spričevala o specializaciji, odnosno 
strokovni usposobljenosti ter spričevala 
o dosedanji zaposlitvi. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev 
v Ljubljani, 

dne 11. januarja 1932. 

330 Opr. št. 321/1932—1—1. 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani razpisuje za zobni ambula-

Razne objave 

Vabilo 
na Izredni občni zbor. 

339 

Izredni občni zbor >Obrtniške Samo-
pomočk Zveze obrtnih zadrug, reg. 
pom. blagajna v Ljubljani se vrši v 
torek, dne 2. februarja 1932. ob 9. uri 
dopoldne v posvetovalnici Zbornice za 
trgovino, obrt in industirjo, Beethov
nova ulica št. 10, pritličje, desno, z iz
rednim dnevnim redom, predvsem gle« 
de izpremembe naslova in eventualne 
poprave pravil. 

Če bi izredni občni zbor ob napove
dani uri ne bil sklepčen, se bo vršil pol 
ure pozneje na istem prostoru, ne ozi
raje se ina število navzočih članov. 

Odbor. 

325 

Objava. 
Poljedelsko društvo v Ptuju je na 

svojem občnem zboru dne 30. novembra 
1931. eklenilo likvidacijo in razpust 
društva. Društvena imovina se bo upo
rabila po plačilu vseh društvenih dol
gov in dolžnosti v smislu § 27. društve
nih pravil. Upniki društva se pozivi jejo, 
da naj prijavijo svoje terjatve napram 
društvu najdalj do 15. februarja 1932, 
ker se morebitne poznejše prijave ne 
bi mogle upoštevati pri likvidaciji. Lik
vidatorja sta podpisana dva člana zad
njega odbora, 

P t u j dne 11. januarja 1932. / 
Stente Ivan, L r., Tognio Julij, 1. r 4 

predsednik. tajnik. 

Izdaja kraljevska banrta uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tlaka in zalaga: TJakarna »Merkurc v LljuDljanlj njen predstavnik: 0, Michâlek y Ljubljani. 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 5. kosu letnika III. z die 20. januarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vili No. 153/1. 

Popravek. 
V razglasu kraljevske banske uprave 

Dravske banovine z dne 28. decembra 
1931., VIII. br. 6567/1, o obremenitvi 
avtobusnih podjetij z 10°/o izrednim 
cestnim prispevkom,-objavljenem v pri
logi št. 4. k 4. kosu »Službenega lista« 
z dne 16. januarja 1932., mora v pred
zadnjem lin zadnjem odstavku mesto 
besede »prebitek« stati beseda >pri-
bitekc 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banavine, v Ljubljani, 
dne 16. januarja 1932. 

* 
364 VI. No. 841/1. 

Sprememba v Imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Peršič Ivan in dr. Orel Vladimir, 

zdravnika v Ljubljani sta bila vpisana 
•v imenik zdravniške zbornice za Drav
sko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 12. januarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblaste v 

U 3/31 365 

V Imenu NJega Veličanstva 
kralja! 

Obdolženci 
1. Delobst Josip, roj. 16. II. 1879. v 

Skalah, v Topolšičo, srez Slov. Gradec, 
pristojen pekovski mojster v Šoštanju, 
r. k., oženjen, poseduje nekaj premože
nja, sin Antona in Ane Delobst, že kaz
novan: . 

2. Ropan Josip, roj. 17. II. 1884. v Hu-: 
dinji pri Celju, v občino Višjaves piri 
Novi cerkvi, srez Celje, pristojen, pe
kovski mojster v Šoštanju, r. k., oženjen,i 
poseduje nekaj premoženja, sin Josipa' 
m Elizabete, roj. ; Stkrbinšek, že kazno
van: 

3. Kàjba Anton, roj. 9. I. 1883. v Pre-; 

gradi-Zàgorje,' v Šoštanj, srez Slov. Gra
dec, pristojen, pekovski mojster v Šo
štanju, r. k., oženjen, poseduje nekaj 
premoženja, nezak. sin Rože, poročene 
Kamenski, že kaznovan: 

so krivi, 
da so v ivzrševanju svoje pekovske 
obrti v Šoštanju v letu 1931., zlasti pâ 
meseca maja, prodajali 10 dtog težke 
žemlje po 1 Din komad, torej zahtevali 

/višjo ceno kot je ona, ki jo zajamcuje 
običajni in dovoljeni trgovski čisti dobi» 
čeik, tki nikoli ne &we biti večji o4 20%i 

S tem1 so zakrivili prekršek po čl. 8. 
zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije z 
dne 30. decembra 1921., >Služb. novinec 
od 6. januarja 1922. v zvezi z zakonom 
od 31. decembra 1929., štev. 307 >Služb. 
novine« in so obsojeni po § 3. zakona z 
dne 31. decembra 1929., štev. 307 >Služb. 
novine«, s katerim se začasno podaljšuje 
veljavnost zakonitih predpisov o kazno
vanju prekrškov (z ozirom na čl. 8. gori 
cit. zakona) vsak na 2 (dva) dni zapora 
in 300 Din denarne kazni, ki se v pri
meru neizterljivosti izpremeni v smislu 
čl. 16. zakona o pobijanju draginje v ka
zen nadaljnih 6 dni zapora, po § 389 k., 
p. r., solidarno na povračilo stroškov ka
zenskega postopanja in vsak zase izvr
šitve kazni. V smislu čl. 19. zakona o 
pobijanju draginje pa se ta sodba pravo
moćnosti objavi na stroške obdolžencev 
v »Službenem listu«. 

greško sodišče v Šbštanju, odd. II., 
dne 22. septembra 1931. 

C 64/32 
Oklic. 

353 

Tožeča stranka: Kreditna zadruga za 
trgovino in obrt v Murski Soboti je vlo
žila pròti toženi stranki Fartek Štefanu 
in Tereziji, roj. Dervarič, obema pos. v 
Vidoncih, sedaj neznanega bivališča, ra
di 14.860 Din s pp. k opr. št. gornji tož
bo. Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 19. februarja 1932. ob 10. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 23. raz-
:pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se postavlja g. Koder Fran, odv. v 
Murski Soboti, za skrbnika; ki jo bo za
stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. II. 

dne 9. januarja 1932. 

C 7/32—1. 
* 

Oklic. 
379 

A 87/31—25. 366—3—1 

Tožeča stranka Dvoršak Iavn, posest
nik v DoL Leskovcu 38, je vložila proti 
toženi stranki Abramu Jožetu, posest-
nikovemu sinu v Dol. Leskovcu št. 66, 
sedaj neznano kje v Severni Ameriki, 
radi 1218 Din s prip. k opr. št'C 7/32—1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 17̂  februarja 1932. ob' 8. uri dop. 
pred tem sodiščem v sobi št 5 razprav* 
na dvorana. " ' 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gosp. Loschdorfer 
Konrad, pis. ofc. v Sevnicij za oskrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. •/',.;'•'..>.• 
Okrajno sodišče v Sevnici, маАЏк I., 

dne 1$. januarja lOßfc , ; 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Prah Jože, posestnik iz Št. Jerneja 51, 
srez Krško, obč. Št. Jernej, je dne 25. 
marca 1931. umrl. Poslednja volja se ni 
našla, pa ni veljavno napravljena. Zako
niti dediči, in sicer Jože Prah, Janež 
Prah, Anton Prah — oziroma v primeru, 
da je kateri od. njih pred zapustnikom 
umrl (kakor se pravi glede Franceta 
Prah) — njih potomstvo, katerih biva*-
lišče sodišču ni znano, se pozavljejo, dà 
se tekom enega leta od danes-naprej 
zglase pri tem sodišču. Po preteku tega 
roka se bo obravnavala zapuščina z osta
limi dediči in z gospodom M< Belle, odv. 
pripravnikom v Kostanjevici, ki se je 
postavil za skrbnika za odsotne. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 13. januarja 1932. 

* 
L 2/31-4. 387 

Ukinitev preklica. 
S tusodnim sklepom z dne 16. decem

bra 1931., opr. št. L 2/31—4, se je raz
veljavil tusodni skleo z dne 23. januarja 
1924., s katerim je bil Preveč Janez, po
sestnik iz Loža hšt 63 zaradi zaprav-
ljivosti in pijančevanja omejeno prekli
can. 

Okrajno sodišče v Ložo. 
dné 4. januarja 1.981-

E 715/31 
. ' • * 

Dražbeni oklic 
367 

Dne 29. januarja 1932 ob deveti mi 
bo pri podpisaenm sodišča v sobi- št 6 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Št. Andraž, vi. št. 7. 

Cenilna vrednost: 38.407 Din 30 p. 
Vrednost pritikline: 1840 Dim. 
Najmanjši ponudek: 25.605 Din. 
Pravico, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri vferL 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 18. decembra 1931. 

* 
E V 3064/31—8 ' •• 349 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. februarja 1932. ob 9. uri bo 

'pri podpisanem' sodišču v sobi št 16 
dTažba nepremičnin zemljiška knjiga k. 
o. Sp. Šiška, vi. št. 245 

Cenilna vrednost: Din 153.742'40 
Najmanjši ponudek: Din lOSpgfe^ 
Pravice, ki bi nerpripuščale{>gil|£be, 

je priglasiti sodišču najpoznejejwi draž-
bemem. owoJku pred mwww dražbe* 
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siçsr bi se ne roogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, 
,*: dne 22. decembra 1931. 

* 
E-V 2481/31—13 350 

Dražbeni oklic. 
v.Dne 5. februarja 1932. ob 9. bo pri 
psüitpisamem sodišču v sobi št. 16 dražba 
nepremičnin zemljiška knjiga d. o. Ud-
mat, ena četrtinka vi. št. 169. 

Cenilna vrednost: Din 124.644. 
Najmanjši ponudek: Din 62.322. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
btënem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
doe 21, decembra 1931. 

£355/31—15 
* 

368 

Dražbeni oklic. 
"Dne 7. februarja 1932. dopoldne ob 

10. t r i bo pr i podpisanem sodišču v so
bi -Jt. 20 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Semič, vi. št. 172, zemljiška 
knjiga k. o. Semič, vi. št. 1667. 

Cenilna vrednost: Din 30.973. 
Vrednost pritikline: 2873. 
Najmanjši ponudek: Din 8000. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

«^priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
AcaŽbeni oklic, ki je nabit na uradni 
dedd-tega sodišča. 

. J . . ' Okrajno sodišče v Metliki, ' 
. t^Cl." 'dne 14. januarja 1932. 

W1048/31-0 454 

;t Dražbeni oklic. 
Dne 11. .februarja 1932 dopoldne ob 

pol 9. :uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Sv. Primož L, vi. št. 31 in 
Gornja Cortina vi. št. 40. 

Cenilna vrednost: 82.069 Din. 
Najmanjši ponudek: 54.712 Din 66 p. 

i Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
«tper bi se ne mogle več uveljavljati 
ф$& liepremlcnine v škodo zdrazitelja, 
k i je ravnal v dobri veri. 
> öBMffe pöd>öbno«ti se opozarja na 
4^fghëta oklic, и .jfir nabit .na uradni 
xJ^iiki tòga sodiä% 

' , , ' ЧНђгајпо sodišče т Marenbergu, 
;„'.'•' dne 11. decembra 1031. 

E 80/31—16. %U 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 5. f e b г u a r j a 19 3 2. dopol

dne ob p o i d e v e t i h bo pri 'podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin a) zemljiška/knjiga % d. o. Po-
brežje, ideelna ЛА vi. št. 79, b) zemlji
ška knjiga d. o. Sp. Leskovec vi. št. 122. 

•Cenilna vrednost:' a) 30.036-— Din, 
b) 2076-— Din. 

Najmanjši ponudek: a) 22.530'— Din, 
b) 1557-— Din. 

Pravice, ki ui ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 2. januarja 1932. 

•j. 
E 949/31—8. 345 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. f e b r u a r j a 1 9 3 2. dopol

dne ob p o l d e e e t i h b o pri podpisa
nem sodišču v sobi št.' 6 dražba nepre
mičnin zemljiška knjiga Radomlje, vi. 
štev. 397. 

Cenilna vrednost: Din 61.000'—. 
Najmanjši ponudek: Din 40.700-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
•sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega^ sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 4. januarja 1932. 

E 2516/31—11. 369 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi 

Na predlog zahtevajoče stranke Savin-
ske posojilnice v Žalcu r. z. z n. z. bo 
dne 17. f e b r u a r j a 1 9 3 2 . o b d e 
s e t i h pri tem sodišču, v sobi št. 10, 
na podstavi s tem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin, vi. štev. 34, k. o. 
Sv. Peter. 

Najmanjši ponudek znaša z oziram na 
cenilno vrednost: 

a) Za prvo skupino: 
Od nepremičnine zemlji

ška kriifea Sv. Peter, vi. 
št. 34, hiša št. 1 . . . Din 100.500-— 

gospodarsko poslopje . . „ 30.886-40 
gospodarsko poslopje s 

sušilnico in oljarno . . „ 95.585-40 
strojama za oljarno . . ,. 5.550*— 
delavska in družinska hiša ., 46.284'— 
ledenica . . ' . : ' . ' . . „ . 4.160'— 
gospodarsko poslopje t» 
hlevi . . . .;.-• , . . „ 76.400-— 

ute za sode „ . 5.940'— 
hlev. za peiutnjjjo 9.310'— 
ura za »UanoC . . .•;..,.. . 16.029-— 
uta. za poljsko orodje . . „ 2.124'— 
•leseni? uta. za krmo . . „ ' 2.016-— 
kozolec . . . . . . . „• • 15.466--Ì 

drvarnica . . . , . . .Din 7.412»^-
lesena uta za orodje . . „ 220-50 
lesen svinjski hlev " . „ 225-— 
kozolec . „ 20.143*20 
mali čebelnjak . . . . „ 100-— 
lesena poduta . . . . „ 405-— 
rastlinjak „ 7.744'— 
lesena poduta . . . . „ 940'— 
kopan vodnjak . . . . „ 10.000-— 
poduta za mlekarno . . „ ' . 280'— 
vrtna pare. št. 368/1, 368/2 „ 7.728'— 
njive pare. št. 357, 365/1, 

366, 363, 370 in 365/2 v 
skupni izmeri 3 ha 87 a 
5 m2 Din 2 a m2 . . . „ 77.410 — 

travnik pare. št. 367 v iz
meri 3 a 60m- a Din 1'75 , , 
za! m2 ,, ' 

pot, sedaj njiva, pare. št. 
1135 v izmeri 5 a 40 m2 

a Din 2-— za m2 . . . „ 
Od pare. v kat. obč. Zalogam: 

Njive pare. štev. 440, 438, 
439, 441, 429, 452, 430 v 
«kupni izmeri 5 ha, 38 a 
36 m 2 a Din 2-— . . . Din 107.672-— 

travniki pare. št. 831,886, 
437 v skupni izmeri 5 ha 
96 a 87 m2 a Din 1-50 . „ 89.530'50 

pašnik pare. št. 458/8 v 
izmeri 1 lia, 96 a, 81 m 2 a 
Din 1'50 za m 2 . . . „ 29,551-50 

gozd pare. št. 1670 v iz
meri 84% 85 m 2 a Din 

0-50 za m2 „ 4.242'50 
V kat. obč. Gotovi je: 

Gozd pare. št. 1253 v iz
meri 1 ha, 15 a, 38 m 2 a . 
Din 0'80 za m2 . . . . „ 9.23Q-40 

pritikline posestva . . „ 48.195-— 

630-

1.080-— 

Skupna cenilna vrednost 
prve skupine . . . . Din 832.969-50 

in znaša najmanjši ponudek Din 555.313. 
b) Za drugo skupino: 

Od nepremičnin zemlj. 
knjiga vi. štev. 34 k. o. 

•Sv. Peter hiša štev. 21 v ' 
Debertešivasi in mlin .Din 72.000-— 

'žaga „ 11.700'— 
•vodna moč . . . . . „ 17.500-— 
gospodarsko poslopje . . „ 16.000-— 
njiva ратс. štev. 1112/18, 

1110/2 in 488 v skupni 
izmeri 24 a, 61 m2 a 
Din 2-— „ 4.922-— 

travniki pare. štev. 486, 
1111/2. 487 v skupni iz
meri 69 a 20 m 2 a Din 
1'75 „ 12.110-— 

pritikline „ 575'— 
Skupna cenilna vrednost 
druge skupine . . . . Din 134.807'— 

in znaša najmanjši ponudek 89.871-40 di
narjev, t. j . 2/a cenimo vrednosti, 

c) Za tretjo skupino: 
Pare. št. v kat. obč. Zalogam 

pare. št. 1877 vinograd v 
izmeri 50 a, 63 m s a 
Din 3 — . . . . . .Din 15.189-— 

pareš t . 1878travnik v iz
meri 17 a, 62 m' a, Din 
1-50. . . . . . . . .. 

pare. št. 1874/1 gòzd v iz
meri 86 a, 58 <m* a Din 
2-— 

2:643--

17.316*. 
Skupna cenilna vtrednost 

Ш" 
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znaša za tretjo skupino Din вб.148-— 
najmanjši ponudek pa Din 23.432-—, t . j . 
-/•t ceni Ine vrednosti. 

č) Za četrto skupino: v kat. obč. Za
logam:-
parc. štev. 1666/2, 1666/1, 

1667 gozd. v skupni iz
meri 73 a, 41 m2 a Din 
1-— za m2 Din1 7.341-— 

in znaša najmanjši ponudek Din 4.894*— 
t. j . 2/„ cenilne vrednosti. 

d) Za peto skupino v kat. obč. Št. Jun
ger! : 
parc. št. 1114/3 gozd. v iz- • 
meri 4 ha, 37 a, 19 ш 2 a 
Din 0"20 za m- skupaj 
Din 8.743'80, in znaša 
najmanjši ponudek . . Din S.829-20 

t. j . 2/8 cenilne vrednosti. 
e) Za šesto skupino 

to je stroji in naprave oljarne z ozirom 
na cenimo vrednost Din 100.000, znaša 
najmanjši iponudek Din 66.666'67, to je 
2/3 cenilne 'vrednosti. 

f) Zà celotno posestvo, ki se bo draž-
balo po izvršeni dražbi za posamezne 
skupine, pa bo znašal najmanjši ponu
dek z ozirom na eenihio vrednost Din 
1,119.009-30 — Din 746.006-20, t. j . 2/s ce
nilne vrednosti. 

Vadij znaša: 
a) za prvo skupino z ozirom na cenilno 

vrednost/Din 832.969-50 — Din 83.296-95. 
b) za drugo skupino z ozirom na cenilno 

vrednost Din 134.807-— Din 13.48070; 
c) za tretjo skupino z oziram na cenilno 

vrednost Din 35.148-— Din 3.514-80; 
č) za četrto skupino z oziirom na cenilno 

vrednost Din 7.341-— Din 734-10; 
d) za peto skupino z ozirom na cenilno 

vrednost Din 8.743-80- Din 874*38; 
e) za šesto skupino z ozirom na cenilno 

vredmost Din 100.000'— Din 10.000; 
î) za celotno posestvo pa z ozirom na 

cenilno vrednost Din 1,119.009'30 — 
Din 111.90030. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče kot zemljeknjižno so
dišče naj zaznamuje določitev dražbene-
ga naroka. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 30. decembra 1931. 

Stran IS-
••Pv 

E 299/31—12. 
* 
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Dražbeni oklic. 
Dne 19. februarja 193,2. dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču y : 
sobi št. 10 dražba nepremičnin, zemlji
ška knjiga k. o. Knežja vas, vi. št. 271, : 
1098, 1235 in vi. štev. 259 k. o. Sela- j 
Sumberk. 

' Cenilna vrednost: 23.702 Din. 
Najmanjši ponudek: 15.801 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ; 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več. uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo ždražitelja, ;• 
ki je, ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na; 
dražbeni oklic, ki je , ^ b i t na üiradni 
deski .tega sodišča.'""•"••".; : 
''"*" • Okrajno sodišče v Trebnjem, i 

dne 16. januarja 1982. ' 

E II. 2925/31—5 Збб 

; Dražbeni oklic. 
Dn& 19. februarja 1932 ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepremičnin zemljiška knjiga 
Skoke, vi. št. 184, .192, 211. 

Cenilna vrednost: 29.183-10 Din. 
.Vrednost .pritikline: 3289"50 Din. 
Najmanjši ponudek: 21.648'40 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beneni naroku pred začetkom dražbe, 
sicer, bi se ne , mogle več. uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozaria .na 
dražbeni oklic,, ki jo nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 2. januarja 1932. 

* 

E 1002/31-10 356 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. februarja 1932 dopoldne ob 

pol 9. uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Sv. Primož II., polovica vi. št. 24. 

Cenilna vrednost: 26.676 Din 25 p. 
Virednost pritikline: 4325 Din.' 
Najmanjši ponudek: 17.785 Din 16'p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
. • dne 21. decembra 1931. 

* 
E 1167/31—5 357 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. februarja 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 1 dražba' nepremičnin: zemljiška 
knjiga Jamnica, vi. št. 11. 

Cenilna vrednost: 80.784-56 Din. 
Vrednost pritikline: 949 Din. 
Najmanjši ponudek: 54.532 Din. 
Vadij: 8.Ì73 Din. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 
. Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. .' 

Okra jmTsodišče Preval je, 
dne 12. januarja;Ì932.. ',, 

É IV 2393/31—4. ' ^;38ev 

Dražbeni oklto, \ 
. , Dne 2 6. f e b r u * r J A 1 9 3 2. ob 
p o 1 d e s e t i h bo pri podpisanem so-' 

dišču v sobi št. 27 dražba nepxemiCnifr 
zemljiška knjiga• Spod. Slemen?' Mr Vlv 
Štev. 16, 136.. ' :.•-;.; : .* ..v: 
i Cenilna 'vrednost; 98.148-— Diavi--' 
.: Vrednost pritiklme-.:'j» "»štelAV^-sEui^ 
ni cenilni vrednosti. '•""•••«. •,• '•'':';"*": •''-••.•>?i-
• Najmanjši ponudôk:,' 6б.432г-~,<}От. 

Pravice,' ki b i op рдари38а1е> dražbe, 
je priglasiti sodišču najpoaoeje'pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri iveri 

Glede podrobnosti., se opozarja na 
dražbeni oklic, ki >e-nabit na uradni 
deski tega sodišča. •.-•-*•<.. ;--V:.v-.v--:-

Okrajno sodišč»•5-Äariboro, ,; ; ;! 
dne 3. januaTja 1932. 

* 

E IV 3044/31—7 368 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. februarja 1932 ob: 8. nirtlöö 

pri podpisanem sodišču v sobi •"•št: '27 
dražba nepremičnin zemljiška' knjiga',"k'.-
o. Studenci, vi. št. 537. •-"''• 

C e n i l n a v r e d n o s t : 76.326 Din. 
Najmanjši p o n u d e k : 37.608-66 D i n . 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri, _ ' " . . . 

Glede podioen'östi'' : se opozarja na 
dražbeni oklic,' ki je nabit na uradni 
deski tèga sodišča. ' " ': 

Okrajno sodišče v Mariboru, i r 
dne 5. januarja 1932. ':,.•'• \'i 

. * 
E IX 2557/31—46 , • " ' ' • : 369 

Dražbeni oklic/ 
Dne 29. februarja 1932 ob Ï0. uri bo 

pri podpisanem sodišču v èobi št. 27 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
mesto Maribor, vi. št. 13 in 324. 

Cenilna. vrednost: 111.Q11-13 Din. 
Najmanjši ponudek: 55:505-57 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražb», 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. -

Glede podrobnosti se opozarja nu. 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče T Mariboru,r"v:'-' 
dne 31. decembra-1931. [ '", 

. : • • • * . . 

E 278/31-9,,, > ' • Ш 

Dražbeni oklic. :,/M 

Dne- 29. februarja^l93St oüs 10* uri bo 
pri podpisane^ Фе^Шх v soi?i $t. 2 draž
ba nepTemiâpmî zémljiSka knàga Zago-
rica in Podgoxa, vi. št. 261, 2§Т in 274* 
ter vL št. 283 vlož. kat. obč. Podgora. 

Cenilna vrednost: 12.669 Din 20 p. ^* 
Najmanjši ponudek: 8447 Duk,-*, "'-> 

••••" > : - . ? • • - • 1. 



Steaa. 20. v . 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Velike Lašče, 
dne 14. januarja 1932. 

E 867/31—7 
* 
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Dražbeni oklic. 
Dne 2. marca 1932. dopoldne ob 9. 

tiri bo pri podpisanem. sodišču v sobi 
št. 3 dražba nepremičnin zemljiška knji
ga Kočevje, vi. št. 417 in 418. 

Cenilna vrednost: Din 16.947. . 
Najmanjši pomudek: Bin 11.300. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dbbri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 7. januarja 1932. 

^: 
E IV 2403/31-6. 385 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. m a r c a 1932., oib pol

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi;št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Pesnica, vi. št. 11. 
' Cenilna vrednost: 24.783-20 Din. 

Vrednost pritikline: je všteta v skup
no cenilno vrednost. 

Najmanjši pomidek: 16.522 Din 16 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale drazoe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem uaroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 3. januarja 1932. 

E 1094/31—7. 346 

Dražbeni oklic. 
iDne 7. m a r c a 193 2. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga Črna, vi. št. 34. 

Cenilna vrednost: I. skupina 63.348-40 
Din, II. skupina 52512-15 Din, III. sku
pina 4445'50 Din. 

Vrednost pritikline; Din ЦО0-—. 
Najmanjši ponudék: L skupine Din 

42.282-40, И. skupine Dia 34.808'10, III. 
skupine Din 2964-—. 

Pravicéj ki biJ ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benera: [naroku pred začetkom dražbe, 
stoer bi še ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

ki je ravnal v dobri veri. 
Glede podrobnosti se opozarja na 

dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Kamniku, 
dne 12. januarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisale so se n a s t o p n e f i r m e : 
47. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: M. Tièar, družba z o. z. 
Obratni predmet: Trgovina s papir

jem, galanterijo in norumberškim bla
gom. 

Družbena pogodba z dne 2. januarja 
1932. Družba je ustanovljena.za nedo
ločen čas. 

'Visokost osnovne glavnice: 325.000 
Din. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 
25.000 Din, stvarna vloga v vrednosti 
300.000 Din je donesena. 

Poslovodje: Sušteršič Anton v Ljub
ljani, Igriška ulica št. 8. 

Za namestovanje upravičen: Družba 
ima enega poslovodjo. Poslovodja zasto
pa družbo samostojno sam. 

Podpis firme: Tvrdka družbe, ki je 
lahko tiskana, pisana od kogarkoli, ali 
s strojem ali s štampiljko odtisnjena, se 
podpisuje.na ta način, da pristavi poslo
vodja pod besedilo tvrdke svoj lastno
ročni znak. — Postavljeni Prokurist za 
celokupno podjetje podpisuje tvrdko 
na isti način, samo da mora svojemu 
lastnoročnemu znaku, pristaviti še ozna
čbo, 'ki označuje prokuro. 

Družbena pogodba ima sledeča dolo
čila glede stvarnih volg: Od družabni
ka Šušteršiča Antona doneseni aport ob
stoji iz vseh aktiv in pasiv doafedaj ob
stoječe tvrdke M- Tičar, vpisane dosedaj 
v trg. registru pod A III. 107 z obrat
nim predmetom: trgovina s papirjem, 
galanterijskim in norimberškim bla
gom, v določeni skupni vrednosti 300.000 
Din. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. IL, оле 9. januarja 1932. 
(Firm 24/32 — Rg C V 39Д.) 

* 
48. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: Tovarna, čevljev Carl Pol

lak, družba z o. z. 
Obratni predmet: a) fabrikacija čev

ljev vseh vrst in prodaja teh fabrikatov 
pod znamko »Standard«, nakup vseh za 
fabrikacijo potrebnih sirovin in polfa-
brikafov, nakup in prodaja fabrikatov, 
b) nakup, ali zakup nepremičnin in po
trebnega inventarja. 

Družbena pogodba z dne 11. decem
bra 1931. Družba je ustanovljena za ne
določen čas. , 

Visokost osnovne glavnice: 240.000 
-dinarjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini: Din 
240.000. 

Poslovodje: Dr. Magier Vendelin, to
varnar v Ljubljani. \ 

T 
at. б. 

Dr. Mihelčič Ivo, industrijalec v 
Ljubljani. 

Za namestovanje upravičen: Tvrdko 
zastopata kolektivno dva poslovodji, ki 
podpisujeta kolektivno tvrdko na ta na
čin, da pisanemu, natisnjenemu ali s 
pečatom odtisnjenemu besedilu tvrdke 
pristavita svoja podpisa; če se imenuje 
Prokurist, zastopa in podpisuje tvrdko 
kolektivno z enim poslovodjem, slednje 
vselej s pristavkom pp. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 7. januarja 1932. 
Firm 1052/31 — Rg C V 40/1. 

* 

49. Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: Združene tvornice firneža, 

družba z o. z. ali: Združene tvornice 
firnisa, društva sa ograničenim jam
stvom. 

Obratni predmet: Nakup lanenega 
olja in firneža kakor tudi razpečavanje 
iz semen iztisnjenih olj, firnežev, lane
nih in drugih tropin. 

Družbena pogodba z' dne 19. decem
bra 1931. 

Družba je sklenjena za nedoločen čas. 
Višina osnovne glavnice: 240.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: Din 

240.000. 
Poslovodje: 1. Medic Franjo, trgovec 

v Ljubljani, 
2. Perković Tuna, član ravnateljstva 

tvrdke »Moster«, tvornice laka i boja 
d. d. v Zagrebu, 

3. Donner Julij, ravnatelj iste tvrdke 
v Zagrebu, 

4. Avsenek Ivan, trgovski družabnik 
v Ljubljani, 

5. Zabret Josip, posestnik v. Britofu 
pri Kranju. 

Družbo zastopata kolektivno po dva 
poslovodji, ki pa nista predstavitelja 
ene in iste družabnice ali en poslovodja 
in en prokurist, ki podpisujeta družbino 
firmo,, tako da pristavita svoja podpisa 
pod tiskanim, pisanim ali s štampiljo 
odtisnjenim besedilom firme, prokurist 
s pristavkom »pp.« (per 'procura). 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. H., dne 9», januarja 1932. 
(Firm. 1096/31 — Rg C V 42/1.) 

Vpisale so se i z p r e m e m b e in 
dodatk i p r i n a s t o p n i h f i rmah: 
50. Sedež: Bled* 

Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: Albus Autodružba z o. z. na 

Bledu. 
Vpišeta se poslovodji družbe: Rus 

Zdravko, trgovec na Bledu-Zagorica 52, 
in Vovk Anton, posestnik na Bledu — 
Grad 91. 

Izbriše se poslovodja Pernuš Leopold. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. IL, dne 9. januarja 1932: 
Fimi. 20 — Rg C III. 218/9.) 

* 
51. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 30. decembra 1931. 
Besedilo': Podružnica Ljubljanske kre

ditne banke v Celju, 



Št. 5. 
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Stran 21. 

Zbog smrti je prenehal'biti članpred-
stojništva Podružnice Ljubljanske kre
ditne banke .v Celju Alojzij Tykač. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celja, 

odd. L, dne 30. decembra 1931. 
Firm. 586/31 — Eg B I 20/51. 

52. Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 23. novembra 1981. 
Besedilo: Fr. Šumi & Co., leena in

dustrijska in trgOTska družba z o. z. 
Sedež družbe odslej Ljubljana. 

Dež. kot trgovinsko sodišče, odd. Ш., 
v Ljubljani, dne 21. novembra 1931. 

(Firm. 992. — Rg C III 99/7.) 

* 

58. Sedež: Ljubljano. 
'Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: Bergodac & Co., družba z 

omejeno zavezo. 
Na podlagi notarskega zapisa z dne 

: 30. decembra 1931. redno število 220, 
izpremenili sta se: točka »Petič« dru
žabne pogodbe, ki se odslej' glasi: 

«Petič«: Družba ima enega ali več po
slovodij.« in točka >Enajetič« družabne 
pogodbe, ki se odslej glasi: 

»Enajstič*: Zastopanje družbe po po
slovodjih je samostojno, tako da zastopa 
isto vsak poslovodja sam. — Tvrdfca 
dražbe, ki je lahko od kogarkoli pisana, 
tiskana, ali s štampilijo odtisnjena, se 
podpisuje na ta način, da postavi vsak 
poslovodja pod 'besedilo tvrke svoj last
noročni znak sam. — Postavljeni Proku
rist za vse podjetje podpisuje tvrdko 
иа isti način, vendar z značko, ki ozna
čuje prokuro.« 

Izbriše se poslovodja Bergodac Odo-
rik, ker je iz družbe izstopil in poslo
vodstvo odložil. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. il., dne 9. januarja 1932. 

• * 

54. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. januar 1932. 
Besedilo :Kotlarska družba z o. z. * 
Izbriše se poslovodja Župnek Marjan.-
VpiSeta pe poslovodji: Božič Ivan, 

kotlar in klepar v Ljubljani, Sv. Petra 
aasip St. 17, in Kuk Ivan', ključavničar
ski preddelavec na Jezica št. 130. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljub

ljani, odd. Ш., 
dne 9. januarja 1932. 

Firm. 1098 — Eg C V 20/2 

* 
55. Sedež: Mengeš. 

Dan vpisa: 23. novembra 1931. 
Besedilo: Keramični in gradbeni ma-, 

terijal L. Battolino & Co., družba z o. 
x. v Mengšu. 

S sklepom občnega zbora z dne'9. no
vembra. 1931. spremenila se. je družab
na pogodba v odstavku Šestič in Stiri- : 

najstič. 
Osnovna, glavnica se je zvišala od 

oOOO Din na 10.000 Dm in je v gotovini 
Popolnoma vplačana. 
Dež. kot trgovinsko eodiŠee, odd. 1Ж., 

^Ljubljani, dne Ä1. novembra 1631. 
*""-- 1001. — IRg C ÏV 217/3.) 

56. Sedež: Buše. 
Dan vpisa: 31. decembra 1931. 
Besedilo: Ruška tovarna kemikalij in 

vžigalic Maks Woschnagg, komanditna 
družba. 

Izbriše se: 
1. kolektivna prokura, podeljena Jo

sipu Lasbacherju, * 
2. zaznamba nadzora,, vpisana po od

redbi celokupne vlade v Ljubljani z 
dne 30. decembra 1918-, št. 232. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 31. decembra 1931. 

(Firm. 1077/31 — Rg A I 43/26) 

* 

57. Sedež: Št. Vid nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 4. januarja 1932. 
Besedilo: Tekstilna tovarna Hriber-

nik & Co., družba z o. z. 
Na izrednem občnem zboru družbe z 

dne 28. novembra 1931. posvedočenem 
v notarskem zapisniku z istega dne, opr. 
štev. 18.191, se je izpremenila osnovna 
družbena pogodba te družbe z dne 
10. januarja 1930., oprav. štev. 15.990, 
v točkah »Prvič«, »Tretjič«, >Petič«, Sed
mič«, »Osmič« in »Devetič«. 

Firma družbe se odslej glasi: 
1 »Tekstilna tovarna Beer, Hribeirnik 
& Comp., družba z o. z. v Št. Vidu nad 
Ljubljano. 

Predmet podjetja je odslej: tkalnica, 
barvarna in apretura za volno in boim-
baževino, nakup in prodaja sirovin, pol
izdelkov in gotovih izdelkov tekstilnega 
'blaga. . . . . 

Za nadomestovanje upravičen: Za 
poslovodje družbe se imenujejo s pravno 
močjo in veljavo sklepa, storjenega na 
občnem zboru družabnikov, sledeči 
družabniki: 'Hribernik Mihael, Beer 
Emil, 'Beer Oton, ing. Beer Karel in 
Kavčič Josip J. 

Poslovodje zastopajo družbo sodno in 
izvensodno; tvrdka družbe se podpisuje 
na ta način, da se najprej natisne ali 
napiše ali s štampiljko pritisne bese
dilo tvrdke in da se besedilo tvrdke 
nato kolektivno podpiše po dveh ose
bah, ki sta upravičeni podpisovati za 
tvrdko.-

Tvrdko zastopata in zanjo podpisuje
ta po dva poslovodji, toda vedno le s 
to omejitvijo,; da poslovodji Hribernik 
Mihael in Kavčič Josip J. zastopata tvrd
ko in podpisujeta zanjo vedno le ko
lektivno z enim od .gospodov: Beer 
Emil, Beer Oton ali ing. Beer Karel, ti 
trije pa obratno vedno le kolektivno z 
enim gori navedenih dveh družabnikov. 

Tvrdko sme zastopati in jo podpiso
vati tudi en prokursit, vedno kolektiv
no z enim poslovodjem. 

iEn prokurist se sme postaviti in nje
gova oseba določiti samo s pismenim 
privoljenjem poslovodij Beerà Emila, 
aM Beerà Otona ali ing. Beerà Karla, 
od •• katerih bodeta dva za družbo pod
pisala predlog na trgovinsko sodišče za 
vpis tega ptrokuris^a; ~z& postavitev dru
gega prokurista.' in določitev dotične 
osebe je potrebno da. to soglasno skle
ne občni zbor. 

Prokurist, postavljen s privoljenjem 
družabnikov Beerà Emtìa,-"Béè^à"; Olo
na ali ing. Beerà Karla, .sme podpis©*, 
vati samo kolektivno s -poslovodji''gç* 
spedcm Hribernikom Mihaelom "ali g~&~: 

spodom Kavčičem Josipom J. : . "••'-
Vpišejo se novi poslovodje: g. Béer- -: 

Emil, tovarnar v Warnsdorfu £SR.,' g: 
Beer Oton, tovarnar v Warnsdorfu CSR 
in ing. Beer Karl, tovarnar v -Wams
dorf u ÖSR. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 31. decembra 1931.' j ; 

(Firm. ]057 — fig C IV 120/3;) ';,.. 

H: 
58. Sedež: Žalec. ' •;. .4 

Dan vpisa: 30. decembra 1031. 
Besedilo: J. Hrašovic. ,„ 
Obratni predmet: trgovina.z mešanim 

blagom. • . • / 
Prokura se podeli Krašovicu Birahkotu. 

Le-ta tudi podpisuje 'besedilo firme, s-
pristavkom p. p. -
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Cel^i, 

odd. I., dne 30. decembra 1931, 
Firm. 587/31 — Rg A I 43/17-. v- -

Izbr.i-.ali s ta se n a s t o p n i i i ç m î : 

59. Sedež: Ljubljana. •'•':':•••.) 
Dan vpisa: H. januarja 1932. • : ' ; ; - ' 
Besedilo: M. Tičar. . - : , . - .,-; 

Radi ртепова in prevzema po полго 
ustanovlejni družbi. - , » 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. IL, dne 9. januarja 1932. 
(Firm. 23 — Rg. A III 107/3.) 

60. Sedež: Ribnica. • ; >.-<Ло£ 
Dan izbrisa: 9. januarja 1932. 
Besedilo: Divjak Josip! " i r 'r.'* 

.Obratni predmet: trgovina z mešanim 
Magona .''.' ~: '":0y•"'••; 
Okrožno sodišče Novo mesto^wjld..-Jl!,v, 

dne 9. januarja.. 1932;".. . ' - ' 
(Firm. 392/31 — Reg. A . I '" 

Vpisi v zadružni register^; 
V p i s a l a se je nastopnasiaad^-juga.i;; 
61. Sedež: Ribnica na Dolenjskem; 

Dan vpisa: 9. januarja 1932.'''•'•:'•'•:'; 
Besedilo: Lesna industrijska in vnov-

čevalna zadruga v Ribnici na Dolenj
skem, r. z. z o. z. , ..'vi' ЈУ 

Obrat in predmet: •'••.'',-•:''•''•.'••>"" 
Zadruga ima namen pospeševati,,g°-

spodarstvo in uravno povMigo! svoiihc. 
članov, zato: Г .,> ; . " - ^ 

1. nakupuje zaloge lesa lastnih,,, članov* 
in posreduje; prodajo vseh пјШо^.зјег. 
spodarskih pridelkov ter lesnih' indu
strijskih izdelkov, ,;,-~."'\ '.'• '.' } 

2. vzdržuje skupna skladišča v Rj&ni-' 
ci, okolici in na Sušaku; -•'•'-•'-ггш 

3. posreduje nabavo vseh. potrebščin 
za obrat lesne industrije za svo^ člane; 

4. preskrbuje kredite in posojila za
družnikom kakor tudi lomhardov na iz
delano robo, 

6. izvršuje vse posle, ki. so^fcvieziNl > 
proizvodnjo, posredovanjem Mi. .ta-gftyeSno 
lesa članov. -. v- '-.iiby«^ 



Sferen 22. ait 
Zadružna pogodba (statut) z dne 17. 

decembra 1931. 
Opravila! delež znaša 500 Din in se 

mora plaćati pri vstopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opra

vilnim deležem in pa e trikratnim zne
skom istega. 

Oznanila se izvršujejo p» potrebi tudi 
s pismenimi obvestili posameznih čla
nov ter z oglasi na uradni deski. 

Načelstvo je sestavljeno iz 7 zadruž
nikov. Člani načelstva so: 

.a) Klun Ivan, posestnik in trgovec v 
Ribnici, št. 49, 

to) Rudež Marko, pos. in trgovec v 
Ribnici St. 1, 

c) Oberstar Josip, pos. in trgovec v 
Sodražici 47, 

č) Križman Franc, pos. in trgovec v 
Ribnici št. 67, 

d) Pire Ivan, pos. in trgovec v Sodra
žici 49, 

e) Tschinkel Albert, pos. in trgovec 
v Grčaircah štev. 40. 

f) I k Franc, pos. in trgovec v Ribni
ci š t 104. 

Pravico zastopati zadrugo ima načel-
etvo. 
• Podpis firme: Besedilo 'firme se pod
pisuje skupno po dveh članih načelstva 
ali po enem članu načelstva in zastopni
ku zadruge, pooblaščenem za sopodpis. 

Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 
dne 9. januarja 1932. 

(Firm. 1/32 — Zadr. IV. 48/1.) 

V p i s a l e so s e i z - p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

62. Sedež: Cerklje pri Kranju. 
Dan vpisa: 2 4 novembra 1931. 
Besedilo: Mlekarska zadruga Cerklje 

pri Kranju, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Iz načelstva je izstopil Tičar Jože. 
Vpišeta se novo izvoljena člana na

čelstva: Osel j Janez, posestnik v Cerk
ljah in Sajovic Ciril, posestnik v Vele-
eavem 46. 

Dež. kot trgovinsko sodišče, odd. 1Ц., 
v Ljubljani, dne 21. novembra 1931. 

(Firm.- 997. — Zadr. ÏV. 17/54.) 

* 

68. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 24. decembra 1931. 
Besedilo: Kmetijska eksportna za

druga, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Mariboru. 

Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 
Pihler Firan in Maroh Andrej. 

Dosedanji član načelstva Kronvogel 
Jakob je podpredsednik. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

.dne 24. decembra 1931. 
Firm. 1070/31 —. Zadr. II. 20/4. 

64. Sedež: Sv. Andraž v Slov. Goricah. 
Ban. vpisa: 31. decembra 1931. 

.Besedilo: Kmečka. hranilnica in poso-
jilniea pri Sv. Andražu v Slov. goricah, 

regietrovaaa zadruga z ••«mëfëme ш-
vezo. 

Izbriže se dosedanji član načelstva 
Predan Zvonko, vpiše pa se novoizvo
ljeni član načelstva Kostanjevec Matija, 
posestnik na Gibini. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 31. decembra 1931. 

. (Firm. 1080/31 — Zadr. III 70/8) " 

* 

65. Sedež: Sv. Lovrenc na Dravskem 
polju. 

Dan vpisa: 24. decembra 1931. 
Besedilo: Mlekarska zadruga Sv. Lov

renc na Dravskem polju, regietrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 22. no
vembra 1931. se je zadruga razdružila 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 1. Zdolšek Jakob, kmet 
in gostilničar pri Sv. Lovrencu na Drav
skem polju. 2. Predikaka Matevž, pos., 
Zg. Pleterje, 3. Spindler Franc, župnik 
pri Sv. Lovrencu; vsi dosedanji člani 
načelstva. 

Likvidacijska firma: Mlekarska za
druga Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidacijsko firmo 
podpisujeta skupno po dva likvidatorja. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mari
boru, odd. III., 

dne 24. decembra 1931. 
(Firm. 1067/31 — Zadr. III 63/7) 

* 

66. Sedež: amar jeta. 
Dan vpisa: 9. januarja 1932. 
Besedilo: »Hranilnica in posojilnica v 

Šmarjeti, r. z. z n. z.« 
§ 24. se glasi odslej: 
»Potrdila o prejemkih v imenu zadru

ge morajo brez izjeme biti podpisana od 
dveh udov načelstva ali od enega uda 
načelstva in enega od načelstva za to 
pooblaščenega člana zadruge.« 

§ 35., točka 3., se glasi: »Vlagatelj 
prejme o svoji vlogi hranilno knjižico, 
v kateri je prejem vloge potrjen s pod
pisom dveh udov načelstva ali enega 
od načelstva za to pooblaščenega člana 
zadruge.« ______ .. _ 

Od načelstva ee je za eopodpieovanje 
^pooblastil Perko ViRtor, kaplan v Smar-
jeti. 

Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 
dne 9. januarja 1982. 

(Firm. 390/31. — Zadr. II. 64/12.) 

* 

67. Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 30. decembra 1931. 
Besedilo: Zadrufoa elektrarna v Tr

bovljah, registrovaiua zadruga z omejeno, 
zavezo. '•>• 

Istopil je iz aačeletva Počivavšek Ivan, 
vstopil pa je dr. Jenšterl* Jane«, adräv-
nik v Trbovljah. : 
Okrožno kot trgovinsko wdiW» v Gtlji, 

odd. L, dno 60. dtcémbra 18*1. 
Firm. 535/81 - Zadr. II 180/fl. 

Konkurzni razglasi 
S У9/31— 42 
68. 

348 

Sklep. 
V konkurzni stvari Hrastnika Angelo-

slava, trgovca v Ljubljani, Kairlovška 
cesta, se dosedanji upravitelj konkurz-
ne mase, g. Kavčič Franc, posestnik in 
gostilničar v Ljubljani, Privoz, razreši 
tega posla in postavi mesto njega za 
upravitelja g. Cvirn Franc, uradnik dru
štva industrijcev in veletrgovcev v Ljub
ljani, Križevniška ulica št. 7. 

Dež. sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 13. januarja 1932. 

* 
372 S 18/31—47. 

69. 
Določitev naroka za prisilno 

poravnavo. 
Prezadolženec Schara Arnold, trgovec 

v Razvanju. 
Za razpravljanje in sklepanje o pri

silni poravnavi, Id jo predlaga preza
dolženec, se določa narok na dan 9. fe
bruarja 1932. ob 10. uri pri tem sodišču, 
soba štev. 84. 

Pirezadolzeneo mora priti k naroku 
osebno. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddi III., 

dne 15. januarja 1932. 

* 
S 2/32—2. 388 
70. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ma-

horič Marije, trgovke in posestnice v 
Ptuju, registrovane pod firmo Anton 
Mahorič v Ptuju. 

Konkurzni sodnik: dr. Poznik Alek
sander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Upravnik mase: dr. Senčar Matej, 
advokat v Ptuju. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču dne 23. januarja 1932. ob 9. uri. 

Oglasitveni rok do 29. februarja 1932. 
pri okrajnem sodišču v Ptuju. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 12. marca 1932. ob 9. uri. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 12. januarja 1932. 
•j; 

Sa 1/32—5. 388 
71. 

Sklep. 
V poravnalnem postopanju, uvedenem 

o imovini Pavlina Franceta in PaVin 
Ive, trgovcev v Ljubljani, Gradišče šte
vilka 1 in 3, se dosedanji poravnalni 
upravnik g. dr. Suyer Albin, odvetnik v 
Ljubljani, razreši tega posla ter poetavi ) 
za (poravnalnega lupravitelja g. Flor- i 
jančiČ Ludovik, tajnik društva industrij-
cev in veletrgovcev v Ljubljani. i 
Deželno sodišče v Ljubljani* odd. III., i 

dne 16. januarja 1982. ; * 
384 9fc 3/82-2. 

7*. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini VerhovSek Matice, trgovke in 



St. 5; 

poeeetmce pri Devici Mariji т Вг«а|ш 
štev. 34. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Prane, 
sodnik okrožnega sodišča .v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Fabjan Anton, 
davčni upravitelj v pok. v Mariboru. . 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
25. februarja 1932. ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 20. februarja 
1932. pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 14. januarja 1932. 

*№^.~Л* 
"'^;/V-: Stran 23. 

* 
361 Sa 27/31—81 

73. 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Brumec Anton in 
Hana, trgovca v Celju. 

Potrjuje se poravnava, ki sta jo skle
nila poravnalna dolžnika s svojimi upni
ki pri naroku dne 11. januarja 1932. in 
ki določa, da je prednostne terjatve in 
zahtevke, ki jih poravnava ne dosega, 
prvenstveno plačati v celoti, ostali up
niki pa prejmejo 40-odstotno kvoto, 
plačljivo v 10 enakih mesečnih obrokih, 
pričenši 60 dni po pravomoćnosti potr
ditve poravnave in pod izgubo obrokov, 
da k tej {poravnavi pristopi kot porok in 
plačnik iLuhn Josip» Prokurist pri tvrd-
ki J. C. Mayer v Ljubljani, s takojšnjo 
izvršbo po zapadlosti obrokov. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
; oddelek I., dne 13. januarja 1032. 

Sa 10/31—17. 362 
74. 

Oklic. 
Poravnalna stvar Grilca Jakoba, tr

govca v Trebnjem. 
S sklepom Sa 10/31—1 otvorjeni po

ravnalni poetopeTt ee v smislu § 65. za
kona o prisilni poravnavi izven stečaja 
proglaša: dovršenim. 

Okrožno sodišče Novo mesto, odd. I., 
dne 9. јапшатја 1932., 

Sa 34/31—29. 373 
75. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

'Dolžnik: fflustik Ludvik, klobučar v 
Mariboru. •* 

Tusodna odločba opor. štev. Sa 34/31-26 
o ustavitvi poravnalnega postopanja v 
smislu § 66., točka 6. poravnalnega za
kona je pravnomočna, 
' 'Konlkurz o imovini dolžnika se ne 

Uvette po službeni dolžnosti (§ 57., odst. 
3. zak; o prisilni poravnavi izven kon-
'kurza), ker dolžnikova imovina po vsej 

:-priliki ne zadošča za založbo stroškov 
«önkurznega postopanja. 

Okrožno sodišče v Maribora, odd. Ш., 
dne 14. januarja 1932. 

7«. 
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Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Kiraly Alojzije, modistke in tr
govke v Murski Soboti. 
: Poravnalni sodnik: dr. Šumenjak Slav
ko, starešina okrajnega sodišča, v Murski 
Soboti. 
( . Poravnalni upravnik: Pinter Nikolaj, 
odvetnik v Murski Soboti. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 19 dne 
2 9. f e b r u a r j a 1 9 3 2. ob d e s è t ih . 

(Rok za oglasitev do 24. februarja 1932 
pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 

Okrožno sodišče vi Mariboru, oéà. ДО., 
dne 12. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

302—3—3 

Razglas 
•o drugi pismeni ponudbeni licitaciji za 
oddajo adaptacijskih del v hiralnici v 
Ptuju. " • ' . . . • 

Tehnični razdelek pri sreskem načel-
stvu Maribor levi breg razpisuje po na
ročilu kr. banske uprave v 'Ljubljani V. 
No, 2261/10 z dne 29. decembra 1931. in 
na podstavi čl. 86. do 98. zakona o drž. 
računovodstvu z dne .6. marca 1910. in 
njegovih sprememb, odnosno popolnitev 
za prevzem in, izvršitev, spodaj navede
nih adaptacijskih del v hiralnici V Ptuju 
II. iavno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 3. februarja 1932 ob 11. uri do
poldne v prostorih tehničnega, razdelka 
pri sreskem načelstvu Maribor . levi 
breg. soba št. 51/11.' 

Načrti in proračuni so Interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v so
bi št. 47. Ponudbe je vložiti v Obliki 
enotnega popusta v odstotkih (tudi z 
besedami) na celotne uradno odmerje
ne proračunske zneske, ki znašajo za 
oosamezne vrste del: 
1. Dolaranie terazo podov Din 28*750'— 

kavciia 3000 Din. 
2. tesarska dela Din 54.726*90. kavcija 

fiOOO Din. . 
4. VrnvsVa dela . Din 7410"—- kavcija 

1000 Din. 
4. k iparska dela Din 13.172"— kavcija 

2000 Din, 
5. mizarska dela (brez oarketar=kih 

del Din 52.?70-— kavciia 6000 Din. 
6. kliučavničarsk* dela Din 10.000'— 

kavcija 1000 Din. 
7. slikarska in ple^arska dela Din 

75.5^9;l&..ka^ift.R0M Din. 
8. steklarska dela J&n 16.800-—. kavčih 

ia 2000; Di?r л , : ;••'• 
Lastnoročno podpisane. nonudbe. 

opremljene s kolkom za Din 100*— in 
vsaka prilotra *» kolkom za Din 2"->-. 
moralo izročiti nonudniki ali njih no-
f>bla§cenci nn dan licitacije v zaioečato-
nem zavitku z zunanjo označbo >Ponud-
ba za adaptacijska dela v hiralnici v 
Р ћ ф od ponudnika M. N.< neposredno 

T roke predsednika, licitacijeke komisi
je med 10. in H. uro dopoldne. Po po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej
mejo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so — vsi pogoji znani in 
da jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne,bodo upoSte-
vale. Vsak ponudnik mora v ponudbi 
izrecno izjaviti, da v celoti pristaja na 
vse r lošne '.D teh .i^ne pogoje ter r o -
ra položiti kavcijo, ki znaša za naše 
državljane 10 %, za tuje pa 20 % od 
skjpnih ali j jsameznih proračunskih 
vset ter se mora zaokrožiti navzgor \ 
cele tisočake, kal - je spredaj navede
no. Kavcija se mora položiti najkesr : > 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne 
pri hranilnici Dravske banovine v Ma
riboru, bodisi v gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka ->B pogodbe in nabave«. O polo
ženi kavciji prejme ponudnik blagajni
ško položnico. To položnico,.nadalje po
trdilo davčne uprave o poravnavi vseh 
davčnih.plačil za tekoče četrtletje, odo
brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
ponudnik udeleževati javnih licitacij in 
potrdilo pristojne zbornice, za trgovino, 
obrt in industrijo o sposobnosti je 'ob
enem z vročitvijo ponudbe predložiti od
prte predsedniku licitacijske komisije. 
Pooblaščenci morajo predložiti tudi po
oblastilo, da smejo zastopati svojo fir
mo pri licitaciji. Kraljevska banska 
uprava si izrecno pridržuje pravico, od
dati, razpisana dela, ne oziraje se na 
višino ponuđene vsote ali tudi vse po
nudbe odkloniti brez kake obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po' licitaciji. 

T. No. 21/108 sreskega nacelstva 
. Maribor levi breg. 

V Mariboru,. dne 7. januarja 1932. 

• • • * 

Štev. R U 252/13—96. 342 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadrobni razdelbi skupnih zemljišč 
posestnikov k Brd, Vošč, Spodnje Lip-

nice in Radovljice. 
Načrt' o nadrobni razdelbi skupnih 

zemljišč, ležečih y katastrski občini Lan-
covo, vpisanih pod vi. št. 213, bo na 
podstavi § 96. zakona z dne 26. okto
bra 1887., dež. zak. š t 2 iz 1. 1888., od 
dne 22. januarja 1932. do vštetega dne 
4. februarja, 1932. v. občinskem uradu 
Lancovo razgrnjen na vpogled vsem 
udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Nacrt se bo pojasnjeval dne 25. janu
arja 1932. v času od 10. do 11. ure v hiši 
načelnika gospodarskega odbora Ja
neža Ažmana, Brda 5. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh, od pr
vega dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 



Stran 34. 5. 

'•$£'' Januarja 1932. do dne 20. februarja 
1932. pri podpisanem komisarju za 

- agrarne operacije v Ljubljani vložiti pis-
jhenp aili dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 12. januarja 1932. 
Komisar za agrame operacije I. 

Pokom 1. г. 

' U No. 130/1. 360 

Razglas. 
Sresko sodišče v Gornjem gradu je s 

.pravomoćno razsodbo z dne 19. decem
bra 1931., Kps.158/31, po § 55 kz. pre
povedalo Rose Leopoldu, roj. 16. novem
bra 1901. v Lučah, tja pristojnemu in 

. t a m na štev. 47, stanujočemu, samske-
Jmu delavcu, zahajati v krčme za dobo 
enega leta, pričenši od 1. I. 1932., in do 
i . ,1.1933. 

Sresko načelstvo v Gornjem gradu, 
dne 9. januarja 1932. 

* 
IV. No! 1287. 382 

Objava. 
..';. Orožni Ust št. 200, izdan dne 13. no
vembra 1928. pri policijski direkciji v 
Ljubljani na. ime Kahne Stane, velja
ven za nošenje enega samokresa, je iz
gubljen in se s tem proglaša za neve
ljavnega. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 14. januarja 1932. 

Štev, 71/32. 
* 

Preklic. 
374 

Županstvo trga. Železniki, srez Kranj, 
•izjavlja, d a . n e povrne nobenih dolgov, 

. ki-bi jih napravil na račun, pristojne ob
čine Kalteneger Alojzij, roj. leta 1898, 
pristojen y obč. Železniki, n. pr. za potne 
stroške ali drugo. 

Županstvo trga Železniki, 
dne 16. januarja 1932. 

y * 

252—3—1 

- Razglas. 
o "prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
oddajo adaptacijskih del v bolnici za 

duševne bolezni v Ljubljani. 
Uprava bolnice za duševne bolezni v 

Ljubljani razpisuje v skrajšanem roku 
po naročilu !kr. banske uprave v Ljub
ljani V. No. 4653/2 z dne 3. novembra 

" 1934. in na podstavi čl. 86. do 98. zako
na o drž. računovodstvu z dne 6. marca 
1910. in' njegovih sprememb, odnosno 

-popoMtev za prevzem in izvršitev spo
daj navedenih adaptacijskih del v bol
nici" za duševne bolezni v Ljubljani. 

I. javno pismeno ponudbeno lieitaeijo 

na dan 15. februarja 1932. ob 11. uri 
dopoldne v prostorih bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani, Poljanski nasip 
štev. 52. 

Proračuni so interesentom na razpo
lago med uradnimi urami pri upravi 
imenovane bolnice. Ponudbe je vložiti-
v obliki, enotnega popusta, v odstotkih 
(tudi z besedami) za celotne uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za posamezne vrste del: 

1. zidarska .dela Din 142.501; kavcija 
Din 15.000, 

2. kleparska dela 24.156-85; kavcija 
Din 3000. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100 in vsa
ka priloga s kolkom za 2 Din, morajo iz
ročiti ponudniki ali njih pooblaščenci na 
dan licitacije v zapečatenem zavitku z 
zunanjo označbo >Pohudba za adaptacij
ska dela v bolnici za duševne bolezni v 
Ljubljani od ponudnika N. N.« neposred
no v roke predsednika licitacijske komi-
siie med 10. in 11. uro dopoldne. Po, po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej
mejo s pogojem, ako ponudnik v_ njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in da 
jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne bodo upošteva
le. Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da y celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za naše državlja
ne 10 %, za tuje pa 20 % od skupnih 
ali posameznih proračunskih vsot ter s e 
mora zaokrožiti navzgor za cele tisoča
ke, kakor je spredaj navedeno. Kavcjia 
se mora položiti najkesneje na dan li
citacije do 10. ure dopoludne pri blagaj
ni uprave bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani bodisi v- gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka »B- pogodbe in nabave«:. 0 polo
ženi kavciji prejme ponudnik blagajni
ško položnico. To položnico, nadalje po
trdilo davčne uprave o poravnavi vseh 
davčnih plačil za tekoče četrtletje, odo
brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
ponudnik udeleževati javnih licitacij, in 
potrdilo pristojne zbornice za trgovino, 
obrt in industrijo' o sposobnosti je ob
enem z vročitvijo ponudbe predložiti od-
orte predsedniku licitaciiske komisije. 
Pooblaščenci morajo predložiti tudi po
oblastilo, da smejo .zastopati svojo fir
mo pri licitaciji. Kraljevska banska 
uprava si izrecno pridržuje pravico, od
dati razpisana dela, ne oziraje se na vi

šino ponuđene vsote aH tudi vse ponud
be odkloniti brez kake obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 

Štev. 1659/31 bolnice za duševne bo
lezni v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 16. januarja 1932. 

Štev. 397Д1. 
* 

376 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 27. januarja 1932. ob 
11. uri dobavo: 

1000 kg surove kave Santos la, 
3000 kg koruze, drobne in 

600 kg dodatka za kavo (cikorije) 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje. 

Razne objave 

Razld društva. 
377 

Okrožna skupina dirž. nameščencev e 
sedežem v NovemMestu se je vsled skle
pa izrednega občnega zbora z dne 2. no
vembra t. 1. razšla. 

Novo Mesto, dne 20. novembra 1931. 
Germ M. Josip, Webje Andrej, 
predsednik. tajnik. 

* 
375 

Objava. 
Ukradena mi je bila šoferska legiti

macija, izdana dne 3. oktobra 1931. od' 
sresk. načelstva v Ptuju pov. št. 9411/4-31 
na ime Urban Albin. . 

Proglaša se za neveljavno. 
Urban Albin, s. r. 
* 

Objava. 
363—3-1 

Izgubila se je legitimacija za 50 odet 
vožnjo po železnici, izdana od direkcije 
Drž. železnic v Ljubljani dne 1. januar
ja 1932., štev. 182.750, glaseča se na ime > 
Čuješ Jakob, p. pregi, f. k., in se pro
glaša za neveljavno. 

Čuješ Jakob s. r. 
* 

343 

Objava. 
Izgubil sem svoje vozno dopustilo, šoj 

fersko legitimacijo, ki jo je izdal sreski 
poglavar v Celju z dne 20. julija 1930. 
na ime Josip Kojnik na Polzeli. 

To legitimacijo proglašam i a neve- i 
ljàvno. 

Rojnik Josip s. r. 

IH Î и.;*10', 

Izdaja kraljevska baneka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tieka iP wlega: Tiekarna »Merkur< v Lljuoljani;'njen predstavnik: Q, MJchôlek v Ljubljani. 
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Pi;i]oga k 6. kosu letnika III . z due 23. januarja 1932.. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 46/48. 3H9 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 16. decembra do 21. decembra 1931. 
Po naredbi ministrs tva za narodno 

S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tiïuznih bolezni. 

Brežice 
Celje . . . . 
Dolnja Lendave 
Gornjicrad . . 
Krško . . . 
Logatec . . . 
) luhlj.ina (srez* 
Ljubljana (mesto) 
Ptuj 
Slovenjgradec . 

Skupai 10 3 4 

Griža. — Dysciileria. 

Dolnja Lendava 
Krško . . . 
Logatec . . . 
Ljubljana (erez) 
Ljutomer . . 
Novo mesto . . 

Hkrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice . . 
Celje . . . . 
Celje (mesto) . 
Dolnja Lendava 
Kamnik . . . 
Kranj . . . . 
Kočevje . , . 
Konjice . . . 
Krško . . . . 
Laško . , . . 
Litija . .' . ', 
Logatec . . . 
Ljubljana 
Ljutomer 
Maribor desni 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Metlika . . . 
Murska Sobota . 
Novo mesto . , 
Prevalje . . . 
Ptuj. . . . , 
Radovljica 
Šmarje pri Jelšah 

(srez) 

breg 

Ošpice 
Celie . ' . . , -
Črnomelj . . , 
PhiJ. . . . 
Ptuj (mesto). . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj | 54 | 20 

— Morbilli. 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice . , 
Celje . . . 
Gornjigrad , 
Kamnik . , 
Kranj . . , 
Kočevje , i 
Krško . . i 
Laško . . . 
Litija . . . 
Logatec . . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg . 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Metlika . . . . 
Murski Sobota . , 
Novo nifMo . . 
Prevalje . . . . 
Ptuj ' . . , . , 
Radovljica . . . , 
Šmarje pri .lelšab 

23 
7 
8 
2 

13 

1 
2 
2 

15 
G 
5 
4 

23 
4 

5 
1 
'2 

3 
12 

3 
— 

5 

1 

1 

— 
2 
7 
5 
3 

1 
1 

1 
1 
4 

5 
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3 
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VI. No. 45/49 390 

Skupat 145 I 35 |49 5|126 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Ptui. I 56 I 19 |215|- 49. 

Skupaj I 66 I 19 |26|—| 49 

Sen. — Erysipelas. 

Celje 
Dolnja Lendava 
Gornjiarad 
Konjice 
Laško ' . i 
Litija . . 
Logatec . . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni breg 
Maribo» levi breg • 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . 
Prevalje 
Ptuj (mesto) . 
Radovljica 
Slovenjgradeo 
Šmarje -p rl Jelšah 

3 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
Ï 
2 

5 
1 
2 

28 

1 
1 

1 

_ 
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1 
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1 
1 

— 
— 
6 | 
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2 
1 

— 
— 

1 
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— 
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— 
— 
— 
— 
__ 
— 
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-1 

3 
1 
1 

1 
1 
3 
1 

2 
.2 
1 
1 
1 
6 

Otročična vročica. — Sepsis 
pucrpcralis. 

Novo mesto 
Skupaj . 

1 I - ! 11-1 -

1 -

Vnetje hrbteničnega mozga, 
myelitis acuta. 

И Ч - . 
- Polyo-1 

Maribor levd breg 
Novo mesto . . i I TÉ 

TTTF Skupaj . I 1 I 1 | - - 2 K 

Ljubljana, dne 28. decembra 1931. 

Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani. 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. decembra do 31. decembra 1931. 

Po naredbi ministrstva za.nar.odnQ zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. macca.1830. 
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Skupina tUuznih bolezni. 

Celja 
Dolnja Lendava 
Konjice . . . 
Logateo . . . 

••.:'.iw\w\ (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni breg 
Ptuj 
Slovenjgradec 
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— 
— 

2 
• 7 

1 
— 
— 
— 

1 
1 
2 

14 

Griža — Dyscnteria 

Dolnja Lendava 
Logatec . . 
Ljubljana (srez) 
Novo' mesto . 

> • • 
• -P . * 

• • Џ 

upaj . 

3 
1 
1 
5 

10 

— • 

— 
— 

— 
4 | T 

| 5 | -

3 
1 

1 

5 

3krlatinka. — -Scarlatina. 

Celje . . . . . 
Celje (mesto) . . 

Kamnik . . . . 
Kranj . . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Litija . . . . . 
Logatec . . . . 
Ljubljana (srez) . 
Ljutomer . , 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . 
Metlika . . . . 
Murska Sobota . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje . . . 
P t u j ' . . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

• » 
• . 
• • 
• . 
. ' . 
. " . 
. * . 
• • 
• . 
• p 

» . 
*" » 
a " > 

» • 
» f 

P • 

• f • 

Skupaj- . 

1 
2 
ч 

• - ! _ • 

12 
6 
1 
1 
2 
3 
•3 
2-
2-
•4 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

53 

2 
• — 
• 3 
• ^ _ ' 

1 
— 
— 
— 

2 
— • 

• — 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

10 | 

— 
— 

—• 
•— 

3 
— 
— 

1 
9 

— 
2 
1 

_.. 
1 
1 

1 
1 

13| 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
--
— 
— 
'— 
_.. 

_ 

— 

1 
4 
2 
4 
3 

12 
4 
1 
1 
1. 
3 
3 

— 
1 
4 
1 

3 
1 
1 

— 

50 

Ošpice. — Morbilli 

Celje . . . . 
Kamnik , . , 
Kočevje . , . 
Konjice . . . 
Ljubljana mesto 
Maribor (mesto) 
Novo mesto . . 
Ptuj. •.-'.' . . 
Šmarje pri Jelšah 

* • » 

• t • 

• . * • •. 

• # • 
• • v 

• • 

upaj , 

9 

;— 
— 
.*— 

38 
3 

60 

77 

11 
21 

— 

14 
— 

123 

33 

11 
18 
— 

22 
3 

87 

1 

— 
— 
_ 
— 
— 

1 

52 

— 
3 

— 

30 
— 

№ 
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Daviea. — Diphteria et Croup. 

Brežice « 
Celje 
Dolnja Lendava . . . 
Oornjigrad 
Kamnik 
Kranj . 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice 
KrSko 
Litij. 
Legatee 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg • 
Maribor (mesto) . . 
Metlika 
Murska S o b o t a . . . . 
Novo me6to 
Prevalje . . . . . . . 

Radovljica 
Slovenjgradee . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

2 
1 
1 
2 

1 
2 
3 
2 
4 
2 
1 

1 
2 
2 
2 
1 
1 

I t 

Vsega . . . |126 I 54 |42 7|l31 

27 
1 
1 
9 

10 
1 
1 
3 
2 
ó 
9 
3 
3 
5 

19 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
1 

_ ! 13 

Dušljiri kašelj. — Pertussis. 

Ptui 

Vsega 

49 

49 

17 

17 

21 

21 

45 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . . . . . . 
Celje 
Črnomeli 
Dolnja Lendava . . 
Oornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Laško 
Litija . 
Logatec 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptui 
Ptui (mesto) . . . . 
Radovljica 
Šmarje pri JelSab j _ 

Vsega 

Krčevita odrevenelost. 

Ptui (mesto) . . . . . . . I — 

—-
3 

1 
1 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

1 

в 
1 

26 

1 

2 

1 
1 

— 
— 

2 
— 
— 
— 

1 

— 
2 

10 

2 

— 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
3 
1 

17 

— 

— 

— 

_ „ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— | 

45 

1 

18 

Tetanus. 

I 1 

Vsega . . . I — I 1 
- I 1 

- 1 

Vnetje hrbteničnega mozga. 
Polromf elitis acuta. 

breg . . . 

Vsega . . . 

1 
1 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
1 

2 

Ncvo mesto 

Ljubljana, dne 31. decembra 1931. 

Kralj, baneka nprata Dravske banovine 

i LJubljani, 

V No. 67/6. 

Razglas. 
410 3—1 

o prvi novi pismeni ponudbeni licitaciji 
za ojačenje vodovoda v banovinskom 

zdravilišču Rogaški Slatini. 
Kraljevska banska uprava Dravsko 

banovine v Ljubljani razpisuje po na
ročilu ministrstva za gradbe od 11. ja
nuarja 1932., M. G. Br. 230, in na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o drž. računo
vodstvu z dne 6. marca 1910. ter nje
govih izprememb, odnosno izpopolnitev 
za prevzem in izvršitev ojačenja vodo
voda v banovinskem zdravilišču Rogaški 
Slatini 

p r v o j a v n o p i s m e n o p o n u d b e n o 
l i c i t a c i j o n a d a n 15. f e b r u a r j a 

1 9 3 2 . o b e n a j s t i h 
v prostorih hidrotehu. odseka kraljev
ske banske uprave, Ljubljana, Stari trg 
štev. 34/11. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami v pro
storih hidrotehničnega odseka kraljev
ske banske uprave. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v procentih na uradno 
odmerjeni proračunski znesek, ki znaša 
Din 1,838.342—. Upoštevale se bodo le 
ponudbe nižje od Din 1,613.696-61. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom za 100 Din, vsako prilogo s kol
kom za 2 Din, morajo izročiti ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo »Ponudba za prevzem vodo
vodnih del v Rogaški Slatini« od po
nudnika N. N., neposredno predsedniku 
licitacijske komisije med 10. in 11. uro 
dopoldne. Po pošti pravočasno došle 
ponudbe se vzamejo s pogojem, ako 
ponudnik v njih navede, da so mu vsi 
pogoji znani in da jih brez pridržka 
sprejme. Poznejše, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne bodo 
uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za vse vrste del 
131.000— Din. odnosno 262.000— Din 
za tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure pri-blagajni 
dravske finančne direkcije v Ljubljani, 
banovinski blagajni v Ljubljani,,Erjav
čeva cesta 13, davčni upravi v Ljublja
ni, v vrednostnih papirjih, oziroma ga
rantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu čl. 86. zakona o drž. 
računovodstvu in registriranih v smislu 
čl. 24. pravilnika za izvrševanje določil 
iz oddelka >B pogodbe in nabave«. 
Kavcijo je tudi mogoče položiti v goto
vini pr i državni h ipotekami banki, 
podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za 
gradbe, da se sme ponudnik udeleže
vati javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo 
ponudbe predložiti odprte predsedniku 
licitacijske komisije. Pooblaščenci mo

rajo predložiti poleg teca pooblastilo, 
da smejo zastopati svojo firmo pri lici
taciji. 

Banovinska uprava si izrecno pridr
žuje pravico, oddati razpisano delo ne 
oziraje se na višino ponujene vsote ali 
tudi vse ponudbe odkloniti brez kake 
obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostali v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1932. 
tj: 

VI. No. 1358/1. 407 

Sprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
D r . P o k o r n Mi r k o, zdravnik v 

Ljubljani in d r . B r a n d s t e 11 e r 
F r a n c, zdravnik-volpnter v Ljubljani, 
sta bila vpisana v imenik zdravniške 
zbornice za Dravsko banovino. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani. 

dne 14. januarja 1932. 

* 
II. No. 31.430/1. (08 

Razglas. 
Za delomržnež? in izkoriščevalce ob

činskih podpor se proglašajo sledeče 
osebe: 

Toplak Vincenc, roj. 18. jan. 1917., 
pristojen v občino Drstelji, srez Ptu j ; 
Bolkovič Blaž, pristojen v občino Ruc-
manci, srez Ptuj ; Kocijan Friderik, ro
jen 1901., pristojen v občino Partinje, 
srez Maribor, levi breg; Verle Štefan, 
roj. 15. decembra 1912., pristojen v ob
čino Luščika vas, srez Maribor, desni 
breg; Korženik Alojz, roj. 1902., pristo
jen v občino Studenec, srez Krško; Je-
rina Alojz, roj. 1. maja 1909., pristojen 
v občino Dol. Logatec, srez Logatec; 
Petrovčič Anton, roj. 15. junija 1897., 
pristojen v občino Dol. Logatec, srez 
Logatec; Lebeničnik Ferdinand, rojen 
1911., pristojen v občino Špitalič, srez 
Kamnik; Ilovar Martin roj. 12. novem
bra 1894., pristojen v občino Trebelje-
vo, srez Litija; Bogdanovič Marko iz 
Mirkovaca, srez Vinkovci; Boca Miloš 
iz Kuniće, občina Ogulin; Vujaklija Ili
ja iz Mirkovaca, srez Vinkovci; Marko-
vič Mato Gabrijel iz Bukovca, srez Zla
tar; Novak Ladislav, roj. 27. jun. 1883. 
v Varaždinu; Kolorević Ivan iz Starih 
Mikanovcev, srez Vinkovci; Medoč'Stje
pan, roj. 1898., iz Velike Pisanice, srez 
Bjelovar; Singer Vjekosläv, roj. 1904., 
iz Koprivnice; Panšič Metod, roj. 1911., 
iz Bosanske Kostajnice,.srez Slunj; Ga-
vrilović Petar, roj. 1908. v Gor. Vu jeo 
ki, občina Veliki Bastaji, srez Daruvar; 
Belčič Milka, roj. 4. julija 1897. v Mar-
tinskoj vesi, srez Sisak, vsi iz Savske 
banovine; Gutovski David, roj. 16. jan. 
1908., pristojen v občino Vojvoda Put
nik, sreska izpostava Doboj; Popovifi, 
Spaso iz Hrgara, občina9 Ripoč, srez Bi-
hač; Keranović Huse Osmanov iz Bela- , 
giča; Fetaković Ahmet Muratov iz Be-
leceva; Osmanović Serif Mujkić iz Had-
žiča, pristojen v občino Ključ, srez 
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Ključ; Hofman Nikola, star 59 let, pri
stojen v občino Kničanin, srez Veliki 
Bečkerek; Roknič Simo, pristojen v ob
čino Grabovci, srez Ruma; Brkojević 
Franov Karlo (Dragutin) iz občine Bar, 
srez Bar. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 13. januarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1273 13/31—3. 411 

Objava. 
Bratkovič Kazimir, notar v Ptuju, je 

10: decembra 1931. umrl. 
Posle izpraznjenega notarskega mesta 

vodi dr. Ivanšek Fran, notar v Rogatcu. 
Prcdsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 20. januarja 1932. 

* 
Preds. 1312 5/31—1. 412 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo gospoda Finka Franca, pro
fesorja na državni ženski učiteljski šoli 
v Mariboru, tolmačem za nemški in ita
lijanski jezik pri okrožnem sodišču v 
Mariboru. 
Predscdništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1932. 

L IV 10/31-5. 393 

Sklep. 
Okrajno sodišč© v Celju, odd. IV., 

sklene: Gdinšek Frame, rojen dne 14. 
januarja 1883. na Zg. Hudinji, pristojen 
v občino Gelje-okolica, zasebnik v Zg.' 
Hudinji št. 1, se radi duševne oslabelo
sti omejeno prekliče. 

Pomočnikom se imenuje Glinšek Ivan, 
posestnik v Zgornji Hudinji št. 14. 

Okrajno sodišče • Celju, odd. IV., 
dne 28. oktobra 1931. 

•{• 
A I 1051/31—3 317—3—3 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Zupane Zora roj. DomičaT iz Ljublja
ne, Pogačarjev trg 4 je umrla dne 8. de
cembra 1931. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo, svoje terjatve pri tem sodišču 
on* 25. februarja 1932 predp. ob 10. uri 
• sobi št. 84 ustno, ali pa do tega dne 
pismeno. Sioer ne bi imeli upniki, ki 
0140 zavarovani z zastavno pravico, ni-
^ye.nadaljnje pravice do te zapuščine, 
a * o bi zbog plačila napovedanih terja
tev posla. 
Okrajno sodišče v. Ljubljani, oddelek L, 

dne 8. januarja 1932. 

A 87/31-25. . 3 6 6 - 3 - 2 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Prah Jože, posestnik iz št. Jerneja 61, 
srez Krško, obč. št. Jernej, je dne 25. 
marca 1931. umrl. Poslednja volja se ni 
našla, pa ni veljavno napravljena. Zako
niti dediči, in sicer Jože Prah, Janez 
Prah, Anton Prah — oziroma v primeru, 
da je kateri od njih pred zapustnikom 
umrl (kakor se pravi glede Franceta 
Prah) — njih potomstvo, katerih biva
lišče sodišču ni znano, se pozavljejo, da 
se tekom enega leta od danes naprej 
zglase pri tem sodišču. Po preteku tega 
roka se bo obravnavala zapuščina z osta
limi dediči in z gospodom M. Belle, odv. 
pripravnikom v Kostanjevici, ki se je 
postavil za skrbnika za odsotne. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 13. januarja 1932, 
% 

C 5/32. 422 

Oklic. 
Tožeča stranka Splošna gospodarska 

zadruga v Sevnici je vložila proti tože
ni stranki Lipar Francu, posestniku na 
Potovcu radi 3000 Din tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na dan 3. februarja 1932 . ob devetih 
pred tem sodiščem v izbi štev. 1, raz-
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Trepečnik Bogo
mir iz Radeč za skrbnika, ki jo bo za
stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 19. januarja 1932. 

* 
C 9/32—2. 400 

Oklic. 
Tožeča stranka Arthur Rieter . Akt. 

Ges., Konstanz, po Tornagu Leonu, ad
vokatu v Ljubljani, je vložila proti" to
ženi stranki Güntherju Karlu, opekar
skemu mojstru, Dvorska vas, radi 403 
Din s prip. k opr. št. C 9/32—1 tožbo. 
Narok za ustno razpravo se je določil za 
5.februarja 1932. ob :% 10. uro pri tem 

, sodišču v sobi št. 26, 
Ker je bivališče tožene stranke ner 

znano, se postavlja g. dr. Dobravec Ivan, 
advokat v Radovljici, za skrbnika, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radovljici, odd. IL, 
dne 16. januarja 1932. 

* 
E V- 2399/31—15. . 399 

Oklic. 
Tanczig FJzi, zasebnici, pre-j v Mari

boru, Grajski trg št. 1, sedaj neznanega 
bivališča, ter Cundru Albinu, .prej na 
Glincah pri Ljubljani, sedaj neznanega 
bivališča, je vročiti v izvršilni stvari 
zahtevajoče stranke Obrtnega hranilne
ga in posojilnega društva na Bledu 
zoper zavezano stranko Arka Bogomira, 

bančnega uradnika v Ljubljani, sklep z 
dne 10. decembra 1931, opravilna šte
vilka E V 2399/31—10 . (dražbeni oklic 
Ln poziv k napovedi). 

Ker je bivališče Tanczjg Elze in Cim-
dra Albina neznano, s e ' postavlja-za 
skrbnika Benkovič Ivan, upokojeni sod
ni uradnik v Ljubljani, ki ju bo zastopal 
na njuno nevarnost in stroške, dokler 
se hé oglasita sama ali- ne imenujeta 
pooblaščenca. ' 

Okrajno sodišče .V, Ljubljani, odd. V., 
dne 19. januarja 1932. 

sk 
E 379/31-12. .'••••• i 405 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. januarja 1932. dopoldne pb 

pol devetih bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 4 dražba polovice nepremičnin; 
zemljiška knjiga 1., Sv., Miklavž, vi,. :št. 
103, 2. Jastrebu,., vi. št. 29, " 3. Ilovec, 

! vi. št. 8. . . . . . 
Cenilna vrednost: 1. Din 26.760—, 

2. Din 162.264—,-3. Din 86.198-75. 
Vrednost pritiklinè: ad 2. Din 14'0-9б, 

ad 3. Din 1.795. 
Najmanjši ponudek: 1. Din 17.840—, 

2. Din 108.176—, 3. Din 57.46599. 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem. пагокц pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle .'več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdiažitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. ' ". '""..'. 

Okrajno sodišče y Ormožu, odd. ÏI.j 
dne 28. decembra 1-931:. - . 

«1»., 

E 2 4 2 4 / 3 1 — 1 1 . . •;•'•- • • , g y g 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Škr-
binškove Marije, trgovke v -Celju, po 

dr. Vrečko Dragotinu, -odv.- v Celin;: bo 
dne 17. f e b r u a r j a 1 9-3 2: ob d e -
v e t i h pri tem sodišču, v sobi št. 4 na 
podstavi s tem odobrenih pogojev draž
ba sledečih nepremičnin: '.žehi-Hiška 
knjiga Tratna vi. št. 56: po A •(poloviti) 
a) poslopja; b) zemljišča (njive, trav
niki, gozdovi), c) pritikline. 

Cenilna vrednost ad a) 7375'— Din, 
ad b)-27.044 Din 15p,'ad e) 40C0-— Din, 
skupaj 38.419 Din 15 p. 

Najmanjši ponudek 38.000— Din. 
Vadij: 3842— Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga 

Tratna, vi. št. 56 spadajo- sledeče pri
tikline: 2 kravi, sadni mlin,- stiskalnica 
in nekaj gospodarskega orodja v cenilni 
vrednosti po У, .4000— Din.- Pod naj
manjšim ponudkom. se ne prodaja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 4. januarja Ì932. 

* 
E 2375/31—13."'- ; ••• •"•• - '• ' p ) 8 7 

Dražbeni oklic in poziv 
k napoyedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Sa
vinjske posojilnice v Žalcu, r. z. z n. z , 
zastopane po dr. Ë. Kalanu, odvetniku 
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v Celju, bo dne 17. f e b r u a r j a 1932. 
ob e n a j s t i h pri tem sodišču, v sobi 
šl. 4, na podstavi s tem odobrenih po-
gejev dražba sledečih nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zabukovca, vi. št. 49, 
h'ša št. 53 oenilna vrednost 10.000-— 
dinarjev, hlev 3000"— Din, svinjak 
750'— Din, zemljišče 13.949"— Din, pri-
tikline 818-— Din, skupaj 28.517-— Din, 
najmanjši ponudek: 28.517-— Din. 

Zemljiška knjiga Zabukovca vi. št. 435 
zavezančeva polovica zemljišča 9039'30 
Din skupaj 37.556-30 Din. 

Vadij znaša 3756'— Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Za

bukovca, vi. št. 49, spadajo sledeče pri-
tikline: 1 krava, 1 lesena preša, 3 sodi, 
1 voz, 1 kad, 1 potrt plug, 1 brana in 
več manjšega gospodarskega orodja v 
cenilni vrednosti 818"— Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodaja. 

Okrajno -sodišče v Celju, odd. III., 
dne 4. januarja 1932. 

E 534/31—16. 
* 
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Dražbenl oklic. 
Dne 18. f e b r u a r j a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Imeno, vi. št. 191 do Vi, 
zemljiška knjiga Verace, vi: št. 166 do Уг. 

Cenilna vrednost: Din 23.011-43. 
Vrednost pritikline: Din 400-—. 
Najmanjši ponudek: Din 15.341-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 18. januarja 1932. 

* 
E 426/31. 396 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. f e b г u a j a 19 3 2. ob p o 1-

e » a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6, dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Dobračeva, vi. št. 6. 

Cenilna vrednost: 105.150-— Din. 
Najmanjši ponudek: 70.100-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dr ž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
de*ki tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 14. januarja 1932. 

•{• 
E 1179/31—5. 423 

Dražbeni oklic. 
D n e 22. f e b r u a r j a 1932. ob d e 

v e t i h d o p o l d n e bo pri podpisanem 
sodišču y sobi št. 19 dražba nepremič

nin, zemljiška knjiga k. o. Melinci, vi. 
št. 414. 

Cenilna vrednost: 1.000-—Din. 
Najmanjši ponudek: 666-— Din. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
dne 19. januarja 1932. 

E 427/31. 395 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. f e b r u a r j a 1 9 3 2. o b 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6, dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Opale, vi. št. 9. 

Cenilna vrednost: 47.090'— Din. 
Vrednost pritikline: 4790'— Din. 
Najmanjši ponudek: 31.394-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 14. januarja 1932. 

E 526/31—7. 424 

Dražbeni oklic. 
D n e 24. f e b r u a r j a 1932. ob d e 

v e t i h d o p o l d n e bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 19 dražba nepremič
nin, zemljiška knjiga Dvor, polovica 
vi. št. 204. 

Cenilna vrednost: 2.624-15 Din. 
Vrednost pritikline: 35-— Din. 
Najmanjši ponudek: 1773'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje p. Jelšah, 
dne 8. januarja 1932. 

E 522/31-6. 380 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. f e b r u a r j a 1 9 3 2. do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 2 dražba nepre
mičnin: zidana z opeko krita hiša, zi
dan s slamo krit hlev, kozolec, lesen s 
slamo krit svinjak, vrt, 35 zemljiških 
parcel kakor njiv, travnikov, pašnikov 
in gozdov, solastninska pravica do 1/2 4 

pri vložku št. 50 k. o. Studenec; zemlji
ška knjiga k. o. Studenec vi. št. 179 in 
874 lesen s slamo krit hram in pušča. 

Cenilna vrednost: Dim 75.843-30. 

, Vrednost pritikline: Din 1300'—. 
Najmanjši ponudek: Din 50.600'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri druž
benem naroku pred -metkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 13. januarja 1932. 

•i» 

E 296/31—7. 417 ' 

Dražbeni oklic. 
D n e 29. f e b r u a r j a 1932. ob de

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 2 dražba nepremičnin. Zemlji
ška knjiga Dvorska vas, vi. št. 529. 

Cenilna vrednost: 6.130 Din. 
Najmanjši ponudek: 4.090 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Velike Lašče, 
dne 18. januarja 1932. 

A 
E IX 2534/31-12. ' 425 

Dražbeni oklic. 
D n e 2. m a r c a 1932. ob d e s e t i h 

d o p o l d n e bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 11. dražba nepremičnin, zem
ljiška knjiga Gorica, vi. št. 57, 55, 294. 

Cenilna vrednost: 71.672 Din 80 p. 
Vrednost pritikline: 3.850 Din. 
Najmanjši ponudek: 47.781-86 Din. 
Pravice, ki „i ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki\ je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na urfldnj 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 4. januarja 1932. 

E IV 1450/31—6. 127 

Dražbeni oklic. 
D n e 2. m a r c a 1932. ob e n a j s t i h 

d o p o l d n e bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 27 dražba nepremičnin, zem
ljiška knjiga Grajska vrata, vi. št. 28. 

Cenilna vrednost: 31.906-90 Din. 
Najmanjši ponudek: 15.953-45 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 12. januarja 1932. 

à 
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Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

i' i r m a : 
77. Sedež: Konjice. 

Dan vpisa: 13. januarja 1932. 
Besedilo: Alpha, industrija čevljev, 

družba z omejeno zavezo v Konjicah, ali 
nemško: Alpha, Schuhindustrie, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung in 
Konjice. 

Družbena pogodba sklenila se je v 
obliki notarskega zapisa dne 5. janu
arja 1932. 

Glasom odstavka 4. je namen družbe 
ali predmet njenega podjetja tovarniško 
izdelovanje čevljev za dom in drugih 
vrst čevljev ter drugega v to stroko spa
daj očega blaga, trgovina s takimi iz
delki, udeležba na podjetjih take in 
enake vrsle in pridobivanje takih pod
jetij. 

Glasom § 1. družbene pogodbe je 
družba ustanovljena na nedoločen čas. 

Osnovna glavnica znaša 375.000 Din 
ter je ista v celoti plačana v gotovini. 

Poslovodje so: 
Laurich Alfred, industrialec v Konji

cah; Tatscher Nikolaus, trgovec v Ko
njicah in Wagner Fritz, Prokurist tvrdke 

•L. Laurich v Konjicah. 
Družbo zastopata in podpisujeta druž

beno tvrdko po dva poslovodji kolek
tivno, ali pa en poslovodja in en Pro
kurist kolektivno. 

J Ipie družbene firme se izvrši na ta 
D« r, da k natisnjenemu ali po komur-
Ikol pisanem besedilu firme pristavita 
idva poslovodji svoj podpis, in sicer če 
so le prokuristi, s kakim prokuro ozna
čujoči m dostavkom. 

Okrožno sodišče Celje, odd. I., 
dne 13. januarja 1932. 

Firm. 2/32 — Rg C II 64/2. 

Konkurzni razglasi 
S 3/32—1. 
78. 
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Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Živic 

Ivana, stavbenika v Mariboru, Gospo-
svetska (prej Vrbanova) ulica štev. 28 
registrovanega pod firmo Živec Ivan v 
Mariboru. 

Konkurzni sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v-Mariboru. -

Upravnik mase; Dr. Mühleisen Lo
thar, advokat v Mariboru. 

Prvi zbor i upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 84 d n e 28. j a n u a r 
ja 1932. ob d e s e t i h . 

Oglasitveni rok do 29. februarja 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 10. marca 1932. ob 10. uri, 
soba št. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. januarja 1932. 

S 2/32—Z. 
79. 

* 
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Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Roje 

Josipa in Roje Ivanke, mehanik in trgo

vina s kolesi in šivalnimi stroji, Celje, 
Prešernova ulica št. 16. 

Konkurzni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip, sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Konkurzni upravitelj: dr. Karlovšek 
Josip, odv. v Celju. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču soba štev. 2 d n e 6. f e b r u a r 
ja 1932. ob d e v e t i h d o p o l d n e . 

Oglasitveni rok do 2. marca 1932. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 12. marca 1932. ob 10. uri. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 20. januarja 1932. 

* 
429 S 1/32-Z. 

80. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini tvrd

ke Vučko in drug, manufakturna trgo
vina v Celju, Kralja Petra c, registri
rana pod Reg A III 122. 

Konkurzni sodnik: dr. Dolničar Josip, 
sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Konkurzni upravitelj: dr. Hrašovec 
Juro, odv. v Celju. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču soba štev. 2 d n e 6. f e b r u a r 
ja 1932. ob pol d e v e t i h d o p o l 
dne . 

Oglasityeni rok do 2. marca 1932. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 12. marca 1932. ob 8-30 uri. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 20. januarja 1932. 
•je 

Sa 2/32—2. 431 
81. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Šuman Maks, trgovec 
z lesom in posestnik v Radehovi št. 1. 

Porav-ilni sodnik: dr. Ilaunig Ožbolt, 
starešina okrajnega sodišča pfi Sv. Le
nartu v Slov. gor. 

Poravnalni upravnik: dr. Šket Ivan, 
odvetnik pri Sv. Lenartu v Slov. Goricah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 25. februarja 
1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 20. februarja 1932. 
pri okrajnem sodišču pri Sv. Lenartu v 
Slov. Gor. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I . , ' 
dne 18. januarja 1932. 

•j» 
Sa 32/31—87. 430 
82. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Šoštarič Ivanom, tr

govcem v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. 12, registrovanem pod firmo J. N.. Šo
štarič v Mariboru in njegovimi upniki 
pri poravnalnem naroku dne 3. decem
bra 1931. sklenjena prisilna poravnava 
se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 10 enakih mesečnih 
obrokih, od kojih zapade prvi obrok v 
plačilo 2 meseca po sprejetju poravnave 
(3. decembra 1931). 

Kot porokinja in plačnica je pristo
pila dolžnikova žena Elza Šoštarič. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. januarja 1932. 

Sa 33/31—81. 
83. 

* 

Sklep. 
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Dolžnik Živic Ivan, stavbenik v Mari-' 
boru, registrovan podv firmo Živic Ivan 
v Mariboru, Vrbanova ul. št. 28. 

Ker se pri poravnalnem naroku dne 
4. januarja t. 1. ni dosegla večina, po
trebna za sprejem poravnave, se porav
nalno postopanje v smislu § 56. zak. 
o prisilni poravnavi izven konkurza 
u s t a v i . 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 7. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 863/1. 

Razglas. 
420 

V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb (Službeni list kraljev
ske banske uprave Dravske banovine 
štev. 28/125 od 6. februarja 1930.) se 
razglaša, da je glasom sodbe okrožnega 
sodišča v Mariboru z dne 26. avgusta 
1931. prepovedano Kacu Juriju, posest
niku, rojenemu 21. aprila 1889. v Ci
gančili, srez Maribor, levi breg, Drav
ska banovina, stanujočemu na Belem 
bregu, občina Selnica ob Muri, zahajati 
v krčme za dobo enega leta, to je od 
3. maja. 1932. do 3. maja 1933. 

Po § 268. kazenskega zakona se kaz
nuje vsakdo, ki ve za razglašeno pre
poved iz § 55. kazenskega zakona pa 
vendarle postreže taki osebi z opoji-
lom. 

Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg, 
dne 15. januarja 1932. 

* 
T. No. 50/3—F. 

Razglas 
401 

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
za državne ceste v območju tehničnega 
razdelka sreskega načelstva v Kranju. 

V smislu odloka kr. banske upravo 
v Ljubljani z dne 16. januarja 1932. 
V. No. 336/1, razpisuje tehnični razde 
lek v Kranju na podstavi čl. 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in njegovih izprememb, 
odnosno pravilnika, natisnjenega v 
»Službenih novinah« z dne 16. februarja 
1922. in pravilnika, natisnjenega v »Služ
benih novinah« z dne 25. novembra 
1921. prvo .ustno licitacijo za - dobavo 
gramoza, in sicer za te-le proge: 

Državna cesta št. 2. 

1. Za -r , • -.:- 634-— do 642-— iz ka
men- a pri Koritu in Hočevarjeva 
j " : : . - uiù m» v proračunjenein znesku 
40.500--? Din; 

2. za progo km 642-— do 651-5 iz ka
menoloma Savski, prod, Polica in Bi-
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strica 1198 m* v proračun jenem znesku 
59.900-— Din; 

3. za ргоро km 651'5 do 663-5 iz gra
moznic: Bistriški prod, Gobovcc, "Po
savo, Martinski klane in P^ovnica 
940 m3 v proračunjenem znesku 47.000 
dinarjev; 

4. za progo km 663-5 do 686 5 iz gra
moznic: Bjegunščica pod Brunkom, Sav
ski prod pri Javorniku, Savi in Hrušici 
1070 m3 v proračunjenem znesku 62.150 
dinarjev; 

5. za progo km 686'5 do 709'909 iz 
gramoznic: Savski prod, Dovje, Mojstra
na, Belca, Klane, Hladmkov potok na 
Martinku in Podkorenu 700 ma v pro
računjenem znesku 35.000*— Din. 

Državna cesta št. 51. 
1. Za progo km 0'0 do 5*— iz gramoz

nice Bistriški prod 360 m8 v proračunje
nem znesku 18.000-— Din; 

2. za progo km 5'— do 11-25 iz kame
noloma Prapreče 640 m' v proračun je
nem znesku 35.200-— Din; 

3. za progo km 11-25 do 21-920 iz ka-
menolomov: Mozirjevc, Balant, Lajbno 
korito, Suhi plaz, Zelenica in Ljubeljski 
vrrh 380 m3 v proračunjenem znesku 
19.760'— Din. 

Pojasnila glede dražbenih in dobav
nih pogojev dobivajo interesentje v 
uradnih urah v pisarni tehničnega raz
delka v Kranju. 

Dobava se mora brezpogojno izvršiti 
do 30. septembra 1932. Tehnični razde
lek si pridržuje pravico razpisano mno
žino gramoza zvišati ali skrčiti, oziroma 
dobavo sploh ukiniti. Licitacija se bo 
vršila v pisarni tehničnega razdelka za 
vsako zgoraj navedeno progo posebe, in 
sicer: 

v ponedeljek dne 22. februarja 1932. 
s pričetkom ob 149. uri za prvo progo 
ter v polurnih intervalih za ostale proge 
v zgoraj navedenem redu. 

Ponudniki ali njih pooblaščenci in na
mestniki, ki morajo prinesti pismeno 
pooblastilo, morajo priti k licitaciji toč
no ob določenem času, ker se po začetku 
licitacije novi ponudniki ne bodo pri
pustili k .licitaciji. 

Vsak ponudnik, oziroma njegov na
mestnik mora podpisati pri licitaciji 
izjavo, da so mu znani vsi dražbeni in 
dobavni pogoji in da nanje v celoti pri
staja. Kavcijo ni potrebno v smislu od
loka bivše gradbene direkcije z dne 
12. marca 1928., št. 1812, vložiti, ker se 
bo pri odplačilu na račun zaslužka od
tegnila 10% varščina, ki se dobavitelju 
izplača šele po uspeli kolavdaciji. 

Nadalje je predložiti s kolkom 20/— 
Din opremljeno potrdilo pristojnega 
davčnega urada, da je ponudnik plačal 
vse davke. 

Državnocestna uprava si pridržuje 
pravico, oddati dobavo gramoza brez 
ozira na višino ponujenih svot. Vsak 
ponudnik mora ostati v besedi 60 dni 
po izvršeni dražbi. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Kranju, dne 18. januarja 19S2. 

* 

T. No. 26/2—1932. 416 

Razglas 
o prvi listni licitaciji za dobavo gramoza 
na progi km 43-32—110 državne ceste 

štev. 50. 
Po nalogu kraljevske banske uprave 

Dravske banovine v Ljubljani z dne 
16. januarja 1932., V. No. 336/1, raz
pisuje sresko načelstvo v Celju na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o državnem 
računovodstvu z dne 6. marca 1910., 

njegovih izprememb oz. dopolnitev, ob
javljenih v »Službenih novinah« z dne 
16. februarja 1922., in pravilnika objav
ljenega v »Službenih novinah« z dne 
25. novembra 1921., prvo javno ustno 
licitacijo za dobavo gramoza na nastop
nih progah državne ceste štev. 50: 

km 43-32—49 250 nv1 za proračunjeni 
znesek 31.500"— Din; kavcija znaša 
4.000-— Din; 

km 49—57 685 m-1 za proračunjeni 
znesek 84.940-— Din; kavcija znaša 
9.000-— Din; 

km 57—61 400 m5 za proračunjeni 
znesek 46.000-— Din; kavcija znaša 
5.000-— Din; 

km 61—72 915 m3 za proračunjeni 
znesek 100.650-— Din; kavcija znaša 
11.000-— Din; 

km 72—78 450 m3 za proračunjeni 
znesek 38.250-— Din; kavcija znaša 
4.000'— Din; 

km 78—81 330 m3 za proračunjeni 
znesek' 29.700-— Din; kavcija znaša 
3.000-— Din; 

km 81—84 330 m8 za proračunjeni 
znesek 34.320-— Din; kavcija znaša 
4.000-— Din; 

km 84—90 345 m3 za proračunjeni 
znesek 32.430-— Din; kavcija znaša 
4.000-— Din; 

km 90—97 385 m3 za proračunjeni 
znesek 36.190— Din; kavcija znaša 
4.000-— Din; 

km 97—101 300 m» za proračunjeni 
znesek 28.500— Din; kavcija znaša 
3.000-— Din; 

km 101—105 270 m' za proračunje
ni znesek 25.650-— Din; kavcija znaša 
3.000-— Din; 

km 105—110 290 m3 za proračunje
ni znesek 31.900-— Din; kavcija znaša 
4.000 Din. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka sreskega načelstva v 
Celju za vsako navedeno progo posebej, 
in sicer: . • 

V petek dne 26. februarja 1932. 
ob 10. uri za progo km 43-32—49; 
ob 10. uri 20 min. za progo km 49—57; 
ob 10. uri 40 min. za progo km 57—61; 
ob 11. uri za progo km 61—72; 
ob 11. uri. 20 min. za progo km 72—78; 
ob 11. uri 40 min. za progo km 78—81. 

V soboto dne 27. februarja 1932. 
ob 10. uri za progo km 81—84; 
ob 10. uri 20 min. za progo km 84—90; 
ob 10. uri 40 min. za progo km 90—97; 
ob 11. uri za progo km 97—101; 
ob 11. uri 20 min. za progo km 101—105; 
ob 11. uri 40 min. za progo km 105—110. 

Pojasnila o dražbenih in dobavnih po
gojih dobijo interesenti v uradnih urah 
v pisarni tehničnega razdelka sreskega 
načelstva v Celju, 

Vsak ponudnik mora pred licitacijo 
podpisati izjavo, da pristaja na vse 
dražbene in dobavne pogoje in mora 
predlo/iti predsedniku dražbene komi
sije potrdilo pristojne davčne uprave o 
plačanih davkih v tekočem trimesečju 
ter priznanico o vloženi kavciji, koje vi
šina je zgoraj navedena in katera se 
mora vložiti do 26. februarja 1932. pri 
davčni upravi v Celju. 

Kavcija obstoji iz gotovine, iz držav
nih, oz. od države garantiranih obvez
nic, ali iz garancijskih pisem denarnih 
zavodov, izdanih v smislu čl 86. zakona 
o državnem računovodstvu in registri
ranih v smislu čl. 24. pravilnika za iz
vrševanje odredb iz oddelka »B. Pogod
be in nabave«. 

Poleg tega morajo ponudniki pred
ložiti izpričevalo »Zavoda za preizkuš
njo gradbenega materiala pri ministr
stvu za gradbe« ali »Instituta tehnične 
mehanike univerze« o preizkušnji kam
na, kojega dobavo ponujajo. 

Dobava gramoza mora biti izvršena 
brezpogojno do 30. septembra 1932. 

/ Državno-cestna uprava si pridržuje 
pravico oddati dobavo brez ozira na vi
šino ponujenih enotnih cen in si pri
držuje pravico dobavo poljubno zvišati, 
znižati ali sploh ukiniti. 

Vsak ponudnik mora ostati y besedi 
60 dni po izvršeni dražbi. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 20. januarja 1932. 

Štev. 1/32. 
* 

Objava. 
397 

Advokatska komora v Ljubljani objav
lja z ozirom na določbo §-a 42. Poslov
nega redac imenik advokatov s sede
žem na teritoriju Dravske banovine po 
stanju dne 31. decembra 1931. 

Brežice: 
Dr. Drnovšek Janko 
dr. Megušar Anton 
dr. Rosina Gustav 
dr. Zdolšek Josip 

Celje: 
Dr. Božič Anton, Prešernova ulica 15 

Erhartič Ivan, Cankarjeva cesta 7 
dr. Goričan Alojz, Ljubljanska cesta 1 
dr. Hodžar Jakob, Vodnikova ulica 2 
dr. Hrašovec Juro, Za Kresijo 6 
dr. Hrašovec Milko, Za Kresijo 6 
dir. Kalan Ernest, Kralja Petra cesta 4 
dr. Karlovšek Josip, Prešernova ul. -19 
dir. Kerechbaumer Rajnhold, Glavni 

trg 9 
dr. Laznik Karol, Prešernova ulica 3 
dr. Mikuletič Fortunat, Dečkov trg 
dr. Ogrizek Anton, Cankai-jeva cesta 4 
dr. Orožen Milan, Kralja Petra cesta' 9 
dr. Pintar Rihard, Kocenóva ulica 2 
dr. Rajh Štefan, Razlagova ulica 3 
dT. Rakun Alojzij, Aleksandrova c. 4 
dr. Riebl Walter, Prešernovia ulica, o 
dr. Semée Gvidon, Kralja Petra' č. 16 
dr. Skoberne Georg, Glavni trg 1 . 
dr. Stanonik Ivan, Vodnikova ììlica 2 
dr. Voršič Vekoslav, Dečkov tr« % 
dr. Vrečko Dragotin, Samostanska ш. 8 
dr. Zangger Friderik, Aleksandrova 

cesta i 



Št. e. Stran 31. 

Cerknica pri Rakeku: 
Dr. Kraševec Ciril 

Črnomelj: 
Dr. Malnerič Ignacij 
dr. Tusulin Rasto 

Dolnja Lendava: 
Dr. Cerne Ferdo 
dr. Pikuš Janko 
dr. Strasser Herman I 

Gornji grad: 
Dr. Rosina Ernest 

Sbrizàj Teodor 

Gornja Radgona: 
Dr. Boezio Lenart 
dr. Sabec Kar] 

Jesenice: 
Dr. Stanovnik Ales 
dr. Štempihar Ivon 
dr. Vovk Janko 

Kamnik: 
Dr. Janežič Konrad 
dr. Potoikar Ivo 
dr. Trampuž Fran 
dr. Žvokelj Dominik 

Konjice: 
Dr. Lederer Robert 
dr. Macarol Franjo 
dr. Mejak Ervin 
dr. Prus Anton 
dr. Rudolf Ivan 

Kočevje: 
Dr. Arko Hans 
dr. Lavrič Janko 
dr. Rom Rjhard 
dr. Sajovic Ivan 
dr. Siegmund Ferdinand 

Kozje: 
Dr. Kloar Franc 
dr. Skrinjar Dragotin 

Kranj: 
Dr. Jane Igo 
dr. Kimovec Ivan 
dr. Sajovic Stanko 
dr. Sabothy Beno 
dr. Šilar Igo 
dr. Zenko France 

Krško: 
Dr. Borštnik Vladimir 
dr. Dobovišek Rudolf 
dr. Mencinger Janko 

Laško: 
Dr. Drnovšek Dominik 
dr. Flego Josip 
dir. Roš Fran ^ 
»Sv. Lenart v Slovenskih goricah: 
T>r. Gorišek Milan 
dr. Sket Ivan 

Šali Andrej 

Litija: 
Dr. Mazek Ivan 
dr. Šlibar Ivan 

-. dr. Wurabach. Artur 
Ljubljana: 

Dr. Adlešič Juro, Tavčarjeva ulica 15 
dr. Andrejčič Anton, Gledališka ul. 4 
dr. Ažman Josip, Dunajska cesta 6 
dr. BenkoviČ Ivo, Aleksandrova c. 2 
dr. Brejc Janko, Kralja.Petra trg 3 
dr. Breocè Ljudevit, Masarykova e. 12 

dr. Cepuder Josip, Pražakova ulica 8 
dr. Fettich Oton, Dalmatinova ulica 7 
dr. Frlau Franc, Miklošičeva cesta 4 
dr. Furlan Boris, Beethovnova ulica 6 
dr. Goljar Srečko, Prešernova ulica 6 
dr. Grablovjc Josip, Dalmatinova ul. 3 
dr. Gruden Igo, Miklošičeva cesta 18 
dr. Hacin Josip, Beethovnova ulica 13 
dr. Jaške Josip, Miklošičeva cesta 18 
dr. Jelenec Ceiestin, Frančiškanska 

ulica 10 
dr. Kandare Albin, Dalmatinova 

ulica 10/1. 
dr. Kandare Fran, Kralja Petra trg 2 
dr. Klepec Josip, Janez Trdinova ul. 8 
dr. Knaflič Vladimir, Šeleuburgova 

ulica 6 
dr. Kobal Alojzij, Dunajska cesta 1 a 
dr. Korun Milan, Frančiškanska ul. 10 
dr. Kreč Vladimir, Tavčarjeva ulica 1 
dr. Krek Miha, Miklošičeva cesta 21 
dr. Krejči Viljem, VVolfova ulica 5 
dr. Krivic Rudolf, Dunajska cesta 6 
dr. Krapež Josip, Tavčarjeva ulica 11 
dr. Kuhelj Kari, Dunajska cesta 6 
dr. Lapajne Stanislav, Aleksandrova 

cesta 2 
dr. Lenie/. Milan, Cankarjevo na

brežje 1 
dr. Lovrenčič Ivan, Tavčarjeva ulica 12 
dr. Lokar France, Miklošičeva cesta 18 
dr. Lulik Ivo, Pražakova ulica 8 
dr. Luckmann Friderik, Erjavčeva c. 2 
dr. Majaron Ferdinand, Miklošičeva 

cesta 18 
Mejač Anton, Tavčarjeva ulica 11 

dr. Mohorič Jakob, Miklošičeva c. 10 
Milčinski Fran, VVolfova ulica 5 

dr. Modic Ivan, Tavčarjeva ulica б 
dr. Mojzer Anton, Masarykova c. .14/11. 
dr. Moro Viktor, Gosposvetska c. 2 
dr. Natlačen Marko, Miklošičeva c. 8 
dr. Novak Fran, Dunajska cesta la/II . 
dr. Novak Janže, Tavčarjeva ulica 3 
dr. Oblak Josip C, Dalmatinova ul. 15 
dr. Papež Oton, Dunajska cesta 1 a 
dr. Pegan Vladislav, Miklošičeva c. 6 
dr. Peršin Aleš, Dalmatinova ulica 3 
dr. Pire Makso, Cigaletova ulica 1 
dr. Poček Fran, Sv. Petra cesta 26 
dr. Poje Franc, Frančiškanska ulica 10 
dr. Puc Dinko, Aleksandrova cesta 5 
dr. Ravnihar Vladimir, Tavčarjeva 

ulica 9 
dr. Ražem Joahim, Tavčarjeva ulica 6 
dr. Sajovic Josip st., Gosposka ulica 3 i 
dr. Sajovic Josip ml., Beethovnova 

ulica 13 
dr. Smole Albin, Dalmatinova ulica б 
dr. Stare Egon, Knafljeva ulica 10 
dr. Stare Emil, Pražakova ulica 15 
dr. Stanovnik Ivan, Miklošičeva c. 7 
dr. Suyer Albin, Resljeva cesta 11 
dr. Šubic Milan, Tavčarjeva ulica 13 
dr. švigelj Anton, Dalmatinova ul. 11 
dr. Schley Franc, Dunajska cesta 6 
dr Tavčar Ivan, Tavčarjeva ulica 2 
dr. Tekavčič Fran, Kralja Petra trg 8 
dr. Tominšek Fran, Tavčarjeva ulica 8 
dr. Tominšek Stanko, Kraija Petra 

trg 2 
dr. Tomšič Josip A., Tavčarjeva ul. 13 

Tornago Leon, Kralja Petra trg 2 
dr. Treo Dragotin, Dunajska cesta 1 a 
dr. Treo Luce, Dunajska cesta 29 
dr. Turna Henrik, Miklošičeva cesta 13 
dr. Urbane Anton, Tavčarjeva ulica 1 

V 

dr. Vovk Viktor, Tavčarjeva ulica 1 
dr. Vodušek Božidar, Tavčarjeva ul. 10 
dr. Vodušek Konrad, Tavčarjeva ul. 10 
dr. Vrtačnik Alojzij, Šelenburgova 

ulica 7 
dr. Zupane Fran, Knafljeva ulica 2 
dr. Žirovnik Janko, Knafljeva ulica 2 
dr. Žitko Stanislav, Miklošičeva cesta 8 
dr. Žužek Bogdan, Miklošičeva c, 28 

Ljutomer; 
Dr. Stanjko Marko 
dT. Salberger Adolf 

Žmavc Josip 

Marenberg: 
Dr. Winterhalter Ivan 

Maribor: 
Dr. Bergoč Joško, Wildenrainerjeva 

ulica 6 
dr. Blanke Oton, Aleksandrova c. 14 
dr. Boštjančič Leopold, Aleksandrova 

cesta 36 
dr. Bučar Eduard, Aleksandrova c. 12 
dr. Brandstetter Franc, Aleksandrova 

cesta 14 
dr. Faninger Rihard, Sodna ulica 14 

Farkaš Franjo, Gospojna ul. 9/II. 
dr. Fornazarič Slavko, Sodna ulica 14 
dr. Gozani Leon, Aleksandrova c. 12 
dr. Hojnik Fran, Aleksandrova c. 22 
dr. Irgolič Fran, Aleksandrova c. 48 
dr. Jan Juro, Sodna ulica 16 
dr. Ju van Alojzij, Aleksandrova c. 18 
dr. Kieser Kari, Aleksandrova cesta 14 
dr. Koderman Kari, Aleksandrova 

cesta 12 
dr. Komavli Danilo, Prešernova ul. 2 
dr. Kumbatovič Filip, Kralja Petra 

trg 1 
dr. Kukovec Vekoslav, Aleksandrova 

cesta 19 
dr. Kupnik Edmund, Sodna ulica 14 
dr. Lašič Ferdo, Marijina ulica 10 
dr. Leskovar Josip, Sodna ulica 16 
dr. Lipoid Franjo, Cankarjeva ulica 1 
dr. Mühleisen Lotar, Sodna ulica 14 
dr. Müller Fero, Aleksandrova cesta 11 
dr. Mulej Anton, Aleksandrova c 11 
dr. Novak Josip, Vetrinjska ulica 11 
dr. Pernat Tone, Aleksandrova c. 14 
dr. Rapoc Josip, Aleksandrova c. 24 
dr. Rapotec Vinko, Aleksandrova c. 16 
dr. Ravnik Rudolf, Sodna ulica 14 

Ravnikar Aleksander, Aleksandro
va cesta 12 

dr. Reisman Avguštin, Aleksandrova 
cesta 16 

dr. Rosina Igor, Aleksandrova c. 16 
dr. Slokar Kari, Aleksandrova r. 12 
dr. Stajnko Mihael, Sodna ulica 2 
dr. Štor Stanko, Slovenska ulica 11 
dr. Škapin Kari, Aleksandrova c. 12 
dr. Šnuderl Makso, Aleksandrova c. 28 
dr. Tomšič Fran, Aleksandrova c. 19 
dr. Vauhnik Miloš, Aleksandrova c. 22 
dir. Veble Andrej, Aleksandrova c. 6 

Metlika: 
Pretnar Slavko, 

dr. Šturm Kari 

Murska Sobota: 
Dr. Fleck Friderik 

Koder Fran 
dr. Pinter Miklos 
dr. Somen Lajoe 
dr. Škerlak Vladimir 



Stran 32. 
Št. 6. 

dr. Vadnal Ljudevit 
dr,ya!yi Aleksandei 
dr.-Vesnik Slavko 

Novo mesto: 
Dr. Cesnik Ivo 
dr. Furlan Anton 

Garzarolli Franc 
dr. Olobevnik 'Josip 
dr. Gros Davorin 
dr. Ivanetjč Franjo 
dr. Rezek Josip 
dr.V.ašic' Ivan • 
dr Zupančič Adrijan 

Ormož: 
I>r. Ban Adam 
dr. Lovrenc Franjo 

Prevalje: 
Dr. SJefanovič Emil 

Ptuj: 
Dr.Fermevc Ivan 
dr. Fichtenau Sikst 
dr. Horvat Anton 
dr. Remec Alojzij 
dr. Senčar Matej-
dr. Šalamun Franjo 
dr. Schneditz Ivan 
dr. Visenjak Alojzij 

Radovljica: 
Dr. Dobravec Ivan. 

Kobler Fran 
. 'itrištof Vladimir" ' ' 

dr. Triller Mirko 

Rogatec: 
Dr. Leskovec Janko 

Sevnica: 
Dr. Jesenko Rok 
dr. Klemenčič Alojzij 

Šlovenjgradec: 
Dr. Bratkovič Alojzij 
dr. Lavrič Josip 
dr. Schreiner Hinko 

.: Slovenska Bistrica: * 
Dr. Lemež Urban 
dr. Pučnik Josip 
dr. Sehaubach Boštjan • • 

Škof ja Lolcà: 
Dr. Ahazhizh Viktor 
dr Jarc France 

бтагјс pri Jelšah:. 
Dr. Hrašpvec Šandor 
dr. Rüpnik Srečko ; •*' 

Šoštanj: 
Dr. Mayer Franc 
dr. Terčič Franc 

Vransko, srez Celje: 
Dr. Gođnlc 'Josip ' ' ' 

Višnja gora; 
Dr. Tominšek Gojmir 
V Ljubljani, dne. 1. januarja 1932. 

Za odbor Advokatske komore-v. 
Ljubljani: 

Dr. Žirovnik Janko, 1. 
predsednik. 

* 

Razglas. 
252—3—2 

o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
oddajo adaptacijskih del v bolnici'za 

duševne bolezni v Ljubljani. 

Uprava bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani razpisuje v skrajšanem roku 
po naročilu kr. banske uprave v Ljub
ljani V. No. 4653/2 z dne 3. novembra 
1931. in na podstavi čl. 86. do 98. zako
na o drž. računovodstvu z dne 6. marca 
1910. in njegovih sprememb, odnosno 
popolnitev za prevzem in izvršitev spo
daj navedenih adaptacijskih del v bol
nici za duševne bolezni v Ljubljani. 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 15. februarja 1932. ob 11. uri 
dopoldne v prostorih bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani, Poljanski nasip 
štev. 52. 

Proračuni so interesentom na razpo
lago med uradnimi urami pri upravi 
imenovane bolnice. Ponudbe je vložiti 
v obliki enotnega popusta v odstotkih 
(tudi z besedami) za celotne uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za posamezne vrste del: 

1. zidarska dela Din 142.501; kavcija 
Din 15.000, 

2. kleparska dela 24.156-85; kavcija 
Din 3000. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100 in vsa
ka priloga s kolkom za 2 Din, morajo iz
ročiti ponudniki ali njih pooblaščenci na 
dan licitacije v zapečatenem zavitku z 
zunanjo označbo sPonudba za adaptacij
ska dela v bolnici za duševne bolezni v 
Ljubljani od ponudnika N. N.« neposred
no v roke predsednika licitacijske komi
sije med 10. in 11. uro dopoldne. Po po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej
mejo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in da 
jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne bodo upošteva
le. Vsak .ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za naše državlja
ne 10 %, za tuje pa 20 % od skupnih 
ali posameznih proračunskih vsot ter'se 
mora zaokrožiti navzgor za cele tisoča
ke, kakor je spredaj navedeno. Kavcjia 
se mora položiti najkesneje na dan li
citacije do 10. ure dopoludne pri blagaj
ni uprave 'bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani bodisi v gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka >B- pogodbe in nabave«. O polo
ženi kavciji prejme ponudnik blagajni
ško položnico. To položnico, nadalje po
trdilo davčne uiprave o poravnavi vseh 

I davčnih plačil za tekoče četrtletje, odo

brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
ponudnik udeleževati javnih licitacij, in 
potrdilo pristojne zbornice za trgovino, 
obrt in industrijo o sposobnosti je ob-

.enem z vročitvijo ponudbe predložiti od
prte predsedniku licitacijske komisije. 
Pooblaščenci morajo predložiti tudi po
oblastilo, da smejo zastopati svojo fir
mo pri licitaciji. Kraljevska banska 
uprava si izrecno pridržuje pravico, od
dati razpisana dela, ne oziraje se na vi
šino ponuđene vsote ali tudi vse jionud-
be odkloniti brez kake obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 

Štev. 1659/31 bolnice za duševne bo
lezni v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 16. januarja 1932. 

Razne objave 

Poziv upnikom. 
432 

Mlekarska zadruga Sv. Lovrenc na 
Dravskem polju, r. z. z o. z., je prešla v 
likvidacijo. Upniki se pozivljejo, da pri
javijo svoje event, terjatve do 29. febru
arja 1932. pri likvidatorjih zadruge. 

Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 
dne 21. januarja 1932 

Mlekarska zadruga 
Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 

reg. za dr. z omejeno zavezo v likvidaciji. 
Fr. Spindlcr, Matevž Predikaka, 

likvidatorja. 

* 

Poziv upnikom. 
Jonke Franc senijor, družba z o. z. v 

Oplotnici, je stopila na svojem občnem 
zboru dne 22/ decembra 1931. v likvi
dacijo in vabi svoje upnike, da prijavijo 
najkesneje do 15. marca 1932. likvida
torjem družbe svoje terjatve. .' 

Oplolnica, 20. januarja 1932. 
Za likvidatorja: 

Jonke Franc jun. s. r. 
* 

418 
Objava. 

Športni klub Gorje se je razpustil, 
ker ni ime] pogojev za obstoj. 

Zg. Gorje, 17. januarja 1932. 

Za bivši Športni klub 
Franc Poklukar, biv. tajnik. 

419 
* 

Objava. 
363— 3—ž 

Izgubila so je legitimacija za 50 odst. 
vožnjo po železnici, izdana od direkcije 
Drž. železnic v Ljubljani dne 1. januar
ja 1932., štev. 182.750, glaseča se na ime 
Čuješ Jakob, p. pregi, f. -k., in se pro
glaša za neveljavno. 

Čujeg Jäkob e. r. 

•Izdaja kra^evlska baueka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
Tieka in zalaga: ЦакаГпа »Мегкшч v Lljubliaai; njen gredatavnik: Q. Micbâlek y, Ljubljani. 



•sf. 7. 

SUIZBEII UST KRALJEVSKE BAiSKE UPRAVE DRAVSKE BA10VINE 
Priloga k 7. kosu letnika III. z dne 27. januarja " 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI No. 2210/1. 3 9 1 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. januarja do 7. januarja 1932. 

Po naredbi ministrstva ta narodno zdravje 
S. or. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Dolnja Lendava . . . . . 

Ljubljana (srez) . . . . 
Maribor desni bree . . 
Pt-ii 

* Vseca . . . 

2 
7 
1 

1 
1 

14 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

— • 

-

3 
7 
1 
2 

1 
1 

15 

Griža. — Dysentcria. 

Dolnja Lendava 
Logatec . . . . . 
Novo mesto . . 

3 
1 
1 

5 

-

-

— 

3 

— 

3 

— 

— 

— Vseca 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) 
Dolnja Lendava 
Kamnik 
Kranj . ••. 
Kočevje . . . 
KrSko 
Laško 
Litija . . ' . . 
Logatec t , 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) . . . 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . , 
Metlika , 
Novo mesto . . . . . . . 
Prevalje , . , . 
£tui . . . . . . 
ölovenjgradeo . . » • < . . . 

Vsega . Ö0| 8 I 8 [ 1J49 

OSpice. — Morbilli. 

Celje 
Celje (mesto) 
Gornjigrad . , 
Konjice 
Ptuj . . , 

• t > » I • i 

62 

.Veega 85 

'— 
6 
1 

— 
12 

19 

_ 
6 

— 
1 

18 

25 

_ 
_ 
— 
— 
— 

~" 

52 
— 

1 
2 

24 

79 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

10 

. • . . . 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . 
Dolnja Lendava 
Gornjißrad . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Konjice 
Krško 
Litija . . . ; . . . . 
Logatec 
Ljubljana (srez) •» , 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . , 
Metlika 
Murska S o b o t a . . . . 
Novo mesto . . . . . 
Prevalje . . . . . . . 
Ptiii . 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjeradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

Vseca ... . |131 115 | 29 | 1.J116 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 
Ptuj | 45 1 8 I 21 i — 1-32 

27 
10 

1 
9 

10 
1 
1 
3 
2 
ö 
9 
3 
3 
б 

19 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
1 

13 

17 
1 
1 
1 

11 
10 
2 
2 
4 
1 
5 
7 
3 
4 
4 

18 
6 

1 
2 
t 
1 
1 

11/ 

Brežice 
Celje 
Črnomelj . . . . . . 
Dolnja Lendava . . 
Oornjigrad 
Kamnik 
Kranj '. 
Locatec . . . . . . . 
Ljubljana (mèsto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Ptuj 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelša h . 

Vseca 

Vseca . . . | 45 | 8 | 21 

Šen. — Erysipelas. 

1 

18 
-

32 

4 16 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Novo mesto 
Ptuj 
Ptuj (mesto) 

1 Vsega 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyo-
myelitis acuta. 

Maribor levi breg 
Novo mesto . . . . 

• » 
il-П 
« l - l - l 

^. 

— 

— 1 

Vsega 

OtroKëna Vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Ptuj i , , , I — I 1 - I T - I 1 

- - 1 Vsega . . i I — I 1 

Ljubljana, dne 10. Januarja 1932. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
banovine ? Ljubljani, 

VI. No. 2210/2. 404 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. januarja do 14. januarja 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

===== 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Celje ; 
Dolnja Lendava . . 
Konjice 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ptuj 
Sloveujgradec . . . 

Vsega . . 

3 
7 
1 

2 

1 
1 

15 

— 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

~~ ~~ 

3 | 4 

— 

— 

— 

-1 
1 

u 

Griža. — Dysenteria. 

Locatec . . . 
Novo mesto 

1 
1 

2 

— 

— 

1 
1 

2 

— 

— Vsega 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice . . . . . . . 
Celje . . . . . . . . . 
Celje (mesto) . . . 
Dolnja Lendava . . 
Kamnik 
Krani . . . . . . . . . 
Kočevje 
Krško 
Laško \ . 
Litija . . . . . . . . . 
Logatec ., 
Ljubljana (srez) . , 
Ljubljana (mesto) , 
Maribor (mesto) . . 
Metlika 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
P,1"] • 

blovenjgradec 

Vsega . . . | 39 19 j 8 | 

Ošpice. — Morbilli. 

1 
6 
1 
6 
3 

12 
7 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

50 

Celje 
Celje (mesto) 
Gornjigrad . , 
Kranj . . . . . . . . 
Konjice 
Ljubljana (srez) .„ 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg , 
Ptuj . , . . . . . . . , 

> t » . 

» » » • 

52 j — 
1 

1 

2 

24 

- 1 - 1 5 2 
1 

17 16 

•yseEa. i .J 79 j 10119 j — J 70 



Stran 34. 
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Davica. — Diphtér ie et Croup. 

Brežice 
Celje » • 
Celje 'mesto) . . . . 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjigrad 
Kamnik 
K ranj . • < 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice 
Krško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota. . . . 
Novo mesto . . • • • 
Preval je 
Ptui 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjgradec . . . • 
Šmarje pri Jelšah . • 

Vaega . . . 

17 
1 
1 
1 

11 

10 
2 
2 
4 
1 
5 
7 
3 
4 
4 

18 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

11 

116 139 55 

21 
1 

1 
4 
2 

11 
1 
4 
4 
2 
5 
6 
2 
2 
2 
7 
4 

6 | 94 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor levi breg . . . I — 1 ~ 1 1 

Vsega . . . I — I 11 — I — I ! 
Dušljivi kašelj. — Pertussis . 

Ptui 
Ptui (mesto) 

32 

Vsega . 32 16 16 

16 30 
2 

32 

Šen. — Erysipelas. 

Ol je 
Crnomeli 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjigrad , 
Kamnik 
Logatec • 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) 
№ iribor levi breg 
Novo mesto . • • • 
Piui 
Badovljica 
Siovenjgradec . . . 
S narje pri Jelšah •_ 

Vsega 

1 

| 16 110 | 12 | 1 ! 13 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Ptuj I l l - l - l - l 1 

Vsega 1 l - l - l 1 
Vnetje hrbteničnega mozga. 

Polyomrelit is acuta. 

Maribor levi breg . . . I 1 I ~ 

V s e g a . . . ! l | — 

l l - l -

1 - -

Otročična vročica. — Sepsis 
puerperal is . - • • • 

Kranj 
Ptuj . 

Vsega . 

VIII . No. 7137/1. 409 

Razglas. 
Na podstavi § 5. zakona z dne 16. ju

lija 1892., drž. zak. št. 202., sem dovolil 
a. Kovaču Josipu, borznemu uradniku 
in drugovom v Ljubljani, da smejo 
osnovati pomožno blagajno pod imenom 
> Vzajemnost« registrovana pomožna bla
gajna v Ljubljani, ki se b o v okviru cit. 
zakona in odobrenih pravil bavila z 
zavarovanjem posmrtnine, poroke in 
poroda. 

Blagajna je vpisana v tuk. register 
registr iranih pomožnih blagajn pod za
poredno št. 7. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 8. januarja 1932. 
ф . 

VI No 8/2. J 435 

Razglas 
o bolničnih pristojbinah za bolnike za 

duševne bolezni v Novem Celju. 
Na osnovi § 6 >Zakona o'bolnicah« je 

določilo ministrstvo za socialno politiko 
in narodno zdravje z odlokom S br. 23460 
od 31. decembra 1931. za bolnico za du
ševne bolezni v Novem Celju sledeče bol-
nične pristojbine (oskrbnine): 
za I. oskrbni razred Din 75 '— dnevno, 
za I I . oskrbni razred Din 50'— dnevno, 
za I I I . oskrbni razred Din 24-— dnevno. 

V Ljubljani, d n e 10. januarja 1932. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine. 

Ljubljana, dne 18. januarja 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
j . Ljubljani. 

V No. 67/6. 
* 

Razglas. 
410 3 - 2 

o prvi novi pismeni ponudbeni licitaciji 
za ojačenje vodovoda v banovinekem 

zdravilišču Rogaški Slatini. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje po na
ročilu ministrstva za gradbe od 11. ja
nuarja 1932., M. G. Br.230, in na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o drž. računo
vodstvu z dne 6. marca 1910. ter nje
govih izprememb, odnosno izpopolnitev 
za prevzem in izvršitev ojačenja vodo
voda v banovinskem zdravilišču Rogaški 
Slatini 
p r v o j a v n o p i s m e n o p o n u d b e n o 
l i c i t a c i j o n a d a n 15. f e b r u a r j a 

1 9 3 2 . o b e n a j s t i h 
v prostorih hidrotehh! odseka kraljev
ske banske uprave, Ljubljana, Stari trg 
štev. 34/11. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami v pro
storih ' hidrotehničnega odseka kraljev
ske banske uprave. 

P o n u d b e je predložiti v obliki enot
nega popusta v procentih na uradno 
odmerjeni proračunski znesek, k i znaša 
Din 1,838.342—. Upoštevale se bodo le 
ponudbe nižje od Din 1,613.696-61. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom za 100 Din, -vsako prilogo s kol
kom za 2 Din, morajo izročiti ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije z 
-označbo >Ponudba za prevzem vodo
vodnih del v RogaSki Slatini« od po
nudnika N.N., neposredno predsedniku 

St. 7. 

licitacijske komisije med 10. in 11. u r o 
dopoldne. Po pošti pravočasno došle 
ponudbe se vzamejo s pogojem, ako 
ponudnik v njih navede, da so mu vsi 
pogoji znani in da jih brez pridržka 
sprejme. Poznejše, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne bodo 
uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, k i znaša za vse vrste del 
131.000— Din, odnosno 262.000— Din 
za tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure pri blagajni 
dravske finančne direkcije v Ljubljani, 
banovinski blagajni v Ljubljani. Erjav
čeva cesta 13, davčni upravi v Ljublja
ni, v vrednostnih papirjih, oziroma ga
rantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu čl. 86. zakona o drž. 
računovodstvu in registriranih v smislu 
čl. 24. pravilnika za izvrševanje določil 
iz oddelka »B pogodbe in nabave«. 
Kavcijo je tudi mogoče položiti v goto
vini pri državni hipotekami hanki, 
podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. -To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za 
gradbe, da se sme ponudnik udeleže
vati javnih licitacij in potrdi lopr i s to jne 
zbornice za trgovino, obrt in i n d u s t r i e 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo 
ponudbe predložiti odprte predsedniku 
licitacijske komisije. Pooblaščenci mo
rajo predložiti poleg tega pooblastilo, 
da smejo zastopati svojo firmo pri lici
taciji. 

Banovinska uprava si izrecno pridr
žuje pravico, oddati razpisano delo ne 
oziraje se na višino ponujene vsote ali 
tudi vse ponudbe odkloniti brez kake 
obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Kps 25/32—9. 438 

Razglas. 
Flisarju Pavlu, 46 .let s taremu polje

delcu v Murski Soboti,-se v smislu § бб. 
kaz. zak. za dobo 2 let prepove zahaje-
nje v krčme. 

V smislu § 55; Uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb in § 238. kaz. zak. se 
kaznuje vsakdo, k i v e za to prepoved, 
pa > imenovanemu vendarle postreže в 
opojno pijačo. 

T a odredba stopi v ' veljavo z danaS-
njim dnem. . . . . -

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. III.,, d n e 14. januarja 1932. 

* " 
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Ne I 93/31. 436 

Amortizacija. 
Na prošnjo Šterbal Alojza, delavca na 

Spodnjem Bregu št. 25, se uvede posto
panje v svrho amortizacije sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv-
lje,da uveljavi tekom 6 mesecev, počenši 
danes, svoje pravice. Sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: , 
Hranilna knjižica Posojilnice v Ptuju 

št. 38067 z vlogo 3700 Din, glaseča se 
na ime Šterbal Alojz. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 18. januarja 1932. 

A 87/31—25. 
* 

366—3—3 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Prah Jože, posestnik iz Št. Jerneja 51, 
srez" Ктбко," obč. Št. Jernej, je dne 25r 
marca 1931. umrl. Poslednja volja se ni 
našla, pa ni veljavno napravljena. Zako
niti dediči, in sicer Jože Prah, Janez 
Prah, Anton Prah — oziroma v primeru, 
da je kateri od njih pred zapustnikom-
•umrl (kakor se pravi gjede Franceta 
Prah) — njih potomstvo, katerih biva
lišče sodišču ni znano, se pozavljejo, da 
se tekom enega leta od danes naprej 
zglase pri tem sodišču. Po preteku tega 
roka se bo obravnavala zapuščina z osta
limi dediči in z gospodom M. Belle, odv. 
pripravnikom v Kostanjevici, ki se je 
postavil za skrbnika za odsotne. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odđ:-1., 

dne 13. januarja 1932. 

E 544/31/7 
E 525/31/20 
E 573/31/9 
E 556/31/9 447 

Dražbeni oklic. 

* 
E 355/31-16. 462 

Popravek. 
Pod E 855/31—15 — št. objave 368 ob

javljeni dan 7. februarja — se ima gla
siti pravilno 7. marca. 

Okrajno sodišče т Metliki, odd. II., 
dne 23. januarja 1932. 

E 108/31/12. 
* 

437 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. j a n u a r j a 19 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga Muljava, vi. št. 34 in 
V« vi. St. 150, zemljiška knjiga Vrhe 
v£ št. 168 in V1§ vi. št. 102. 

Cenilna vrednost: Din 111.210-—. 
Najmanjši ponudek: Din 74.140-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

Je ptlglaeiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi :#e ne mogle vec uveljavljati 

Slede nepremičnine v škodo zdrazltelja, 
l j e ravnal v dobri veri. 
m e đ e podrobnosti se opozarja na 

drafbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deeki tega «odlBca. 

Okrajno »ođU8e v Vifajlgorl, 
dne 22. januarja Ш 

Pri podpisanem sodišču bo v sobi 
št. 2 dražba sledečih nepremičnin: 

a) dne 5. fe b r u a r j a 19 3 2. ob d e-
v e t i h : У* vi. št. 46 in vi. gt. 53 k. o. 
Žalna njiva in travnik v skupni cenilni 
vrednosti Din 6749'—; najmanjši ponu
dek Din 4499-98; 

b) dne 2 4. f e b r u a r j a 1 9 3 2 ob 
d e s e t i h : vi. št. 17, 66, 136 o. k. Pra-
prače, vi. št. 90, 206 k. o. Dolga njiva 
in vi. št. 54 k. o. Mali Videm, hiša št. 8 
v Spod. Prapračah, gospodarsko po
slopje in dvorišče, travniki, njive, gozdi 
in pašniki ter pritikline v skupni ce
nilni vrednosti Din 70.868-—; najmanjši 
ponudek Din 47.245-32; 

c) dne 2 6. f e b r u a r j a 1 9 3 2. ob 
d e s e t i h : vi. št. 19, 14 in 199 k. o. Gc~ 

_renja.vas_Jiiša_|J._,6. v. Vel. Čemelem z 
gospodarskim poslopjem, zemljiščem in 
pritikline v skupni cenilni vrednosti 
Din 126.171'—; najmanjši ponudek Din 
126.171'— in 

čjt.due 2 9. f e b r u a r j a 1 9 3 2. ob 
d e v e t i h : vi. št. 56, 331, 370 in "/„пЛ 
vi; št. 114 vse k. o. Krka hiša št. 7 v 
Gradičku z gospodarskim poslopjem, 

-z&mljilčem in-pritiklinami-v skupni ce
nilni vrednosti Din 151.715-; najmanjši 
ponudek Din 80.840'—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča-

Okrajno sodišče v Višnji gori, odd. II., 
dne 22. januarja 1982. 

* 
E 929/30-36 448 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. februarja 1932. ob 8. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 
dTažba nepremičnin: 1. zemljiška knji
ga: Škalce, vi. št. 105, in zemlj. knjiga 
Bezina, vi. Št. 293. 

Cenilna vrednost ad 1. Din 18.89Г30, 
ad 2. Din 18:594'20. 

Vrednost 'ртШкНп-еПИШ"— Din. 
Najmanjši ponudek: ad 1. 9.445-65 

Din, ad 2. 9.297-10 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču.дајрогпеје pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v Ikodo adražitelja; 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede- podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodiïëe v Konjicah, 
dne 16. januarja 1982. 

Konkurzni razglasi 
S 1/32—2. - 44в 

s* Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o zapuščini dne 

i. novembra 1931. umrle Zorčič Ama
lije, roj. Plut, trgovke v Ljubljani, Stari 
trg. 

Konkurzni sodnik: Ausec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Treo Dragotin, 
odvetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču, soba št. 140 dne 30. j a n u a r j a 
1 9 3 2. ob d e v e t i h . 

Oglasitveni rok do 2 7. f e b r u a r j a 
1 9 3 2 . 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 5. m a r c a 1 9 3 2. ob d e 
s e t i h . 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 20. januarja 1932. 
* 

S 4/32—2. 441 
85 Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini pre-
zadolženca Franko Arpada trgovca z 
železnino v Ptuju. 

Konkurzni sodnik: dT. Poznik Alek
sander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Upravnik mase: Tobias Jakob, davč
ni upravitelj v p. v Ptuju. 

Prvi zbor upnikov , pri imenovanem 
sodišču, dne 1. f e b r u a r j a 1 9 3 2. 
ob d e v e t i h . 

Oglasitveni rok do 2 5. f e b r u a r j a 
19 3 2 pri okrajnem sodišču v Ptuju. 

Ugotovit v eni n arok pri i m en o v anem 
sodišču dne 1. m a r c a 1 9 3 2 . ob d e 
v e t i h . 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 21. januarja 1932. 
•j; 

S 9/31—59. 452 
86 
Določitev naroka za prisilno 

poravnavo. 
Prezadolženec . Pezderšek Janko, tr

govec z usnjem v Rogaški Slatini. 
Za razpravljanje in sklepanje o pri

silni poravnavi, ki" jo predlaga preza
dolženec, se določa narok na dan 2 3. fe
b r u a r j a 1 9 3 2. ob p o l d e s e t i h 
pri tem sodišču, soba št. 3. 

Prezadolženec mora priti k naroku 
osebno. 

Ta narok se določa ob enem za ugo
tovitev naknadno prijavljenih terjatev. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. I., 
dne 16. januarja 1932. 

•j; 
S 9/31—11. 451 
87 Odprava konkurza. 

Prezadolženec J. M. Peteršič, trgovec 
v Ptuju. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom 
opr. : št. Š 9/81-rl ,o imovini prezadol-
iencà, se odpravi, ker je bila razdeljena 
vsa masa po § 151 k. zak. 

Okrožno kot konkumno sodišče v 
Mariboru, 

dne 14 Januarja 1082. 



Stran 38. St. 7. 

Ne III 414/32—L 398 

Uvedba postopanja v dokaz smrti. 

Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedem pogrešane! za mrtve, k e r se more 
o njih po § 240. o. d. гц odnosno po § 1. zak. z d n e 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli . Pogre-
šance navedeno sodišče pozivlje, naj se zglase pr i njem, ako še žive, ali naj mu dajo to kako drugače na znanje. 
Po preteku spodaj označenega roka in po preteku dokazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti . — Vsakdo, k i bi 

kaj vedel o ka terem teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču. 

I r * in rojetni dan, 
stan ia «a*jje bivališče pogreSanca 

Gradišar Josip, rojen 18. Januarja 
1877., poe. v Mramorovem 4 

Meden Jakob, roj. 21. Julija 1892., 
Žagarja sin iz Cerknice 102. 

Strel France, roj. 16. marca 1886,. 
oženjen, stan. Gorenja vae 43. 

Skerlep Franc, roj. 12. jam. 1891., 
pos. ein v Depalivasi. 

Uranio Miha, roj. 1. septembra 1873., 
dninar; v Kamniku. 

Bistvene okolnosti, na katere se 
predlog opira 

Leta 1917. odSel na ital. bojišče, pri
šel koncem teta 1918. v ital. ujet
ništvo in baje leta 1919. umrl v 
neki bolnici. 

V poletju 1914. odrinil s 97. p. p. na 
rusko bojišče, enkrat pisal še isto 
leto, pozneje brez sledu izginil. 

Odšel leta 1914. v vojno in se ni nik
dar več oglasil. 

Leta 1914. oc šel s 17. p. p. na rusko 
bojišče, pisal zadnjič . 6. oktobra 
1914. Po navedbah Dime Franca 
padel, zadet v glavo. 

Meseca marca 1915. odrinil e 7. lov-
kim baonom na rusko bojišče, kjer 
brez sledu izginil. 

Kepic Franc, roj. 29. marca 1878., 
oženjen, v Mostah 88 pri Kamniku. 

Pokovec Antsn. rojen 15. Januarja 
1882., tovarn, delavec v Vevčah. 

Bučar Franc. roj. 4. februarja 1889., 
tov. delavec v Sostrem. 

Hilar Franc, rojen 19. septembra 
miz. pomočnik pri tvrdki Tönnies 
v Ljubljani. 

Ob izbruhu voine odšel s 27. hramb, 
polkom na bojišče in se zadnjič 
oglasil meseca oktobra 1916. z 
ital. bojišča. 

Uvedbo postopanja 
predlaga 

žena Gradišar 
Amalija 

brat Meden Jožef 

žena Strel Jožefa 

brat Skerlep 
Alojz 

žena Uranič 
Barba 

Dan In opr. 
št. oklica 

23. 12. 1931. 
T 75/31-3 

23. 12. 1931. 
T 78/31-2 

S 17. pešpolkom odrinil ob izbruhu 
vojne na rusko bojišče pisal samo 
enkrat гкз7П°'г brez sledu izginil. 

Ob 3plo5ni mobilizaciji od?el s 27. 
' domobr p. p. na gališko fronto ter 

zadnjič pisal 17. oktobra 1914. 

1 i-tnik Mojzij, roj. 31. marca 1889., 
tovarn, delavec v Sostrem. 

Odrinil ob izbruhu vojne na srbsko 
bojišče, zadnjič pisal januarja 
1915. od Valjeva. 

Odrinil ob izbruhu vojne s .17. peš 
p. na gališko fronto ter se zadnjič 
oglasil 29. avgusta 1914 

žena Kepic 
Marija 

žena ">1. >vec 
FrančišVa 

žena Bučar 
Marija 

žena Sedlar 
Marija 

žena Trtnik 
Terezija 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V, 

dne 18. јапцагја 1932. 

23. 12. 1931. 
T 90/31-2 

28. 12. 1931. 
T 91/31-2 

13. 1. 1932. 
T 88/31-2 

12. 1. 1932. 
T 89/31-2 

.3. 1. 1932. 
T 1/32-2 

13. 1. 1932. 
T 5/82-2 

11. 1. 1932. 
T 7/82-2 

13. 1. 1932. 
T 8/32-2 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. 7. 1932. 

1. 7. 1932. 

L 7. 1932. 

1. 7. 1932. 

1. 9. 1932. 

1. 9. 1932. 

1. 9. 1932. 

1. 9. 1932. 

1. 9. 1982. 

1. 9. 1932. 
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Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

V. No. 76/32. '.21 

Razpis 

množino zvišati ali zmanjšati aH dobavo 
sploh ukiniti. 

Pogoji o dobavi so na vpogled do 

ustne licitacije- za dobavo gramoza za 
prof- med km 497*106 — 576*5 lržavne 
ceste štev. 2 in med km 793*908 — 

808*666 državne ceste štev. 24. 

Po nalogu kralj, banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani, V No. 336/1, 
z dne 16. januarja 1932. razpisuje sresko 
načelstvo v Novem mestu na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem 
računovodstvu z dne 6. marca 1921 in 
njegovih sprememb oz. dopolnitev, ob
javljenih v »Službenih novinah« z due 
16. februarja 1922 in pravilnika, ob
javljenega v >Službenih novinah« z dne 
25. novembra 1921, 

javno ustno licitacijo 

za dobavo gramoza za zgoraj označene 
proge državnih cest. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka, in sicer: 

v ponedeljek, dne 29. februarja 1932 ob 
10. uri dopoldne za progo km 497*106 do 

555*5 drž. ceste št. 2, 

v torek, dne 1. marca 1932 ob 10. jri 
dopoldne za progo km 555*5 do 576*5 

drž. ceste št. 2, 

in za progo km 779*250 — 808*666 drž. 
ceste štev. 28. 

Dražite]ji morajo predložiti licitacij-
ski komisiji še veljavno potrdilo davčne 
uprave o plačanih davkih in potrdilo 
(blagajniško položnico) davčne uprava 
v Novem mestu o položitvi kavcije v 
znesku 10% proračunjene vsote za 
vsako progo, za katero mislijo licitirati. 

Kavcija mora obstojati iz gotovine, iz 
državnih ali od države garantiranih ob
veznic ali garancijskih pisem denarnih 
zavodov, izdanih v smislu čl. 88. zak. o 
drž. računovodstvu in registriranih v 
smislu čl. 24. pravilnika za izvrševanje 
odredb iz oddelka з>В. Pogodbe in na
bave«:. 

Pred pričetkom licitacije morajo dra-
žitelji podpisati izjavo, da poznajo 
dražbene in dobavne pogoje in da se 
istim brez pridržka podvržejo. 

Za dobavo gramoza so določeni sle
deči roki: 
za jesenski gramoz 30. september 1932., 
za pomladanski gramoz 31. december 

1932. 

Vsak dražitelj moru ostati v besedi 
60 dni po izvršeni dražbL 

Kraljevska banska uprava DTavske 
banovine v Ljubljani si izrecno pridr
žuje pravico, dobavo gramoza oddati 
neglede na uspeh licitacije, ter dobavno 

dneva licitacije med uradnimi urami v 
pisarni tehničnga razdelka (soba št. 8), 
kjer se dobe tudi vsa zadevna pojasnila. 

Pregled 
o naba**i gramoza za državne ceste v območju tehničnega razdelka pri sreskein 

na^elstvu v Novem mestu za budžetno dobo 193°-/33. 

Nabavi56e 

Savski prod 

Prilpe 

Kraka vas 

Vel. Mraševo 

Studena 

Mali boršt 

Št. Jernei 

Mokropolje 

Ratež 

Cikava 

Bršijin 

Daljnji vrh 

Sv. Ana 

Nemška vas 

Breza 

Medvedjek 

Kamenca 

Lokvica 

Škemlovec 

Gorjanci 

Vinja vas 

Dol. Težko voda 

Pogane) 

Cesta 

Drž. 

cesta 

štev. 

2 

Drž. 

cesta 

štev. 

28 

Proga 
(kilometer) 

od 

497 106 

502 

508 

515 5 

519-5 

523*5 

526*5 

534-5 

538 

541*5 

647 6 

550 

555*6 

562*5 

668*5 

572 

779-250 

784 

788-5 

793 

797 

802 

805 6 

do || 

Množi
na gra
moza 
v m a 

502 1 300 

508 II 420 

515*5 || 730 

519*5 

5235 

526*5 

534*5 

538 

541*5 

547*5 

550 

655*5 

562*5 

568*5 

67« 

676*5 

784 

788*5 

793 

797 

802 

805 6 

808*666 

200 

560 

270 

680 

280 

480 

600 

500 

300 

300 

1000 

600 

120 

150 

80 

70 

160 ' 

290 

. 230 

300 

Pro
računjene 

enott a 
cena 

Din/m3 

•70 i 

80 | 

55 | 

55 

80 

80 

60 

60 

75 

75 

90 

85 

76 

72 

70 

80 

85 

85 

86 

83 

82 

80 

80 

Skupni 
pro-

ročunjenl 
stroški 

Din 

22.800 

33.600 

40.150 

11.000 

44.800 

21.600 

40.800 

16.800 

36.000 

45 000 

45.000 

25.500 

22.500 

72.000 

42.000 

9.600 

12.760 

6.800 

6.960 

13.280 

23.780 

18.400 

24.000 

Kavcija 

Din 

2*280 

3.360 

4.015 

1.100 

4.480 

2.160 

4.080 

1.680 

3.600 

4.500 

4.500 

2.550 

2.250 

7.200 

4.200 

960 

1.275 

680 

595 

1.328 

2.378 

1.840 

2.400 

Sresko naželstvo v Novem mestu, 

dne 20. januarja 1932. 

* 

T. St. 134. 392 

Razglas 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 

na državnih cestah št. 2, 49 in 50. 

Po nalogu kr. banske uprave Dravske 
banovine v Ljubljani z dne 16. januarja 

1932., V. No. 336/1, razpisuje tehnični 
razdelek sreskega načelstva v Ljublja
ni, na podstavi čl. 86. do 98. zakona o 
drž. računovodstvu z dne 6. marca 1910. 
in njegovih izprememb, odnosno dopol
nitev, prvo javno ustno licitacijo za do
bavo gramoza na nastopnih progah dr
žavnih cest: 

km 576*423—580-5 
„ 580*5 
„ 585*5 
„ 592*5 
„ 598*0 
„ 603*5 
„ 613*5 

—585*5 
-592-5 
—598*0 
—603*5 
-613-6 
—618*304 

„ 618*304—621*0 
„ 621*0 
» 626*0 

-625*0 
—633-97Q 

L Državna cesta št. 2, 

iz kamenoloma Kušarje 290 m" v znesku 21.750 

» 
n 
I» 

n 
n 
» 
n 
n 
u 

Griže 
Draga 
Peščenjak 
Grosuplje 
Lenisce 
Verd 
Verd 
Podutik 
Preska 

370 
500 
190 
330 
800 
500 
500 
250 

25.900-— 
37.500'— 
11-.40Q*— 
28.50O*-* 
60.000— 
65.000*-* 
65.000*-! 
30.000*-' 
75.900-— 

Din' 
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km OO— 5*0 
„ 50—16-0 
„ 16'0— 22"0 
„ 22-0—29-0 
„ 29-0—34-0 
„ 34-0—44-4 

km 0-966— 7'0 
n 7-0 -15'0 

• „ 150 —324) 
„ 32-0 —370 
„ 374) —43-320 

II. Državna cesta št. 49. 
iz kamenoloma Podutik 700 m8 v znesku 85.400'— Din 

Šinkovec 
MočiLnik 
Raskovec 
Zgavec 
Garč. vrh 

900 
400 
370 
490 
420 

72.000-— 
32-000-— 
29.600*— 
39.200'— 
33.600"— 

Ш . Državna cesta št. 50. 
iz kamenoloma Podutik 

Trzin 820 
Rebro 1160 „ 
Zadraga 260 „ 
Zavrh 300 „ 

760 m" v znesku 98.80O-— Din 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka Ljubljana za vsako na
vedeno progo posebej, in sicer: 

«t drž. cesto št. 2 dne 26. februarja 
1032. ob 9. nri dopoldne, 

sa drž. cesto št. 49 dne 27. februarja 
1932. ob 9. uri dopoldne, 

ta dri. cesto št. 50 dne 29. februarja 
1932. ob 9. nri dopoldne. 

Pojasnila o dražbenih in dobavnih po
gojih dobijo interesenti v uradnih urah 
tehničnega razdelka Ljubljana, Sent-
petereka vojašnica. 

Veak ponudnik more pred licitacijo 
podpisati izjavo, da pristaja na dražbene 
in dobavne pogoje, ter predložiti pred
sedniku komisije potrdilo pristojne 
davčne uprave o plačanih davkih v te
kočem trimesečju in priznanico o vlože
ni 10%-ni kavciji, odmerjeni po prora
čunski veoti. Oproščeni so od vložitve 
kavcije le mali posestniki, ki predlože 

98.400-— 
69.600"— 
13.000-— 
1S.O0O-— 

uradno potrdilo pristojnega županstva, 
da so po vsem zanesljivi. 

Kavcijo je vložiti pri blagajni Drav
ske finančne direkcije v Ljubljani naj
pozneje do 24. februarja 1932. Kavcija 
more obstajati iz gotovine, iz državnih 
in od države garantiranih obveznic ali 
garancijskih pisem denarnih zavodov, 
izdanih v smislu Čl. 88. zak. o drž. raču
novodstvu in registriranih v smislu 
čl. 24. pravilnika za izvrševanje odredb 
iz oddelka >B. Pogodbe in nabave<. 

Dobava gramoza mora biti izvršena 
brezpogojno do 30. septembra 1932. 

Državna cestna uprava si pridržuje 
pravico, oddati dobavo gramoza brez 
ozira na višino ponudbenih enotnih cen 
kakor tudi dobavo zvišati, znižati ali 
sploh ukiniti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
60 dni po izvršeni dražbi. 

Tehnični razdelek greskega načelstva 
v Ljubljani, dne 19. januarja 1932. 

* 
Štev. eil/79—1932. 434—3-1 

Razglas. 
O I. pismeni ponudbeni licitaciji za 

izvršitev tlakovanja mestnih ulic v Ma
riboru na račun kaldrminakega fonda. 

Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje po naročilu Ministrstva za gradbe 
od 16. decembra 1931.,M.Gr.Br. 39.729/31 
in na podetavi čl. 86 do 98 zakona o drž. 
računovodstvu z dne 6. marca 1910 ter 
njegovih izprememb, odnosno izpopolni
tev za prevzem in izvršitev tlakovanja 
mestnih ulic v Mariboru 
L javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 26. februarja 1932 ob 11. uri dop. 
v prostorih mestnega gradbenega urada. 
v Mariboru, Frančiškanska ulica 8 L n. 
soba Štev. 5. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami istotam, 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Din 500-— pri tem 
uradu. 

Ponudbe Je predložiti za vsako edinico 
A—B—C ločeno na uradnem obrazcu v 
obliki enotnega popusta v procentih na 
uradno odmerjeni proračunski znesek, 
ki znaša; 

A) 1. za tlakovanje Einsplelerjeve 
ulice, dovozne ceste na glavni tovorni 
kolodvor in prvi del Aleksandrove ce
ste Din 8878g8'74, 2. za kanalizacijo 
Aleksandrove ceste dinarjev 488.870,в8, 
B) ta tlakovanje drugega dela Alek» 
«mdfovo eotte in Vetriajike ulte« Dia 

470.38986, C) za tlakovanje Sodne ulice 
Din 238.109-76. 

Zapečatene ponudbe za vsako edinico 
A—B—C posebej, opremljene s kolkom 
po Din 100*—, vsaka priloga s kolkom od 
Din 2'— morajo izvršiti ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo >Pqnudba za prevzem izvršitve 
tlakovanja mestnih ulic v Mariboru, e-L 
n i c a . . . — od ponudnika N. N.< nepo
sredno predsedniku licitacijske komi
sije med 10. in 11. uro dopoldne. Po pošti 
pravočasno došle ponudbe se vzamejo 
pod pogojem, ako ponudnik v njih na
vede, da so mu vsi pogoji znani in da 
jih brez pridržka sprejme ter predloži 
doka- - položeni kavciji. Na pozneje, 
neprrvilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bo oziralo. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vee 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za: 

A) 1. tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste In prvega dela Aleksan
drove ceste za naše državljane 41.900*— 
dinarjev, za tuje državljane 88.800*— di
narjev; 2. kanalizacija Aleksandrove 
ceste za naSe 21.850'— za tuje 48.700'— 
dinarjev, B) Tlakovanje drugega dela 
Aleksandrove ceste In Vetrlnjsk* ulico 
za naSe 28.500'— dinarjev, za tuje 47.000 
C) tlakovanje godne ullee za naie 11.150 
za tuje 23.900'— dinarjev, 

Kavelj« g§ mere polniti MjkMseje 

na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
mestni blagajni v Mariboru, Slomškov 
trg 11/1. v vrednostnih papirjih, oziroma 
garantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu člena 86 zakona o dr
žavnem računovodstvu in registriranih 
v smislu člena 24 pravilnika za izvrše
vanje določil iz oddelka »B pogodbe in 
nabave<. Kavcijo je tudi mogoče polo--
žiti v gotovini pri državni hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

0 položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil za preteklo če
trtletje, odobrenje Ministrstva za gradbe, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih 
licitacij in potrdilo pristojne zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo o sposob
nosti je obenem z vročitvijo ponudbe 
predložiti odprte predsedniku licitacij
ske komisije. Pooblaščenci morajo pred
ložiti poleg tega pooblastilo, da smejo 
zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico: 

1. oddati razpisano delo ne oziraje 
se na višino ponuđene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti, 

2. oddati dobavo ločeno po posamez
nih treh edinkah in ob raznih terminih. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 19. januarja 1932. 

* 
Štev. 611/79-1932. 433—3—1 

Razglas. 
0 I. pismeni ponudbeni licitaciji za 

dobavo granitnega materijala za tlakova
nje mestnih ulic v Mariboru na račun 
kaldirminskega fonda. 
- Mestno načelstvo v Mariboru razpi

suje po naročilu Ministrstva za gradbe 
od 16. decembra 1931., M. Gr.Br. 3C.729/81. 
in na podetavi čl. 86 do 98 zakona o d r l 
računovodstvu z dne 6. marca 1910 ter 
njegovih izprememb, odnosno izpopolni
tev za prevzem in izvršitev 

dobavo granitnega materijala za tla
kovanje mestnih ulic v Mariboru 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 25. februarja 1932 ob 11. uri dop, 
v prostorih mestnega gradbenega urada 
v Mariboru, Frančiškanska ulica 8 I. n. 
soba štev. 5. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami istotam, 
oziroma je dobiti vse ponudbene prlpo- , 
močke proti plačilu Din 800*— pri, tem 
uradu. 

Ponudbe te predložiti za vsako edinico : 
A—B—C ločeno na uradnem obrazcu v! 
obliki enotnega popusta v procentih n i 
uradno odmerjeni proračunski zneeekj 
kt snaSa: 

A) za tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste na glavni tovorni kolodvor 
la Brvi del Aleksandrove ceste dinarjev 
IJSLSeO-Oe, 

B) M tiatovenjo dnigegft dol* Atefc 
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sandrove ceste in Vetrinjske ulice di
narjev 668.92616, 

C) za tlakovanje Sodne ulice dinarjev 
425.386-97. 

Zapečatene ponudbe za vsako edinico 
A—B—C posebej, opremljene s kolkom 
po Din 100*—, vsaka priloga s kolkom od 
u m 2'— morajo izvršiti ponudniki -li 
njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo »Ponudbć. za prevzem .dobave 
granitnega materijala za tlakovanje 
mestnih ulic v Mariboru, edinica.. . — 
od. pomicLnika N. N.« neposredno pred
sedniku licitacijske komisije med 10. in 
11. uro dopoldne. Po pošti pravočasno 
došle ponudbe se vzamejo pod pogojem, 
ako ponudnik v njih navede, da so ura 
vsi pogoji znani in da jih brez pridrv ' a 
sprejme ter predloži dokaz o položeni 
kavciji. Na poznejše, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne bo 
oziralo. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da -v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za: 

A) tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste in prvega dela Aleksan
drove ceste: za naše državljane 86.600'— 
dinarjev, za tuje državljane 173.200'—. 
B) Tlakovanje drugega dela Aleksandro
ve ceste in Vetrinjske ulice za naše dr-' 
žavljane 33.450 dinarjev, za tuje držav
ljane 66.900-— činarjev. C) tlakovanje 
Sodne ulice za naše Din 21.300, za tuje 
42.600-— dinarjev. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
mestni blagajni v Mariboru, Slomškov 
trg 11/1. v vrednostnih papirjih, oziroma 
garantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu člena 86 zakona o dr
žavnem računovodstvu in registriranih 
v smislu člena 24 pravilnika za izvrše
vanje določil iz oddelka »B pogodbe in 
nabave«:. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri državni hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil za preteklo če
trtletje, odobrenje Ministrstva za gradbe, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih 
licitacij in potrdilo pristojne zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo o sposob
nosti je obenem z vročitvijo ponudbe 
predložiti odprte predsedniku licitacij
ske komisije. Pooblaščenci morajo pred
ložiti poleg tega pooblastilo, da smejo 
zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državne uprava si izrecno pridržuje 
pravico: 

1. oddati razpisano dobav© ne oziraje 
se na višino ponuđene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti, 

2. oddati dobavo ločeno po posamez
nih treh edinicah in ob raznih terminih. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
80 (trideset) dni po licitaciji. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 19. januarja 1932,. 

T. No. 26/2—1932. 416 a 2—1 

Razglas. 
0 prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
na progi km 48*32—110 državne ceste 

štev. 50. 
Sresko načelstvo v Celju razpisuje po 

nalogu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani z dne 16. ja
nuarja 1932., V. No. 336/1, prvo javno 
ustno licitacijo za dobavo gramoza na 
progah km 43-32—110 državne ceste 
štev. 50. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka sreskega načelstva v 
Celju v petek dne 26. februarja in v 
soboto dne 27. februarja 1932. 

Podrobnosti o licitaciji so razvidne iz 
popolnega razglasa, objavljenega v »Služ
benih- novinah kraljevine Jugoslavije« 
in v »Službenem listu kraljevske ban
ske uprave Dravske banovine« (priloga 
št. 6 z dne 23. januarja 1932.), kakor 
tudi iz razglasov, nabitih na uradnih 
deskah sreskih načelstev v Celju, Kra
nju, Ljubljani, Mariboru in Novem 
mestu. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 20. januarja 1932. 

* 
Narodna banka kraljevine 

Jugoslavije. 406 
Stanje 15. januarja 1932. 

/iktiva. Dinarjev 
Metalna 
podloga . 2.082.255.559-17 (—10.436.456-01) 

Devize, ki ni
so v podlogi 02,306.288-62 ( + 4.360.534-33) 

ICovHni no
vec v'niklu 39,209.885-— ( + 532.443-62) 

Domonetm- • 
rano srebro 33,907.917-'n5 

Posoiila . .2.229,776.007-23 (-13.293.678-42) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

1 rejšnii pred
ujmi državi 1.790,369.689-05 ( 4 52.319'95) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
bi a Kai ni . 250.000.000- - (4-100,000.000-- ) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 78,920.778*65 ( + 752.938-10) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,950.312-23 

"Nepremični
ne . . . . 145,639.352-66 (-j- 136371.52) 

Razna aktiva 27.937^2230 ( + 326.329-76) 
6.809,693.612-4« 

Pasiva. 
Kapital _. . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 82,867.811-70 ( 4 57.042--) 

Ostali fondi 4,273.288-11 
Novčanice v 

obtoku . . 5.054,545.645-—(—101,721.486--) 
• Obveze nà 

pokaz . . 658,276.940-24 (-f-221,864.184-32) 
Obveze z ro
kom . . '. 770.037.302-91(4- 5.191.797-73) 

Razna pasiva 59.692 624-60 (-f- 2,049.203-80) 
6.809,698.612-46 

Obtok in ob
veze . . . 5.712,822.585-24 

Celotno kritje . . . 36-44°/, 
Kritje v zlatu . . . 30-78°/, 

Obrestna mera: 
po eskomptu , a , 7tf% 
po lombardo , ,, , . , , , , . 9% 

T No 50/3—F. 401 a—2—1 

Razglas 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
za državne ceste v območju tehničnega 
razdelka sreskega načelstva v Kranju. 

V smislu odloka kr. banske uprave 
v Ljubljani z dne 16. januarja 1932., 
V. No. 336/1, razpisuje tehnični razde
lek v Kranju na podstavi č}. 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in njegovih izpreinemb, 
odnosno pravilnika, natisnjenega v 
»Službenih novinah« z dne 16. februarja 
1922. in pravilnika, natisnjenega v »Služ
benih novinah« z dne 25. novembra 
1921. prvo ustno licitacijo za dobavo 
gramoza, in sicer za te-le proge: 
državna cesta št. 2 v skupnem znesku 
Din 244.550'—. 
državna cesta št. 51 v skupnem znesku 
Din 72.960-—. 

Podrobnosti so razvidne iz priloge 
št. 6 k »Službenemu listu« št. 6 z dne 
23. januarja 1932. 

Nadaljnja pojasnila glede dražbenih 
in dobavnih pogojev dobe interesenti v 
uradnih urah v pisarni tehničnega raz
delka v Kranju. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka za vsako zgoraj ome
njeno progo posebej in sicer: 

v ponedeljek dne 22. februarja 1932. 
ob [AQ. uri za prvo, ter v polurnih inter
valih za ostale proge. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Kranju dne 18. januarja 1932. ' 

Razne objave 
464 

Vabilo 
na IX. redni občni zbor, 

ki ga bo imela tovarna zaves »Štora« 
d. d. v Št. Vidu nad Ljubljano 

dne 17. februarja 1932. ob 11. uri do
poldne v posvetovalnici Zadružne go

spodarske banke d. d. v Ljubljani 

s sledečim 
d n e v n i m r e d o m : 

1. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju v letu 1931 in predložitev račun
skega zaključka za leto 1031-

2. Poročilo nadzorništva. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. in 

sklepanje o razdelitvi čistega do
bička. 

4. Volitev upravnega sveta. 
5. Volitev nadzorstvenega odbora. 
6. Slučajnosti. 

Občnega zbora se smejo udeležiti oni 
delničarji, ki so položili pri blagajni 
Zadružne gospodarske banke d. d. v 
Ljubljani tri dni pred zborovanjem vsaj 
10 delnic z nezapadlimi kuptni vred. 
Delnice morajo ostati založene do za
ključita občnega zbora. 

Na obenem zboru daje vsakih 10 del
nic po en glas. Delničarji; ki se osebno 
ne udeleže občnega zbora, se ga lahko 
udeleže po pooblaščencih, katerim ni 
treba, da bi bili delničarji. 

Upravni svet. 
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Izguba Račun dobička in izgube z dne 31. decembra 1931. Dobiček 

Stroški . . . . 
Amortizacija . . . ' . . . . 
Dvomljive terjatve 
Tečajna razlika v deviznih po

slih 
Cisti dobiček Din 45,205.031-43 

Od tega: 
5% rezervnemu tondu po 

čl. 7 zakona 
Državi po ČL 37 zakona . . 
Delničarjem po čl. 37. za
kona . . . . . . . . . 

2,260.251 
25,799.443 

17.145.336 

24,881.355 
2.112.998 
6 100.000 

3,674.813 

45,205.031 

81,974.199 

95 

71 

43 

97 

Obresti od menic . . . . . 
Obresti od posojil lia -.zastave 
Dohodki od naložbe v inozem

stvu . . . . . . . . . 
Plačane odpisane terjatve' . , 
Razni dohodki 

65 607.912 
11,767.791' 

2,709.096 
739.191 

1,150.207 

81,974.199 97 

Po sklepu upravnega odbora z dne 21. decembra 1931. eirio 
podpisani pregledali prednji račun dobička in izgube, »a pri
merjali z glavnimi in vzporednimi knjigami in našli, da je v 
vsem točen in pravilen. 

V Beogradu, dne 5. januarja 1932. 
Člani upravnega odboru: 

M. Savčič 
Mih. L. «uric 
Toma M. Ponovil 
St. J. Jovanovič Resavac 

Centralno knjigovodstvo: 
Drag. Dragojevič s. r. 

Na podstavi cl. 34 in 53 zakona o Narodni banki in čl. 59 
statutov je nadzorstveni odbor pregleda] prednji račun dobička 
in izgube in ga odobrava, ko je ugotovil, da je pravilen. 

V Beogradu, dne 5. januarja 1932. 

Člani nadzorstvenega odbora: 
Žika Jankovi«? 
Ljub. M. Mihajlovič 
Solomon.A. Koen 
S. Godjevac 
T. Panic" 
S. K. Trpkovič 

Predsednik. 
D. J. Živadinovič 

Imovina Bilanca z dne 31. decembra 1931. Dolg 

Podloga: 
zlato v blagajnah in . ino-

zenietvu . . . . . . . 
novec v tujem denarju . . 
devize 

Devize, ki niso v podlogi •.' . 
Kovani novec v niklju . . . . 
Demonetizirano srebro . . . 
Posojila: 

na menice 
na vrednostne papirje . . 

Vrednostni p-ipirji 
Prejšnji predujmi državi: 

znesek pred zaključkom . 
po odbitku deleža na zaslu

žek Narodne banke državi 
Vrednosti rezervnega fonda . . 
Vrednosti bančnih fondov: 

za zidanje založišča . . 
za Dodpiranje kmetijstva . 
za podpiran e kmetijske 

književnosti 
Vrednosti pokojninskega fonda 
Bančne nepremičnine ,.. . • . 
Zaved za izdelovanje noverante 
Pohištvo in oprema,. . 
Hranilni depoziti 
Depoziti po raznih računih in 

kavcijah • . . . . 

.758,403.108 
6,335.683 

332.055.480 

.965.654.445 
287,214.655 

.825.042.645 

25,799.443 

2.403.948 
317.177 

229.186 

95,718.420 
46,588.794 95 

2.096.814 272 
86,458.012 
38,831.368 
33,907.917 

2.252,869.100 
27.420.000 

1.799,243.202 
77,889.849 

2,950.312 
.21,941.084 

142.307.214 
2.756.805 

32.026.594 

2.763,058.471 

9.378.474.206 38 

83 

27 

Glavnina . . . . . . . . . 

Obveznosti na pokaz: 
državne terjatve . . . . . 
žirovni računi . . . . . . 

Obveznosti z, rokom . . . . 
Rezervni fond 
Fond za amortizacijo nepremič-

'Bančni fondi: 
za zidanje založišča . . 
za podpiranje kmetijstva ; 
za podpiranje kmetijske 

književnosti . . . 
Pokojninski fond bančnega 

osebja • . . 
Položitelji hranilnih depozitov '. 
Položitelji depozitov po -azrih 

računih in kavcijah 
Dobiček za razdelitev delničar

jem: 
iz I. polletja 

^ ^ 

29,293.394 
326,284.021 

60 926.551 

2,539.473 
- 318.436 

229.879 

6,918.734 
17,145.336 

f 

37 
03 
89 

96 
67 

44 

31 
48 

180,000.000 
5.172,270.970 

416 503.967 
681,128.257 
82,782.194 

1,185.460 

3,087.789 

. 22,366.430 
32.026.594 

2.763,058.471 

29 
13 
70 

65 

, 

,96 

69 
— 

27 

1 

24.064.070 

9,378.474.206 

79 

38 

Obtok in obveznice Din 5.588,774.937-29 
Skupno kritje . . . . 37-51% 
Kritje v zlatu . . . . 31-46% 

Po 3klepu upravnega odbora г dne 2i. decembra 1931. smo 
podpisani pregledali prednjo bilanco, jo primerjali z glavnimi 
in vzporednimi knjieami in našli, da je v vsem točna in pra
vilna. ' 

V Beogradu, dne 5. januarja 1932. 

Člani upravnega odbora: 
M. Savčič 
Mih. L. Durié 
Toma M. Popović 
8t. J. Jovanovič Resavac 

Centralno knjigovodstvo: 
Drag.- Dragojevič e. r. 

Na podstavi čl. 34 in 53 zakona o Narodni banki in 51. 39 
statutov je nadzorstveni odbor pregledal prednjo bilanco in jo 
odobrava, ko je ugotovil, da. je pravilna. 

V Beogradu, dne 5. јалиагја 1932. 
Predsednik: 

člani nadzorstvenega odbora: D. J. Živadinovič 
Žika Janković 
Ljub. M. Mihajlovic 

»Solomon A. Koén " •' ' 
S. Godjeva« 
T. Panie 
S. K. Trpkovid 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 

Ttoka in zalaga: Tlakama iMerkur« j LljiiOlJagij дјед ßreditavnik.; 0« ДИсћД1вк y LJubljani. 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BAIOVIIE 
Priloga k 8. kosu letnika III. z dme 30. januarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

III. No. 912/1. s 467 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po 8ta..ju z dne 25. januarja 1932. 

Opom.ba: Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 
Kamnik: Trzin (Trzin 1 dvorec). 

S t e k l i n a : 
Dol. Lendava: Trnje (Trnje 1 primer). 

Črnomelj: Kot (Nestopljavas 1 primer). 

G a r j a v o s t : 
Maribor desni breg: Orehova vas (Ho-

tinjavas 2 dvorca). Ptuj: Šikole (Šikole 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Artiče (Trebež 2 dvorca), 

Gaberje (Gaberje 5 dvorcev), Globoko 
(Globoko 2 dvorca), Sela (Sela 14. dvor
cev), Senovo (Senovo 2 dvorca), Zakot 
(Brezina 5 dvorcev, Zakot 1 dvorec). 

Celje: Celje okolica (Lava 1 dvorec), 
Petrovce (Liboje, Drešinjavas po 1 
primer). Črnomelj: Petrovavae (Pe-
trovavas 1 dvorec). Konjice: Stranice 
(Stranice 1 dvorec). Maribor leyi breg: 
Krčevina (Petrovo selo 1'dvorec). Slo-
venjgradec: Slovenjgradec (Slovenjgra-
dec 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Ljutomer: Grlava (Banovci 1 dvorec), 

Godemarci (Bodislavci 1 dvorec). 
Kraljeva banska uprava Dravske ba

novine y Ljubljani, 
dne 25. januarja 1932. 

IL.No. 449/1. 480 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Orgamizacija krojaških moj

strov in samostojnih šivilj« s sedežem 
v Celju je razpuščeno, ker že več let ue 
deluje, nima ne članov niti imovine.in 
torej tudi ne' pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 16. januarja 1932. 

V. No. 1819/Ì. 492 

Sprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Meri jak Božena, zdravnica v Ljub

ljani, je bila vpisana v imenik zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske , 
banovine 

v Ljubljani, dne 18. januarja Ш 2 . 

V No. 341/2. 466 

Razglas 
V bolnici za duševne bolezni v Ljub

ljani je izvršiti elektroinštalacijska dela, 
ki so proračunjena na znesek 65.465 Din. 
Ponudniki naj predlože obvezne ponud
be, v katerih je navesti popust v odstot
kih na uradni proračun najkesneje do 
10. februarja t. 1. ob 12. odseku 3 teh
ničnega oddelka kraljevske banske upra
ve, Novi trg št. 1, kjer se morejo v sobi 
št. 28 vpogledati tehnični elaborat in 
dobiti vsi nadaljnji podatki in pojasnila. 
Kr. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 23. januarja 1932. 

•j. 

V No. 67/6. 410 3—3 

Razglas. 
o prvi novi pismeni ponudbeni licitaciji 
za ojačenje vodovoda v banovinskem 

zdravilišču Rogaški Slatini. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje po na
ročilu ministrstva za gradbe od 11. ja
nuarja 1932., M. G. Br. 230. in na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o drž. računo
vodstvu z dne 6. marca 1910. ter nje
govih izprememb, odnosno izpopolnitev 
za prevzem in izvršitev ojačenja vodo
voda v banovinskem zdravilišču Rogaški 
Slatini 
p r v o j a v n o p i s m e n o p o n u d b e n o 
l i c i t a c i j o na dan 15. f e b r u a r j a 

193.2. ob e n a j s t i h 
v prostorih hidroiehn. odseka kraljev
ske banske uprave, Ljubljana, Stari trg 
štev. 34/H. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami v pro
storih hidroteh ničnega odseka kraljev
ske banske uprave. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v procentih na uradno 
odmerjeni proračunski znesek, ki znaša 
Din 1,838.342-—. Upoštevale se bodo le 
ponudbe nižje od Din 1.613.696-61. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom za 100 Din, vsako prilogo s kol
kom za 2 Din, morajo izročiti ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo »Ponudba za prevzem vodo
vodnih del v Rogaški Slatini« od po
nudnika N. N.. neposredno Dredsedniku 
licitacijske komisije med 10. in 11. uro 
dopoldne. Po pošti pravočasno došle 
ponudbe se vzamejo s pogojem, ako 
ponudnik v njih navede, da so mu vsi 
pogoji znani in da jih brez pridržka 
sprejme. Poznejše, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne bodo 
uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za vse vrste del 
181.000— Din. odnosno 262.000— Din 
za tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 

na dan licitacije do 10. ure pri blagajni 
dravske finančne direkcije .v Ljubljani, 
banovinski blagajni v Ljubljani, Erjav
čeva cesta 13, davčni upravi v Ljublja
ni, v vrednostnih papirjih, oziroma ga
rantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu čl. 86. zakona o drž. 
računovodstvu in registriranih v smislu -
čl. 24. pravilnika za izvrševanje določil 
iz oddelka »B pogodbe in nabave«. 
Kavcijo je tudi mogoče položiti v goto
vini pri državni hipotekami banki, 
podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blaçajnieno položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za 
gradbe, da se sme ponudnik udeleže
vati javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo 
ponudbe predložiti odprte predsedniku 
licitacijske komisije. Pooblaščenci mo
rajo predložiti poleg tega pooblastilo, 
da smejo zastopati svojo firmo pri lici
taciji. 

Banovinska uprava si izrecno pridr
žuje pravico, oddati razpisano delo ne 
oziraje se na višino ponujene vsote ali 
tudi vse ponudbe odkloniti brez kake 
obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 20. januarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 11/31—4. 494 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Obdolžena Ogrinc Ana, roj. pri Sv. An
tonu v Slov. goricah, 77 let stara, r. k., 
vdova v Mariboru, Vrbanova ulica št. 8, 
konjska mesarica, hči Jakoba Poliča in 
Jere rojene Ferenc, že kaznovana, 

j e k r i v a , 
da dne 15. septembra 1931 v Ljutomeru 
kot trgovka in konjska mesarica na 
stojnici ni imela konjskim klobasam- л 

niti sumarno, niti podrobno označenih 
cen, tako da bi jih lahko vsakdo raz
ločno videl. 

S tem je zakrivila prekršek po č1. 6. 
zak. o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne špekulacij;- z 
dne 30. decembra 1921 U. 1. št. 5 z ine 
18. januarja 1922. in je obsojena po 
čl. 6 cit. zakona 

na 12 ur zapora in na 100-— Din de
narne kazni, koja denarna kazera ?e v 
primeru neizterljivosti iapremeni v na
daljnja 2 dneva zapora in po § 389. av 
k. p. r. na povračilo stroškov kaz. po
stopanja iu izvršitve kazni. 



Stran 42. St. 8. 

Po členu 19. zakona o pobijanju dra
ginje se ta sodba po pravomoćnosti ob
javi na stroške obdolženke v »Službe
nem listu«. 
Окгајло sodišče т Ljutomeru, odd. II., 

dne 10. oktobra 1931. 

Preds. 21—4/32—2. 
* 

470—3—1 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

odda mesto jetniškega pripravnika z 
mesečnimi prejemki 1320 Din. 

Prosilci morajo imeti popolno sred
nješolsko izobrazbo s končnim izpitom. 

Svojeročno episane, pravilno kolko-
vane ter po § 3. ur. zakona opremljene 
prošnje naj se vlože do 

15. marca 1932. ' 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
T Mariboru, 

dne 25. januarja 1932. 
•j« 

Cw a 56/32—1. 456 

Oklic. 
Pavlovič Zdenki, posestnicl pensiona 

>Erika< v Kranjski gori, sedaj nezna
nega bivališča, je vročiti menično tožbo 
z dne 20. januarja 1932., opr. št. Cw a 
56/32—1, radi Din 7000-— s pripadki. 

Ker je bivališče Pavlovič Zdenke ne
znano, se ji postavlja za skrbnika v 
obrambo njenih pravic gospod dr. Ivan 
Modic, odvetnik v Ljubljani. 

Ta skrbnik jo bo zastopal v ozname-
njeni pravni stvari in na njeno nevar
nost in stroške, dokler se ona ali ne 
oglasi pri sodišču ali ne imenuje si po
oblaščenca. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. II., 

dne 20. januarja 1932. 
•t. 

C 6/32—1 ' 471 
Oklic. 

Tožeča stranka Kobal Franc, pos. 
iz Gabrijel št. 2, je vložila proti toženi 
stranki Gorencu Alojziju, iz Krsinvrha 
št. 2, sedaj neznano kje v Ameriki, radi 
Din 5000 s prip. k opr. št, C 6/32—1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 19- februarja t. 1. ob 9. uri dop, pred 
tem sodiščem v izbi št. 1 razpravna dvo
rana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Mlakar Martin, pos. 
ia Mokronoga, za skrbnika, ki jo bo za-

» stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi «ama aH ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Mokronogu, odd. I., 

dne 22. januarja 1932. 

C 132/32. 459 

Oklic. 
Tožeča stranka Jakič Emerik, poe. v 

Markovcih št. 40, in Êerfec Katarina, 
pos. v Markovcih 64, je vložila proti to
ženi stranki ležeči zapuščini pO pok. Bo-
kan Evi, roj. Jakič pos. v Markovcih, 
radi opravičbe predznambe k opr. št 
'J Ш Д 2 tožbo, 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. marca 1932. ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23 razpravna 
dvorana. 

Ker je tožena stranka umrla, se po
stavlja g. Ožvald Franc, pos. v Markov
cih št. 21, za skrbnika, ki jo bo zastopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler 
ne nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. 
Okrajno sodišče т Murski Soboti, odd. II., 

dne 22.'januarja 1932. 

C 7/32. 
* 

Oklic. 
•460' 

Tožeča stranka Kohn Leopold, trgo
vec v Murski Soboti, je vložila proti to
ženi stranki Cvetko Ludviku, posest, v 
Fokovcih, sedaj neznanega bivališča, 
radi 3011 Din s pp. k opr. št. C 7/32 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. marca 1932. ob pol 11. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 23 raz
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Cvetko Aleksan
der, posestnik v Fokovcih, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče т Murski Soboti, odd. II., 

dne 21. januarja 1932. 

C 20/32. 
Oklic. 

461 

Tožeča stranka Žibrik Franc in Marija 
ter Barber Josip, posestniki v Marki-
šavcih, je vložila proti toženi stranki 
Sečko Mariji, roj. Vajda, omož. Molnar, 
sedaj v Ameriki, neznanega bivališča, 
radi izbrisa vdovske pravice k opr. š t 
C 20/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. marca 1932. ob 10. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gosp. Kodila Jožef, 
župan v Ivanovcih, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama aH ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. II., 

dne 21. januarja 1932. 

H» 
A 185/31-3. 458 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Hren Pavel, posestnik v Dobletlni 
št. 2, občina Rečica ob Savinji, je dne 
8. septembra 1931. umrl. Poslednja 
volja ве ni našla. 

Zapustnikov brat Hren Ivan, odnosno 
njegovi trije otroci Fanika, nedl. Ivan 
in le tretji nedoletnik neznanega ime
na, in zapustnikov brat Hren Franc, 
katerih bivališče, odnosno tudi ime so
dišču ni znano, se pozivljejo, da se 
tekom e n e g a leta od danes naprej 
zglasijo pri tem sodišču. Po preteku 
tega roka ao bo razpravljala zapuščina 

z ostalimi dediči in z g. Hrenom Josi
pom, zasebnikom v Dobletini, ki se je 
postavil za skrbnika gori navedenim 
odsotnim. Po preteku tega roka se iz
roči zapuščina, v kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., dne 10. januarja 1932. 

A 226/31—5. 495 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Brezovnik Janez, posestnik v Brezju 
št. 53 pri Mozirju, je dne 12. decembra 
1931 umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Brezovnik Jožef, zapustnikov sin, in 
nedl. otroci pok. zap. sina Brezovnik 
Franceta, katerih imena sodišču niso 
znana, in katerih vseh bivališče sodišču 
ni znano, se pozavljejo, da se tekom 
enega leta od danes naprej zglasijo pri 
tem sodišču. Po preteku tega roka raz
pravljala se bode zapuščina z ostalimi 
dediči in z gosp. Navodnikom Jožetom, 
posestnikom v Skornem št. 14 pri Šo
štanju, ki se je postavil za skrbnika 
odsotnim dedičem, in se bode izročila 
ista, v kolikor izkažejo dediči svoje pra
vice, le-tem. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 23. januarja 1932. 

•j. 
L 14/30—13. 481 

Sklep. 
Sklep z dne 23. junija 1922., L 3/22-3, 

s katerim je bila Kumpova Marija, po-
sestnica v Cvišlerjih št. 38, radi kveru-
lantstva omejeno preklicana, se razve
ljavi. 

Okrajno sodišče v Kočevju, odd. L, 
dne 27. januarja 1932, 

«j-

Ncl 73/32—6 473 

Amortizacija. 
Na prošnjo Kambiča Martina iz Pro

logov pri S&mlču se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih hranilnih knji
žic: 

št. 1734 Hranilnice in posojilnice za 
Kaudijo in okolico, š t 135148 Mestne 
hranilnice ljubljanske v Ljubljani, Štev. 
7123 Mestne hranilnice v Črnomlju, ki 
so baje zgorele. 

Imetnik teb hranilnih knjižic ве po
zivlje, naj uveljavi svoje pravice v še
stih mesecih od dne. ko se objavi ta 
oklic, ker bi se sicer; po tem roku iz
reklo, da hranilne knjižice niso vež ve
ljavne, v 

Okrajno sodišče т Metliki, 
odd. L, dne 26. januarja 1932. 

* 
E 628/81-8. 601 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. f e b r u a r j a 1 9 8 2. do

poldne ob d e v e t i h DO pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Godemaiei, 
vi. š t 166. 

Cenilna vrednoat: 44,957"— Din. 
Najmanji! poaudakj 2ЈШЈГ»- Din. 



S!, в. Stràn 45. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem_ nârôltu .prfed začetkom dražbe, 
sicer bi se ne hiögle vec uveljavili glede 
nepremičnine v Škodo zdražitelja, ki je 
ravilal v dobi1! veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tèga sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 12. januarja 1932. 

E 488/31—8 472 

Dražbeni oklic. 
ßiie 22. februarja dopoldne ob 10; 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnih: zemljiška 
knjiga Bušeča vas, vi. št. 200. 

Céiiilna vrednost: Ì7.057' Din 40 p. 
Vfedflost pritiklirte; 590 Diri, 
Najmanjši ßöilUdek: 11.871 Dih 60 p. 
PraVicé, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje prt draž-
ben&m naroku préd začetkom dražbe, 
sieêf bi se ne hioglè vêâ uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se r>pozar|a na 
dražbeni oklic, ki je nabit na utadni 
deski tèga sodišča. 

Okrajno sodi le t Kostanjevici, 
dne 19. januarja 1932. 

1013/31 474 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. februarja 1932. doipoldne 

ob 9. uri bo pti podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemljU 
ška knjiga k. o. Gomilsko, vi. št. 84, 
104, 222, lfid, k. o. ŠmiklavŽ vi. Št. 67. 

Centina vrednost: 93.517'05 Din. 
Vrednost pritikline: 1636 Din. 
Najmanjši ponudek: 70.140 Din. 
Dr&žbalo sé bó najprvo posamezne 

vložke in S© Be zâ té ne bò doseglo viš
jega ponüdka, pride ha prodaj posestvo 
v celoti. . 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
» je priglasiti sodiScu najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavita« 
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti ве орогатја na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 18. januarja 1962. 

B 1094/31. 

Dražbeni oklic. 
482 

D&e 24. februarja 1932. dopoldne ob 
10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
b i SL 6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Smatevž, vi. St. 100, in Pod-
yth vi. 8t 248. 

Centina vrednost: 113.649 Din. ' 
Vrednost pritikline: 2117 Din. 
Najmanjši ponudek; 75.700 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale draSbe, 

fe priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
eioer bi se ne mogle veö uveljavljati 

gtëde neprerniohine V škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri véri. 

Gledé podrobnosti sé opozarja ha 
dražbeni oklic, ki jé nabit ttä uradni 
deski lega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 21. januarja 1932. 

* 
4Ö7 E V 2616/31-10. 

DräZbeüi oklic. 
D n e 28, f e b r u a r j a 1932. ob de

v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sôbi št. IB dražba nepremičnih: zemlji
ška knjiga k. o. Trnovsko predmeetje, 
ih sicer 12/28tink in 36/700tink, vlož, et. 
1110, 

Cenilna vrednost: 83.006 Dih celega 
deleža, Vrednost zavezancévegâ deleža 
40.178 Din 88 p. 

Vredno.t pritikline: 100 Din 
NajmanjSi ponudek 36.786'—• Din. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravfiäl v dobri veti. 

Glede podrobnosti se opozarja ha 
'dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sódisfifl. 

Okrajno sodišče t LJubljani, 
dne 29,. decembra 198Ì. 

E 63/31—16. 450 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. m a r d a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnim: «ftffl-
Ijiška knjiga k. o. Mokronog vi. št. 62, 
k. o. Lakenc vi. št, št. 416, k. o. Oetrožnik 
vi. št. 122 in 33, k. o. Bistrica vi. št. 230 
in 421. 

Cenilna vrednost: Din 439.190'—. 
Vrednost pritikline: Din 368Ó'-~. 
Najmanjši ponudek: Din 292.930'—. 
Dražba se bo vršila po parcelah. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroku pred začetkom dražbe^ 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega^ sodišča. 

Okrajno sodišče y Mokronogu, 
dne 22. januarja 1932. 

# 
449 E 19/31—12 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. marca 1932. dopoldne ob 8. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 2 dražba nepremičnin: 

zemljiška knjiga k. o. Mokronog, vi. 
št. 594. 
; Cenilna vrednost: Din 86.200. 

Najmanjši ponudek: Din 66.800. 
Dražba se bo vršila po parcelah. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dra*-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja fia 
dražbeni oklic, ki je nabit ha uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče T Mokronogu, 
dïiê 22. januarja Ì932. 

* 
E IV 1320/31—6. 428 

Dražbeni Oklic. 
Difle 2. fflàrca 1 9 3 2. ob d e v e t i h 

d o p o l d n e bo pri podpisanem sodišču 
V sobi Št. 2? dražba nepremičnin, žeh> 
ljiška knjiga Grajski marbf, vi. št. 269. 

Certilha vrednost: 343.962'13 Dih. 
Najmanjši ponudek: 172.000'— Din. 
Pravice, ki bi hé pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draŽ-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi Se fle «ogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sbdiSča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
- dne 23. decembra 1931 ; 

Konkurzni razglasi 
S 10/31—116. 475 
88 

Sklio zbora upnikov, 
Prezadolzenec; Žmiteik Alojzij, lesni 

trgovec v Stari fužini š t 86. 
Po predlogu upravitelja konkursne 

mase drja Mirka TrÜlerja, odvetnika v 
Radovljici, 6© sklicuje zbor upnikov na 
dan 15. februarja 1932. ob desetih pri 
tem sodišču v RadoVÛjici, soba št. 26. 

Razpravljalo se bo: 
1. glede vložitve treh večjih in važnih 

toži); 
2. glede realizacije še ne realiziranega 

ostalega dela mase in o razdelitvi raa-
jfcoloSljive mase; 

8. o likvidaciji naknadno zglašenih in 
morda še do tega naroka zglašenih ter
jatev in o zglašenih izločitvenih in lo
čitvenih pravicah; 

4. o zahtevkih upravitelja konkurzne 
mase glede nagrade in povračila iz* 
d a tko v. 

Okrajno sodišče v Radovljici, odd. I., 
dne 22. januarja 1932. 

* 
S 2/32—3. 469 
89 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev коикшаа Ô imovini Lav-

tarja Franca, protokoliranega trgovca v 
Ljubljani, Sv. Petra cesta 42, registro-
vanega pod firmo: Lavtar Franc. ' 

Konkuirani Bodnik: Ausec Anton, sod
nik okrožnega sodižča v Ljubljani. 

Upravnik mase: Florjančič Ludovik, 
tajnik društva ind. in veletrcovcev v 
Ljubljani. * 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
diScu, soba št. 140, dne 8. f e b r u a r j a 
1 9 8 2 . ob d e v e t i h . 

Oglasitveni rok do 5. m a r c a 1 9 8 2 . 
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Ugotovitveni narok pri deželnem so
dišču dne 12. m a r c a 1 9 3 2 ob d e 
s e t i h . 

DP ž sino sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 26. јапиатја 1932. 

S 1,32—5. 505 
90 

Sklep. 
V kcnkurzni stvari zapuščine dine 

1. novembra 1931. umrle Zorčič Ama
lije, rojene Plut, trgovke v Ljubljani, 
Stari trg, se dosedanji upravitelj kon-
kurzne mase g. dr. Treo Dragotin, od
vetnik v Ljubljani, razreši tega posla, 
in imenuje za upravitelja mase g. Nič 
Srečko, višji davčni upravitelj v pok. 
v Ljubljani, Rimska cesta 12. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. januarja 1932. 
* 

442 Sa 2/32—2. 
91 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Mravljeta Antona, posestnika in 
trgovca v Podpeči št. 13, p. Preserje. 

Poravnalni sodnik: dr. Leitgeb Av
gust, starešina okrajnega sodišča na 
Vrhniki. 

Poravnalni upravnik: dr. Penko Fran, 
not. nam. na Vrhniki. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču na Vrhniki, dne 
3. marca 1932. ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do dne 27. februar
ja 1932. na sodišče na Vrhniki. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IL, 
dne 22. januarja 1932. 

* 
463 Sa 2/32-1. 

92 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Divjaka Josipa, neprotokolira-
nega trgovca v Ribnici. 

Poravnalni sodnik: Savelj Anton, sta
rešina okrajnega sodišča v Ribnici. 

Poravnalni upravitelj: Dr. Grobelnik 
Ludvik, notar v Ribnici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ribnici dne 5. mar
ca 1932. ob pol 11. uri. 

Terjatve je oglasiti pri okrajnem so
dišču v Ribnici do 29. februarja 1932. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 

dne 23. januarja 1932. 
•{• 

Sa 7/32—2 485 
93 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Bernhard Gustav, trgovec s 
steklom v Mariboru, registrovanega pod 
firmo Franca Bernharda sin v Maribo
ru, Aleksandrova cesta št. 17. 

'Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
. sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Dr. Leskovar 
Josip, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišou, soba št. 84 dne 
14. marca 1932. ob 9. u r i 

Rok za oglasitev do 9. marca 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 25. januarja 1932. 

Sa 3/32—4. 503 
94 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

premoženju Kolbezen Franca, trgovca v 
Celju, Prešernova ul. št. 4. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Josip, 
s. o. s. v Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Karlovšek 
Josip, odvetnik v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
tem sodišču soba št. 2 dne 21. m a r c a 
1932. ob poldevetih. 

Prijavni rok do 18. m a r c a 1932. 
Poravnalna kvota 40% s pristopom 

porokov. 
Okrožno sodišče r Celju, 
dne 27. januarja 1932. 

Sa 2/32—5. 504 
95 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

premoženju dolžnika Suša Franca, trg. 
v Sromljah št. 22, reg. pod Rg A III 131. 

Poravnalni sodnik: dr. Hočevar Voj-
teh, starešina okr. sod. v Brežicah. 

Poravnalni upravitelj: dr. Rosina Gu
stav, odv. v Brežicah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Brežicah dne 
21. marca 1932. ob desetih. 

Prijavni rok do 18. marca 1932. 
Poravnalna kvota: 40% kvota plač

ljiva v enem letu. 
Okrožno sodišče v Celju odd. L, 

dne 27. januarja 1932-
* 

Sa 36/31—68. 491 
96 

Določitev poravnalnega 
naroka. 

Poravnalno postopanje First Asta roj. 
Tančic, trgovka v Ivanjkovcih. 

Dolžnica je pri ponovnem poravnal
nem naroku z dne 23. januarja 1932. 
predrugačila svoje ponudbe v toliko, da 
ponuja upnikom, ki jim ne gre pravica 
do prvenstvenega poplačila, za 50% 
kvote njihovih terjatev poroštvo. 

Za razpravo in sklepanje o tej po
nudbi se določi poravnalni narok na 
dne 6. februarja 1932. ob 9. uri pri tem 
sodišču, soba št. 4. 

Dolžnica mora priti k naroku osebno. 
Okrajno sodišče v Ormožu, odd. L, 

dne 23. januarja 1932. 
H* 

Sa 23/31—88. 453 
97 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini Ka-
stelca Alfonza, trgovca v Sevnici je kon
čano s potrditvijo poravnave. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče т 
Celju, 

4 dne 13. januarja 1032. 

Sa 30/31—11. 454 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalna zadeva: Stössl Simon, jav
ni družabnik tvrdke Stössl Maks v Celju. 

. Poravnalno postopanje, ki je bilo uve
deno s sklepom z dne 12. decembra 
1C31., Ša 30/31—3, se v smislu § 56. t. 2., 
zakona o prisilni poravnavi izven 'ken-
kurza ustavi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
' '' . • dne 22. januarja 1932 

Sa 19/31—34. 
* 

506 

Potrditev poravnave. 
Poravnava, sklenjena med dolžnikom 

Turkom Vladom, trgovcem v Ljubljani, 
Streliška ulica 24 in njegovimi upniki 
pri naroku dne 9. januarja 1932., vse
bine; da plača dolžnik 50% kvote ter
jatev, plačljivo v štirih enakih, zapo
rednih, tromesečnih obrokih, pričenši 
dne 26. aprila 1932., ob poroštvu in pla
čilu Turk Ane, posestnice v Ljubljani, 
Streliška ulica št. 24, se potrdi v smislu 
§ 51. por. zak. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 16. januarja 1932. 

* 
476 Sa 26/31—76 

100 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Tvrdka Maks 

Stössl, trg. z usnjem v Се1јд. 
. Potrjuje se poravnava, ki jo je skleni

la poravnalna dolžnica s svojimi upniki 
pri naroku dne 18. januarja 1932 in ki 
določa, da je prednostne terjatve in za
htevke, ki jih ne dosega poravnava, pr
venstveno plačati v celoti, ostali upniki 
dà prejmejo 40 % kvoto, plačljivo v 11 
enakirj. mesečnih obrokih, od katerih 
zapade prvi y 30 dneh po pravomočno-
sti odobritve poravnave, najkesne^e po 
1. marcu 1932. pod izgubo obrokov in 
posledice §a 62., odst. 2. por. zakona. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. L, dne 20. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Stev. E. r. 1180/32, 1114/32, 1027/32, 
2135/32. • 468" 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 

1887., kranj. dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
je ; postavila komisija za agrarne ope
racije v Ljubljani banovinskoga sekre
tarja Pokorna Ivana za komisarja za 
agrarne operacije v Ljubljani, da se iz
vrši nadrobna delitev, odnosno ureditev 
skupnega sveta v sledečih agrarnih pri
merih, vpisanih pod: 

i . vložno štev. 64 k. o. Rajhemau, sodni 
okraj kočevski; 
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2. vložno šlev. 106 k. o. Serica, sodni 
okraj škofjeloški; 

3. vložno štev. 173 k. o. Selo, sodni 
okraj radovljiški; 

4. vložno štev. 134 in 117 k. o. Višel-
nica, sodni okraj radovljiški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnevom stopijo v veljavnost do
ločila zgoraj omenjenega zakona glede 
pristojnosti oblast&v, poleni neposredno 
in posredno vdele/.enih kakor tudi gle
de izjav, katere ti oddajo, ali poravnav, 
katere sklenejo, naposled glede za.ez-
nosti pravnih naslednikov, da morajo 
pripoznati zaradi Izvršitve agrarne ope-" 
racije ustvarjeni pravni položaj. 

Komisija za agrarne operacije v 
Ljubljani, 

cine 23. januarja 1932. 
Za predsednika: 

dr. Lukan 1. r. 

No. 1375/1 

* 

Razglas 
477 

V smislu § 54 uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb (»Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrožnega sodišča v Mariboru z 
dne 27. 2. 1931. prepovedano Kocbeku 
Vincencu, rojenemu 4. marca 190.3. v 
Vekovskem dolu, srez Maribor, levi 
breg, Dravska banovina, stanujočemu 
istotam, zahajati v krčme za dobo 2 let, 
to je od 14. VII. 1932. do 14. VII. 1934.. 

Po § 268. kaz. zakona se kaznuje vsa
kdo, ki ve za razglašeno prepoved iz 
§ 55. k. z., pa endarle postreže taki 
osebi z epojilom. 

Srezko načelstvo v Mariboru, lovi breg, 
dne 22. januarja 1932. 

II No 856/1. 

* 

Razglas. 
486 

Z rešitvijo okrajnega sodišča v Lju
tomeru Kps 183/31 je bilo Mauku Ivanu, 
delavcu v Sp. Krapju št. 55 občina Cven, 
prepovedano zahajati v krčme za dobo 
dveh let .t. j . od 17. januarja 1932. do 
l17. januarja 1934. 

Vsakdo, ki imenovanemu vede po
streže z opojno pijačo se kaznuje po 
§ 268 k. z. , 

Sresko načelstvo v Ljutomeru, 
dne 23. januarja 1932. 

* 

T. N. 134. 392 a 2—1 

Razglas 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 

na državnih cestah Št. 2, 49 in 50. 

Po nalogu кг. banske uprave Dravske 
banovine v Ljubljani z dne 16. januarja 
1932.; V. No. 336/1, razpisuje tehnični 
razdelek sreskega načelstva v Ljublja
ni, na podstavi čl. 86. do 98. zakona o 

drž. računovodstvu z dne 6. marca 1910. 
in njegovih izprememb, odnosno dopol
nitev, prvo javno ustno licitacijo za do
bavo gramoza na nastopnih progah dr
žavnih cest: 

I. državna cesta št. 2 v skupnem zne
sku Din 420.950-—, 

II. državna cesta št. 49 v skupnem 
znesku Din 291.800-—, 

III. državna cesta št. 50 v skupnem 
znesku Din 294.800'—. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka v Ljubljani za vsako 
navedeno progo posebej, in sicer: 

za drž. cesto št. 2 dne 26. februarja 
1932. ob 9. uri dopoldne, 

za drž. cesto št. 49 dne 27. februarja 
1932. ob 9. uri dopoldne, 

za drž. cesto št. 50 dne 29. februarja 
1932. ob 9. uri dopoldne. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
št. 7. k »Službenemu.listu« št. 7 z dne 
27. januarja 1932. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani, dne 19. januarja 1932. 

* 
V No. 76 421a 2—1 

Razpis 
ustne licitacije za dobavo gramoza za 
prop- met! km 497*106 — 676-5 lržavne 

ceste štev. 2 in med km 793-908 — 
808-666 državne ceste štev. 24. 

Po nalogu kralj, banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani, V No. 336/1, 
z dne 16. januarja 1932. razpisuje sresko 
načelstvo v Novem mestu na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem 
računovodstvu z dne 6. marca 1921 in 
njegovih sprememb oz. dopolnitev, ob
javljenih v »Službenih novinah« z dne 
16. februarja 1922 in pravilnika, ob
javljenega v »Službenih novinah« z dne 
25. novembra 1921, 

javno ustno licitacijo 

za dobavo gramoza za zgoraj označene 
proge državnih cest. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka, in sicer: 

v ponedeljek, dne 29. februarja 1932 ob 
10. uri dopoldne za progo km 497-106 do 

555-5 drž. ceste št. 2, 

v torek, dne 1. marca 1932 ob 10. ari 
dopoldne za progo km 555-5 do 576*5 

drž. ceste št. 2, 

in za progo km 779-250 — 808-666 drž. 
ceste štev. 28. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
ob'av »Službeneg'a lista« štev. 7. z dne 
27. januarja 1932. 

Sresko načelstvo v Novem mestu, 
dne 20. januarja 1982. 

T. No. 26/2—1932. 416 a 2—2 

Razglas. 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
na progi km 43-32—110 državne ceste 

štev. 50. 
Sresko načelstvo v Celju razpisuje po 

nalogu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani z dne 16. ja
nuarja 1932., V. No. 336/1, prvo javno 
ustno licitacijo za dobavo gramoza na 
progah km 43-32—110 državne ceste 
štev. 50. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka sreskega načelstva v 
Celju v petek dne 26. februarja in v 
soboto dne 27. februarja 1932. 

Podrobnosti o licitaciji so razvidne iz 
popolnega razglasa, objavljenega v »Služ
benih novinah kraljevine Jugoslavije« 
in v »Službenem listu kraljevske ban
ske uprave Dravske banovine« (priloga 
št. 6 z dne 23. januarja 1932.), kakor 
tudi iz razglasov, nabitih na uradnih 
deskah sreskih načelstev v Celju, Kra
nju, Ljubljani, Mariboru in Novem 
mestu. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 20. januarja 1932. 

T No 50/3—F. 
Razglas 

401 a2—2 

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
za državne ceste v območju tehničnega 
razdelka sreskega načelstva v Kranju. 

V smislu odloka kr. banske uprave 
v Ljubljani z dne 16. januarja 1932., 
V. No. 336/1, razpisuje tehnični razde
lek v Kranju na podstavi čl. 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in njegovih izprememb, 
odnosno pravilnika, natisnjenega v 
»Službenih novinah« z dne 16.. februarja 
1922. in pravilnika, natisnjenega v »Služ
benih novinah« z dne 25. novembra 
1921. prvo ustno licitacijo za dobavo 
gramoza, in sicer za te-le proge: 
državna cesta št. 2 v skupnem znesku 
Din 244.550'—. 
državna cesta št. 51 v skupnem znesku 
Din 72.Ö60-—. 

Podrobnosti so razvidne iz priloge 
št. 6 k »Službenemu listu« št. 6 z dne 
23. januarja 1932. 

Nadaljnja pojasnila glede dražbenih 
in dobavnih pogojev dobe interesenti v 
uradnih urah v pisarni tehničnega raz
delka v Kranju. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka za vsako zgoraj ome
njeno progo posebej in sicer: 

v ponedeljek dne 22. februarja 1932. 
ob %Q. uri za prvo, ter v polurnih inter
valih za ostale proge. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Kranju dne 18. januarja 1932. 

* 

Razglas 
478 

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
za .Iržavne ceste v proračunskem letu 

1932./19S3. 

V smislu odloka kr. banske uprave v 
Ljubljani z dne 16. januarja 1932. 
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V* No. 336/1, razpisuje tehnični razdelek 
pri sreskem načelstvu v Mariboru, levi 
breg, na podstavi čl. 86. do 98. zakona 
o državnem računovodstvu 

prvo javilo nstnò licitacijo tä dobavo je
senskega in pomladanskega gramoza za 

redno vzdrževanje državnih cest. 

Licitacija se bo vršila po sledečem 
programu: 

I. Dne 2. marca 1982. s priibikom 
tečno ob 9. uri dopoldne v pisarni teh
ničnega razdelka v Mariboru soba št. 51: 

a) Za državno cesto št, 50 Ljubljana— 
Maribor—državna meja. 

1. Od km 110-000 do km 124000. 
620 m3 jesenskega tolčenega gramoaa, 

izklicna cena HO-— Din, 
330 ma pomladanskega toioenega gra-

moža, izklicna cena 110'— Din. 
2. Od km 124000 do km 134*600. 
700 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 100'— Din, 
350 m3 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 100-— Din* 
3. Od km 137-400 db km 154-200. 
810 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 120'— Din, 
405 m3 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 120'— Din. 
b) Za državno cesto št. 17 Maribor— 

Ptuj. 
Od km 00000 do km 11*000. 
600 m' jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 1Ö0'— Din, 
300 m* pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena ÌOO--* Din. 
П. Dne 8. marca 1932. в pričetkom 

točno ob 8. uri 30 min. v pisarni sfeskega 
cestnega odbora v Ptuju, la državno ce
sto štev, 17 Maribor—Ptuj—Ormož od 
km 11000 do km 38000. 

1. Od km 11*000 do km 18000. 
320 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44*'— Din, 
160 m3 pbmladanskega prodca, izklic

na cena 66-— Din. 
2. Od km 18000 do km 28*600. 
420 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44*— Din, 
200 m3 pomladanskega pròdca, izklic

na cena 56-— Din. 
3. Od km 24600 do km 31000. 
280 m" jesenskega prodca, izklicna 

cena 44-— Din, 
140 m3 pomladanekega prodca, izklic

na cena 66— Din. 
4. Od km 31000 do km 38-000. 
220 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 60'— Din, 
100 m3 pomladanskega prodca, izklic

na cena 62-— Din. 
III. Dne 4. marca 1932. g pričetkom 

točno ob 8. uri 30 min. v pisarni mest
nega načelstva v Ormožu ca državno 
cesto štev. 17 Ptuj—Ormož—banovinska 
meja pri SrediSču: 

1. Od km 38000 do km 43-000. 
220 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 60-— Din, 
100 m s pomladanskega prodca, izklic

na cena 72'— Din. 
% Od km 43000 do km 50-000. 
340 m" jesenskega prodca, izklicna 

cena 50'— Din, 
170 m8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 62-— Din. 

3. Od kni 50*000 do km 60355. 
'360 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44'— Din, 
180 m3 pomiadahEekgä prodca, izklic

na cena 56-— Din. 
IV. Dilë Ö. marca 1932. s pričetkom 

točno ob 10 uri v pisarni srcskega riä-
čostva v Dolnji Lfendavi: ca državno 
cesto St. 47 Čakovec—Dolnja Lendava— 
madžarska meja Od km 93-930 do km 
103920. 

1. Od km 93*930 ao km 98*200. 
200 m3 jesenskega prodća, izklicna 

cena 65"— Din. 
2. Od km 96-200 do km 103920, 
1*20 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 155'— Din. 
3- Od km 93-930 do km 103-920. 
170 m3 pomladanskega pfbdca, izkllr> 

ntt ööna 74*-^ Dili, 
Rok dovršitv© dobave jesenskega gra* 

moža za vse proge in vse vrste gramola 
je do 90. septembra 1932., pomladen« 
skega pa do 31. decembra 1932. 

Državna cestna uprava si pridrži 
pravico, dà V tétti razglasu navedene 
količine gramoza pred podpisom po
godbe po potrebi zviša ali skrči, ozi
roma dobavo sploh Ukine. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
90 dni po izvršeni dražbi. 

Pojasnila glede dn-užbenih in dobav
nih pogojev dobijo interesenti v pisarni 
tehničnega razdelka sfeskega načelstva 
v Mariboru, levi breg, v sobi št. 61, vsak 
dan v dopoldanskih uradnih urah. 

Za vse vrste tolčenega gramoza mo
rajo Hcltantje predložiti licltacijski ko
misiji uverenje o kakovosti materiala, 
izdano ali od zavoda za preizkušnjo ma
teriala pri ministrslvu za gradbè, ali 
pa od tehnične fakultete katere izmed 
univerz v kraljevini Jugoslaviji. Brez 
tega trverenja BÔ ne bodo sprejemale 
ponudbe za tolčen gramoz. 

V smislu odloka bivše gradbene di
rekcije v Ljubljani z dne 12. maroa 
1928., Št. 1812, se od zanesljivih licitan» 
tov ne zahteva položitev kavcije. Vei 
licitantje morajo pa predložiti izvirno 
potrdilo pristojnega davčnega urada, da 
so poravnali vse davke z dokladami za 
prvo tromeseČje tega leta. 

Licitacijska komisija al pridržuje 
pravico, izključiti od dražbe ponud
nike, ki ne nudijo po svojih premoženj
skih razmerah aH po svoji nezaneslji
vosti kot dobavitelji dovolj jamstva, da 
prevzeto obveznost v redu Izvrše. 

Sresko naželstro y Mariboru, 
dne 26. Januarja 1082. 

Po odredbi sreskega načelnika, 
šef tehničnega razdelka: 

Tng. Vanek s. r. 

Štev. 611/79—1932. 433—3—2 

Razglas. 
O I. pismeni ponudbeni licitaciji z« 

dobavo granitnega materijala za tlakova
nje mestnih ulic v Mariboru na račun 
kald/rminskega fonda. 

Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje po naročilu Ministrstva za gradbe 

od 16. decembra l93i.,M.Gr.Br. 39.729/31 
in na podstavi čl. 86 do 98 zakona ó drž. 
računovodstvu z dne 6. marca 191Ò ter 
njegovih izprememb, odnosno izpopolni» 
tev Za prevzem ili izvršitev 

dobavo granitnega malefijala za tla^ 
kovanje4 mestnih ulic v Mariboru 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na daft 23. februarja 1932 ob 11. uri döp. 
v pfostol'ih mestnega gradbenega urada 
v Mariboru, Frančiškanska uliöä 8 I. n. 
soba Štev. 5. 

Načrti iii proračuni so interesentom nà 
razpolago med uradnimi urami istótam, 
oziroma je dobili vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Din 3ÒO-— pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti za vsako edlnico 
A—B—C ločeno na uradnem obrazcu v 
obliki enotnega popusta V procentih na 
uradno odmerjeni proračunski znerek, 
k: znašai 

A) za tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste na glavni tovorni kolodvor 
id prvi del Aleksandrove ceste dinarjev 
1,731.360-06, 

B) za tlakovanje drugega dela Alek
sandrove ceste in Vetrinjske ulice di ' 
narjev 668.925'16, 

C) za tlakovanje Sodne ulice dinarjev 
425.386-97, 

Zapečatene ponudbe za vsako edinico 
A—B—C posebej, opremljene s kolkom 
pO Din 100'—, vsaka priloga s kolkom od 
Diu 2'^" morajo izvršiti ponudniki li 
njih pooblaščenci na dah licitacije ta 
označbo >Pohüdbt. za prevzem dooave 
granitnega malerijala za tlakovanje 
mè3thlh ulic v Mariboru, edinica . . . »— 
od pc-nüdnika N. N.< nepjsredno pred
sedniku licitacijske komisije med 10. in 
l i . uro dopoldne. Po pošti pravočasno 
doSle ponudbe se vzamejo pod pogojem, 
ako ponudnik v njih navede, da so mu 
vsi pogoji znani in da jih brez pridr" a 
sprejme ter predloži dokaz o položeni 
kavciji. Na poznejše, nepravilno oprem* 
Ijene ali brzojavne ponudbe se ne bo 
oziralo. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
sploSne In tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za: 

A) tlakovanje Einepielerieve ulice, 
dovozne ceste in prvega dela Aleksan
drove ceste: za naše državljane 86.000'— 
dinarjev, za tuje državljane 173.200'—« 
B) Tlakovanje drugega dela Aleksandro
ve ceste in Vetrinjske ulice za naše dr
žavljane 83.450 dinarjev, za tuje držav
ljane 66.900-— clnarjev. C) tlakovanje 
Scdne ulice za naše Din 21.300, za tuje 
42.600-— dinarjev. i 

Kavcija ^ se mora položiti naikesneje • 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
mestni blagajni v Mariboru, Slomškov 
trg 11/1. v vrednostnih papirjih, oziroma 
garantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu olona 86 zakona o dr
žavnem računovodstvu in registriranih 
v emielu Siena 24 pravilnika za izvrše
vanje določil h oddelka »B pogodbe te 
nabave«. Kavcijo Je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri državni hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani 



Št. 8. 
Stran 47. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil za preteklo če
trtletje, odobrenje Ministrstva za gradbe, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih 
licitacij in potrdilo pristojne zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo o sposob
nosti je obenem z vročitvijo ponudbe 
predložiti. odprte predsedniku licitacij
ske komisije. Pooblaščenci morajo pred
ložiti poleg tega pooblastilo, da smejo 
zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico: 

1. oddati razpisano dobavo ne oziraje 
se na višino ponuđene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti, 

2. oddati dobavo ločeno po posamez
nih treh edinicah in ob raznih terminih. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 19. januarja 1932. 

* 

Štev. 611/79—1932. 434_3_2 

Razglas. 
O I. pismeni ponudbeni licitaciji za 

Izvršitev tlakovanja mestnih ulic v Ma
riboru na račun kaldrminskega fonda. 

Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje po naročilu Ministrstva za gradbe 
od 16. decembra 1931.,M.Gr.Br. 39.729/31 
in na podstavi čl. 86 do 98 zakona o drž. 
računovodstvu z dne 6. marca 1910 ter 
njegovih izprememb, odnosno izpopolni
tev za prevzem in izvršitev tlakovanja 

. mestnih ulic v Mariboru 

I. Jarno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 26. februarja 1932 ob 11. uri dop. 
v prostorih mestnega gradbenega urada 
v Mariboru, Frančiškanska ulica 8 I. n. 
soba štev. 5. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami istotam, 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Diu 500-— pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti za vsako edinico 
A—B—C ločeno na uradnem obrazcu v 
obliki enotnega popusta v procentih na 
uradno odmerjeni proračunski znesek, 
ki znaša: 

A) 1. za tlakovanje Elnspìelerjeve 
ulice, dovozne ceste na glavni tovorni 
kolodvor in prvi del Aleksandrove ce
ste Din 837.883-74, 2. za kanalizacijo 
Aleksandrove ceste dinarjev 436.370-92, 
B) za tlakovanja drugega dela Alek
sandrove ceste in VötrinjBke ulioe Pin 
470,380-86, C) za tlakovanje Sodne ulioe 
»in 238.109-76. 

Zapečatene ponudbe za vsako edinico 
A—B—C posebej, opremljene a kolkom, 
po Din 100-—, vsaka priloga s kolkom od 
Din 2'— morajo izvršiti ponudniki ali 
njih pooblaScenci na dan licitacije z 
označbo >Ponudba za prevzem izvršitve 
tlakovanja mestnih nlie y Jđaribgni, џЛ> 

n i č a . . . — od ponudnika N. N.« nepo
sredno predsedniku licitacijske .emi
sija med 10. in 11. uro dopoldne. Po pošti 
pravočarno došle ponv..;be se vz.ir :;o 
pod pogojem, ako ponudnik v njih na
vede, da so mu vsi ^ogoji znan! in da 
jih brez pridržka sprejme ter predloži 
dok«_ položeni kavciji. Ni* pozne..?, 
nep.. vilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bo oziralo. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za: 

A) 1. tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste in prvega dela Aleksan
drove ceste za naše državljane 41.900-— 
dinarjev, za tuje državljane 83.S00-— .di
narjev; 2. kanalizacija .'.' .isandrove 
ceste za naše 21.850-— za tuje 43.700-— 
dinarjev. B) Tlakovanje drugega dela 
Aleksandrove ceste in Velrinjske ulice 
za naše 23.500'— dinarjev, za tuje 47.000 
C) tlakovanje Sodne ulice za naše 11.950 
za tuje 23.900-— dinarjev. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
mestni blagajni v Mariboru, Slomškov 
trg 11/1. v vrednostnih papirjih, oziroma 
garantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu člena 86 zakona o dr
žavnem računovodstvu in registriranih 
v smislu člena 24 pravilnika za izvrše
vanje določil iz oddelka »B pogodbe in 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri državni hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil za preteklo če
trtletje, odobrenje Ministrstva za gradbe, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih 
licitacij in potrdilo pristojne zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo o sposob
nosti je obenem z vročitvijo ponudbe 
predložiti odprte predsedniku licitacij
ske komisije. Pooblaščenci morajo pred
ložiti poleg tega pooblastilo, da smejo 
zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava ei izrecno pridržuje 
pravioo: 

1. oddati razpisano delo ne oziraje 
se na višino ponuđene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti, 

2. oddati dobavo ločeno po posamez
nih treh edinicah in ob raznih terminih. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 19. januarja 1932. 

* 

Razglas. 
262—3—3 

o prvi pismeni ponudbeni licitaciji «a 
oddajo adaptacijskih del v bolnici za 

duševne bolezni v Ljubljani. 

Uprava bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani razpisuje v skrajšanem roku 
до пагоДЦд lo . baneke uprave v LJub

ljani V. No. 4653/2 z dne 3. novembra 
1931. in na podstavi čl. 8G. do 98. zako
na o drž. računovodstvu z dne 6. marca 
1910. in njegovih sprememb, odnosno 
popolnitev za prevzem in izvršitev spo
daj navedenih adaptacijskih del v bol
nici za duševne bolezni v Ljubljani, 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

ra dan 15. februarja 1932. ob 11. uri 
dopoldne v prostorih bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. Poljanski nasip 
štev. 52. 

Proračuni so interesentom na razpo
lago med uradnimi urami pri upravi 
imenovane bolnice. Ponudbe je vložiti 
v obliki enotnega popusta v odstotkih 
(tudi z besedami) za celotne uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za posamezne vrste del: 

1. zidarska dela Din 142.501; kavciia 
Din 15.000, 

2. kleparska dela 24.156-85; kavcija 
Din 3000. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100 in vsa
ka priloga s kolkom za 2 Din, morajo iz
ročiti ponudniki aH njih pooblaščenci na 
dan licitacije v zapečatenem zavitku z 
zunanjo označbo >Ponudba za adaptacij
ska dela v bolnici za duševne bolezni v 
Ljubljani od ponudnika N. N.« neposred
no v roke predsednika licitacijske komi
sije med 10. in 11. uro dopoldne. Po po
šti pravočasno došle ponudbe se sprej
mejo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so шц vsi pogoji znani in da 
jih brez pridržka sprejme. 

Poznejše, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne bodo upošteva
le. Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za naše državlja
ne 10 %, za tuje pa 20 % od skupnih 
ah posameznih proračunskih vsot ter se 
mora zaokrožiti navzgor za cele tisoča
ke, kakor je spredaj navedeno, Kavcjia 
se mora položiti najkesneje na dan li
citacije do 10. ure dopoludne pri blagaj
ni uprave bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani bodisi v gotovini, državnih 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona, o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka »B- pogodbe in nabave«. O polo
ženi kavciji prejme ponudnik blagajni
ško položnico. To položnico, nadalje po
trdilo davčne uprave o poravnavi vseh 
davčnih plačil za tekoče četrtletje, odo
brenje ministrstva za gradbe, da se sme 
Pon_udnik udeleževati javnih licitacij, in 
potrdilo pristojne zbornice za trgovino, 
obrt ш industrijo o sposobnosti je ob
enem z vročitvijo ponudbe predložiti od-
2Tt\ Predsedniku licitacijske komisije. 
1 ooblaSčenci morajo predložiti rudi po
oblastilo, da smejo zastopati svojo fir
mo pri licitaciji. Kraljevska banska 
uprava si izrecno pridržuje pravico, od
dati razpieana dela, ne oziraje se na vi
sino ponuđene vsote ali tudi vse ponud
be odkloniti brez kake obveznosti 
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Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 

Štev. 1659/31 bolnic« za duševne bo
lezni v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 16. januarja 1932. 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 4?9 

Stanje 22. januar ja 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 2.104,742.385-84 (+22.486.826-67) 

Devize, ki ni
so v podlogi 86,799.227-92 (— 5,507.060-70) 

Kovani no
vec v niklu 39,642.124-— (-}- 332.239-—) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917*55 

Posojila . . 2.224,225.746-36 (— 5,550.260-87) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000*— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.799,720.313-82 ( + 350.624-77) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 300.000.000-- (-f 50,000.000--) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,129.450-60 ( + 208.671-95) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,950.312-23 

Nepremični
ne . . . . 146,684.792-04 (-j- 45.439 38) 

Razna aktiva 28.022.663-48 (-j- 84.841-18) 
6.872,144.933-84 

Pasiva. 
Kapital . . leO.OOO.OOO-— 
Rezervni 
fond . . . 82,867.811-70 

Ostali fondi 4,273.288-11 
Novčanice v 

obtoku . . 4.911,732.690-—(-142,812.955- ) 
Obveze na 
pokaz . . 826,972.702-03 (+168,695.761-79) 

Obveze z ro
kom . . . 802.418.020-91 (4- 32 380.718--) 

Razna pasiva 63 880.421-Q9 (-j- 4,187.796-59) 
6.872,144.933-84 

Obtok in ob
veze . . . 5.738,705.392-03 

Celotno kritje . . . 36-67°/, 
Kritje v zlatu . . . 30-64°/,, 

Obrestna mera: 
po eskomptu . . . . « » • • » ' 7И% 
po lombard u . . . . . . . . . 9% 

Đražb eni oklic, 
508 

Razne objave 
432—3—2 

Poziv upnikom. 
Mlekarska zadruga Sv. Lovrenc na 

Dravskem polju, r. z. z o. z., je prešla v 
likvidacijo. Upniki se pozivljejo, da pri
javijo svoje event, terjatve do 29. febru
arja 1932. pri likvidatorjih zadruge. 

Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 
dne 21. januarja 1932. 

Mlekarska zadruga 
...-..• Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 
reg. zadr. z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Fr. Spindler, Matevž Predikaka, 
, likvidatorja. 

V Javnih skladiščih Ljubljana, Dunaj
ska cesta 33, se bo prodajalo na javni 
dražbi: 

1. f e b r u a r j a t. 1. foto-aparat in 
fotografske potrebščine, 

3. f e b r u a r j a t. 1. 2 bali Iinoleja, 
4. f e b r u a r j a t. 1. rabljeni gospo

dinjski predmeti iz stekla in por
celana, 

5. f e b r u a r j a t. 1. 2 živalna stroja, 
čevljarski šivalni stroj in kolesne 
svetiljike. 

Pričetek dražbe vsakikrat ob 15. uri. 
Ljubljana, 29. januarja 1932. 

Skladiščna uprava. 

* 
465 

Razpust društva. 
Podružnica UJNŽB Ljubljana III 

(električni cestni železničarji) je bila 
skladno z določbami § 78. zakona o dr
žavnem prometnem osebju z dne 1. ju
lija 1931. po sklepu izrednega občnega 
zbora z dne 14. julija 1931. razpuščena 
in je nje članstvo prestopilo korpora
tivno v Narodno strokovno zvezo. 

Oblastni odbor UJNŽB Ljubljana. 

* 

Poziv upnikom. 
490 

>Vinea« trgovina z. vinom in spiri-
tuoznimi produkti družba z o. z. v 
Ljubljani se je razdružila in prešla v 
likvidacijo. 

Pozivljejo se vsi upniki, da tekom 
treh mesecev prijavijo svoje terjatve 
pri družbinem likvidatorju. 

Likvidator. 

* 

Objava. 
439 

Ker je sklenila tvrdka >Košenin? 
Franc, družba z o. z. na Glincah< s skle
pom z dne 20. januarja 1932 ruzdi Л-
tev in likvidacijo družbe, se poz;v 'D 
upniki družbe, da prijavijo svoje zahteve 
podpisanemu likvidatorju do 22. fe
bruarja 1932. 

V Ljubljani, dne 22. januarja 1932. 
Franc Košenina, 1. r. 

likvidator 

* 
493 

Objava. 
Dne 25. januarja sem izgubila potno 

legitimacijo št. 256370, glaseco se na 
ime žene univerzitetnega profesorja 
ing. T. Grudinskega. Proglašam jo za 
neveljavno. 

Grudinska Ana s. r. 

* 

489 

Objava. 
Podpisana Pohajač Alojzija, stanujoča 

pri g. Katarini Krajne, Dečkova cesta 
št. 3, Celje, rojena Ì9. maja 1905. sem 
izgubila poselsko knjigo, izdano dne 
31. decembra 1922. pod št. 28 od župan
stva Dobrna, srez Celje. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Pohajač Alojzija s. r. 

* 
488 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo obrtne nada

ljevalne šole v Ljubljani (realka) na 
ime: Breceljnik Anton rodom iz Ljub
ljane. Proglašam ga za neveljavno. 

Breceljnik Anton s. r. 
* 

455 

Objava. 
Podpisani sein izgubil odpustnico eno-

razredne osnovne šole v Škalskih Cir-
kovcah za šol. leto 1916/17, kat. št. 2, 
in jo proglašam neveljavnim. 

Podpcčan Janez s. r., Mozirje. 
* 

Objava. 
445 

Izgubil sem indeks filozVske fakul
tete univerze v Ljubljani na ime: Ga-
mulin Tc-mislav rodom iz Jelša (otok 
Hvar). Proglašam ga neveljavnim. 

Gamulin Tomislav s r 

* 
487 

Objava. 
Premogovnik Pekleiiica v Murskem 

Središču objavlja sledeče: 
Odelenje Beogradskog Kasacionog 

Suda u Novom Sadu usled podnesenog 
• rekurza Mestne Hranilnice u Mariboru 
i Rudarskog Satništva u Zagrebu donelo 
je pod brojem Vp. 862-236/1931. sledeče 

r e ž e n j e. 
Kasacioni sud kako utok Mestne hra

nilnice u Mariboru, a tako i utok Rudar
skog satništva u Zagrebu obdija i potyr-
djuje rešenje Apelacionog Suda iz raz
loga, koji su u njem izneseni. 

Novi Sad, 12. decembra 1931. god. 
^ slede potpisi sudija., 

Za.vernost otpravka: V. Kažić. 
Pečat: 

Ekspozitura Somborskog kr. 
okružnog suda u Čakovcu. 

* 
363—3—3 

Objava. 
Izgubila se je legitimacija za 50 odet 

vožnjo po železnici, izdana od direkcije 
Drž. železnic v Ljubljani dne 1. januar
ja 1932., štev. 182.750, glaseča se na ime 
Čuješ Jakob, p. pregi, f. k., in se pro
glaša za neveljavno. 

Čuješ Jakob s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani. 
Tieka In zalaga: Tiskarna »Merkur« v Lljuoljanl; njen predstavnik: O. Michalak v Ljubljani. 
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SLUŽBENI UST KRAUEVSkE BAIS k E OPRAVE DRAVSKE BAMÓVIME 
Priloga k 9. kosu letnika I I I z d n e 3. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

V|. No. 2210/3 509 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. januarja do 21. januarja 1932. 

Po naredbi ministrstva /.a narodno /.dravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

o • 

•Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Dolnja Lendava . 
Konjice 
Litija • 
Ljubljana (srez) 
Maribor (mesto) 
Slovenjgradec • • 

2 
7 
1 
1 
2 

1 

14 

1 

-

— 

1 

1 
3 

1 

1 

6 

— 

-

-

-Väega 

Škrlat inka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . 
Dolnja Lendava . • 
Gornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
KrSko 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor (mesto) • 
Metlika 
Novo mesto . . • . 
Prevalje 
Ptui 
Slovenjgradec • . • 

Vsega 

1 
6 
1 
6 

3 
12 
7 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

60 

1 

1 

— 

2 
1 

1 

6 

2 

2 

1 

2 

— 

7 

— 

— 

E 
t 

— 

- , 

2 
4 
1 
4 
1 
3 

12 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
2 

Ošpice. — Morbilli. 

Celje 
Celje (mesto) 
Črnomelj . . . 
Gornjigrad . . 
Litija 
Ptui 

Vseea 

52 
1 
_... 
1 

16 

70 

34 
1 
8 

1 
21 

65 

12 

2 
1 

14 

29 

_ 
— 
— 
— 

— 

— 

— 59 

74 
2 
6 

1 
23 

106 

Nalezljivo vnetje možganov. 

Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor levi bree . . . I l i l 
Novo mesto • • • • . . . . | - I 1 

VsegaTT"! l | 2 | - | 1 

S r e z 

o * 

Davica. — Diphter ia et Croup. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjierad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško • 
Litija . • 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska S o b o t a . . . . 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah .j_ 

Vseea . 

21 
1 

1 
4 
2 
11 
1 
4 
4 

2 
5 
6 
2 
2 
2 
7 
4 
2 
1 

1 
3 
8 

2 
1 
1 

4 

3 

1 
8 
1 
1 

2 
— 
— 
2 
6 
— 
— 
1 
1 
1 

1 

10 
— 

1 
— 

— 

2 
1 

— 

3 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
-

— 

1 
1 

— 
— 

— 

-

— 
1 

-

— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 

1 

_ 

13 
2 
1 

8 
2 

14 
I 
3 

10 
1 
3 
ô 
r, 
1 
1 
2 
8 

1 
9 

94 36 33 ž 95 

Dušljivi kašelj. — Pertuss is . 

14| r Ptui . . . . . . 
Ptui (mesto) 

Vseea 

30 

32 8 

Šen. — Erysipelas. 

Brežice 
Črnomelj 
Kamnik 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . . 
Ljubljana (mesto) . • 
Ljutomer 
Maribor levi bree "• -
Novo mesto 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . 

Vsega . . . 13 16 

14 

24 
2 

26 

26 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Ptui I l l - l - l - l 1 

Vsega 1 

Otročična vročica. — Sepsis 
puerperal i s . 

Litija 
Pt'li . 

Vsega . 

1 
— — 1 

- 2 

Ljubljana, dne 25. tanuarja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani. 

* 

VIII . No. 7382/1. 510 

Preklic razglasa. 
Razglas kral j, b a n s k e u p r a v e z d n e 

8. januarja 1932., V I I I . No 7382/1, ob
javljen v prilogi š t 4 »Službenega lista 
kral jevske b a n s k e u p r a v e Dravske ba
novine« z d n e 16. januarja 1932 so s 
teni preklicuje. 

Kral jevska banska uprava Dravske 

banovine, 

v Ljubljani, .dne 28. januarja 1932. 

I I . No. 228/2. 520 

Uradni razpust društva. 
Društvo »I. Delavsko kolesarsko 

Osrednje druš tvo za Dravsko banovino«, 
podružnica n a P r a g e r s k e m , j e razpu-
ščeno, k e r že več let n e deluje, n ima n e 
članov n i t i imovin© in torej n e pogojev 
za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, d n e 22. januarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

P r e d s . 21—4/32—2. 470—3—2 

Razpis. 
P r i okrožnem sodišču v Mariboru se 

odda mesto jetniškega pr ipravnika z 
mesečnimi prejemki 1320 Din. 

Prosilci morajo imeti popolno sred
nješolsko izobrazbo s končnim izpitom. 

Svojeročno spisane, pravilno kolko-
vane ter po § 3. ur . zakona opremljene 
prošnje naj se vlože do 

15. marca 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Mariboru, 

d n e 25. .januarja 1932. 

H* 
Ne I I I 580/31—5 512 

Razglas. 
Ker je s lužba Jezovška Vladimirja 

kot vršilca dolžnosti javnega notarja v 
Mariboru d n e 17. januarja t. 1. preneha
la, s e pozivajo vsi oni, ki imajo na kav
ciji zakonito zastavno pravico ali vobče 
pravico d o poravnave iz 'kavcije, naj v 
roku dveh mesecev p r a v i j o svoje za
htevke, k e r bo p o pre teku tega roka 
sodišče neg lede n a njih zahtevke izrek
lo, d a je položena imovina p r e n e h a l a 
služiti za kavcijo. 

Okrožno sodišče v Mariboru., odd. I I I . , 
d n e 28. januarja 1932. 

* 
P 6/32—2. 522 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Logat

cu z d n e 5. januarja 1932. oprav. §tev. 
L 1/32—8, je bi l T r p i n Jakob, posestnik 
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in užitkar, prej stanujoč v Ziberšah 
št. to, sedaj v zdravilišču na Studencu 
pri Ljubljani, zaradi umobolnosti popol
noma preklican. 

;Za oskrbnika-pomočnika je bil po
stavljen g. Lukančič Janez, posestnik v 
Ziberšah št. 15. 

Okrajno sodišču v Logatcu, odd. I., 
dne 27. januarja 1932. 

* 
P VII 8/32. 613 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ptuju 

f. dne 21. decembra 1931. opr. štev. L 
36/31, je bila Plajnšek Amalija, posest
nika hči v Rodnem vrhu št. 28, zaradi 
slaboumnosti popolnoma preklicana. 

Za oskrbnika je bil postavljen g. Vin
ko Jernej, posestnik v Gornji Piistovi. 
Okrajno sodišče т Ptuju, oddelek ,VIL, 

dne 27. januarja 1932. 

* 
Cg III 526/31—3 514 

Oklic. 
•Dr. Wasiikiewiczu Henriku, Chetano 

Pomorze, Parkova ul. 8/1., Poljska, ali 
Warszawa, Wilanowska ulica 22/6, je 
vročiti v civilni stvari dr. Antona Boži
ča, odvetnika v Celju aoper dr. Wasi-
kiewicza Henrika radi 4167 Din s prip. 
vabilo z dne 27. 1. 1932. opr. št. Cg III 
526/31—3 za prvi narok za dne 2. mar
ca 1932. ob 8'30 mri. 

Ker je bivališče goriimenovanega ne
znano, se postavlja za skrbnika na čin 
dr. Anton Ogrizek, odvetnik v Celju, ki 
ga bo zastopal v gornji pravdni stvari 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasi sam ali ne imenuje poob
laščenca. 

Okrožno eodišče v Celju, odd. III., 
dne 27. januarja 1932. 

C 11/32—3 

Oklic. 
515 

Tožeča stranka Kozmus Andrej, poe. 
iz Presladola št. 2, je vložila proti to
ženi stranki Ivačič Ignacu, pos. v Kr
škem štev. 101, radi Din 1527-25 s prip. 
k opr. št. C 11/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 16. februarja 1932 ob 8. uri pred tem 
sodiščem v sobi št. 2 razpravna dvo
rana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Ivačič Franc, sod
ni kancliist v Krškem za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Krškem, odd. IL, 
dne 29. januarja 1932. 

C 85/32. 
* 

Oklic. 
496—3—1 

Tožeča stranka Čeček Jakob, trgovec 
pri Sv. Bolfenku v SI. goricah, je vlo
žila proti toženi stranki Muršic Konra
du, str. in ml., podjetniku, radi 1125'— 

Din k opr. št. C 85/32 tožbo. 
Narok za ustno razpravo se je določil 

na 29. februarja 1932. ob devetih pred 
tem sodiščem v sobi št. 10 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se poživlja gosp. Murko Josip, 
posestnik in župan v Bišu, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor., 

edd. IL, dne 26. januarja 1932. 

Cw IIa 95/32. 
* 

Oklic. 
521 

Tožeča stranka Posojilnica v Mariboru, 
<r. z. z o. z., je vložila proti toženi stran
ki Ležeči .zapuščini pok. Elizabete Pod-
lesnik, posestnice v Lehnu na Pohorju, 
zastopane po skrbniku na čin, radi 
80.000 Din k opr. št. Cw Ha 95/32 me
nično tožbo. 

Ker je tožena stranka umrla, se po
stavlja g. dr. Blanke Oton, odvetnik v 
Mariboru, za skrbnika, ki jo bo zastopal 
na njeno nevarnost in stroške. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIa, 
dne 26. januarja 1932. 

C 40/32. 
* 

Oklic. 
52S 

Tožeča stranka Senica Josip, trg. iz 
Domžal, je vložila proti toženi stranki 
Pavli Ivanu, pos. v Zg. Domžalah, radi 
Din 4750-— k opr. št. C 40/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 3. marca 1932. ob devetih dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 6 razpravna dvo
rana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja za skrbnika na čin 
Ponikvar Alojzij pos. in gostilničar iz 
'Kamnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kamniku, odd. IL, 
dne 30. januarja 1932. 

C II 1840/31—3. 
* 

Oklic. 
529 

Tožeča stranka Pšeničnik Miloš, trgo
vec v Celju, ki jo zastopa odvetnik' 
dr. Rihard Pintar v Celju, je vložila 
proti toženi stranki Böhm Aleksandru, 
brivcu v Gaberju št. 17 pri g. Landecki 
radi Din 699-80 s pripadki k opravilni 
št. C II 1940/31 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 4. marca 1932. ob poldevetih pred 
tem sodiščem v izbi štev. 6, razpravna 
dvorana. 

Ker je 'bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Josip Videmšek, 
upokojeni sodni oficijal v Celju, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 26. januarja 1932. 

* 

E Va 456/32. ' 507 

Dovolilo prisilne uprave. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani Ne 3/32—2 je bila dovoljena zahte
vajoči stranki Mestni hranilnici ljub
ljanski v Ljubljani proti zavezani 
stranki tvrdki Carl Pollak d. d. v 
Ljubljani radi Din 2,000.000-— s prip. 
izvršba s prisilno upravo zavezančevih 
nepremičnin vi. št. 75 k. o. Sv. Petra 
predm. I. del in s prisilno upravo pod
jetij, ki se nahajajo v Ljubljani. 

Za prisilnega upravnika podjetij in 
nepremičnin zavezanca se imenuje De-
reani Pavel, zasebni uradnik v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V a, 
dne 27. januarja 1932\ 

E 1014/31. 497 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin hiše, 
gostilne in zemljišča zemljiška knjiga 
k. o. Prekopa, vi. št. 159, 160 in 309. 

Cenilna vrednost: 96.880-80 Din. 
Vrednost pritikline: 1787-— Din. 
Najmanjši ponudek: 64.000-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se. opozarja na 
dražbeni oklic, kf je" nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 27. januarja 1932. 

E 1977/31—11. 498 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga ideelna polovica d. o. Haj
dina, vi. št. 574. 

Cenilna vrednost: 2244'— Din. 
Najmanjši ponudek: 1496'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 22. januarja 1932. 

* 
E 1947/31—12 483 

Dražbeni oklic. 
iDne 7. marca 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi š t 
6. dražba nepremičnin, zemljiška knjiga 
d. o. Zg. Breg, vi. Št. 34. 

Cenilna vrednost: 614.030 Din. 
Najmanjši ponudek: 409.354 Din 
Pravice, ki bi -. pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
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sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni »klic, ki je aabit na uradni 
des'.-' tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 13. januarja 1932. 

* 
E 1056/31—12 484 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. marca 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo piri podpisanem sodišču v sobi 
št. 19. dražba nepremičnin: a) zemlji
ška knjiga Vel. Goba, vi. št. 97 in zem
ljiška knjiga Vodice, vi. št. 404. 

CeniLna vrednost: ad a) 47.887-94 Din, 
ad b) 748-70 Din. 

Vrednost pritikline: 180 Din, ki je že 
zapopadena v gorenji cenilni 'vrednosti. 

Najmanjši ponudek: ad a) 31.925"30 
Din, ad b) 499.12 Din. ' 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se. opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 25. januarja 1932. 

E IX 4625/31—7. ' 499 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. m a r c a 1 9 3 2 . o b d e s e 

t i h ibo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 11 dražba nepremičnin, zemljiška 
'knjiga d. o. Slivniško Pohorje, vi. št. 19. 

Cenilna vrednost: Din 75.397*—. 
Vrednost pritikline: Din 1680-—, ki 

je zapopadena v cenilni vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Din 50.264-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred zuictkom dražre. 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 9. januarja 1932. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 20. januarja 1932. 

* 
E 705/31—10 517 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. marca 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 12 dražba nepremičnin: tri stavbišča 
z gospodarskim poslopjem in 6 zemlji
škimi parcelami zemlj. knjiga Sremič, 
vi. št. 17 in nepremičnin: hiša št. 1 v 
Sremiču, klet in 6 zemljiških parcel in 
zemlj. knjiga: Sremič, vi. št. 107. 

Cenilna vrednost: vi. št. 17 k. o. Sre
mič 14.785'30 Din in vi. št. 107 k. o. 
Sremič 12.826-55 Din. 

Vrednost pritikline: 1655-60 Din. 
Najmanjši ponudek: 19.512 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne moel.e več uvel'aviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II.,' 
dne 18. januarja 1932. 

E 1143/31—6 
* 

516 

Dražbeni oklic. 

E 2252/31—9. 
* 

500 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga d. o. Gruškovec, vi. 
št. 121. 

Cenilna vrednost: 6960'— Din. 
Vrednost pritikline: 1145-— Din. 
Najmanjši ponudek: 5403 Din 50 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se rie mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
fei je ravnal y dobri veri. 

Dne 21. marca 1932. dopoldne ob 9. 
in pel uri bó pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Kamnik, vi. št. 292 in 954, 
zemlj. knjiga Smarca, vi. št. 159, zemlj. 
knjiga Suhadole vi. št. 242 in 243. 

Cenilna vrednost: Din 295.590. 
Vrednost pritikline: Din 5.500. 
Najmanjši ponudek: Din 147.795*25 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 28. januarja 1932. 

* 
E 1079/31—8. 524 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 19. dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Hotič, vi. št. 91. 

Cenilna vrednost: 166.015'— Din. 
Vrednost pritikline: 12.964*— Din. 
Najmanjši ponaidek: 119.319-32 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin© v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri verj. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 28. januarja 1932. 

E 835/30 502 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. m a r c a • 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. "limava vložna 
št. 49, 50, 228 in k. o. Reka vi. št. 76. 

Cenilna vrednost: 190.722'SO Din. 
Vrednost pritikline: 8632-— Din. 
Najmanjši ponudek: 95.362-— Din. 
Posestvo se bo najprvo po vložkih 

skušalo prodati in nato šele kot celota. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki ie ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se орогатја na 
dražbeni oklic, ki je nabit na nradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 12. januarja 1932. 

* 
E 7/32—7. 528 

Dražbeni oklic. 
*Dne 2 9. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e s e t i h 'bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Lužarje, vi. št. 223. 

Cenilna vrednost: 16.733*— Din. 
Najmanjši ponudek: 11.160*— Din.^ 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v šlftdo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri véri. 

(jîlede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tesa sodišča. 

Okrajno sodišče Velike Lašče, 
dne 29. januarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Popravek. 

V objavah »Službenega lista< št. 5 z 
dne 20. januarja 1932., se mora pri vpi
su firme: Tovarna čevljev Carl Pollak, 
družba г o. ž. m. dr. pravilno glasiti: 
ime poslovodje: dr. Miličič Ivo in ne: 
dr. Mihelčič Ivo. 

Upravništvo >Službenega lista«. 

* 

V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 
f i r m e : 

101. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 20. januarja 1932. 
Besedilo: Produkcija >Proiita< brata 

Klinar, Celje, Javno skladišče. 
Obratni predmet: Proizvodnja vseh 

pralnih praškov, parfumerije in kosme-
tičnih izdelkov bfez strojev na тггЦ 
način, 
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Družbena oblika: Javna trgovska 
družba od 20. avgusta 1931. 

Družabnika: iKlinar Pavel in Janko, 
trgovca v Celju. 

Za nadomestovanje upraviöen in pod
pisuje firmo vsak družabnik zase. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. III., dne 20. januarja 1932. 
Firm. 6/32 — Rg A III 141/2. 

* 
102. Sedež: Ižakovci. 

Dan vpisa: 21. januarja 1932. 
Besedilo: Vučko Andrej, trgovina z 

deželnimi pridelki Ižakovci-Beltinci. 
Obratni predmet: trgovina z deželni

mi pridelki. ' 
Imetnik: Vučko Andrej, Ižakovci 

štev. 41. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 21. januarja 1932. 

Firma 41/32 — Kg. III 204/1. 

* 
103. Sedež: Maribor. 

Podružnica: Split. 
Dan vpisa: 31. decembra 1931. 
Besedilo, slovensko: Tavama ogledal 

in brušenega stekla >Kristak d. d. v 
Mariboru, 

srbsko: Fabrika ogledala i brušenog 
stakla »Kristal« a. d. u Mariboru, 

hrvatsko: Tvornica ogledala i bruše
nog stakla >Kristak d. d. u Mariboru, 

nemško: Spiegelfabrik und Olasschfti-
ferei »Kristal» A. G. in Maribor, 

fTànoosko: Fabrique de miroirs et de 
cristaux «Kristal« S. A. a Maribor. 

Predmet: 1.* izdelovanje vseh' vrst 
ogledal in okvirjev in vseh v to stroko 
spadajočih predmetov, vsakovrstno bru
šenje stekla, izdelovanje optičnih pred
metov, oblaganje in barvanje stekla in 
steklenih izdelkov, izdelovanje stekle-' 
nega in smilfcovega papirja, ' vlaganje 
stekla v okna in vrata in druge pred
mete in trgovina z vsemi navedenimi 
(predmeti; 

2. kupovanje, prevzemanje v najem 
ali zakup nepremičnin in potrebnega 
inventarja v obrtne namene. 

Oblika družbe: Delniška družba je 
osnovana 3. februarja 1923. na temelju 
pravil, odobrenih z odlokom ministrstva 
za trgovino in industrijo dne 7. novem
bra 1922. br. 5204. 

Trajanje družbe: Nedoločena doba. 
Družbina glavnica: znaša Din 250.000 

in je razdeljena na 2500 v gotovini po
polnoma vplačanih delnic à Din 100*—, 
glasečih se na donosnika. 

Način podpisovanja: Tvrdka se podpi
suje praviloma tako, da se pod pisanim, 
tiskanim ali odtisnjenim, besedilom 

• tvrdke podpišeta dva člana upravnega 
sveta, ali en član upravnega sveta in 
en prokurist, ali ravnatelj s prokuro in 
en prokurist, vsi kolektivno, a ravnatelj 
in prokurist vedno z dodatkom :>p. p.« 
(per procura). 

Člani upravnega sveta so: Gogala 
. Franc, ravnatelj Zadružna gospodarske 

banke d. d. podružnice v Mariboru, Mon
signor dr. Anton Jerovžek, ranatelj ti
skarne sv Cirila v Mariboru, Franc Hra-
etelj, podTRvnateilJ tiskarne sv. Cirila v 

Mariboru, dr. Alojzij Juvan, odvetnik y 
•Mariboru in Pivec Rupert, posestnik v 
Mariboru, ki bodo podpisovali: >Go-
gala«, »Dr. Anton Jerovšek«, »Dr. Ju
van«, »Fr. Hrastelj«, »Pivec«. 

Oglaševanje družbenih objav opravlja 
upravni svet v službenem listu sedeža in 
službenih listih podružnic. 
Kr. okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Splitu, odd. IV., 
dne 31. decembra 1931. 

Firma 369/31 — Rg. B. II. 190. 
* 

104. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. januarja 1932. 
Besedilo: Jugotekstil družba z o. z. 
Obratni predmet: Razpečavanje tek

stilnega blaga vsake vrste. 
Družbena pogodba z dne 11. januarja 

1932., opr. štev. 4832. 
•Družba je ustanovljena na nedoločen 

čas. 
Višina osnovne glavnice: 200.000 di

narjev. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

200.000 dinarjev. 
Poslovodje: 1. Rosner Матко, velepo

sestnik v Mariboru, Tatenbachova ul. 17; 
2. Loebl Vilico, industrialec v Mariboru, 
Strossmajerjeva ul. 28. 

Za naimestovanje upravičena sta oba 
poslovodji kolektivno. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta po
slovodji na ta način, da pristavita pod 
pisano, natisnjeno ali s štampiljko^ od
tisnjeno besedilo tvrdke kolektivno 
svoja podpisa. , 

Okrožno kot trgovinsko sodišče *v' 
Mariboru, 

dne 14. januarja 1932. 
Firm. 31/32'— fig. C II 87/1. 

* . ' . 
105. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 14. januarja 1932. 
Besedilo: Schell in drug, tovarna bla

gajn, družba z omejeno zavezo v Mari
boru. 

Obratni predmet: Ključavničarska 
obrt v splošnem, predvsem izdelovanje 
in prodaja železnih Sohellovih blagajn 
in vseh v to 'Stroko spadajočih del. 

Družbena pogodba z dne 29. decem
bra 1931., posi. štev. 852. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina osnovne glavnice: 100.000 di
narjev. ч 

Na to vplačni zneski v gotovini: 
Poslovodje: 1. Jerebic Franc, bančni 

dirigentov namestnik v Mariboru: 2. 
Poženel Ivan, bančni uradnik v Mari
boru, Aleksandrova cesta št. 6. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopajo poslovodje, in sicer vsak sa
mostojno. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta po
slovodji vsak samostojno tako, da pri
stavi pod natisnjeno ali pa ' komurkoli 
napisano ali s štampiljko odtisnjeno^ be
sedilo tvrdke svoj svojeročni podpis, 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru; 

dne 14. januarja 1932. 
Firm, 1/32 -^ Rog, C II 86Д. 

106. Sedež: Sotina. 
Dan vpisa: 14. januarja 1932. 
Besedilo: Weiss & Geder. 
Obratni predmet: trgovina z živino in 

svinjami v živem in zaklanerri stanju. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 1. januarja 1932. 
Družabniki: 1. Geder Leopold, trgo

vec v Solini; 2. Weiss šarika, zasebnica 
v Serdici. 

Za namestovanje upravičena sta oba 
družabnika vsak samostojno. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta 
družabnika na ta način, da podpiše 
eden od njiju lastnoročno besedilo fir
me Weiss & 'Geder. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne, 14. januarja 1932. 
Firm. 20/32 — Rg. A III 203/1. 

. * • 

107. Sedež: Strihovci. 
Dan vpisa: 14. januarja 1932. 
Besedilo: Bauman Josip. 
Obratni predmet: veležganjarna, iz-

delovalnica ruma, konjaka, sadnih so
kov in trgovina z vinom. 

Imetnik: Bauman Josip, trgovec z žga
njem in vinom v Strihovcih št. 55. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 14. januarja 1932. 
Firm. 8/32 — Rg. A III 20*2/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

108. Sedež: Breg pri Ptuju. 
Podružnica: Split. 
Dan vpisa: 31. decembra 1931. 
Besedilo: »Humanik« lastnik «Peto-

via« usnjarska industrija d. d., podruž
nica Split. 

Besedilo se mora glasiti: »Petovia« 
usnjarska industrija d. d., podružnica 
Split. 
Kr. okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Splitu, odd. IV., 
dne 31. decembra 1931. 

Firma 1473/31 — Reg. B. II. 170. 

* 
109. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 20. januarja 1932. 
Besedilo: Vučko & drug. 
Obratni predmet: trgovina z manu

fakturo. 
Iz tvrdke je izstopil družabnik Ru-

žička Ivan. 
Tvrdko podpiše odslej družabnik Vuč

ko Edo, tako da bo pristavil natisnje
nemu ali od katerikoli napisanemu 
besedilu tvrdke svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče Celje, odd. I., 
dne 15. januarja 1932. 

Firm. 4/32 — Rg A III 122/4. 
* 

110. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. januarja 1932. 
Besedilo: Breznik & Fritech. 
Besedilo firme se glasi odslej: V. Brez

nik. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
" odd. III., dne 16. januarja 1932, 

I "• Firm. 26 — R« A II 237/3, 
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111. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. januarja 1932. 
Besedilo: J. Goreč nasi. Auerhammer-

Ogrin, družba z o. z. 
'Glasom notarskega zapisa z dne Lan

gusta 1931. redne štev. 142/31 se je iz-
premenila točka yDesetič< družbene po-, 
godbe. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 23. januarja 1932. 

* 
112. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 18. januarja 1932. • 
Besedilo: »Vinea«, trgovina z vinom 

in špirituoznimi produkti, družba z o. z. 
Po sklepu občnega zbora z dne 15. ja

nuarja 1932. se je družba razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator je poslovodja Rozman Ivan. 
Likvidacijska firma: »Vinea«, trgovi

na z vinom in špirituoznimi produkti, 
družba z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator samostojno 
podpisuje likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 16. januarja 1932. 

Firm. 62 — Rg C II 71/21. 

113. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. januarja 1932. 
Besedilo: Mednarodna bančna družba 

z o. z. 
Družba se je razdružila in prešla v 

likvidacijo. 
Besedilo. likvidacijske firme: Medna

rodna bančna Дги/Лза z o. ž. .v Jikvida-, 
c i j i . ; " L ' ' "" ' ' ;'""''• '"''"' ••""!'' ' 

Likvidator: &uc Kristina, zasebna 
uradnica v Mariboru, Mejna ulica št. 16. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje 
tvrdkô tako, da pristavi svoj lastnoročni 
podpis od kogar koli napisanemu, na
tisnjenemu ali s štampiljko odtisnjene
mu 'besedilu likvidacijske firme. -

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 14. januarja 1932. 
Firm. 19/32 — Reg. C II 26/9. 

* 

Д14. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 21. januarja 1932. 
Besedilo: L. Ornik. 
Obratni predmet: Specialna trgovina 

z gumenimi dežnimi plašči, podvemi-
caimi, naramnicami, pasovi, žepnimi 
robci in impregniranim blagom. 

Izbrise se prokura podeljena Cirilu 
Goriupu. . • 

Obratni predimet odslej: Trgovina z 
manufakturo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 21. januarja 1932. 
.Firm. 46/32 — Reg A II 284/4. 

* 

115, Sedež: Oplotnica. 
Dan vpisa: 5. januarja 1932. 
Besedilo: Jonker Franc, senjor v Oplot-

nici, družba z omejeno zavezo. 
Po sklepu z dne 28. decembra 1931 se 

Je družba razdiruižila in prešla, y Ukvi* 
dacijo, 

Likvidatorja sta dosedanja (poslovodji, 
ki podpisujeta firmo v likvidaciji komu-
lativno tako da pristavljata temu bese
dilu svoja lastnoročna podpisa. 

Likvidacijska firma: Jonke Franc, se
njor, družba z omejeno zavezo v Oplot-
nici v likvidaciji. 

Okrožno sodišče Celje, odd. Ш., 
dne 5. januarja 1932. 

Firm. 590/31 — Rg C I 56/19. 

* 
116. Sedež: Slovcnjgradec. 

Dan Aloisa: 5. januarja 1932. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre

ditne banke v Slovenjgradcu. 
Izbriše se prokura dirigenta Joško 

Stergarja г/bog premestitve k drugemu 
obratovališču. 

Vpiše se prokura novega dirigenta 
Slavka Martelanca. 

Okrožno sodišče Celje, odd. III., 
dne 5. januarja 1932. 

Firm. 589/31 — Rg B II 56/14. 

I z b r i s a l i s t a . s e n a s t o p n i f i r m i : 
117. Sedež: Ljubljana. 

Dan izbrisa: 22. decembra 1931. 
Besedilo firme: Gospodarska pisarna 

dr. Ivan Cerne. 
Zbog opustitve. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 19. decembra 1932. 

Firm 1060 — Rg A II 231/4 

* 
118. Sedež: Strihovec. 

Dan izbrisa: 14. januarja 1932. 
Besedilo: Bauinan Ivan. 
Obratni predmet: Veležganjarria in 

trgovina z žganimi pijačami, trgovina z 
vinom na debelo in izdelava sadnih 
sokov. 

Zbog opušta obrti. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 14. januarja 1932. 

Firm 1083/3f — Rg. Einz I 296/6. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 
119. Sedež: Šmartno ob Paki. 

Dan vpisa: 5. januarja 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Smart-

nem ob Paki, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Izstopili so iz načelstva: Korošec Dra-
gotin, pos. v Gorenjah, Bizjak Ivan, pos. 
v Paški vasi, Mandelc Franc in Steblov-
nik Ivan, pos.v Smartriem. 

Vstopili so v načelstvo: Plesec Franc, 
pos. v Šmartnem kot načelnik, Puncer 
Alojz, pos. v Paški vasi, Satler Franc, 
pos. v Gorenjah in Bizjak Martin, pos. 
v Šmartnem. 

Okrožno sodišče Celje, odd. III., 
dne 5. januarja 1932. 

Firm. 1/32 — Zadavili 136/10. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p i l a , 
z a d r u g a : 

tfO. Sedež: Vineki vTh. 
' ©an tebriea; 14. -JWUWJ* 1832, 

(Besedilo: Viničareka gospodarska za
druga s omejeno zavezo v likvidaciji. 

Zbog končane likvidacije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 14. januarja 1932. 

Firm. 1085/31 — Zadr. IV 47/8. 

Konkurzni razglasi 
Sa 8/32—2. 
121. 

618 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Kopic Draga, trgovca v Mari
boru, Aleksandrova cesta št. 77, regi-
strovanega pod firmo Dragotin Kopic v 
Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Lipoid 
Franc, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 7. 
•marca 1932. ob 11. uri. 

Rok za oglasitev do 2. marca 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru; 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IH., 

dne 26. januarja 1932. 

Sa 6/32—2. 525 
122 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega .postopanja o 

imovini dolžnika tyrdke F. Perkič in 
Polak, tvornice perila v Mariboruy regi-
strovanega pod firmo Franc Perkič & 
Polak v Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru; 

Poravnalni upravitelj: dr. Lašič Fer
do, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba štev. 84 dne 
7. marca 1932., ob devetih. 

Rok za oglasitev do 2. marca 1932 pri 
okrožnem sodišču y Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 25. januarja 1932. 

* 
Sa 27/31—10 519 
123. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika Partii 
Josipa, čevljarja in posestnika v Muti, 
je končano. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd II., 
dne 3. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 1290/1. 526 

Razglas. 
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 

oouvftWJï odredb (>TJradni list kralj, 
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banak© uprave« št. 28/125 od 6. febru
arja 1930) se razglaša, da je glasom sod
be okrajnega sodišča v Mariboru z dne 
9. septembra 1931., Kps. VIII/406/31, 
prepovedano Kovačku Francetu, roje
nemu 30. avgusta 1900 v Čreti, obč. Sliv
nica, in tja pristojnemu, srez Maribor, 
desni breg, Dravska banovina, stanu-
jočemiu v Čreti, samskemu delavcu, za
hajati v krčme za dobo 1 leta, to je cd 
10. januarja 1932 do 10. januarja 1933. 

Po § 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki -ve za razglašeno prepoved 
iz § 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo v Mariboru, desni breg, 
dne 26. januarja 1932. 

T. N. 134. 

* 

Razglas 
392 a 2—2 

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
na državnih cestah št. 2, 49 in 50. 

Po nalcgu kr banske uprave Dravske 
banovine v Ljubljani z dne 16. januarja 
1932., V. No. 336/1, razpisuje tehnični 
razdelek sreskega načelstva v Ljublja
ni, na podstavi 61. 86. do 98. zakona o 
drž. računovodstvu z dne 6. marca 1910. 
in njegovih izprememb, odnosno dopol
nitev, prvo javno ustno licitacijo za do
bavo gramoza na nastopnih progah dr
žavnih cest: 

I. državna cesta št. 2 v skupnem zne
sku Din 420.950*—, 

II državna cesta št. 49 v skupnem 
znesku Din 291.800*—, 

III. državna cesta št. 50 v skupnem 
znesku Din 294.800'—. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka v Ljubljani za vsako 
navedeno progo posebej, in sicer: 

za drž. cesto št. 2 dne 26. februarja 
1932. oh 9. uri dopoldne, 

za drž. cesto št. 49 dne 27. februarja 
1932. ob 9. uri dopoldne, 

za drž. cesto št. 50 dne 29. februarje 
1932. ob 9. uri dopoldne. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
št. 7. k >Službenemu listu« št. 7 z dne 
27. januarja 1932. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani, dne 19. januarja 1932. 

* 

V No. 76 ' 421a 2—2 

Razpis 
ustne licitacije za dobavo gramoza za 
prog- med km 497*106 — 576'5 Iržavne 
ceste Štev. 2 <n med km 793908 — 

808*666 državne ceste štev. 28. 

Po nalogu kralj, banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani, V No. 336/1. 
z dne 16. januarja 1932. razpisuje sresko 
načelstvo v Novem mestu na podstavi 
Členov 86, o> 98. zakojig o državnem 

računovodstvu z dne 6. marca 1921 in 
njegovih -sprememb oz. dopolnitev, ob
javljenih v >Službenih novinah« z dne 
16. februarja 1922 in pravilnika, ob
javljenega v ^Službenih novinah« z dne 
25. novembra 1921, 

javno ustno licitacijo 

za dobavo gramoza za zgoraj označene 
proge državnih cest. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka, in sicer: 

v ponedeljek, dne 29. februarja 1932 ob 

10. uri dopoldne za progo km 497-106 do 
555*5 drž. ceste št. 2, 

v torek, dne 1. marca 1932 ob 10. iri 
dopoldne za progo km 555*5 do 576*5 

drž. ceste št. 2, 

in za progo km 779;250 — 808*666 drž. 
ceste štev. 28. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
ob>v >Službenega lista« štev. 7. z dne 
27." januarja 1932. 

Sresko načelstvo v Novem mestu, 
dne 20. januarja 1932. 

* 

Štev. 611/79—1932. 433—3—3 

Razglas. 
O I. pismeni ponudbeni licitaciji za 

dobavo granitnega materijala za tlakova
nje mestnih ulic v Mariboru na račun 
kaldrminskega fonda. 

Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje po naročilu Ministrstva za gradbe 
od 16. decembra 1931.,M.Gr.Br. 39.729/31 
in na podstavi čl. 86 do 98 zakona o drž. 
računovodstvu z dne 6. marca 1910 ter 
njegovih izprememb. odnosno izpopolni
tev za prevzem in izvršitev 

dobavo granitnega materijala za tla
kovanje mestnih ulic v Mariboru 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 25. februarja 1932 ob 11. uri dop. 

v prostorih mestnega gradbenega urada 
v Mariboru,Frančiškanska ulica 8 I. n. 
soba štev. 5. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami istotam. 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Din 300*— pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti za vsako edinico 
A—B—C ločeno na uradnem obrazcu v 
obliki enotnega popusta v procentih na 
uradno odmerjeni proračunski zne?ek, 
k' znaša: 

A) za tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste na glavni tovorni kolodvor 
in prvi del Aleksandrove ceste dinariev 
1.731.360*06, 

H) za tlakovanje drugega dela Alek
sandrove ceste in Vetrinjske ulice di
narjev 668.925'16, 

C) za tlakovanje Sodne ulice dinarjev 
425,386-97, 

Zapečatene ponudbe za vsako edinico 
A—B—C posebej, opremljene s kolkom 
po Din 100*—, vsaka priloga s kolkom od 
u m 2'— morajo izvršiti ponudniki H 
njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo »Ponudbi /-a pre-zem dobave 
granitnega materijala za tlakovanje • 
mestnih ulic v Mariboru, edinica. . . — 
od ponudnika N. N.« neposredno pred
sedniku Hcitacijske komisije med 10. : n 
1 '. uro dopoldne. Po pošti pravočasno 
dr-šle ponudbe se vzamejo pod pogojem, 
• •- n - i ^ n i i - v njih navede, da so mu 
v-*-; pogoji znani in da jih brez pridr' i 
sprejme ter predloži dokaz o položeni 
kavciji. Na poznejše, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne bo 
oziralo. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no Izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za: 

A) tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste in prvega dela Aleksan
drove ceste: za naše državljane 86.600'— 
dinarjev, za tuje državljane 173.200'—. 
B) Tlakovanje drugega dela Aleksandro
ve ceste in Vetrinjske ulice za naše dr
žavljane 33.450 dinarjev, za tuje držav
ljane 66.900*— <"inariev. C) tlakovanje 
Sodne ulice za naše Din 21.300, za tuje 
42.600*— dinarjev. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
mestni blagajni v Mariboru. Slomškov 
trg 11/I. v vrednostnih papirjih, oziroma 
garantnih pismih, izdanih po denarnem 
zavodu v smislu člena 86 zakona o dr
žavnem računovodstvu in registriranih 
v smislu člena 24 pravilnika za izvrše
vanje določil iz oddelka >B pogodbe in 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri državni hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blasajnično položnico. To položnico, na-
dali'e potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih nlačil za preteklo če
trti etie. odobrenje Ministrstva za gradbe. 
da se sme ponudnik udeleževati javnih 
licitacij in potrdilo pristojne zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo o sposob
nosti ie obenem z vročitvijo ponudbe 
predložiti odprte predsedniku licitacii-
ske komisije. Pooblaščenci morajo pred
lo/iti poleg tega pooblastilo, da sinejo 
zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico* 

1. oddati razpisano dobavo ne oziraje 
se na višino ponuđene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti, • 

2. oddati dobavo ločeno po posamez
nih treh edinicah in ob raznih terminih. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 19v. januarja 1932, 

* 



et. 9. Stran. 55. 

Štev. 611/79—j 932* 434—3—3 

Razglas. 
O 1 pismeni ponudbeni licitaciji za 

izvršitev tlakovanja mestnih ulic v Ma
riboru na račun kaldrminskega fonda. 

Mestno načelstvo v Mariboru razpi
suje po naročilu Ministrstva za gradbe 
od 16. decembra 1931.,M.Gr.Br. 39.729/31 
in na podstavi čl. 86 do 98 zakona o drž. 
računovodstvu •/. dne 6. marca 1910 ter 
njegovih izprememb, odnosno izpopolni
tev za prevzem in izvršitev tlakovanja 
mestnih ulic v Mariboru 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 26. februarja 1932 ob 11. uri dop. 
v prostorih mestnega gradbenega urada 
v Mariboru, Frančiškanska ulica 8 1. n. 
soba štev. S. 

Načrti in proračuni so interesentom na 
razpolago med uradnimi urami istotam, 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Din 500-— pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti za vsako edinico 
A,—B—C ločeno na uradnem obrazcu v 
obliki enotnega popusta v.procentih na 
uradno odmerjeni proračunski znesek, 
ki znaša: 

A) 1. za tlakovanje Einspielerjeve 
ulice, dovozne ceste na glavni tovorni 
kolodvor in prvi del Aleksandrove ce
ste Din 837.883-74, 2. za kanalizacijo 
Aleksandrove ceste dinarjev 436.370-92. 
B) za tlakovanje drugega dela Alek
sandrove ceste in Vetrinjske ulice Din 
470.389-86, C) za tlakovanje Sodne ulice 
Din 238.109-76. 

Zapečatene ponudbe za vsako edinico 
A—B—C posebej, opremljene s kolkom 
po Din 100-—, vsaka prilaga s kolkom od 
Din 2' - morajo izvršiti ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije z 
označbo »Ponudba za prevzem izvršitve 
tlakovanja mestnih ulic v Mariboru, edi-
n i c a . . . — od ponudnika N. N.« nepo
sredno predsedniku licitacijske komi
sije med 10. in 11. uro dopoldne. Po pošti 
pravočasno došle ponudbe se vzamejo 
pod pogojem, äko ponudnik v njih na
vede, da so mu vsi pogoji znani in da 
jih brez pridržka sprejme ter predloži 
dokazilo o položeni kavciji. Na poznejše, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bo oziralo. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi izrec
no izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne m tehnične pogoje ter rhora po
ložiti kavcijo, katera znaša za: 

A) 1. tlakovanje Einspielerjeve ulice, 
dovozne ceste in prvega dela Aleksan
drove ceste za naše državljane 41.900-— 
dinarjev, za tuje državljane 83.800-— di
narjev; 2. kanalizacija Aleksandrove 
ceste za naše 21.850-— za tuje 43.7O0-— 
dinarjev. B) Tlakovanje drugega dela 
Aleksandrove ceste in Vetrinjske ulice 
za naše 23.500'— dinarjev, za tuje 47.000' 
C) tlakovanje Sodne ulice za naše 11.950 
za tuje 23.900-— dinarjev. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
mestni blagajni v Mariboru,-Slomškov 

trg 11/1. v vrednostnih papirjih, oziroma 
garantnih pismih, îzcianin po denarnem 
zavoüu v smislu člena 86 zakona o dr
žavnem računovodstvu in registriranih 
v smislu člena z4 pravilnika za izvrše
vanje določil iz odaelka >B pogodbe in 
naoave«. Kavcijo je tudi mogoče polo-
banki, podružnici v Ljubljani, 
žiti v gotovini pri državni hipotekami 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil za preteklo če
trtletje, odobrenje Ministrstva za gradbe, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih 
licitacij in potrdilo pristojne zbornice za 
trgovino, o ort m industrijo o sposob
nosti je obeafem z vročitvijo ponudbe 
predložiti odprte predsedniku licitacij
ske komisije. Pooblaščenci morajo pred
ložiti poleg tega pooblastilo, da smejo 
zastopati svojo iirmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico: 

1. oddati razpisano delo ne oziraje 
se na višino ponuđene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti, 

2. oddati, dobavo ločeno po posamez
nih treh edinicah in ob raznih terminih. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 19. januarja 1932. 

* 

Razglas 
478 

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
za državne ceste v proračunskem letu 

1932./1933. 

V smislu odloka кг. banske uprave v 
Ljubljani z dne 16. januarja 1932. 
V. No. 336/1, razpisuje tehnični razdelek 
pri sreskem načelstvu v Mariboru, levi 
breg, na podstavi čl. 86. do 98. zakona 
o državnem računovodstvu 

prvo javno ustno licitacijo za dobavo je
senskega in pomladanskega gramoza za 

redno vzdrževanje državnih cest. 

Licitacija se bo vršila po sledečem 
programu: 

L Dne 2. marca 1932. s pričetkom 
točno ob 9. uri dopoldne v pisarni teh
ničnega razdelka v Mariboru soba št. 51 : 

a) Za državno cesto št. 50 Ljubljana— 
Maribor—državna meja. 

1. Od km 110C00 do km 124000. 
620 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 110-— Din, 
330 m s pomladanskega-'tolčenega gra

moza, izklicna cena 110'— Din 
2. Od km 124-000 do km 134'600. 
700 m8 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 100'— Din, 
350 m8 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 100-— Dih. 
3. Od km 137-400 do km 154-200. 
810 m8 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 12Ó-— Din, 
405 m8 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 120'— Din. 
b) Za državno' cesto Št. 17 Maribor— 

Ptuj. 

Od km 00000 do km 11000. 
600 m8 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 100'— Din, 
300 m8 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 100-— Din. 

II. Dne 3. marca 1932. s pričetkom 
točno ob 8. uri 30 min. v pisarni sreskega 
cestnega odbora v Ptuju, za državno ce
sto- štev. 17 Maribor—Ptuj—Ormož od 
km 11-000 do km 38-000. 

1. Od km 11000 do km 18000. 
320 in3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44-— Din, 
160 m8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 56-— Din. 
2. Od km 18000 do km 23*600. 
420 m 3 jesenskega prcdca, izklicna 

cena 44-— Dm, 
200 m 8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 56"— Din. 
3. Od km 24-600 do km 31000. 
280 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44*— Din, 
140 m8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 56'— Din. 
4. Od km 31 000 do km 38-000. 
220 ma jesenskega prodca, izklicna 

cena 50— Din, 
100 m8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 62-— Din. 

III. Dne 4. marca 1932. s pričetkom 
točno ob 8. uri â0 min. v pisarni mest
nega načelstva v Ormožu za državno 
cesto štev. 17 Ptuj—Ormož—banovinska 
meja pri Središču: 

1. Od km 38-000 do km 43-000. 
220 m8 jesenskega prodca, izklicna 

cena 60-— Din, 
iOOm" pomladanskega prodca, izklic

na cena 72'— Din. 
2. Od km 43-000 do km 50-000. 
340 m8 jesenskega prodca, izklicna 

cena 50'— Din, 
170 m8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 62-— Din. 
3. Od km 50000 do km 60355. 
360 m8 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44'— Din, 
180 m8 pomladansekga prodca, izklic

na cena 56-— Din. 

IV. Dne 5. marca 1932. s pričetkom 
točno ob 10 uri v pisarni sreskega na-
čestva v Dolnji Lendavi: za državno 
cesto št. 47 Čakovec—Dolnja Lendava— 
madžarska meja od km 93-930 do km 
103920. 

1. Od km 93-930 do km 98*200. 
200 m" jesenskega prodca, izklicna 

cena 65-— Din. 
2. Od km 98-200 do km 103-920. 
120 m8 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 155'— Din. 
3. Od km 93-930 do km 103-920. 
170 m 8 pomladanskega prodca, izklic

na cena 74'— Din. 
Rok dovršitve dobave jesenskega gra

moza za vse. proge in vse vrste gramoza 
je do 30. septembra 1932., pomladan
skega pa do 31. decembra 1932. 

Državna cestna uprava si pridrži 
pravico, da v tem razglasu navedene 
količine gramoza pred podpisom po
godbe po potrebi zviša ali skrči, ozi
roma dobavo sploh ukine. 
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Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
90 dni po izvršeni dražbi. 

Pojasnila glede dražbenih in dobav
nih pogojev dobijo interesenti v pisarni 
tehničnega razdelka sreskega načelstva 
v Mariboru, levi breg, v sobi i t 51, vsak 
dan v dopoldanskih uradnih urah. 

Za vse vrste tolčenega gramoza mo
rajo licitantje predložiti licitacijski ko
misiji uverenje o kakovosti materiala, 
izdano ali od zavoda za preizkušnjo ma
teriala pri ministrstvu za gradbe, ali 
pa od tehnične fakultete katere izmed 
univerz v kraljevimi Jugoslaviji. Brez 
tega uverenja se ne bodo sprejemale 
ponudbe za tolčen gramoz. 

V smislu odloka bivše gradbene di
rekcije v Ljubljani z dne 12. marca 
1928., št. 1812, se od zanesljivih licitan-
tov ne zahteva položitev kavcije. Vsi 
licitantje morajo pa predložiti izvirno 
potrdilo pristojnega davčnega urada, da 
so poravnali vse davke z dokladami za 
prvo tromesečje tega leta. 

Licitacijska komisija' si pridržuje 
pravico, izključiti od dražbe ponud
nike, ki ne nudijo po svojih premoženj
skih razmerah ali po svoji nezaneslji

vosti kot dobavitelji dovolj jamstva, da 
prevzeto obveznost v redu izvrše. 

Sresko načelstvo т Mariboru, 
dne 25. januarja 1932. 

Po odredbi sreskega načelnika, 
šef tehničnega razdelka: 

Ing. Vanek s. r. 

Razne objave 
432—3—8 

Poziv upnikom. 
Mlekarska zadruga Sy.. Lovrenc na 

Dravskem polju, r. z. z o. z., je prešla v 
likvidacijo. Upniki se pozivljejo, da pri
javijo svoje event, terjatve do 29. febru
arja 1932. pri likvidatorjih zadruge. 

Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 
dne 21. januarja 1932. 

Mlekarska zadruga 
Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 

reg. zadr. z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Fr. Spindler, Matevž Predikaka, 
likvidatorja. 

^ ^ _ St. 9. 

611—3—1 

Poziv upnikom. 
>P r o d u k c i j a« osrednja zadruga za 

nakup, proizvajanje in prodajo r.z.zo. z. 
L j u b 1 j a n a v likvidaciji, poživlja up
nike, da ji prijavijo do konca marca 1.1. 
svoje terjatve. .. 

Likvidatorji. 
* 

527 

Objava. 
Izgubila sem zrelostno izpričevalo 

mestnega dekliškega liceja v Ljubljani 
iz leta 1917. na ime: Proft Ana, Todom 
iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Proft Ana s. ir. 

* 
530 

Objava. 
Izgubil sem tipno spričevalo, izdano 

od okrožnega inspektorata v Mariboru 
od 23. avgusta 1930., A No. 749; in ga 
proglašam neveljavnim. 

Greif Franc s. r., • 
posestnik Sp. Hoče 109. 

Za Službeni lisi kraljevske banske »prave Dravske banovine 
znaša naročnina: mesečno Din 1 6 - , četrtletno Din 4 8 - , polletno Din 9 6 - , letno Din 1 9 2 - in se mora plačevati vedno naprej. 

N a » S l u ž b e n i l i s t « se l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

*"**" L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 

uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 

osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 

razpise služb in razne objave. 
L i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista« kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani, Gregorčičeva ulica štev. 23. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michalek v Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BA10VME 
Priloga k 10. kosu letnika III. z dne 6. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 2933/1. 541 
Sprememba v imeniku 
zdraviliške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. C e r n e Jernej, zdravnik v Mari

boru, je bil vpisan v imenik Zdravniške 
zibcrnice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 23. januarja 1932. •" 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ne I 4/31—3. 561 3—1 

Drugi édikt. 
Ker je v tusodnem ediktu z dne 

20. januarja 1931., opr. št. Ne I 4/31—1, 
določeni rok potekel, se v smislu zako
na z dne 18. maja 1930. »Služb, nov.« 
št. 146/LIII/308 pozivajo vsi oni, ki bi 
bili zbog obstoja ali-zbog knjižnega 
vrstnega reda vpisov v vložkih nove. 
zemljiške knjige za davčno občino 
Kupšinci v sodnem okraju Murska So
bota, tičočih se bremenilnih pravic, 
oznamenjenih pod b) gori navedenega 
prvega edikta, v svojih pravicah pri
krajšani, naj vlože svoje ugovore naj-
kesneje do 30. junija 1932. pri okraj
nem sodišču v Murski Soboti, ker bi 
sicer vpisi zadobili učinek zemljiško
knjižnih vpisov. 

Če se ediktni rok zamudi, postavitev 
v prešnje stanje ni dopustna; tudi se 
omenjeni rok posameznim strankam ne 
sme podaljševati. 

Ako je prijavila v postopku za po
pravljanje kaka stranka stvarno pra
vico, zaupajoča v pravilnost primerjal
ne tabele parcel in drugih pripomočkov, 
ter se je pri tem pomotoma zamenjalo 
ono zemljišče, ki je predmet te pravice, 
z drugim zemljiščem,. in če se je ugo
varjalo izposlovanemu vpisu v drugem 
oklicnem roku. sme prijaviti upraviče
nec svojo pravico iznova v nadaljnjem 
roku treh mesecev od konca drugega 
oklicnega roka. Zoper take naknadne 
prijave se sme vložiti ugovor v roku 
treh mesecev, ki se začne s koncem 
omenjenega trimesečnega roka. Glede 
posledic zamude in nedopustnosti po
daljšanja tega roka velja isto, kakor je 
v prvem in drugem odstavku tega okli
ca povedano. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. L, dne 29. januarja 1932. 

* 
Preds. 21—4/32—2. 470—3—3 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

odda mesto jetniškega pripravnika z 
mesečnimi prejemki 1.320 Din. 

Prosilci morajo imeti popolno sred
nješolsko izobrazbo s končnim izpitom. 

Svojeročno spisane, pravilno kolko-
vane ter po § 3. ur. zakona opremljene 
prošnje naj se vlože do 

15. marca 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Mariboru, 

dne 25. januarja 1932. 

C III 1629/31—2. 559 

Oklic. 
Tožeča stranka Martinčič Avgust, klju

čavničar v Ljubljani, Rimska c. št. 14, 
ki jo zastopa dr. Frlan Franc, odvetnik 
v Ljubljani, je vložila proti toženi stran
ki Jošku, Zidarju, sedaj v Franciji ne
znanega bivališča, k opr. štev. C III 
1629/31 tožbo radi Din 5733— s pri p. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na d a n 4. m a r c a 1932. ob p o l de 
v e t i h pred tem sodiščem v izbi št. 50. 

Ker je bivališče tožene stranke Joško-
ta Zidarja neznano, se postavlja gospa 
Franja Zidar iz Ljubljane,. Dunajska 
cesta št. 31 za skrbnico, ki jo bo zasto
pala na njeno nevarnost in stroške, do
kler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 18. januarja 1932. 

C 85/32. 496—3—2 

Oklic. 
Tožeča stranka Ceček Jakob, trgovec 

pri Sv. Bolienku v SI. goricah, je vlo
žila proti toženi stranki Miiršic Konra
du, str. in mL, podjetniku, radi 1125'— 
Din k opr. št. .C 85/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 29. februarja 1932. ob devetih pred 
tem sodiščem v sobi št. 10 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se poživlja gosp. Murko Josip, 
posestnik in župan v Bišu, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor., 

odd. IL, dne 26. januarja 1932. 

* 
C Ш 60/32—1 531 

Oklic. 
Tožeča stranka prot. tvrdka >Confi-

dentia« Verein zum Schutze kaufmän
nischer Interessen, Wien VI. Maria 
HiHeirstrasse 71, je vložila proti toženi 
stranki Zidarju Josipu, posestniku v 
Ljubljani, Dunajska cesta št. 31, sedaj 
bivajočemu v Franciji radi Din 1125 s 
prip. k opr. št. C III 60/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na H. marca 1932 ob pol 9. dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 50 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gospa Josipina Zi
dar, posestnica v Ljubljani, Dunajska 
cesta 31 za skrbriico, ki jo bo zastopala 
na njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 23. januarja 1932. 

C 39/32. 
* 

Oklic. 
542 

Tožeča stranka Senica Jcsip, trgovec 
v Domžalah, je vložila proti toženi 
stranki Pavli Ivanu, posestniku v Zg. 
Domžalah št. 70 radi Din 4544-75 k opr. 
št. C 39/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 3. marca ob devetih pred tem sodi
ščem v izbi št. 6 razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja skrbnik na čin Po-
nikvar Alojzij, posestnik in1 gostilničar 
v Kamniku, za skrbnika, ki jo bo zasto
pal na njeno nevarnost in stroške, dok
ler ne nastopi sama ali ne imenuje po-
cMaščenca. 
Okrajno sodišče v Kamniku, odd. Tl., 

dne PO. januarja 1932. 

* 
552 L 8/30—18. 

Oklic. 
Cvikl Florjan, posestnik v Topolšici, 

po domače Razbornik, je radi zaprav-
Ijivosti in pijančevanja omejeno prekli- , 
can. 

Za pomočnico mu je postavljena nje
gova žena Cvikel Amalija, posestnica 
isto tam. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. I., 
dne 28. januarja 1932. 

A V 45/32. 550 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Pungèri Rudolf, posestnik v Janževi 
gori štev. 20 je umrl dne 9. decembra 
1931. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se poživljajo, da naipovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 

dne 28. svečana 1932. 
v sobi 6 ustno, ali pa do> tega dne pis
meno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso 
zavarovani z zHriav::, i •>•:.- • •• ••• 
ne nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zbog plačila napovedanin terja
tev pošla. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 80. januarja 1932. 

A VII 190/31—32. 549 

Oklic. « katerim se s4fcuiejo 
sodišču neznani dediči. 

Troha Josip, učitelj v Zavrču, je umrl 
dne 19. aprila 1931. in ni zapustil no
benega sporočila poslednje volje. 
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j e li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gospoda Murkoviča Tomaža, posest

nika in gostilničarja v Zavrču, postav
lja sodišče za skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino za sé, 
mora to v e n e m l e t u od danes na
prej javiti sodišču in izkazati svojo de-
dinsko pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapušči
na, v kolikor so zahteve izkazane, izro
čila, v kolikor se to ni zgodilo, se bo 
državi v prid zasegla. — Hkratu se 
pozivljejo tudi vsi, ki imajo kake za
htevke proti zapuščini, da jih prijavijo 
in izkažejo dne 1. marca 1933. ob de
vetih v sobi št. 13 ustno, ali pismeno 
do tega dne, ker bi sicer upniki, kate
rih terjatve niso zastavnopravno zava
rovane, ne imeli nikakršnega zahtevku 
napram- zapuščini, ako bi bila s plači
lom prijavljenih terjatev izčrpana. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII., 
dne 3. februarja 1932. 

* 
E 1063/31—9 533 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. februarja 1932. dopoldne ob 

pol 9. uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin pare. št. 
357/3 stavhišče s hišo in 357/4 z vrtom 
zemlj. knj. Kranj vi. št. 917 in 944. 

Genilna vrednost: 250.000 Din. 
Najmanjši ponudek: 125.000 Dia. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 14. januarja 1932 

•{• 
E 1115/31-12 '548 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. februarja 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 19 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Crenšovci, vi. št. 461. 

Cenilna vrednost: Din 65.000. 
Najmanjši ponudek: Din 32.500. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
dne 23. januarja 1932. 

* 
E 649/31—11 535 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. februarja 1932. dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 12 dražba nepremičnin: hiša št. 
26 v Črncu s tremi zemljiškimi parce
lami, zemljiška knjiga Crne, vi. št. 142 

in nepremičnin: dva vinograda s trav
nikom, zemljiška knjiga: Arnova sela 
vi. št. 59. 

.Skupna cenilna vrednost: 5834 Din. 
Najmanjši pomidek: 3890 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem. naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti- se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II., 
dne 18. januarja 1932. 

E 732/31—7 534 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. februarja 1932. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 
dražba nepremičnine xemlj. knj. Slov. 
Bistrica, vi. št. 82, obstoječe iz hiše — 
gostilna — drvarnice in gospodarskega 
poslopja, ter zemljiških parcel in pri-
tikline. 

Cenilna vrednost: 274.003 Din. 
Vrednost pritikline: 4305 Din. 
Najmanjši ponudek: 274.003 Din.^ 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 31. decembra 1931. 

E 868/31—20 536 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. februarja 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 6 dražba nepremičnin: zemlj. knj. 
Vuzenica, vi. št. 56, 105, Sv. Janž II., 
vi. št. 36, Sv. Primož II. vi. št. 1, 5, 47, 
Sv. Vid vi. št. 50. 

•Cenilna vrednost: 1,036.211-80 Din. 
Vrednost pritikline: Din 16.545 Din, 

ki je v cenilni vrednosti že všteta. 
Najmanjši ponudek: 690.807-86 Din. 

' Pravice, ki bi iic pripuščale drazoe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem Laroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo, zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
družbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 23. januarja 1932. 

* 
E 535/31—12 547 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. marca 1932 dopoldne ob pol 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 1 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga a) Drevenik, vi. št. 10, b) Zg. 
Gabernik, vi. št. 53, c) Zg. Gabernik 
vi. št. 199. 

Cenilna vrednost: ad a) 30.064 Din 
90 p, ad :b) 73.341 Din 60 p, ad c) 4603 
Din 50 p. 

Vrednost pritikline: ad a) 100 Din 
ad b) 1425 Din. 

Najmanjši ponudek: 71.353 Din 50 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče-v Rogatcu, 
dne 24. januarja 1932. 

E 1998/31—12. 543 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. m a r c a 19 3 2. ob d e v e <l i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
d. o. Gorišnica vi. št. 53, d. o. Slomi vi. 
štev. 98. 

Cenilna vrednost: 143.544-— Din. 
Vrednost pritikline: 4720'— Din. 
Najmanjši ponudek: 78.176"— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
heneiii naroku pred zacelkuui dražbe, 
sicer bi se ne "logie več uveljavljati 
g'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 19. januarja 11)32. 

* 
E 1825/31—14. 544 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

e n a j e t . i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št'. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga a) d o. Sp. Breg, vi. št. 114, 
b) d. o, Pobrežje, vi. št. 361. 

Cenilna vrednost: a) 24.513 Din 70 p, 
b) 4332 Din 40 p. 

Vrednost pritikline: a) 2600'— Din. 
Najmanjši ponudek: a) 16.342 Din 50 p, 

b) 2890-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV.,-
dne 23. januarja .1932. 

# 
E 1067/31—8 537 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. marca. 1S?2 dopoldne ob pol 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 6 dražba nepremičnin, zemlj. knjiga 
Marenberg notr. trg, vi. št. 54. 

Cenilna vrednost: 140.278 Din. 
Najmanjši ponudek: 70.139 Din. 
Pravice, ki, bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
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benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
•deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 12. januarja 1932. 

* 
E IV 1918/31—9 538 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. marca 1932 ob 9. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Grajska 
vrata, vi. št. 363. 

Cenilna vrednost: 235.520'37 Din. . 
Najmanjši 7>cnudek: 117.761 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri diaž-
bcnem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se :ie mogle več uveljavljati 
-glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
diažbeni oklic, ki je n'abit na uradni 
<Ieski tega sodišča. 

Okrajno sodišče V Mariboru, 
dne 24. januarja 1932. 

* , 
E 319/31—10 555 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. aprila 1932. dopoldne ob 11. 

airi bo ipri podpisanem sodišču v sobi 
št. 10 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Sela Šumberk, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: 19.761-40 Din. 
Vrednost pritiikline: 70 Din. 
Najmanjši ponudek: 13.174'27 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle .več uveljavljati 
«lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
•dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
•deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče y Trebnjem, 
dne 10. decembra 1931. 

* 
E 318/31—8. 545 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

- d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Gesta, vi. štev. 380, 548 
in 606. 

Cenilna vrednost: 122.004-— Din. 
Vrednost pritikline: 2528'— Din. 
Najmanjši ponudek: 81.340-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
•glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti 9e opozarja na 
•dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
«deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Velike Lašče, 
dne 30. januarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Popravek. 

Pri vpisih v trgovinski register (iz-
premembe in dodatki pri firmah), ob
javljenih v štev. 9. priloge s lužbene
mu listu« z dne 3. februarja 1932., je 
pri tek. štev. 111 (Ljubljana — J. Go
reč nasi. Auerhammer — Ogrin, druž
ba z o. z.) pomotoma izostala opr. štev. 
Firm. 765 - Rg C III 117/8. 

Upravništvo. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e .in 
d o d a t k i p r i n a s t o.p n i ,f-i r m i : 
124. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. januarja 1932. 
Besedilo: Prva Hrvatska štedionica v 

Zagrebu, glavna podružnica za Slovenijo, 
Ljubljana. 

Izbriše se član upravnega sveta Goloib 
Firanč. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 
Firm. 1089 — Rg B II 15/24. 

Konkurzni razglasi 
Sa 9/32—2. 546 
125. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Damisch Ervina, tr
govca z eleiktro-materialoni v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dir. Poznik Alek
sander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Poravnalni upravitelj: Wallner Leo
pold, sodni uradnik v pok. v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 15. marca 1932. 
ob devetih. 

Rok za oglasitev do 10. marca 1932. 
pri okrajnem sodišču v Ptuju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 31. januarja 1932. 

Sa 17/31—52. ' 558 
126. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika Omer-
se Antona, trgovca s kožami in usnjem, 
registrovanega pod firmo Anton Omer-
sa v Mengšu, je končano. Poravnava je 
potrjena. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 11. januarja 1932. 
•j» 

Sa 15/31—8. 553 
127. i 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalna stvar Žagarja MIhe, po
sestnika in trgovca v Dragi 17. 

S sklepom Sa 15/31—1 otvorjeni po
ravnalni postopek se v smislu § 55. 
zakona o prisilni poravnavi izven ste
čaja proglaša dovršenim. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 

dne 28. januarja 1932. 

Sa 38/31—94 551 
128. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Poš Antonom, trgov

cem v Maribpru, Aleksandrova cesta št. 
27, registrovanim pod firmo: Anton 
Poš, trgovina z manufakturnim blagom 
v Mariboru, in njegovimi upnik; pri po
ravnalnem naroku dne 18. јапиатја 
1932. sklenjena prisilna poravnava se 
potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 50 odstotno kvoto 
njihoveh terjatev, plačljivo v 15 enakih 
zaporednih mesečnih obrokih, od kojih 
zapade prvi obrok v plačilo 3 mesece 
po sprejemu poravnave, tedaj 18. aprila 
1932. 

Kot porok in plačnik je pristopil To-
roš Kazimir v Mariboru, Cafova ulica 
štev. 2. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 28. januarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblaste v 

3557—VI—1932. 544 3—1 

Natečaj. 
Na podstavi § 41., točke 4., zakona o 

banski upravi, čl. 15. pravilnika za ba-
biške šole v kraljevini Jugoslaviji od 
27. maja 1927. in na predlog upravnika 
kr. babiške šole v Zagrebu z dne 1. fe
bruarja 1932. št. 9 razpisujem natečaj 
za sprejem 50 (petdeset) učenk v redni 
šolski babiški tečaj v Zagrebu, ki se 
prične 15. aprila t. 1. in bo trajal 18 me
secev. 

Prošnje za sprejem v šolo je poslati 
Upravi kr. babiške šole v Zagrebu (Pe
trova ulica 13) do 28. februarja 1932. 
zaključno in to potem pristojnega sre-
skega ali mestnega načelstva. Kandi
datke morajo priložiti prošnjam nasled
nje dokumente: 

1. Potrdilo, da niso .mlajše od 24 in 
ne starejše od 35 let. 

2. Potrdilo, izdano od pristojnih ob
čin, o dobrem vedenju. 

3. Moževo odobritev, če so poročene, 
odlok cerkvenih in državnih sodišč, če 
so ločene. 

4. Potrdilo, da so dovršile najmanj 
4 razrede osnovne šole. 

5. Zdravniško spričevalo, da so teles
no in duševno zdrave, da niso noseče 
in da so sposobne za izpolnjevanje ba-
biškega poklica. 

Od 50 učenk se bo polovica šolala na 
svoj, a polovica na dTŽavni strošek. 

Med učenke, ki se šolajo .na svoj stro
šek, spadajo tudi one, ki jih pošljejo 
sanroupravne edinice in ki jim morajo 
te edinice plačati vzdrževanje. 

Na državni strošek se sprejemajo 
samo tiste učenke, ki dokažejo z davč
nim ali občinskim potrdilom, da so tako 
siromašne, da ne morejo plačati svojega 
šolanja. 
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Vse učenke, bodisi da so na svoj ali 
na državni strošek, imajo stanovanje in 
hrano v šoli in plačajo ob vstopu v šolo 
2.000-— Din na enkrat ali v enakih me
sečnih obrokih za nabavo babiškega 
pribora. 

Učenke, ki se šolajo na svoj strošek, 
plačajo za stroške v internatu mesečni 
doprinos 500-— dinarjev. 

Kralj, banska uprava Savske banovine 
v Zagrebu, odd. VI. (Socialna politika 

in narodno zdravje), 
dne 3. februarja 1932. 

Po naredbi bana 
načelnik 

dr. Hribar s. r. 

* 
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Razglas 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
sa državne ceste v proračunskem letu 

1932./1933. 
V smislu odloka kr. banske uprave v 

Ljubljani z dne 16. januarja 1932. 
V. No. 336/1, razpisuje tehnični razdelek 
pri sreskem načelstvu v Mariboru, levi 
breg, na podstavi čl. 86 do 98. zakona 
o državnem računovodstvu 
prvo javno ustno licitacijo za dobavo je
senskega in pomladanskega gramoza za 

redno vzdrževanje državnih cest. 
Licitacija se bo vršila po sledečem 

programu: 
I. Dne 2. marca 1932. s pričetkom 

točno ob 9. uri dopoldne v pisarni teh
ničnega razdelka v Mariboru soba št. 51: 

a) Za državno cesto št. 50 Ljubljana— 
Maribor—državna meja. 

1. Od km 110-000 do km 124000. 
620 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena HO-— Din, 
330 m3 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 110'— Din. 
2. Od km 124-000 do km 134*600. 
700 m8 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 100'— Din, 
350 m3 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 100-— Din. 
3. Od km 137-400 do km 154-200. 
810 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 120-— Din, 
405 m8 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 120'— Din. 
b) Za državno cesto št. 17 Maribor— 

Ptuj. 
Od km 00000 do km 11000. 
600 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 100'— Din, 
300 m3 pomladanskega tolčenega gra

moza, izklicna cena 100-— Din. 
II. Dne 3. marca 1932. s pričetkom 

točno ob 8. uri 30 min. v pisarni sreskega 
cestnega odbora v Ptuju, za državno ce
sto štev. 17 Maribor—Ptuj—Ormož od 
km 11-000 do km 38-000. 

1. Od km 11000 do km 18-000. * 
•320 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44-— Din, 

160 m3 pomladanskega prodca, izklic
na cena 56-— Din. 

2. Od km 18000 do km 23*600. 
420 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44-— Din, 
200 m3 pomladanskega prodca, izklic

na cena 56'— Din. 
3. Od km 24-600 do km 31000. 
280 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44-— Din, 
140 m3 pomladanskega prodca, izklic

na cena 56'— Din. 
4. Od km 31000 do km 38000. 
220 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena- 50'— Din, 
100 m3-pomladanskega prodca, izklic

na cena 62-— Din. 
III. Dne 4. marca 1932. s pričetkom 

točno ob 8. uri E0 min. v pisarni mest
nega načelstva v Ormožu za državno 
cesto štev. 17 Ptuj—Ormož—banovinska 
meja pri Središču: 

1. Od km 38000 do km 43-000. ' 
220 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 60'— Din, 
100 ma pomladanskega prodca, izklic

na cena 72'— Din. 
2. Od km 43-000 do km 50000. 
340 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 50'— Din, 
170 m3 pomladanskega prodca, izklic-. 

na cena 62-— Din. 
3. Od km 50000 do km 60355. 
360 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 44'— Din, 
180 m3 pomladansekga prodca, izklic

na cena 56-— Din. 
IV. Dne 5. marca 1932. s pričetkom 

točno ob 10 uri v pisarni sreskega na-
čestva v Dolnji Lendavi: za državno 
cesto št. 47 Čakovec—Dolnja Lendava— 
madžarska meja od km 93-930 do km 
103*920. 

1. Od km 93-930 do km 98*200. 
200 m3 jesenskega prodca, izklicna 

cena 65'— Din. 
2. Od km 98-200 do km 103-920. 
120 m3 jesenskega tolčenega gramoza, 

izklicna cena 155'— Din. 
3. Od km 93-930 do km 103-920. 
170 m3 pomladanskega prodca, izklic

na cena 74*— Din. 
Rok dovršitve dobave jesenskega gra

moza za vse proge in vse vrste gramoza 
je do 30. septembra 1932., pomladan
skega pa do 31. decembra 1932. 

Državna cestna' uprava si pridrži 
pravico, da v tem razglasu navedene 
količine gramoza pred podpisom po
godbe po potrebi zviša ali skrči, ozi
roma dobavo sploh ukine. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
90 dni po izvršeni dražbi. 

Pojasnila glede dražbenih . in dobav
nih pogojev dobijo interesenti v pisarni 
tehničnega razdelka sreskega načelstva 
v Mariboru, levi breg, v sobi št. 51, vsak 
dan v dopoldanskih uradnih urah. 

Za vse vrste tolčenega gramoza mo
rajo licitantje predložiti licitacijski ko
misiji uverenje o kakovosti materiala, 

izdano ali od zavoda za preizkušnjo ma
teriala pri ministrstvu za gradbe, ali 
pa od tehnične fakultete katere izmed 
univerz v kraljevini Jugoslaviji. Brez 
tega uverenja se ne bodo sprejemale 
ponudbe za tolčen gramoz. 

V smislu odloka bivše gradbene di
rekcije v Ljubljani z dne 12. marca 
1928., št. 1812, se od zanesljivih licitan-
tov ne zahteva položitev kavcije. Vsi 
licitantje morajo pa predložiti izvirno 
potrdilo pristojnega davčnega urada, da 
so poravnali vse davke z dokladami za 
prvo tromesečje tega leta.' 

Licitacijska komisija si pridržuje 
pravico, izključiti od dražbe ponud
nike, ki ne nudijo po svojih premoženj
skih razmerah ali po svoji nezaneslji
vosti, kot dobavitelji dovolj jamstva, da 
prevzeto obveznost v redu izvrše. 

Sresko načelstvo v Mariboru, 
dne 25. januarja 1932. 

Po odredbi sreskega načelnika, 
šef tehničnega razdelka: 

Ing. Vanck s. r. 

Razne objave 
511—3—2 

Poziv upnikom. 
» P r o d u k c i j a « osrednja zadruga za 

nakup, proizvajanje in prodajo r. z. z o. z. 
L j u b l j a n a v likvidaciji, poživlja up
nike, da ji prijavijo do konca marca 1.1. 
svoje terjatve. 

Likvidatorji. 
* 

556 

Objava. 
Izpričevalo o preizkušnji vozila »Auto

Fiat« Torino, Motor štev 114.865, evi
denčna štev. 2/591 na ime Elize Kuhar, 
Maribor, se je zgubilo, pa ga radi tega 
proglasujem za neveljavno. 

Ivan Rojko, 
veleposestnik v Pobrežju pri Mariboru.. 

* 
532 

Objava. 
Podpisani Piki Franc, posestnika sin 

•v Tržci, ipošta Vransko h. št. 9, sem iz
gubil dne 25. XL 1931 orožni list z dne 
17. III. 1931, iadan cd Sreskega načel
stva v Celju ped iReg. No 1034 in ga s 
tem proglašam za neveljavnega.. 

Franc Piki s. r. 

557 

Objava. 
Podpisani Ivan Cernič, sem izgubil 

odhodno izpričevalo osnovne šole v Sev
nici. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Ivan Cernie" a. r., 

Videm-Krško, štev. 46. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE B41SKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 11. kosu letnika I I I . z dne 10. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 2210/4. 562 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22 . j a n u a r j a d o 3 1 . j a n u a r j a 1932. 

Po naredbi ministrstva '.u narodno tdravjo 
S. br. 4948 z dne i l . marca ИШ. 

O -

Skupina tifuznih bolezni. 

1 
5 
1 
1 
1 
— 

9 

_ 

— 

1 
1 

2 

1 

— 
-

1 

— 

_ 
1 

1 

Celje 
Dolnja Lendava . -
Konjice 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Maribor levi bree_ 

Vseea 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice 2 - — — 2 
Celje • 4 - - - • 4 
Celje (mesto) 1 — 1 — 
Dolnja Lendava . . . . . 4 — 1 — 3 
Gornjigrad 1 — — — 1 
Kamnik 3 — — — 3 
Kranj 12 1 8 - 5 
Kočevje ? 1 1 - ? 
Krško 2 1 - - 3 
Laško 1 1 - - 2 
Litij» 3 1 2 - i 
Logatec 2 — 2 — — 
Ljubljana (srez) . . . . 1 1 - '— 2 
Ljubljana (mesto) . . . i — — — 1 
Maribor levi breg • • • — i _ •— i 
Maribor (mesto) . . . . 3 1 2 — 2 
Metlika 1 - 1 —• — 
N°vo mesto 3 — — — 3 
Prevalje . . . . . . . . . 4 — — 4 
Ptuj . .- 2 - - - 2 
Ptuj (mesto) — 1 — - 1 
«adovljica — 1 — — 1 
Slovenjgradec 2 — — - 2 

Vsesa . . . | 69110 118 | 

Ošpice. — Morbilli. 

Celje 
Celje (mesto) 
Črnomelj . . . 
Litija . . . . . 
Ptuj 

Vseea 

74 
2 
(i 
1 
23 

106 

— 
4 
37 

41 

34 
2 
6 
2 
18 

62 

_. 
— 
— 
— 
— 

— 

51 

40 

3 
42 

85. 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor levi breg . . . | 2 ] — | | — | 

Vsega . . . I 2 | — | — I — | 
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D o» 

Davicn. — Diphter ia et Croup. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • • 
Gomjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . 
Maribor desni breg 

.Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . . . 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah •_•_ 

Vsega . 

Dušljivi kašelj. — Pertussis . 

13 4 
2 2 
1 
— 

8 
2 
14 
1 
3 
10 
1 
3 

Г) 

1 
2 
8 

1 
2 
Ì 

1 
2 
8 

95 

7 
2 

- 1 
1 ! -

2 

1 
— 
9 

4 
2 
4 

3 

1 
2 
2 
2 

2 

3 

— 
5 

43 

4 

6 
1 
3 
4 
1 
1 

— 
— 
3 

._ 
— 

1 
1 
2 

37 

- 1 

2 

1 

Ptui 
Ptuj (mesto) 

Sen. — Erysipelas. 

10 
2 

1 
1 

' 6 
2 
!) 

2 
6 
;"i 

8 
1 
2 
3 
7 
2 
1 
2 
\ 
2 

1 
11 

2 
2 

2 
1 
1 
5 
1 
1 
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3 
2 
1 
3 

26 

1 
— 

1 
1 

— 
2 
1 
1 
— 
— 
— 
— 

2 

9 

2 
2 

2 
1 
— 
2 
— 
1 
1 
1 
— 

— 

12 

.-
— 
— 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-

— 

1 

Ptui 
Radovljica 

1 

Vsega . 

Otročična vročica. — 
puerperal i s . 

l l - l 1 

Sepsis 

Litija . • • • 
Novo mesto 
Ptuj . .-••-

1 

1 

2 

2 
-

2 

— 

— 

1 
1 
-
2 

95 

Vsega . . 

. | 24 

. 1 2 

. | 26 

12 
1 

13 

19 
1 

20 

_ 

.... 

17 
2 

19 

Brežice 
Celje 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . . 
Krško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi breg 
Novo'mesto . . . . 
Ptui 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelšah ._ 

Vsega 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

22 

- I - ! - ! 1 
l l - l 1 -

Veega . 

Ljubljana, dne 5. februarja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U VII 50/31—6. 588 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. 
VII., j e pri razpravi, p r i . k a t e r i se je 
razpravljalo javno dne 15. oktobra 1931. 

razsodilo: 

Obdolženj Jager Valentin, s in Matije 
in (Marije, roj. Cerar, roj. 2. februarja 
1874. v vasi Trata, stanujoč v Št. .Vidu 
n a d Ljubljano št. 7, tja pristojen, rini. 
ikat. vere, oženjen, mesar, gostilničar in 
posestnik, pismen, 6 razredov ljudske 
šole, skrbi za 4 otroke, poročen z ženo 
Ivano, roj. Komatar, enkrat predkazno-
van po čl. 6 zak. o pob. draginje na 
12 ur zapora in 300 Din glo'be in v 
preiskavi, 

je kriv, 
da je d n e 15. avgusta 1931. v Št. Vidu 
n a d Ljubljano računaj Hrdbernik Ange
li za 30 d k govejega m e s a za juho 6 Din, 
k a r iznosi za e n kg 19'80 Din. 

in d a je dne 16. avgusta 1931. raču
nal nriberniik Angeli -za 1 kg telečjega 
mesa brez kosti 30 Din, d a je torej za
hteval višjo ceno za življenjske poitreb-
ščine, ko je ona, ki zajamčuje običajni 
in dovoljeni čisti dohodek, s č imer je 
zakrivil p r e k r š e k po čl. 8: zak. o pobi
janju draginje in brezvestne špekulaci
je z d n e 30. XII. 1921., Ur. 1. št. 6/1922 
in se 

obsodi 
po čl. 8. navedenega zakona in oziraje 
se n a § 3. zakona, s kater im se začasno 
podaljšuje veljavnost zak. predpisov o 
kaznovanju prekrškov (U. 1. 22/21—1. 
1930.) 

n a 12 ur zapora in 600 Din d e n a r n e 
kazni, v p r i m e r u neizterljivosti p a n a 
nadaljnjih 10 dni zapora; po § 389. k. 
p . r. na povračilo stroškov (kazenskega 
postopanja in izvršitve kazni; 

p o čl. 19. navedenega zakona pa se 
izvršna sodba objavi v »Službenem li
stu« na s t roške obsojenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 15. oktobra 1931. 

* 

Ne I 4/31—3. 561 3—2 

Drugi edikt. 
K e r je v tusodnem ediktu z dne 

20. januarja 1931., opr. št. ,Nc I 4/31--=l, 
določeni rok potekel, se v smislu zako
na z dne 18. maja 1930. »Služb. nov.< 
št. 146/LIII/308 pozivajo vsi oni, k i b i 
bili zbog obstoja ali zbog knjižnega 
vrstnega r e d a vpisov v vložkih n o r e 
zemljiške knjige za davčno občino 
Kupšinci v sodnem okraju Murska So
bota, tičočih se bremeni ln ih pravic, 
oznamenjenih pod b) gori navedenega 
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prvega edikta, v svojih pravicah pri
krajšani, naj vlože svoje ugovore naj-
kesneje do 30. junija 1932. pri okraj
nem sodišču v Murski Soboti, ker bi 
sicer vpisi zadobili učinek zemljiško
knjižnih vpisov. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev 
v prešnje stanje ni dopustna; tudi se 
omenjeni rok posameznim strankam ne 
sme podaljševati. 

Ako je prijavila v postopku za po
pravljanje kaka stranka stvarno pra
vico, zaupajoča v pravilnost primerjal
ne tabele parcel in drugih pripomočkov, 
ter se je pri tem pomotoma zamenjalo 
ono zemljišče, ki je predmet te pravice, 
z drugim zemljiščem, in če se je ugo
varjalo izposlovanemu vpisu v drugem 
oklicnem roku, sme prijaviti upraviče
nec svojo pravico iznova v nadaljnjem 
roku treh mesecev od konca drugega 
oklicnega roka. Zoper take naknadne 
prijave se sme vložiti ugovor v roku 
treh mesecev, ki se začne s koncem 
omenjenega trimesečnega roka. Glede 
posledic zamude in nedopustnosti po
daljšanja tega roka velja isto, kakor je 
v prvem in drugem odstavku tega okli
ca povedano. 

Tišje deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. I., dne 29. januarja 1932. 

A 185/31-3. 468-3-2 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Hren Parol, posestnik v Dobletini 
št. 2, občina Rečica ob Savinji, je dne 
8. septembra! 1931. umrl. Poslednja 
volja se ni našla. 

Zapustnikov brat Hren Ivan, odnosno 
njegovi trije otroci Fanika, nedl. Ivan 
in še tretji nedoletnik neznanega ime
na, in zapustnikov brat Hren Franc, 
katerih bivališče, odnosno tudi ime so
dišču ' ni znano, se pozivljejo, da se 
tekom e n e g a leta od danes naprej 
zglasijo pri tem sodišču. Po preteku 
tega roka se bo razpravljala zapuščina 
z ostalimi dediči in z g. Hrenom Josi
pom, zasebnikom) v Dobletini, iki se je 
postavil za skrbnika gori navedenim 
odsotnim. Po preteku tega roka se iz
roči zapuščina, v kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., dne 10. januarja 1932. 

597 C 24/32—1 

Oklic. 
Tožeča stranka Sluga Franc, po dr. 

Borštniku Vlad., odvetniku v Krškem, 
je vložila proti toženi stranki Ivačiču 
Ignacu in Neži, pos. v Krškem št. 101,-
radi Din 500 k opr. štev. C 24/32 tožbo. 

Narok za ustno rapravo se' je določil 
na 23. februarja 1932. ob 8. uri pred 
tem sodiščem v sobi št. 2., irazpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Ivačič Franc, sodni 
kanclist v Krškem, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Krškem, odd. II., 
dne 8. februarja 1932. 

* 
C 85/32. 496—3—3 

Oklic. 

Cg Ia 197/30-6, 
* 

670 
Oklic. 

Tožnika: Stalzer Ivan in Uršula, po
sestnika iz Masla, po dr. Režku, odvet
niku v Novem mestu. 

Toženca: Stalzer Franc in Pavla, po
sestnika v Maslu, sedaj neznanega bi
vališča, radi razveljavljenja darilne po
godbe. 

Toženi stranki se postavi za skrbni
ka na čin Meditz Ivan, posestnik in go
stilničar v Lazih pri Semiču, kateremu 
se dostavi sodba s poukom. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. I. a, dne 3. februarja 1932. 

Tožeča stranka Ceček Jakob, trgovec 
pri Sv. Bolfenku v SI. goricah, je vlo
žila proti toženi stranki Muršic Konra
du, str. in ml., podjetniku, radi 1125*-̂  
Din k opr. št. C 85/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 29. februarja 1932. ob devetih pred 
tem sodiščem v sobi št. 10 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se poživlja gosp. Murko Josip, 
posestnik in župan v Bišu, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. grfr., 

odd. II., dne 26. januarja 1932. 
•g* 

Ne I 304/32. 596 

Amortizacija. 
Na predlog Grabner Marije, posestni-

ce na Vologi h. št. 2, pri Vranskem, se 
uvaja postopanje za amortizacijo hranil
nih knjižic Posojilnice na Vranskem, 
glasečih se na ime Grabner Franc, št. 
4678, z vlogo 7132 Din 46 p in na ime 
Dröa Ivana, št. 5491,. z vlogo 1523 Din 
32 p, ter Hranilnice in posojilnice na 
Vranskem, glaseče se na ime Marije 
Grabner, št. 22, z vlogo 14.000 Din, ki 
éo bile prosilki baje ukradene. 

Imetniki teh knjižic se pozivljejo, da 
uveljavijo svoje pravice v šestih mese
cih, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da so hiranilne knjižice brez moči. 
Okrajno sodišče na Vranskem, odd. I., 

dne 2. februarja 1932. 

* 
Ne I 390/32-4. 564 

Amortizacija. 
Na prošnjo Šneler Ane roj. špehar iz 

Damlja št. 12 se uvede postopanje za 
amortizacijo sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je' prosilka baje izgubila 
ter se njih imetnik pozivlje, da' uveljavi 
tekom 6 mesecev počenši od te razgla
sitve svoje pravice. Sicer bi se po poteku 
tega roka proglasilo, da so ; vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih ' papirjev: 
Vložna 'knjižica Posojilnice v Črnomlju 
št. 8428 s saldom 2442 Din 30 para. 
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I., 

dne 25. januarja 1932. 

* 
E 397/31—10 579 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. f e b r u a r j a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi Ц. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Cerneca vas, vi. štev. 
181. 

Cenilna vrednost: 2200 Din. 
Najmanjši ponudek: 1466 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine. v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 3. januarja 1932. 

* 
E 482/31—19. 577 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. f e b r u a r j a 1932. ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Podsreda, vi. št. 161, Gor-
jane, vi. št. 206. 

Cenilna vrednost: Din 52.500-90. 
Vrednost pritikline: Din 580'—. 
Najmanjši ponudek:4 Din 35.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 25. januarja 1932. 

E 367/31—8. 
* 

565 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. m a r c a 193 2. dopoldne ob 

devetih bo pri podpisanem sodišču y 
sobi št. 19 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Nezbiše, % vi. št. 76 in 124, 
zemljiška knjiga Vonarje, Уг vi. št. 219- : 

Cenilna vrednost: 13.912-62 И. 
Vrednost pritikline: 47'Din 50 p. 
Najmanjši ponudek: Din 9306'75. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb©) 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr 
benem naroku pred. začetkom dražbe/ 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati' 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja пв 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradö» 
deski tega sodišča. 

Okrajno* sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 8. januarja 1932.. 

Jk 
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E 607/31—7 in E 594/31—7 571 

Dražbenl oklic. 
(Pri podpisanem sodišču bo v sobi št. 

2 dražba sledečih nepremičnin: 
a) dne 2. m a r c a 1932. ob d e s e 

t i h : vi. št. 28 in 32 'kat. obč. Podbu-
kovje, hiša štev. 22 v Podbukovju, trav
nik in goad v cenilni vrednosti Din 4700, 
najmanjši ponudek Din 3194 in 

b) dne 4. m a r c a 1932 ob d e v e 
t i h : vi. išt. 116, 216 kat. obč. Dob in 
% vi. št. 158 iste kal. obč., hiša z gosp. 
poslopji, e pripadajočimi parcelami (56 
parcel) v ©kupni cenilni vrednosti s pri-
tiiklinami Din 132.000; najmanjši ponu
dek Din 86.000. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja. na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, 
dne 29. januarja 1932. 

•g; 
E 1900/31—13 580 

Dražbenl oklic. 
Dne 3. m a r c a 1932. ob p o l 

o n a i s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Krčevina pri Ptuju, vi. št. 
136. 

Cenilna vrednost: 8425 Din. 
Najmanjši ponudek: 6318-75 Din. 
Pravice, ki bi ,ne pripuščale dražbe, 

i« priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti • se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče y Ptuju, odd. IV., 
dne 23. januarja 1932. 

H 5 

S 936/31-7 586 

Dražbenl oklic 
Dne 4. m a r c a - 1932. dopoldne ob 

11. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 18 dražba nepremičninskih dele-
2&V do hiše in njiv, zemljiška knjiga 
Sulinci 3/16inke vi. št. 2. 

Cenilna vrednost: 5260 Din. 
Vrednost pritikline: 220 Din. . 
Najmanjši ponudek:' 3510 Din. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
|e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem патоки pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
KI le ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega'sodišča. 

ijno sodišče V Murski Soboti, 
dne 30. januarja 1932. 

• * - . ' ' • • 

E 434/31—7. . . 572 

Dražbenl oklic. 
Dne 4. m a r c a 1932. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanemi sodišču 
v sobi št. 18 dražba nepremičnin: njiva, 
zemljiška knjiga Serdica 2/8

 v l - št. 232, 
Cenilna vrednost: 2400-— Din. 
Najmanjši ponudek: 1600'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na. uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. januarja 1932. 

* 
E 614/31—8 587 

Dražbenl oklic. 
Dne 8. m a r c a 1932. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 dražba nepremičninskih de
ležev do njiv, gozdov in travnikov, zem
ljiška knjiga Sulinci 8/288 vl. št 1, 
l/16mka vl. št. 239 in l/4inka vl. št. 
289.. 

Cenilna vrednost: 1902 Din 45 p. 
Najmanjši ponudek: 1269 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne "logie več uveljavljati 
glede nepremičnine v Škodo, zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. januarja 1932. 

* 
E 901/31-8 581 

Dražbenl oklic. 
Dne 10. m a r c a 1932. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 10 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zg. Velka vl. št. 248. 

Cenilna vrednost: Din 4293. 
Najmanjši ponudek: Din 2862. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 27. januarja 1932. 

* 
E 503/31—7. 573 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. m a r c a 19 3 2 dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri .podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 dražba nepremičnin: hiša 
in njiva, zemljiška knjiga Selo, vl. 
št; 646 dn 05/28„ VI. št, 161. . • 
, Cenilna vrednost : 8477--- Din. : : 

Najmanjši ponudek: 5652*— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. januarja 1932. 

E 370/31—6. 682 

Dražbenl oklic. 
Dne 15. m a r c a 1932. ob d e s e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št 5 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Rafolče vl. št. 24, 34, 180, 205, k. o. 
Lukovica vl. št. 184, 259 in k. o. Zlato-
polje vl. št. 328, obstoječih iz hiše, go
spodarskega poslopja in zemljiških par
cel. 

Cenilna vrednost: 52.884 Din. 
Najmanjši ponudek: 35.256 Din. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati" 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
dne 26. januarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e 

f i r m e : , 
129. Sedež: Boh. Češnjica. 

Dan vpisa: 19. januarja 1932. 
Besedilo: Arh Ivan. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Arh Ivan na Boh. Cešnjici 51. 

Deželno kot trgovinsko sodišče Y 
Ljubljani, odd. III., 

dne 16. januarja 1932. 
Firma 1067/31 — Rg. A VII 87/1. 

* 
130. Sedež: Domžale. 

Dan vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: Anton Skok, glavni zastop

nik tvrdke Gallica Villeneuve — La Ga
renne pri Parizu. 

Obratni predmet: glavno zastopstvo 
in vnovčevanje izdelkov tvtrdk© Gallica 
iS. A. v Villeneuve — La Garenne pri 
Parizu kakor sirišča in raznih industrij
skih olj. 

Imetnik: Skok Anton, posestnik v 
Domžalah, Mlinska ulica 9. 

Prokurist: Skok Demeter, trgovski za
stopnik v Domžalah» 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III.j 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 12/32 — Reg. A VII 86/1. 
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131. Sedež: Gradec pri Litiji. 
Dan vpisa: 22. decembra 1931. 
Besedilo: Boris Samsa. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in 

pairna žaga. 
Imetnik: Samsa Boris, trgovec z le

som v Gradcu pri Litiji. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 19. decembra 1931. 

Firm. 1054/31 — Rg A VII 84/1. 

* 

132. Sedež: Kranj. 
Besedilo: Gradbena družba I. Slavec 

& comp, družba z omejeno zavezo aH: 
Gradjevinsko društvo I. Slavec & comp, 
društvo z o. j . 

Obratni predmet: Družba je opravi
čena prevzemati, projektirati in izvrše
vati vsakovrstne stavbe, kakor ceste, 
železnice, mostove, visoke vodne in tal
ne stavbe bodisi na račun javnih teles 
ali zasebnikov, sploh vršiti vse stavbene 
posle sama ali v družbi z drugimi pod
jetniki, kupovati, ustanavljati in gl'aditi 
vsakovrstne delavnice stavbene stroke, 
kakor opekarne, kamnolome in apne-
nice, tako za svoj kakor za tuj račun in 

. trgovati tako s svojimi proizvodi, kakor 
kupljenim stavbnim materialom. 

'Družbena pogodba z dne 12. decem
bra 1991. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina .osnovne glavnice: 240.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

240.000 Din. 
Poslovodje: Slavec Josip, stavbenik 

v Kranju; Robežnik Milan, zasebnik na 
Viču ipri Ljubljani.' 

Za namesto vanje upravičen: Poslo
vodje zastopajo družbo kolektivno in 
podpisujejo tvrdko na ta način, da pri
stavljata pod napisano, natisnjeno ali s 
štampiljko odtisnjeno besedilo tvrdke 
dva poslovodji svoja podpisa, prokurist 
s pristankom p. p. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1062/31 — Kg € V 34/1. 

* 
133. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 5. januarja 1932. 
Besedilo: Polak Jurij in drugovi, 

strojno mizarstvo, družba z o. z. 
Obratni predmet: Obratovanje stavb

nega in pohištvenega strojnega mizar
stva, izdelava rajnih Jesnih izdelkov in 
trgovina z lesom in pohištvom. 

Družbena pogodba z 'dne 22. decem
bra 1931. » 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina glavnice: 130.000 Din. 
Na- to vplačani zneski v gotovini: 

130.000 Din. 
'Poslovodje: Pogačnik Alojzij, mizar 

v Kranju, Polak Jurij, mizar v Stražišču. 
Namestnik poslovodij: Škerbec Stan

ko, mizar v Kranju. 
Za \ namestovanje upravičen: Družbo 

zastopata in za njo podpisujeta kolek
tivno po dva poslovodji ali po en poslo

vodja in namestnik poslovodij, in sicer 
slednja na ta način, da pristavljata pod 
besedilo tvrdke, od kogarkoli napisano, 
natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno, 
svoja podpisa. , 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 

Firm. 1088/31 — Rg C V 37/1. 

* 

134. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. decembra 1931. 
Besedilo: Jugostroj, družba z o. z. 
Obratni predmet: Zastopstvo tu- in 

inozemskih strojnih tvrdk in tovarn vseh 
strok, tehničnih tvrdk in tovarn sploh. 

Družbena pogodba z dne 28. novem
bra 1931. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina osnovne glavnice: 13.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

13.000 Din. 
Poslovodje: ing. Hoffmann Kurt, Vaduz 

(Lichtenstein); ing. Hengerer Dietz, 
Ljubljana; ing. Gallasch Egon, Ljubljana. 

Za namestovanje upravičen: Dva po
slovodji kolektivno zastopata družbo 
in podpisujeta zanjo na ta način, da pi
sanemu, natisnjenemu ali s pečatom 
odtisnjenemu besedilu tvrdke pristavita 
svoja podpisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1066/311 — Rg C V 33/1. 

* 

135. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. decembra 1931. 
Besedilo: Ivan Bogataj. 
Obratni predmet: trgovina z električ

nimi predmeti in koncesijonirano elek
trotehnično podjetje. 

Imetnik: Bogataj Ivan, trgovec v Ljub
ljani, Kongresni trg 19. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1069/31 Rg A VII 85/1. 

* 
136. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: Weiser & Cie, družba z o. z. 

Ljubljana. 
Obratni predmet: Založba, prodaja in 

razpošiljanje knjig. 
Družbena pogodba z dne 14. decem

bra 1931. 
Družba je ustanovljena za nedoloČen 

čas. 
Višina osnovne glavnice: 30.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

30.000 Din. 
Poslovodje: Weiser Leo, knjigotržec 

na Dunaju VII, Neustiftgasse 115: Pegan 
Verena, zaeebnica v Ljubljani, Marmon-
tova 16. 

Za namestovanje upravičen: • Poslo
vodji zastopata družbo vsak samostojno 
in podpisujeta zanjo vsak samostojno 

na ta način, da pristavlja pod natisnjeno, 
s pečatom odtisnjeno ali od kogarkoli 
pisano tvrdkino besedilo eden poslo
vodij svoje ime. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1075/31 — Rg C V 36/1. 

* 

137. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. februarja 1932. 
Besedilo: >Šuma« družba z o. z. Su

šilnica in veletrgovina šumskih semen 
ter šumska industrija. 

Obratni predmet: Nakup in prodaja 
drevesnih semen, nabiranje šumskih in 
drugih drevesnih semen in plodov, pre
delovanje drevesnih plodov (sušenje 
'Staržev, pranje sadov itd.), trgovina in 
industrija lesa. 

Družbena pogodba z dne 26. januarja 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina osnovne glavnice: 30.000 di
narjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 
30.000 dinarjev. 

Poslovodje: dr. Jenko Franc, trgovec 
v Ljubljani, Dvorakova ul. št. 3. 

Prokurista: Jerala Tomo, trgovec v 
Ljubljani, Židovska steza št. 4, in Jenko 
Jelka, zaeebnica v Ljubljani, Dvorakova 
ulica št. 3. 

Za namestovanje upravičen: družbo 
zastopa samostojno poslovodja ali kolek
tivno dva prokurista. 

•Podpis firme: Besedilo firme se pod
pisuje tako, da pod od kogarkoli napi
sano, natisnjeno ali s pečatom odtisnje
no besedilo tvrdke pristavi svoj podpis 
en poslovodja ali kolektivno dva proku
rista, slednja s pristavkom pp. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. II., 

dne 30. januarja 1932. 
(Finn 109/32. — Rg C V 46/1.) 

* 

138. Sedež: Na Klancu pri Kranju. 
. Dan vpisa: 16. januarja 1932. 

Besedilo firme: »Triglav« tovarna 
kisa, družba z o. z. 

Obratni predmet: Izdelovanje kisa na 
tovarniški način ter prodaja kisa n» 
debelo. 

Družbena pogodba z dne 28. decem
bra 1931. Družba je ustanovljena za 
nedoločen čas. 

Visokost osnovne glavnice: 40.000— 
dinarjev. 

Na to vplačani znesek v gotovini-1 

30.000-— dinarjev. 
Poslovodje: Eržen Emerik, zasebnik 

v Kranju; Strniša Ivan, posestnik in"so-
darski mojster v Zg. Pimičah št. 76 P-
Medvode; namestnik poslovodij: Eržen 
Ivan, zasebnik v Kranju. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopata sodno in izvensodno kolektiv
no oba poslovodji ali pa en poslovodja 
in namestnik poslovodij ter podpisujeta 
tvrdko na ta način, da pristavljata pod 

à 
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besedilo tvrdke od kogarkoli napisano, 
naflsnjeno ali 9 štampiljko odtisnjeno, 
svoja podpisa kolektivno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Ill-, 

dne 16. januarja 1932. 
Firm. 1/32 — Rg C V 44/1. 

139. Sedež družbe: Zagreb, sedež po
družnice: Celje. 

Dan vpisa: 20: januarja 1932. 
Besedilo: v latinici ali v cirilici: Bata 

cipele i koža. 
Obratni predmet: 1. izključna pro

daja izdelkov tvornice obuval T et A 
Bata v Zlinu in Bata Shohe et Lea
ther Co.; 

% trgovina z obuvali, potrebščinami 
za obuvala, usnjem, gumo ter nogavi
cami in slično robo; 

3. tovarniško izdelovanje obuval in 
sličnih predmetov in mehanična po-
pravljalnica obuval; 

4. obratovanje s fabrikacijami vsake 
vrste in trgovinskimi posli, potrebnimi 
za dosezanje navedenih namenov kakor 
tudi obrtno izvrševanje drugih trgovin
skih poslov; 

5. nega nog radi dosezanja družbi-
nih namenov; 

6. družba sme ustanavljati, pridobi
vati, jemati v najem tvornice in. trgo
vinska podjetja, biti udeleženka na ta
kih podjetjih, dalje ustanavljati skla
dišča, detajlne obratovalnice tako v tu-
kakor tudi v inozemstvu. 

Družbina oblika: delniška družba, do
voljena z odlokom ministrstva trgovine 

-in industrije z dne 10. oktobra 1924., 
br. VI 4909, in ustanovljena na občnem 
zboru dne 12. julija 1924. 

Družba je ustanovljena na nedoločen 
čas. 

Delniška glavnica znaša Din 5,000.000 
in je razdeljena na 10.000 delnic po 
Din 500-—. 

Delnice se glasijo na prinosnika. 
Družba podpisuje tako, da predsed

nik upravnega odbora s članom uprave 
kolektivno stavi svoj lastnoročni pod
pis pod s štampiljko odtisnjeno, natis
njeno ali po komurkoli napisano bese
dilo tvrdke. 

Namesto člana uprave lahko podpiše 
na spredaj navedeni način tudi Proku
rist, ki pa ne more nadomestiti pred
sednikovega podpisa. 

Za podpisovanje pooblaščeni uradnik 
mora svojemu podpisu dodati klavzulo, 
ki označuje prokuro. 

Svoje objave razglaša družba pravo-
veljavno s trikratno uvrstitvijo v urad
nih novinah »Narodne novine< v Za
grebu. 

Te .objave morajo biti razglašene in 
podpisane po predsedniku upravnega 
odbora. 

Člani upravnega odbora: 
Bata Tomaž, veleindustrijalec v Zlinu, 
dr. Semjan Mišo, advokat v Sarajevu, 
Cipera Dominik, generalni direktor 

tt. Bata v Zlinu, 

dr. Horn Marko, odvetnik v Zagrebu. 
Reprezentant podružnice : Brdička 

Vladimir, trgovec v Dubrovniku. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
odd. I., dne 27. januarja 1932. 
Firm. 580/31. - Rg. B II 70/2. 

* 
140. Sedež: Zalilog, občina Serica. 

Dan vpisa: 19. januarja 1932. 
Besedilo: Franc Demšar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in 

izdelovanje in prodaja škrilja. 
Imetnik: Demšar Franc, trgovec z le

som v Zalemlogu št. 20, občina Sorica 
pri Škofji Loki. 

Deželno .kot trgovinsko sodišče т 
Ljubljani, odd. III., 

dne 16. januarja 1932. 
Firma 49/32 - Rg A VII 88/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i " p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

141. Sedež: Glince. 
Dan vpisa: 30. januarja 1982. 
Besedilo: Košenina Franc, družba z 

omejeno zavezo. 
Po sklepu občnega zbora z dne 20. ja

nuarja 1932. se je družba razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator je dosedanji poslovodja 
Košenina Franc. 

Likvidacijska firma: Košenina Franc, 
družba z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator samostojno 
podpisuje likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 30. januarja 1932. 
Firm 88 - Rg C V 24/2. 

* 
142. Sedež: Kovor pri Tržiču. 

Dan vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: »Peko« družba z o. z. Fabri-

kacija in prodaja čevljev. 
Izbriše se poslovodja Knez Aleksan

der, vpiše pa poslovodja Knez Zdenko, 
veletrgovec v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 8 - Rg C III 201/24. 

* 

143. Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: »Beka« agentura in komi

sija, družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Knez Aleksan

der. 
Deželno kot trgovinsko sodišče x 

Ljubljani, odd. III., 
dne 19. decembra 1931. 

Firm. 1070 — Rg C IV 78/3. 
* 

144. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo :»Desa« družba z o. z. 

Izbriše se poslovodja Knez Aleksan
der, vpiše pa poslovodja inž. Knez Tomo, 
veletrgovec v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče т 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1071 -T- Rg C IV 175/6. 

* 

145. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: »Jugotehna« družba z o. •. 
Izbriše se poslovodja Knez Aleksan

der, vpiše pa poslovodja inž. Knez Tomo, 
veletrgovec v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1072 — Rg C IV 241/8. 

# 

146. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1-981. 
Besedilo: »Jugo-Schulz« družba i o . t 

Razpečavanje tehtnic. 
Po sklepu občnega zbora z dne 28. 

maja 1931. se je družba razdružila in 
prešla v likvidacijo.' 

Likvidator je: Andrejs Josip, ravna
telj Ljubljanske kreditne,, banke v Ljub
ljani. 

Likvidacijska firma: Jugo-Schulz, druž
ba z o. z. Razpečavanje tehtnic, v likvi
daciji. 

Podpis firme: Likvidator samostojno 
podpisuje likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 897, 924 — Rg C III 202/4-9. 

* 

147. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. januarja 1932. 
Besedilo: Ljubljanska kreditna banka. 
Izbrišejo se člani upravnega sveta 

dr. Kokalj Alojzij, Tykač Alojzij in Knez 
Aleksander. 

Kolektivna prokura je podeljena 
uradniku centrale Petelinu Antonu. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 
Firm. 108Ô — Rg B I 42/181. 

* 
148. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. januarja 1932. 
Besedilo: Kreditni zavod za trgovino 

in industrijo. 
Izbriše se Reichu Viktorju podeljena 

prokura. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani,, od'd. Ш., 

dne 31. decembra 1931. 
Firm. 1092 — Rg B I 136/17. 

* 

149. Sedež: Ljubljana, 
;Dan vpisa: 4. januarja. 1932. 
Besedilo: Ivan Jax & sin. 
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Samostojna proiuiiu je podeljena 
Jax-u Karlii, inženjerju v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 
Firm: 1090 — lig A VI 69/10. 

* 
150. Sedež: Ljubljana. 

Dan -vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: Coton, jugoslovansko tek

stilno podjetje, družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Miklavc Žane, 

•vpiše pa poslovodkinja Wohinz Marjon, 
žena trgovca v Ljubljani, Vrtača št. 12. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 1078 — Rg C IV 191/2. 

151. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: Motor-Kredit, Pramberger 

& Co. 
I-z družbe je izstopil javni družabnik 

HüttLg Franc, vstopil pa kot javni dru
žabnik Krentschker Morie, bančni dru
žabnik banke Krentschker & Co. v 
Grazu, Bismarckplatz 3. 

Besedilo firme in način .zastopstva in 
podpisovanja ostane nespremenjeno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče Y 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 18 — Rg A VII 48/2. 

* 

152. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: S. Rebolj & drug družba 

z o. z. 
Glasom notarske odstopne pogodbe 

•in pogodbe o izpremembi družbene po
godbe z dne 27. maja 1931., opravilna 
št. 17.899, z dna 29. decembra 1931., opr. 
štev. 18221, se je izpremenila osnovna 
družbena pogodba družbe v točki «Tre
tjič« in »Petič«. 

Točka »Tretji« se odslej glasi: 
Predmet družbinega poslovanja je: 

prodaja šivalnih strojev, koles, motornih 
koles in vseh rezervnih delov, elektro
tehničnih, tehničnih in sličnih praktič
nih predmetov ter galanterijskega in pa
pirnatega blaga. 

Točka »Petič« se odslej glasi: Za po
slovodjo družbe se imenuje družabnik 
Rebolj Staša. Poslovodja zastopa družbo 
sodno in izvensodno in podaja za druž
bo pravno obvezne izjave samostojno, 
istotako podpisuje firmo družbe poslo
vodja sam na ta način, da pod pisano, 
natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno 
besedilo tvrdke pristavi lastnoročno svoj 
podpis. Radi poznejših sprememb v po
slovodstvu ni treba spreminjati družbe
ne pogodbe. 

Izbriše se poslovodja gospod Štrukelj 
Josip, trgovec v Ljubljani, Groharjeva 
cesta št. 29. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. HI., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 1097 — Rg C IV 281/2. 

153. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. januarja 1932. 
Besedilo: Prva hrvatska štedionica v 

Zagrebu, glavna podružnica za Slove
nijo, Ljubljana. 

Izbriše se član upravnega sveta Leo 
Gassner. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III.. 

dne 16. januarja 1932. 
Firm. 29 — Rg B II 15/25. 

* 

154. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. februarja 1932. 
Besedilo: Kranjska industrijska dru

žba. 
Zaznamuje se, da je redna 62. glavna 

skupščina delničarjev sklenila dne 22. 
oktobra 1931.: 

a) povišanje delniške glavnice od 
13,500.000 Din na 45,000.000 Din z iz
dajo 210.000 komadov delnic po Din 
150-— in s tem v zvezi izpremeanbo 
§§ 4. in 35. pravil; 

b) .zamenjavo dosedanjih 90.000 
delnic, glaseči h se še na 200 K nom. 
vrednosti, z delnicami po 150 Din no
minalne vrednosti. 
De/, kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 5. februarja 1932. 
(Firm. 126 — Rg B I 12/66.) 

* 

155. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: Pražarna Slada, družba z 

omejeno zavezo. 
Po sklepu občnega zbora z dne 29. de-

cemfora 1931. se je družba razdružila 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Fatur Miroslav in Öesnik 
Ivan. 

Likvidacijska firma: Pražarna Slada, 
družba z o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 1099 '- Rg'C IV 58/5. 

* 

156. Sedež, : Ljutomer. 
Dan vpisa: 21. januarja 1932. 
Besedilo:0brtna banka v Ljubljani, 

podružnica v Ljutomeru. 
Izbrišejo se: 
1. dosedanji ravnatelj centrale Do

lenc Ciril;.2. dirigent podružnice v Lju
tomeru Ogrin Rajko; 3. dosedanja člana 
načelstva Žemljic Fric in Stojan Ivan; 

vpišejo pa: 
1. novoimenovani član načelstva dr. 

Salberger Adolf, advokat v Ljutomeru 
in Hönigmann Ozvald, industrijalec v 
Ljutomeru; 2. kolektivna prokura, po
deljena ravnatelju centrale, Grudnu 
Mirku, in dirigentu podružnice v Ljuto
meru, Dobršku Francu, bančnemu urad
niku v Ljutomera. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče т 
Mariboru, 

dne 21. januarja 1932. 
Firm. 42/32 — Rg. B I 22/7 

I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

157. Sedež: Ljubljanu. 
Dan izbrisa: 22. decembra 1931. 
Besedilo: Diirrigl Marcel, generalno 

zastopstvo tvornice Burroughs Adding 
Machine Company Detroit U. S. A. stro
jev za seštevanje, računanje in knjiže
nje, podružnica v Ljubljani. 

Zbog .opustitve obrata. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 19. decembra 1931. 

Firm. 1056 — Rg VII 1/3. 

* 
158. Sedež: Ljubljana 

Dan izbrisa: 4. januarja 1932. 
Besedilo: Kernc & Favai. 
Zbog opušta obrata. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 
Firm, 1079 —Rg A V 183/3. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

159. Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 21. decembra 1931. 
Besedilo: Blejska sanacijska zadruga 

na Bledu, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men izvesti sanacijo tujskemu prometu 
služečih hotelskih in d.rugih podjetij na 
Bledu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
novembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z enkratnim zne
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo po razglasili, 
nabitih na deski v zadružni pisarni. 

Načelstvo obstoji iz predsednika in 
dveh do šestih odbornikov. 

•Člani načelstva so: 
Vovik Anton, posestnik na Bledu, na

čelnik ; 
dir. De Gleria Jože, župan na Bledu; 
ing. Rustja Evgen, Ljubljana, Vrtača 

štev. 17; 
dr. Kramer Albert, minister, Ljub

ljana; 
Mohorič Ivan, generalni tajnik T. 0 .1 . 

v Ljubljani. 
Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje zanjo na ta način, da se pod za
družno tvrdko podpišeta predsednik in 
še en član načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
. Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1059/31 — Zadr. X 177/1. 

* 

160. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. januarja 1932. 
Besedilo: »Dom učiteljic«, registrova

na zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Namen zadruge je 

zgraditi dom za učiteljice. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 

6. decembra' 1931. 
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Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z enkratnim zne
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo po razglasih v 
dnevnikih in po potrebi tudi s pisme
nimi obvestili. 

Načelstvo obstoji iz načelnice, podna-
čelnice in 3 odbornic. 

Člani načelstva so: 
Vode Angela, učiteljica v Ljubljani, 

Prisojna ul. 3, načelnica; 
Završan Milka, učiteljica v Ljubljani, 

podnačelnica; 
Celnar Anka, učiteljica v Ljubljani; 
Leveč Anka, učiteljica v Ljubljani; 
Mehle Marija, učiteljica v Ljubljani. 
Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo vodi in zastopa zadrugo in 

podpisuje zanjo na ta način, da se pod 
zadružno tvrdko podpišeta dve članici 
načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

•cine IG. januarja 1932. 
Firm. 60/32 — Zadr. X. 200/1. 

* 

161. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: Kreditna zadruga za preskr

bo stanovanj, registrirana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani. 

Oorait in .predmet: 
Zadruga ima namen, zboljšati gmotne 

razmere svojih članov v socialnih in go
spodarskih zadevah; pospeševanje varč
nosti; posredovanje za dobavo stanovanj 
v tujih hišah in da jim preskrbi z zadruž
nimi incorni ..in zadružnim kreditom 
lastna stanovanja, obrtna in gospodar
ska poslopja ter po potrebi kulturna 
posestva. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 8. 
decembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih desetkratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po oglasih v za
družnem prostoru. 

Načelstvo obstoja iz 6 zadružnikov. 
Člani načelstva so: 
Logar Anton, zidarski mojster, Zg. 

•Šiška št. 148, načelnik in upravitelj; 
ing. Pust Bogomir, mestni stavbenik, 

Ljubljana, podnačelnik in podupravitelj ; 
Fortunat Franc, kovač, Ljubljana, 

Krenova ulica št. *19, Šušteršič Jožef, 
strojni ključavničar, Ljubljana, Gregor
čičeva ulica štev. 12; 

Brvar Alojzij, tesar, Ljubljana, Vod-
matska ulica št. 14; 

Rebec Alojzij, gostilničar, Ljubljana, 
'Gajeva ul. 9. 

Pravico zastopati zadrugo ima:. 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje zanjo na ta način, da se podpišeta 
Pod zadružnim s štaanpiljko odtisnjenim 
imenom načelnik — ali a'ko je ta zadr-
:žan — podnačelnik in en član načelstva-

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 1087/31 — Zadr. X 191/1. 

162. Sedež: Ljubljana (Trnovo). 
Dan vpisa: 29. decembra 1931. 
Besedilo: Mizarska zadruga v Ljub

ljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men, podpirati gmotno ' stanje svojih čla
nov s tem, da prežema za člane in izvr
šuje v mizarsko stroko spadajoča dela. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 15. 
decembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z enkratnim zne
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo po objavljenju 
v listu »Narodni gospodar«. 

Načelstvo obstoji iz načelstva in dveh 
odbornikov. 

Člani načelstva so : 
Podobnik Ivan mizar, Zg. Zadobrova 

št. 38, načelnik; 
(Bukovec Ivan, mizar, Črnuče št.'26; 
Hočevar Jože, mizar, Sp. Hrušica 12. 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje v imenu zadruge na ta način, da se 
podpišeta dva člana načelstva pod za
družno tvrdko. 

'Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1073/31 — Zadr. 183/1. 

* 

163. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. januarja 1932. 
Besedilo: Mlinarska zadruga v Ljub

ljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men: 

a) razpečevati in predelavati mlevske 
in obrtne izdelke svojih članov, 

:b) oskrbovati svojim! udom mlinsko-
tehnične potrebščine vsake vrste, 

c) ustanavljati in vzdržavati zadružna 
skladišča, 

č) pospeševati sploh mlinsko gospo
darstvo svojih članov, zlasti s tem, da: 

1. osnavlja naprave in naTed.be v po-
vzdigo mlinarske obrti svojih članov, 

2. daje. v gospodarskih zadevah svo
jim članom' svete, 

3. prireja poučne gospodarske shode 
in razstave in izdaja primerne knjige in 
tiskovine. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
decembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih enkratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po objavi na 
uradni deski v zadružnem prostoru. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, njega 
namestnika in 5 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
1. Zorman Metod, mlinar in trgovec z 

moko v Ljubljani, Stari trg štev. 32, 
načelnik; 

2. Šiška Josip, kanonik in posestnik 
v Ljubljani, Pred' Škofijo 13, načelnika 
namestnik; 

3. Šinkovec Rudolf, posestnik in rav
natelj v Ljubljani, Riharjeva ulica št. 6; 

4. Čadež Viktorija, trgovčeva soproga, 
Ljubljana, Grabljevičeva št. 22; 

ó. P e k Vekoslav, zadružni revizor v 
Ljubljani, Kopališka ulica 8; 

6. Ogrizek Avgust, posestnik in urad
nik v Ljubljani, Biharjeva ulica š t 1; 

7. Poljak Janez, podravnatelj v Ljub
ljani, Rimska cesta 12. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje za njo na ta način, da se podpišeta 
pod zadružno tvrdiko dva člana načel
stva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm, 16/32 — Zadr. X 195/1.' 

* 
164. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 9. januarja 1932. 
Besedilo: Podporna zadruga državnih 

-policijskih nameščencev in upokojen
cev Dravske banovine v Ljubljani, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men, dajati zakonitim dedičem umrlih 
članov posmrtnine, v primerih daljše 
bolezni denarne podpore, da s tem ob
varuje svoje člane pred stisko in bedo, 
ter zgraditi in vzdrževati v Ljubljani 
lastni dom za onemogle člane, njih vdo
ve in sirote. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 23. 
decembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih enkratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo bodisi potom 
časopisov ali z vabili. 

Načelstvo obstoji iz predsednika, pod
predsednika, tajnika, blagajnika in 4 
odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Počkar Bernard, nadstražniik v Ljub

ljani, Poljanska cesta 54, načelnik; 
Kek Josip, podnadzornik policijskih 

agentov, Ljubljana, Levčeva ulica 21, 
podnačelnik;' 

'Raabornik Blaž, nadstražnik, Ljub
ljana, Srbska ulica 24; 

Behedičič Janko, podnadzornik polic, 
agentov, Ljubljana, Cesta v Rožno do
lino 7; 

Obreza Ivan, nadstražnik Vič-Glince, 
Tržaška cesta 17; 

Beve Vid, nadstražnik, Kodeljevo, 
Slomškova ul. 7. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Na
čelstvo zastopa zadrugo in podpisuje za
njo na ta način, da se pod zadružno fir
mo podpišeta predsednik ali podpred
sednik in še en član načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 31. decembra 1931. 
Firm. 1080/31 — Zadr. X 185/1. 

* 

165. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. januarja 1932. 
Besedilo: Vzajemna perutninarska za

druga v Ljubljani, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je: 
a) gojiti pri članih pravilno perutni-

narstvo; 
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b) preskrbeti dobre plemenske živali 
vseh vrst in dati pravilen pouk za dobro 
rejo in napredek; 

c) dobavljati krmila, gnojila in vse 
kmetijske potrebščine; 

d) vnovčevati jajca in perutnino; 
e) skrbeti za potreben pouk in na

predek gospodarstva; 
f) ustanoviti .pravilne kokošnjake. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 

10. decembra 1931. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra

vilnimi deleži in pa s petkratnim zne
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo na razglasni 
deski zadruge. Načelstvo obstoji iz na
čelnika, namestnika in 4 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
1. Vrhove Ladislav, posestnik, Vrhov-

ce št. 1, načelnik; 
2. Šinkovec Rudolf, posestnik in rav

natelj, Ljubljana, Riharjeva ulica št. 6, 
načelnika namestnik; 

3. Zadnikar Jakob, posestnik in go
stilničar, Brdo št. 31; 

4. Pele Slavko, podravnatelj v Ljub
ljani, Kopališka ul. št. 8; 

5. Šiška Josip, kanonik in posestnik, 
Ljubljana, Pred Škofijo št. 13; 

6. Dolinar Anton, posestnik, Kožarje 
šte. 29. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Za
drugo zastopata na zunaj in podpisujeta 
v njenem imenu dva člana načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče т 
Ljubljani, odd. III., 

dne 16. januarja 1932. 
Firm. 17/32 — Zadr. X 207/1. 

166. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. januarja 1932. ^ 
Besedilo: Zadruga za rejo živali ple

menite kožuhovine v Ljubljani, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na-
tmen, vpeljati v Jugoslaviji rejo živali 
plemenite kožuhovine,' osobito rejo 
erebrnodlakih in ^modrih lisic, neroev 
itg.; zato: 

1. ustanovi farmo teh živali, skrbi^z 
<umno vzgojo za čim hitrejšo razmnoži-
tev živali, tako da v doglednem času 
pride vsak član do lastnega para na 
podlagi števila vplačanih deležev; 

2. vodi rodovnik (matično knjigo), v 
katerega vpisuje samo za pleme spo
sobne živali, ki jih potrdi redovna ko
misija; 

3. prireja pregledovanja, razstave, 
plemenske sejme in se udeležuje takih 
in podobnih prireditev s svojimi živalmi 
in živalmi članov; 

4. skupno kupuje aLi posreduje za 
svoje člane prodajo in nakup, ali daje 
v rejo članom plemenske živali; 

5. proti povrnitvi lastnih stroškov 
prevzema v rejo lične živali članov, ako 
se ti ne morejo ali nočejo sami baviti z 
rejo svojih živali; 

6. organizira in posreduje prodajo in 
prireja kožuhpvinske sejme živali ple
menite kožuhovine lastnega pridelka in 
članov; 

7. skrbi -aa obnovo krvi svojih kakor 
tudi zasebnih živali članov; 

8. za lažje dosezanje navedenih nalog 
prevzame v last ali v zaiKup javne ali 
zasebne naprave, ki služijo navedenim 
namenom, oziroma si oskrbi take na
prave; 

9. prireja poučne tečaje in predava
nja o umni reji živali; 

10. po potrebi sodeluje z oblastmi ali 
sličnimi organizacijami, kolikor to služi 
navedenim nalogam; 

11. oskrbi si vse pripomočke in se po
služuje vseh dopustnih sredstev, ki jih 
potrebuje za dosego svojega namena. 

Zadržna pogodba (statut) z dne 10. 
decembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in z njih enkratnim znes
kom. 

Oznanila se izvršujejo po objavi na 
uradni deski v zadružnem prostoru. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, njega 
namestnika in treh odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Zadnikar Jakob, posestnik in gostil

ničar, Brdo št. 21, načelnik; 
Šinkovec Rudolf, posestnik in ravna

telj, Ljubljana, načel, namestnik; 
Verhovec Ladislav, posestnik, Vr-

hovce št. 1; 
Kane Avgust, posestnik, Podsmreka 

št. 26; 
Dolinar Anton, posestnik, Kožarje 

štev. 29., 
Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zad;rugo in podpi

suje zanjo na ta način, da se pod za
družno tvrdko podpišeta dva člana na
čelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 9. januarja 1932. 
Firm. 15/32 — Zadr. 197/1. 

* 

167. Sedež: Reteče pri Skorji Loki. 
Dan vpisa: 9. januarja 1932. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga 

v Retečah pri škofji Loki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo4 

Obrat m predmet: Zadruga ima na
men, dobavljati kmetijske stroje in jih 
posojevati članom. 

•Zadružna pogodba (statut) z dne 12. 
septembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih enkratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim 
objavljenjem v glasilu >Narodni gospo
dar«. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, na
mestnika in šestih odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Franc Jenko, posestnik, Reteče št. 30, 
Jožef Rant, posestnik, Reteče št. 6, 
Kuralt Franc, posestnik, Gorenjavas 

št. 7, 
Avguštin Franc, posestnik, Gorenja

vas št. 9, 

Avguštin Anton, Reteče št. 22, 
Marn Janez, posestnik, Gorenjavas. 

št. 16, 
Jenko Anton, posestnik, Gorenjavas,. 

št. 16, 
Drnovšek Janez, posestnika sin, Ro

teče št. 16. 
Pravico zastopati zadrugo ima: Na

čelstvo zastopa zadrugo in podpisuje v 
imenu zadruge na ta način, da se pod
pišeta dva člana načelstva pod zadružno-
tvirdko. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne .31. decembra 1931. 
Firm. 1081/31 — Zadr. X. 188/1. 

* 

168. Sedež: Savodenj. 
Dan vpisa: dne 29. decembra 1931. 
Besedilo: Mlekarska zadruga v Sa-

vodnju nad Škofjo Loko, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men pospeševati gospodarsko in nravno 
povzdigo svojih članov, zato: 

1. sprejema od svojih članov mleko-
in ga predeluje v sir, maslo in druge 
mlečne izdelke; 

% vnovčuje mleko in mlečne izdelke 
svojih članov; 

3. nabavlja in vzdržuje v dosego svo
jih namenov potrebne stavbe, orodje in 
druge naprave; 

4. posreduje nakup kmetijskih potreb
ščin in prodajo kmetijskih izdelkov svo
jih članov; , 

5. prireja za svoje člane strokovna 
predavanja o umni živinoreji, mlekar
stvu in zadružništvu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne-
15. novembra 1931. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z enkratnim zne
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim 
oklicem pred cerkvijo v Stari in Novi 
Oselici. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, pod-
načelnika in treh odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Debelak Tomaž, posestnik, Kopriv-

nik št. 24, načelnik; 
Šifrer Janez, posestnik, Savode^ 

št. 10, podnačelnik; 
Iuržen Jožef, posestnik, Laniše št. 12; 
Debelak Lovro, posestnik, Koprivnik 

št. 26; 
Kokalj Janez, posestnik, Podjelova 

Brdo. 
Pravico zastopati zadrugo ima: Načel

stvo vodi in zastopa zadrugo ter pod
pisuje za njo na ta način, da se pod
pišeta pod zadružno tvrdko dva člana 
načelstva; prav tako jo tudi pred in 
izven sodišča zastopata po dva člana 
načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Ill;, 

dne 19, decembra 1931. 
Firm. 1063/31 — Zadr. X 180/1. 

* 
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169. Sedež: Zagreb, podružnica v Ljub
ljani. 

Dati vpisa: 19. januarja 1932. 
Besedilo.firme: PrVa radnička peka

ra kao zadruga s. o. j . v Zagrebu, po
družnica Ljubljana ali Prva delavska 
pekarna y Zagrebu, podružnica v Ljub
ljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Osnovanje in vodi-
tev v lastni režiji vseli poslov, ki spa
dajo v pekarsko in slaščičarsko stroko, 

"ter pirodaja vseh živi jej; s-kih potrebščin, 
potrebnih za vzdrževanje delovnega 
ljudstva in sodelovanje z enakimi pod
jetji. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 
1. julija 1930. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z enkratnim zne
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo z objavo v 
Klavnem glasilu, ki se ga v Zagrebu 
poslužujejo strokovne organizacije in 
pa v >Narodnih novinah«. 

Načelstvo obstoji iz 9 zadružnikov. 
Člani načelstva so: 
Ivan Topol, krojač iz Zagreba, Am-

ruševa ul. br. 5, 
dr. Leon Novak, liječnik iz Zagreba, 

Marulićev trg br. 4, 
Holenček Juraj, podvornik Sredinjeg 

ureda u Zagrebu, Minovićeva ul. br. 5, 
Franjo Martinić, trgovac iz Zagreba, 

Frankopanska ul. 4, 
Vjekoslav Kundić, posjednik iz Za

greba, Pantovčak br. 48, 
dr. Jakob Fischer, liječnik iz Zagreba, 

Jelačićev trg br. 20, 
Mirko Cvrtila, ravnatelj prve radni

čke pekarne iz Zagreba, < 
. Dragutin Hoblai. pekarski pomočnik 
iz Zagreba, Ključka ul. br. 2. 

Pravico zastopati zadrugo ima: Na
čelstvo zastopa zadrugo in podpisuje za 
njo na ta način, da se pod zadružno 
tvrdko podpišeta predsednik ali rav
natelj in še en član načelstva aH pa 
e den od teh z enim za sopodpisovanje 
Pooblaščenim uradnikom. 

Tvrdka 'je podružnica pri sudbenem 
stolu v Zagrebu • protokoliranega glav
nega zavoda. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani,.odd. ffl., 

dne 16. januarja 1932. 
Firm. 1091/31 — Zadr. X 204/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
170: Sedež: Dol pri Hrastniku. 

Dan vpisa: 27. januarja 1982. 
Besedilo: Kmetijska (nakupovalna in 

prodajalna) zadruga v Dolu pri Hrast
niku, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. *>~ ' 

'K točki 2. zadr. pravil je dostaviti nov 
odstavek d) : * 

Izvršuje 'gostilniško obrt v svojih pro
d n i h v hiši štev. 35 na Dolu ро*тојеш 
Poslovodju ali pa po posebnem poslo

vodju s fem, da prodaja alkoholne in 
'brezalkoholne pijače ter topla in mrzla 
jedila itd. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I., dne 27. januarja 1932. 
Firm 19/32 — Zadr. II 186/26. 

* 
171. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 19. januarja 1932. 
Besedilo: Jugoslovanska knjigarna v 

Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Lavrenčič 
Ivan, vpiše pa se član načelstva Rihar 
Matej, dekan v Kamniku. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odđ. III., 

-dne 16. januarja 1932. « 
Firm. 66 — Zadr. VIII. 160/11. 

* 
172. Sedež: Ljubljana. 

IDan vpisa: 19. januarja 1932. 
ßesedilo: Jugoslovanska tiskarna v 

Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Lavrenčič. 
Ivan,in dr. Grivec Frančišek, vpišeta pa 
se člana načelstva Rihar Matej, dekan v 
Kamniku in Zaplotnik Ignacij, katehet 
v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 16. januarja 1932. 
Firm. 65 — Žadx. VIII. 163/10. 

* 
173. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa; 19. januarja 1932. 
Besedilo: Prva Jugoslovanska kmetij

ska podporna zadruga profl škodam pri 
živinoreji v Ljubljani, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 30. julija 1931. 
eo bila spremenjena pravila isadruge v 
§§ 8., 14., 18., 25. 

Načelstvo zadruge obstoji iz predsed
nika, podpredsednika in 4 odbornikov. 

Iz načelstva je izstopil Brüfach Karol. 
Vpišejo se novoizvoljeni člani načel

stva: 
dir. Zupančič Niko, ravnatelj etnološ

kega muzeja v Ljubljani, Cankarjevo 
nabrežje št. 1; 

2./Piber Ivan, župnik v Šenčurju; 
3. Pele Vekoslav, revizor v Ljubljani. 

KopaliSka ulica" 8. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 16. januarja 1932. 

Firm. 13/32 — ZadT. X27/2. 
* 

174. Sedež: Ljubljana. 
Dan.vpisa: 9. januarja 1932. 
(Besedilo: Revizijska zveza v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Iz načelstva je izstopil Borštaar Jože. 
'Na novo je bil izvoljen v načelstvo 

Šinkovec Rudolf, ravnatelj Vzajemne po
moči v Ljubljani, 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Ш., 

dne 31. decembra -'A 981. 
-Firm. 1077 — Zadr. VIII 93/8. 

* 

175. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: Služkinjski dom, registro-

vana zadruga z omejeno zavezo y Ljub
ljani.. 

Iz načelstva sta izstopila dr. Ehrlich 
Lambert in Pečan Franja. 

Na novo sta bila izvoljena v načelstvo 
Vindišar Ivan, stolni vikar v Ljubljani, 
Semeniška ulica 2, in Kores Minika, služ
kinja v Ljubljani, Levstikova ulica 19. " 

Deželno kot trgovinsko sodišče v'•• 
Ljubljani, odd. III., 

dne 19. decembra 1931. 
Firm. 1061 — Zadr. VII 4/22. 

* 

176. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. januarja 1932. 
Besedilo. >Depa« parna pekarna v 

Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 8. ju
nija 1931. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji s<o dosedanji člani načel
stva Kobler Franc, Vičič Milan in Maj
cen Franc, tajnik mestne hranilnice v 
Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, s 
pristavkom v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v --: 

Ljubljani, odd. III.. 
dne 31. decembra 1931. 

Firm. 1084 — Zadr. VII 64/29. 

* 

177. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. januarja 1932. 
Besedilo: Savez agrarnih zajednie v 

Mariboru, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 25. 
aprila 1931. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Grča Josip, posestnik, v 
Petešovcih, Marušič Ivan y Benici. 

Likvidacijska firma: Savez agrarnih 
zajednie v Mariboru, regisitrovana ..za
druga z neom. zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisu- ' 
jeta firmo; skupno. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v : 
Mariboru, 

dne 28. januarja 1932. 
Firm 32/32 — Zadr. III 45/28. 

* 

178. Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 30. januarja 1932. 
Besedilo: Vinarska in kletarska za

druga v Metliki, r. z. z o. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Molek 

Martin, vpisal pa novoizvoljeni član na
čelstva Pečarič Janez, posestnik v Curi-
l a h . š t . 2 . •'-•::;.••-•'• 

Okrožno sodišče Novo mesto, odd. IL, 
dne 30. januarja 1932. 

Firm. 4/32 — Zadr. III 104/6. V.. 

* 
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179. Sedež: Pre-*«"'«. 
Dan vpisa: 23. decembra 1931. 
Besedilo: Mlekarska nakupovalna in 

prodajalna zadruga v Predosljih, regi-
8trovana zadruga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 10. aktobra'1931. 
so se spremenila zadružna pravila v 
§§ 10., 14. in 19. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, blagaj
nika, tajnika in 8 odbornikov. 

Iz načelstva sta izstopila Umnik Jože 
in Ovsenik Ivan. 

)Na novo so bili izvoljeni v načelstvo: 
iPičman Janez, posestnik v Totincu, 
Ušlakar Anton, posestnik v Predosljih, 
Čimžar Jože, posestnik v Orehovljah 

štev. 4 in 
Hribemik Franc, mizar v Predosljih 

štev. 60. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 19. decembra 1931. 

Firm. 1064/1065 — Zadr. IV 46/53, 54. 

Konkurzni razglasi 
S 7/30—12 578 
180. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Fischer Avgust, trgo

vec v Turiški vasi. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom S 7/30—2 o imovini prezadolženca, 
se odpravi, ker je bila razdeljena vsa 
masa po § 151. k. z. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

dne 3. februarja 1932. 

Sa 35/31—154 584 
181. -

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Ornikom Ludvikom, 

trgovcem v Mariboru, Koroška cesta št. 
9, registrovanim pod firmo L. Ornik v 
Mariboru, in njegovimi upniki pri po
ravnalnem naroku dne 7. januarja 1932. 
sklenjena prisilna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 100 % ikvoto njiho
vih terjatev, plačljivo v 15 mesečnih 
enakih obrokih, od kojih zapade prvi 
obrok v piacilo 76 dni po sprejetju po
ravnave. ' 

Kot porokinja in plačnica je pristopi
la dolžnikova soproga Ornik Pavla. 
Okrožno sodišče v Maribora, odd. III., 

dne 28. januarja 1932. 

Sa 11/32—2 585 
182. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice Barbare Grošelj, tr
govke v Lešahpri Prevaljah. 

Poravnalni sodnik: dr. Reichman 
Blaž, starešina okrajnega sodišča v 
Prevaljah. 

Poravnalni, upravitelj: Dr. Senear 
Dušan, javni notar v Prevaljah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 10. marca 
1932. 

Rok za oglasitev do 5. marca 1932 pri 
okrajnem sodišču v Prevaljah. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
odd. III., dne 4. februarja 1932. 

* 
10/32—2 583 
183. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Grošelj Antona, peka 
in posestnika v Lešah pri Prevaljah. 

Poravnalni sodnik: Dr. Reichman 
Blaž, starešina okrajnega sodišča v Pre
valjah. 

Poravnalni upravitelj: Dr. Senčar 
Dušan, javni notar v Prevaljah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 10. marca 
1932. ob 11. uri. 

Rok za oglasitev do 5. marca 1932 pri 
okrajnem sodišču v Prevaljah. 
Okrožno sodišče v Mariboru, ođđ. Ш., 

dine 4. februarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No 1125. 

Razglas. 
595 

V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 
cčuvalnih odredb (Uradni list kraljev
ske banske uprave Dravske banovine z 
dne 6. februarja 1930., št. 125/28) se 
razglaša, da je glasom sodbe okrajnega 
sodišča v Logatcu z dne 30. oktobra 
1931., prepovedano G T d a d o l n i k u 
Jožefu, samskemu kovaškemu pomoč
niku iz Praprotnega brda, roj 10. mar
ca 1909. v Praprotnem brdu, pristojne
mu v Rovte, zahajati v krcmé za dobo 
enega leta, katera sodba pa je bila zbog 
obdolženčevega priziva pri deželnem 
kot prizivnem sodišču v Ljubljani v tem 
delu sodbe izpremenjena v toliko, da 
se obsojencu Grdadolniku Josipu pre
poveduje po § 55. k. z. obiskovati go
stilne za dobo 3 mesecev (Kpr 259/31 
—2 z dne 28. decembra 1931.). 

Ta prepoved stopi v veljavo dne 25. 
januarja 1932. in traja do 25. aprila 
1932. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsakdo, 
fei ve za razglašeno prepoved in §. 55. 
kaz. zak. pa vendarle postreže taki ose
bi K opojilom. 

Sresko načelstvo v Logatcu, 
dne 2. februarja 1932. 

* 

574—3—1 Štev. 611/79—1932. 

Razglas. 
Z razglasom od 19. januarja 1932 

štev. 611/79—1932, razpisana L pismena 
ponudbena licitacija za izvršitev tlako
vanja mestnih ulic v Mariboru se pre
loži od 26. februarja 1932 n a ' d a n 22. 
nuarca 1932 z enakimi pogoji, kakor so 
bili razglašeni v s lužbenem listu kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine« štev. 7 7, dne 27. januarja 1932 in 

sledečih številkah, oziroma v razglasu 
v >Službenih novinah« br. 21 od 29. ja
nuarja 1932 in sledečih številkah. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 5. februarja 1932. 

Mestni načelnik: dr. Lipoid s. r. 

* 
Štev. 611/79—1932. 575—3—1 

Razglas. 
Z razglasom od 19. januarja 1932 

štev. 611/79—1932, razpisana L pismena 
ponudbena licitacija za dobavo granit
nega materijala za tlakovanje mestnih 
ulic v Mariboru se preloži od 25. febru
arja 1932 na dan 21. marca 1932 z ena
kimi pogoji, kakor so bili razglašeni 
v »Službenem listu kraljevske banske 
uprave Dravske banovine« št. 7 z dne 
27. januarja 1932 in sledečih številkah, 
oziroma v razglasu v »Službenih novi
nah« br. 21 od 29. januarja 1932 in sle
dečih številkah. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 5. februarja 1932. 

Mestni načelnik: dr. Lipoid s. r. 

* • . . 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 56° 

Stanje 81. j anuar ja 1932. 
*kfiva DinHrjpv 

M a t n I n f t 

podloga . 2.048.873.879-47 (-56 868.Mifi-87) 
Devize,'ki ni- - - > 
sovpudlogi 82,889.200-77 (— 3 910.027-15) 

Kov»ni no
vec v niklu 40.081.853-50 ( + 639.729-50) 

nem o neti/, i 
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . .2.215,916.845-08 ( - 8.308.901-28) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

PrejSnii pred-
almi drf.avi 1.800.15 .̂674'86 (+ 436.361-03) 

Začasni pred 
ujmi el. drž. 
bivalni . 380.000.000---(+ 80,000.000-') 

vrednosti re-
zervn. fonda 79,191.32Г90 ( + 61.871-30) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,950.312-28 

Nepremični
ne . . . . 145,901.590-79 (4- 216.79876) 

Razna aktiva 29 JS86.986-22 (-f 1,664.322-74) 
6.886 976.682-86 

Pasiva 
Kapital . . 180,000.000--
Rezervni 
fond . . . 82,867.811-70 

Ostali fondi 4,273.288-11 
Novčanice v 

obtoku . . 4.944,826.960-—(+ 33,094.270--) 
Obveze na 

pokaz . . 698,872.172-15 (-128,100.629-88) 
Obveze z ro
kom . . . 907.644.12П-60 (-4-105 226 099-69) 

Razna pasiva 68 492.229 80(4- 4,611.808-71) 
6.886,976.582-30' 

Obtok in ob
veze . . . 5.643.699.132-15 

Celotno kritje . . . 36-30°/,, 
Kritje v alato . . . 3116% 

Obrestna mera: 
po eekomptu . . . . 7И% 
po fombardu . .... . . . . . . . 9Ä 



Etili,-

3557-VI-1932. 544 3-2. 

Natečaj. 
Na podstavi § 41., točke 4., zakona o 

banski upravi, .čl. 16. pravilnika za ba-
biške šole v kraljevini Jugoslaviji od 
27. maja 1927. in na predlog upravnika 
kr. babiške šole v Zagrebu z dne 1. fe
bruarja 1932. št. 9 razpisujem natečaj 
za sprejem 60 (petdeset) učenk v redni 
šolski babiški tečaj v Zagrebu, ki se 
prične 15. aprila t. 1. in bo trajal 18 me
secev. 

Prošnje za sprejem v šolo je poslati 
Upravi kr. babiške šole v Zagrebu (Pe
trova ulica 13) do 28. februarja 1932. 
zaključno in to potem pristojnega sre-
skega ali mestnega načelstva. Kandi
datke morajo priložiti prošnjam nasled
nje dokumente: 

1. Potrdilo, da niso mlajše od 24 in 
ne starejše od 35 let. 

2. Potrdilo, izdano od pristojnih ob
čin, o dobrem vedenju. 

3. Moževo odobritev, če so poročene, 
odlok cerkvenih in državnih sodišč, Če 
so ločene. 

4. Potrdilo, da so dovršile najmanj 
4 razrede osnovne šole. 

5. Zdravniško spričevalo, da so teles
no in duševno zdrave, da niso noseče 
in da so sposobne za izpolnjevanje ba-
biškega poklica. 

Od 50 učenk se bo polovica šolala na 
svoj, a polovica na državni strošek. 

Med učenke, ki se šolajo na svoj stro
šek, spadajo tudi one, ki jih pošljejo 
samoupravne edinke in ki jim morajo 
te edinice plačati vzdrževanje. 

Na državni strošek se sprejemajo 
samo tiste učenke, ki dokažejo z davč
nim ali občinskim potrdilom, da so tako 
siromašne, da ne morejo plačati svojega 
šolanja. 

Vse učenke, bodisi da so na svoj ali 
na državni strošek, imajo stanovanje in 
brano v šoli in plačajo ob vstopu v šolo 
2.000— Din na enkrat ali v enakih me
sečnih obrokih za nabavo babiškega 
pribora. 

fJčenke, ki se šolajo na svoj strošek, 
plačajo za stroške v internatu mesečni 
doprinos 500-— dinarjev. 
Kralj, banska uprava Savske banovine 
v Zagrebu, odd. VI. (Socialna politika 

in narodno zdravje), 
dne 3. februarja 1932. 

Po naredbi bana 
načelnik . 

dr. Hribar s. r. 

56.095/1931. 
* 

576 

Natečaj. 
Na podstavi odločbe g. komisarja 

Središnjega ureda za osiguranje radni
ka (Osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev) v Zagrebu z dne 4. februarja 
1932. se razpisuje natečaj za popolni
tev enega mesta sekuudarnega zdrav
nika v sanatoriju za pljučne bolezni 
srednjega urada na Klenovniku. 

Kot plačo bo zdravnik prejemal ho- | 
"orar Din 3.000-— in odgovarjajoči za- I 

časni posebni dodatek mesečno vna
prej. Poleg tega dobiva brezplačno in 
samo za sebe stanovanje, hrano, kuri
vo, razsvetljavo in postrežbo v naravi. 

Kompetent! morajo imeti sledeče po
goje: • ' . • . 

1. državljanstvo kraljevine Jugosla
vije; 

2. telesno, umsko in moralno sposob
nost za to službo; 

3. diplomo doktorja vsega zdravil
stva in pravice za vršenje prakse v kra
ljevini Jugoslaviji; 

4. da niso pod skrbstvom ali v ste
čaju; 

5. da niso v preiskavi za zločinstvo 
ali prestopek iz koristoljubja; 

6. da niso z razsodbo rednega sodi
šča pravomočno obsojeni- za zločinstvo 
ali prestopek iz koristoljubja, da niso 
obsojeni na izgubo službe odnosno po
litičnih pravic za od sodišča določeni 
čas; 

7. da jim ni služba pri Osrednjem 
uradu za zavarovanje delavcev ali pri 
kakšnem drugem zavodu za socialno za
varovanje, državna ali druga javna 
služba prestala iz vzrokov, omenjenih 
v § 67. in v točki 6. § 68. službenega 
pravilnika za zdravnike, uradnike 
Osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev; 

8. da niso v državni, samoupravni, 
bolnični ali drugi javni službi. 

Prošnji je priložiti krstni list, domov
nico, uverenje o ureditvi vojaške dolž
nosti, zdravniško izpričevalo, diplomo, 
izpričevalo o dovršenem stažu, uverenje 
o pravici za opravljanje prakse, z označ-

. bo številke, pod katero je prosilec v 
evidenci pri zdravniški zbornici. 

Svojeručno pisane prošnje, opremlje
ne z vsemi navedenimi dokumenti v iz
virniku ali overovljenem prepisu, je 
predložiti najkesneje do 25. februarja 
1932. opoldne. 

Za primer, da se za to mesto izbere 
kak pomožni zdravnik zdravilišč Bre
stovac ali Klenovnik, se takoj popolni 
tudi tako izpraznjeno mesto po pogojih, 
ki veljajo za pomožne zdravnike pri 
zdraviliščih tega urada. 

V Zagrebu, dne 4. februarja 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

u Zagrebu. 
* 

Na štev. 750/П. 563 

Razpis. 
Direkcija državnega, rudnika Velenje 

razpisuje za dan 15. februarja 1932. ob 
11, uri nabavo 

150 m" hrastovega jamskega lesa. 
Pogoji ipri podpisani. 

Direkcija državnega Tudnika Velenje. 
* 

Na štev. 879/11. 567 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

razpisuje • za dan 17. februarja 1932. 
nabavo: 
25.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og in 6. 

Dobavni pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

Stran ti, 
— "~ -. .... 

Razne objave 
Štev. 17/32. 598 

Razglas. 
S tuuradnim razglasom z dne 28. fe

bruarja 1930., št. ta/aO, je bil objavljen 
sklep podpisanega glavnega odbora za 
obdelovanje ijuiDijansKega Darja, da pri
spevajo iDarjanski interesenti к stroš
kom za nadaljevanje in dovršitev. regu
lacijskih ded v Ljuoijanici in Gruberje
vem kanalu skupno 16-67% '. Ta sikiep 
je odoDri'ia krajjevska banska, uprava s 
svojo odiocoo z dne 3. junija 1930., 
II No 20.53У, in je postal s tem pravo-
inocen. 

'terenska tehnična sekcija za regula
cijo Ljuoijianice je izdelala načrte za po
polno dovršitev teh regulacijskih del 
m je iste odobrilo ministrstvo za grad-
be s svojim rešenjem z dne 4, januarja 
1932., br. 44.442/31, v proračunskem iz
nosu 20,044.747-53 Din, v katerem znes
ku pa niso zapopadeni stroški terenske 
tehnične sekcije niti stroški za vzdrže
vanje zatvornic in odškodnine za even
tualno poškodovane nàie. 

Dia krije glavni odbor, za obdelovanje 
barja v Lju'öljani na .barjanske inter
esente odpadajoči prispevek, je na svoji 
seji dne 30. januarja 1932. ч soglasno 
sklenil, da se najame posojilo po čim 
ugodnejši obrestni meri in z dolgoročno, 
vsaj 20-letno amortizacijo, eventualno 
skupno z bansko upravo Dravske bano
vine in mestno občino ljubljansko. , 

Ta sklep se daje v smilsu § 43. zakona 
z dne 23. avgusta 1877., kranj. dež. zak. 
št. 14, na znanje vsem interesentom s 
pristavkom* da ima vsak barjanski in
teresent pravico pritožbe, proti temu 
sklepu v reku 14 dni po objavi tega 
razglasa na občinski deski. Pritožbo je 
vložiti pri načelniku podpisanega glav
nega odbora v Ljubljani, Turjaški trg 
štev. 3/1. 
Glavni odbor vodne zadruge za obde

lovanje barja, v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1932. 

Načelnik: Andrej Knez s. r. 

Štev. 14/32. 
* 

Razglas. 
Na podstavi § 43. zakona z dne 23. av

gusta 1877., kranj. dež. zak. št. 14, in 
§§ 1. in 4 zakona z dne 10. aprila 1в81., 
kranj. dež. zak. št. 8, je proračun do
hodkov in stroškov glavnega odbora 
vodne zadruge za obdelovanje ljubljan
skega barja v Ljubljani razgrnjen v 
času 

od 10. do 25. februarja 1932. 
na vpogled vsem interesentom pri na-
čelstvu glavnega odbora v Ljubljani, 
Turjaški trg št. ЗД, med uradnimi urami 
od 2. do 3. popoldne ter vsako sredo in 
soboto od 11. do 12. dopoldne in pri od
bornikih glavnega odbora za njihova 
okoliša. 

V tem času je vložiti tudi morebitne 
prigovore pri načelniku glavnega od
bora za odbelovanje ljubljanskega barja. 



Siran. ?1 et li. 

Istočasno so razgrajeni pri načelstvu 
glavnega odbora tüdi računi dohodkov 
in stroškov v letu 1931. 
Glavni odbor vodne zadruge za obde

lovanje barja, v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1932. 

Načelnik: Andrej Knez s. r. 

* 
591 

Vabilo 
Podpisani upravni svet se ueoja va

biti gospode delničarje Delniške družbe 
pivovarne Union v Ljubljani 

na XXII. redni občni zbor, 
ki bo v petek dne 26. februarja 1932. 
ob 16. uri v pisarni Delniške družbe 
pivovarne Union v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1. Predložitev in odobritev računskih za

ključkov in poslovnega poročila za 
leto 1930/1931. 

2. Poročilo računskih preglednikov in 
podelitev razrešnice. 

3. Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4. Volitev članov v upravni svet in dolo

čitev funkcijske dobe upravnih svet
nikov. 

5. Volitev dveh preglednikov in dveh 
namestnikov. 

6. Predlog za določitev nagrade pregled
nik oni. 

7. Slučajni pftedlogi delničarjev gla
som § 16. pravil. 
Za glasovanje na občnem zboru je 

treba po § 12. družbenih pravil, da se 
deponirajo delnice proti prejemu legi
timacije najkesneje do 19. februarja 
1932., 
v L j u b l j a n i : pri blagajni Delniške 
družbe pivovarne Union ali pri Kredit
nem zavodu za trgovino in industrijo, 
v Z a g r e b u : pri Jugoslavenski udru
ženi banki d. d. 

Vsakih 25 delnic daje pravico do ene
ga glasu (§ 12. družbenih pravil). 

V Ljubljani, dné 5. februarja 1932. 
Upravni svet 

Delniške družbe pivovarne Union. 

592 

VabUo 
na XXIX. redni občni zbor 

Delniške družbe Združenih pivovarn 
Žalec in Laško v Laškem, ki bo v petek 
dne 26. februarja 1932. ob 17. uri v pi
sarni Delniške družbe pivovarne Union 

v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta o letnem 
računu. 
Poročilo revizijske komisije. 
Odobritev bilance in sklepanje o po
delitvi razrešnice upravnemu svetu. 
Volitev članov v upravni svet. 

5. Volitev revizijske komisije. 

Po § 16. družbenih pravil imajo pra
vico glasovanja na obenem' zboru delni
čarji, ki založe najkesneje šest dni pred 
občnim zborom, t. j . do 19. februarja 
1932., delnice proti prejemu legitimacije 
ali pri Kreditnem zavodu za trgovino in 
industrijo v Ljubljani ali pa pri bla
gajni Delniške družbe pivovarne Union 
v Ljubljani. 

Vsaka delnica da pravico do enega 
glasu (§ 16. družbenih pravil). 

V Laškem, dne 5. februarja 1932. 

Upravni svet. 

* 
566 

Objava. 
Izgubil sem vozno dopustilo (šofersko 

legitimacijo), izdano od sreskega načel-
stva v Šmarju pri Jelšah dne 20. sep
tembra 1929. pod štev. 3872/2-1^29 — 
A br. 413/2 1929. 

Proglašam jo za neveljavno. 

Potočnik Henrik, 
Gubno, občina ©rensko rebro, 

srez Šmarje pri Jelšah. 

* 

511—3—3 

Poziv upnikom. 
» P r o d u k c i j a< osrednja zadruga za 

nakup, proizvajanje in prodajo r.z.zo. z. 
L j u b l j a n a v likvidaciji, pozivlje up
nike, da ji prijavijo do konca marca 1.1. 
svoje terjatve. 

Likvidatorji. 
* 

'"'" 589 

Razid društva. 
Konzorcij za zgradbo >Narodnega do

mač v Hrastniku se je po sklepu obč
nega zbora z dne 23. septembra 1931. 
prostovoljno razšel. Aktiva in pasiva je 
prevzelo glasom pravil sokolsko društvo 
v Hrastniku. 

Odbor. 

* 

598 

Objava. 
Izgubil sem končno izpričevalo deške 

meščanske šole v Mariboru, III. razred 
iz leta 1922., glaseče se na ime Sikst 
Roczek in ga proglašam neveljavnim. 

Sikst Roczek. 
* 

590 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo gradbeno ro

kodelske šole na tehnični srednji šoli 
v Ljubljani za leto 1927/28 na ime: Ko
smač Leopold rodom iz Zg., Gamelj. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Kosmač Leopold s. r. 

* 

Objava. 
568 

Izgubil sem izpričevalo I. c razreda 
I. drž. klasične gimnazije v Ljubljani za 
1. 1930/31 na ime: Ootman Ivan rodom 
iz Most pri Ljubljani. Proglašam: ga za 
neveljavno. 

O t m a n Ivan s. r. 

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Dravske banovine 

znaša naročnina: mesečno Din 1 6 - , četrtletno Din 4 8 - , polletno Din 9 6 - , letno Din 1 9 2 - in se mora plačevati vedno naprej. 

N a » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 

uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 

osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 

razpise služb in razne objave. .^.гаи>,...»*.т^*.ч»-| 
L i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista« kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani, Gregorčičeva ulica štev. 23. 

Izdaja kraljevska baneka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v LJubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAIOVIIE 
Priloga k 12. kosu letnika III. z dne 13. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI No. 28835/3—31. 637 

Razglas. 
Po odloku g. ministra za soc. politiko 

in nar. zdravje od 24. septembra 1931., 
S. br. 21867, se letošnji šestmesečni te
čaj za izpopolnitev zdravnikov v šolske 
zdravnike, ki bi se v smislu razglasa 
šole za narodno zdravje v Zagrebu 
št. 34127—11 od 15. decembra 1931., 
moral pričeti pri tem zavodu dne 15. ja
nuarja 1932., prične šele 1. aprila 1932. 

Glasom čl. 2. pravilnika o tečajih za 
šolske zdravnike (>Službene novine< z 
dne 6. novembra 1930., št. 256) n e ^ o r e 
biti postavljen za šolskega zdravnika 
v postranski službi zdravnik, ki ni z 
uspehom dovršil tega tečaja. Zdravni
ki, ki se na dan, ko stopi ta pravilnik 
v veljavo, zateko kot šolski zdravniki 
v postranski službi, morajo v roku 3 
let opraviti te tečaje po odredbi mini
strstva za soc. pol. in nar. zdravje, na 
(področju banovin pa po odredbi banske 
uprave. 

Po čl. 7. pravilnika imajo oni zdrav
niki, kateri se odrede v tečaj, za ta 
Čas pravico do vseh svojih prejemkov, 
dnevnic in potnih stroškov po uredbi 
o potnih in selitvenih troških. 

Prijave za tečaj naj se pošljejo naj
dalj do 1. marca 1932. na kraljevsko 
bansko upravo Dravske banovine v 
Ljubljani, oddelek za socialno politiko 
in narodno zdravje. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 9. februarja 1932. 

V. No. 245/30. 
* 

627—3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

'banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev pralnice v bolnici za 
duševne bolezni v Novem Celju 
l- javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 8. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. '17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stroš
kov dobivajo med uradnimi urami pri 
tehničnem oddelku kraljevske banske 
uprave v Ljubljani, soba št. 28. 

Ponudb© naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna; ki znaša skupaj 
Din 355.874"55 (tri sto petdeset pet tisoč 
osem sto sedemdeset štiri dinarjev 
55/100). 

•Podrobnosti razpisa з» razvidne iz 
ïa-/glasa o licitaciji v •Službenih novi
cah« in na razglaeni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 8. februarja 1932. 

III. No. 1520/1 629 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. februarja 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 
Metlika: Gradac (Gradac 1 dvoree). 

S t e k l i n a : 
Metlika: Metlika (Metlika 1 primer). 

Ptuj: Krčevina (Štuki 1 primer), Po-
brežje (Sv. Vid 1 primer). 

Ptuj mesto: 1 primer. 

G a r j a v o s t : 
Maribor desni breg: Orehov^vas (Hc-

tinjavas 2 dvorca). Ptuj: Šikole (Sikole 
1 dvorec). Slovenjgradec: Sv. Florijan 
(Sv. Florijan 2 dvorca). 

M e h u - r č a s t i i z p u š č a j : 
Črnomelj: Vinica (Gor. Suhor 2 

dvorca). 
S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Gaberje (Gaberje 5 dvorcev), 
Globoko (Globoko, Mali vrh po 2 dvor
ca), Mrčnasela (Raštanj 1 dvorec), Sela 
(Sela 14 dvorcev), Zakot (Brezina 5 
dvorcev, Zakot 1 dvorec). Črnomelj: 
Petrovavas (Petrovavas 1 dvorec). Ko
čevje: Pcdgora (Podgora 1 dvorec). Ko
njice: Stranice (Stranice 1 dvorec). La
ško; Sv. Krištof (Rečica, Sv. Mihael po 
1 dvorec). Maribor levi breg: Krčevina 
(Petrovo selo 1 dvorec). Slovenjgradec: 
(Slovenjgradec 4 dvorci). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Krško: Boštanj (Kompolje 1 dvorec). 

Kraljeva banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani, 

dne 10 februarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

C 11/32 616 

Oklic. 
Tožeča stranka: Jazbinšek Jože, po

sestnik na Ledini, j© vložila, proti to
ženi stranki: dedičem po umrlem Fer
dinandu Pušniku, bivšem> posestniku v 
Podvrhu, sedaj neznanega bivališča, ra
di ugotovitve in zemljiške vknjižbe last
ninske pravice k opr. št. C 11/32—1 
tožbo. 

Narok.za ustno razpravo se je določi' 
na 23. februarja 1932. ob pol 9. uri 
prod tem sodiščem v sobi št. 5 rasprav
na dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gospod dr. Jesenko 

Rok, odvetnik v Sevnici, za skrbnika, ki 
jo bo zastopal ha njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Sevnici, *dd. II., 
dne 4. februarja 1932. 

% 
Cw Ha 99/32— 2 . 599 

Oklic. 
Tožeča stranka Milostnik Edvard, po

sestnik na Meljskem hribu, je vložila 
proti toženi stranki ležeči zapuščini po 
Santi Mariji, posestnici v Košakih in 
Murausu Rupertu, posestniku v Koša
kih radi 4280 Din k opr. št. Cw IIa99/32 
menično tožbo. 

Ležeči zapuščini po Mariji Santi se 
postavlja dr. Franc Brandstetter, odvet
nik v Mariboru, zia skrbnika, iki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIa, 

dne 4. februarja 1932. 
•g* 

Cw Ha 92/32 600 

Oklic. 
Tožeča stranka Zadružna gospodar

ska banka d. d., podružnica v Mariboru, 
je vložila proti toženi stranki Macunu 
Alojziju, trgovskemu potniku v Maribo
ru, in Lorberju Konradu v Dravogradu 
radi 8250 Din s prip: k opr. št. Cw IIa 
92/32 menično tožbo. 

Ker je bivališče tožene, stranke ne
znano, se postavlja dr. Riba¥d Faninger, 
odvetnik v Mariboru, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIa, 

dne 4. februarja 1932. 
% 

C 45/32-1 601 

Oklic. 
^ Pogačnik Francu, posestniku na Hru-
šici, sedaj v Ameriki neznanega bivali
šča, je ! vročiti v pravdni stvari težeče 
stranite Potočnika Franca, posestnika in 
gostilničarja na Belci štev. 65, zoper to
ženo stranko Pogačnik Franca, posest
nika na Hrušici, sedaj v Ameriki nezna
nega bivališča, tožbo z obr. 34 z dne 
6. februarja 1932 opr. štev. O» 45/32—1 

Ker je bivališče Pogačnik Franca ne
znano, se postavlja za skrbnika g. dr. 
Grašič Ivan, notar v Kranjski gori, ki 
bo zastopal toženo 'stranko na njegovo 
nevarnost m stroške, dokler se ne ogla
si sam ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Kranjski gori, odd. I., 

dne 6. februarja 1932. 
* 

R 30/32-2-3 632 

Oklic. 
Na predlog Suhrrepca Frana iz Ru-

četne vasi 7 «es sklepom z dne 8. aprila 
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193Ì.Ì R 30/30—2, dovoljuje uyedbâ po
stopanja za " amortizacijo na zermjisöih 
vi. štev. 80, k. o. Petmvavas, toot glav
nem in -vi. štev. 624 te k. -o. kotsovlož., 
prvotno last Matije Zimermanna iz Ru-' 
četne vasi št. 7, sedaj last Franceta Su-
hcrepca od >ta>m. zastavno-pravno zava
rovanih terjatev, dn sicer iz zadolžnice: 

1. z dne 3. marca 1881. po 100 il. e 
prip. za Gerzina Matijo, Mihelja vas 7; 

2. z <lne 1. marca 1881. po 108 U. s 
prip. za Janeza Maleriča, Gorenci 6; 

3. Ä cine 3. februarja 18»8. po 170 ïi. в 
prip. za Pluta Matijo, Ručetna vas 2. in 

4. iz vknjizoenega dovoljenja z dne 
3. marca 1881. v zvezi s cesijo 17. fe
bruarja 1886. po 212 II. 42 s prip. m 
Braune Karola iz Kočevja št. 108. 

iRadi tega se pozavljejo vsi, ki imajo, 
zahtevke na te terjatve, da svoje zah
tevke (prijavijo najkesneje do 1. aprila 
1933. pri podpisanem sodišču, ker se bo 
sicer po brezuspešnem poteku te dobe 
na ponovni predlog predlagatelja dovo
lila amortizacija vknjižbe zastavnih pra
vic, ki so zavezane za te terjatve s pri
padla in pa izbris teh zastavnih pravic. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, 
dne 8. februarja 1932. 

* 

E 775/31—8 6 0 2 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. marca 1932. ob 10. turi bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba 
nepremičnin zemljiška knjiga Pekel, vi. 
št. 204 (hiša z zemljiščem). 

Cenilna vrednost: 26.287 Din. 
Najmanjši ponudek: 17.524 Din 68 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražilelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Slovenska Bistrica, 
dne 20. januarja 1932. 

$ 
E 656/31—7. вде 

Dražbeni oklic 
Dne 3. marca 1932. ob 10. uri 'bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba 
polovice nepremičnin, zemljiška knjiga 
Slov. Bietrica, vi. št. 50 in 401, zemlj. 
knjiga Ritoznoj, vi. št. 105, zemlj. knjiga 
Pokoše, vi. št. 116. 

Cenilna* vrednost teh polovic: 25.578 
Din 75 p. 

Najmanjši ponudek: 17.053 Din 20 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 24. januarja 1932. 

* 

Ë 573/31-4 '•';•. '•; ••;;.; ."•'' :,/-,\63Ö 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne oh-

e n a j s t i h bo pri podpisamem sodišču-
v,.sobi št. 2 dražba nepremičnin zidane 
s islamo krite hiše, lesen z opeko krit 
svinjak, zidan hlev, klet, listnica, ske
denj, kozolec, vrt, 16 njiv ozir. travnikov, 
zemljiška .knjiga k. o. Cerklje, vi. št. 10. 

Cenilna vrednost: po odbitku stano-, 
vanijskih in vžitnih pravic Din 29.363'75. 

Vrednost pritikline Din 400". 
Najmanjši ponudek: Din 23.310"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča,. 

Okrajno sodišče v Krškem, odd. IL, 
dne 8. februarja 1932. 

* 
E 3274/31—8. 634 

Drafbenl oklic In poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Poso
jilnice v Vojniku, po dr. Voršiču, odv. 
v Celju, bo d n e 4. m a r c a 1 9 3 2 . 
o b d e v e t i h d o p o l d n e , pri tem 
sodišču, v sobi št. 4 na podstavi s tem 
odobrenih pogojev dražba sledečih ne
premičnin: zemljiška knjiga k. o. Škof ja
vas, vi. št. 463, a) hiša s stavbiščem, 
b) zemljišča, c) pritikline. 

Cenilna vrednost ad a) 6.000'—Din, 
ad b) 4,862 — Din, ad c) 2 0 — Din, sku
paj 10.882-— Din. . 

Najmanjši ponudek: 7.254-70 Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga 

Škofjavas, vi. št. 463, spada kot pritik-
lina nekaj poljedelskega orodja v cenil-
ni vrednosti 20-— Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daje. 

To sodišče kot zemljiškoknjižno sodi
šče naj zaznamuje določitev dražbenega 
naroka. 

Na hipotečne upnike, posestnike kre
ditnih in kavcijskih hipotek, nadalje 
glede davkov ter davščin na javne orga
ne so naslovljeni na drugi strani tega 
oklica natisnjeni pozivi. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 26. januarja 1932. 

* 
È 1133/31—7 617 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. marca 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 
19 dražba nepremičnim, zemljiška knjiga 
k. c. Turnišče, vi. št. 63, 602, 617, 1071, 
702, 835. 

Cenilna vrednost: Din 1590. 
Najmanjši ponudek: Din 1051*50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
.sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podto&nósti se. opozarja jo*. 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajtìo sodišče Dòl. Letfdäva; " 
one 5. februarja 1981. 

• • ' " * ' ' ' 

E 865/31— 7... . .-. ; ,r , . •; 618 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. marca 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v soibi 
št. 18 dražba nepremičnin: njiv, trav
nikov in gozdov zemljiška knjiga Te-
šanuvci 1/12 -vi. št. 76, oó4, 742, 746, 744, 
749, 949, 1/16 vi. štev. 531, 952, — 1/4 
vi. št. 533, 11, 393, 748, 1/24 vi. štev. 
846, — 1/488 vi. štev. 112, ^- 19/48 vi. 
štev. 616, 266, zemlj. knjiga: Mlajtinci 
vi. št. 178. 

Skupna cenilna vrednost: 46.074 Din 
39 p. 

Skupni najmanjši ponudek: 32.939 
Din 50 p. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. januarja 1932. 

* 
E 869/31 619 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. marca 1932. dopoldne ob 

10-30 uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin: grajšči-
ne, parne žage, zemljišča in gospodar
skega poslopja zemljiška knjiga k. o. 
Smatevž vi. št. 183, 98, 201, 167. 

Cenilna vrednost: 1,418.008"40 Din. 
Vrednost pritikline: 72.066 Din, stro

ji 304.252-— Din. 
Najmanjši ponudek: 840.000 Din. 
Pravice, ki bi lic pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem i.aroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 6. februarja 1932. 

* 
E 308/31—8 604 

Dražbeni oklic. 
Dne U. marca 1932. dopoldne ob pol 

11. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 5 dražba nepremičnin zemljiška 
knjiga Rajhenburg, vi. š t . 128, 205. 

Cenilna vrednost: Din 105.584'90. 
Najmanjši ponudek: Din 70.390-12. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
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dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča.:: 

Okrajno sodišče v. Sevnici, 
dne 1 : -februarja 1932. ' " 

Konkurzni razglasi 
-Sa'3/32-3 :• : : - • - "•-••-:;1-ОФО 
184. ' - • • • 

Poravnalni oklic. 
Uvedba (poravnalnega postopanja o 

imovini Ferenca Jurija, konc. zidarske? 
jga mojstra v Ljubljani, Konienskega ul. 
Štev. 26. 

Poravnalni ©odmik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik dr. Treo Drago-
tin, odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba' št. 140 dne 18. 
marca 1932. oib 10. uri. 

Rok za oglasitev do 12. marca 1932. 
ûa deželno sodišče. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. VIII., 

dne 6. februarja 1932. 

Sa 16/32—2 621 
185. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Novaka Jakoba in Josipine, tr
govca in posestnika pri Sv. Lovrencu 
Ла Pohorju. 

Poravnalni sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: Dr. Irgolič 
Franc, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
. imenovanem sodišču, soba «t. 84 dne 
31.' marca 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 16. marca 1932. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. februarja 1932. 
•j* 

•Sa 4/32—2 641 
186. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Severja Andreja, pro-
^koliranega trgovca v Ljubljani, Sta
rt-.trg 30. 

Poravnalni sodnik Avsec Anton, sod-
fcik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Tekavčič 
p ran, odvetnik v Ljubljani. 

Naroik za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba št. 140 dne 24. 
«tarča 1932. ob 10. uri. 

Rok za ogl&sitev do 18. marca 1932 
Pri deželnem sodišču. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 

dne 9. februarja 1932. 

:?a 4/32-
187. 

* 
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Poravnalni oklic. 
. Otvoritev poravnalnega postopanja o 
imovini Tretjak Franca in Marije, trg. 
* lesom1 in 'posestnikov v Slovenj-
«radou. 

Poravnalni sodnik: Romold Ivan, sta

rešina, ojirajnèga sodišča v SLovenj-
gradou. • :'-

Poravnalni upravitelj:, dr.. Bratkovič 
Alojzij, odvetnik, v Slovenjgradcu. 

'Narak za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Slovenjgradcu - dne 
21. marca 1931. ob 10. uri. 

Prijavni rok do 18. marca 1932. >. : 

Poravnalna kvota: 60 %. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 10. februarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

3557—VI-1932. 544 3 - 3 

Natečaj. 
Na podstavi § 41., točke 4., zakona o 

banski upravi, čl. 15. pravilnika za ba-
biške šole v kraljevini Jugoslaviji od 
27. maja 1927. in na predlog upravnika 
kr. babiške šole v Zagrebu z dne 1. fe
bruarja 1932. št. 9 razpisujem natečaj 
za sprejem 50 (petdeset) učenk v redni 
šolski babiški tečaj v Zagrebu, ki se 
prične 15. aprila t. 1. in bo trajal 18 me
secev. 

Prošnje za sprejem v šolo je poslati 
Upravi kr. babiške šole v Zagrebu (Pe
trova ulica 13) do 28. februarja 1932. 
zaključno in to potem pristojnega sre-
skega ali mestnega načelstva. Kandi
datke morajo priložiti prošnjam nasled
nje dokumente: 

1. Potrdilo, da niso mlajše od 24 in 
ne starejše od 35 let. 

2. Potrdilo, izdano od pristojnih ob
čin, o dobrem vedenju. 

3. Moževo odobritev; če so poročene, 
odlok cerkvenih in državnih sodišč, ce
so ločene. ' 

4. Potrdilo, da so dovršile najmanj 
4 razrede osnovne šole. 

5. Zdravniško spričevalo, da sp teles
no in duševno zdrave, da niso noseče 
in da so sposobne za izpolnjevanje ba-
biškega poklica. 

Od 50 učenk se bo polovica šolala na 
svoj, ä polovica na državni strošek. 

Med učenke, ki se šolajo na svoj stro
šek, spadajo tudi one, ki jih pošljejo 
samoupravne edinice in ki jim morajo 
te edinice plačati vzdrževanje. 

Na državni strošek se sprejemajo 
samo tiste učenke, ki dokažejo z davč
nim ali občinskim potrdilom, da so tako 
siromašne, da ne morejo plačati svojega 
šolanja. 

Vse učenke, bodisi da so na svoj ali 
na državni strošek, imajo stanovanje in 
hrano v šoli in plačajo ob vstopu v šolo 
2.000-— Din na enkrat ali v enakih me
sečnih obrokih za nabavo babiškega 
pribora. 

Učenke, ki se šolajo na svoj strošek, 
plačajo za stroške v internatu mesečni 
doprinos 500*— dinarjev. 
Kralj, banska uprava Savske banovine 
v Zagrebu, odd. VI. (Socialna politika 

in narodno zdravje), 
dne 3, februarja 1932. 

Po naredbi bana 
načelnik 

dr. Hribar s. r. 

Štev* 611/79-^-1932. ,:674i--S-±%' 

Z razglasom od. : 1#.K januarja Д932.; 
štev, 611/7$—1932,, razpisana L pismena 
ponudb'enja licitacija ia, izvršitev tfakorv 
Vanja mestnih ulic y, Mariboru sé pre-,. 
loži ,od {že.' februarja' ..lt&2; uà. dàa ,22.-
marca 1932 z enakimi pogoji, kaiòr so 
bili razglašeni v >Siužbenem listu kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine« štev. 7 z dne 27. januarja 1932 in. 
sledečih številkah, oziroma v razglasu 
v >Službenih novinahc br. 21 od 29. ja
nuarja 1932 in sledečih številkah. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 5. februarja 1932. 

Mestni načelnik: dr. Lipoid e. r. 

Štev. 611/79—1932. 5 7 5 _ з _ 2 

Razglas. 
Z razglasom od 19. januarja 1932 

štev. 611/79—1932, razpisana I. pismena 
ponudbena licitacija za dobavo granit
nega materijala za tlakovanje mestnih 
ulic v Mariboru se, preloži od 25. lebru-
arja 1932 na dan 21. marca 1932 z ena
kimi pogoji, kakor so bili razglašen} 
v >Služhenem listu kraljevske banske 
uprave Dravske banovinec št. 7 z dne 
27. januarja 1У32 in sledečih številkah, 
oziroma v razglasu v >Službenih nov}-
nah< br. 21 od 29. januarja 1932 in sle
dečih številkah. 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 5. februarja 1932. 

Mestni načelnik: dr. Lipoid e. r-

Razne objave 
Kranjska Industrijska 

družba. 
POZIV GG. DELNIČARJEM. 

Na 62. redni glavni skupščini dne 22. 
oktobra 1931. je bilo sklenjeno: 

1. da se demiška glavnica z izdaje 
210.000 novih demie po Din 150*— nom. 
vrednosti od Din ^OOO-OOO"— potem 
ene ali več emisij poviša na Din 
45,000.000-—; 

2. da se od nove emisije ali novih 
emisij za 180.000 demie v skupni nomi
nalni vrednosti Din 27,000.000'— pri
zna starim delničarjem pravica opcije po 
razmerju delnic, ki jih že imajo, tako 
da jim gre za vsako staro delnico pra
vica opcije na dve nove delnici, a osta
lih 30.000 delnic v skupni nominami 
vrednosti Din 4,600.000-— kakor tudi 
one delnice nove emisije, v pogledu ka
terih se stari delničarji ne bi poslužili 
svoje opcijske pravice, da se dodelijo 
posebnemu konsorciju; 

3. da se sklepanje o načinu oddaje 
novih delnic, o višini oddajnega kurza 
ter o času izvedbe povišanja v okviru 
§ 4., odst. 2., družbenih pravil prepusti 
upravnemu svetu; 

4. da se o priliki emisije novih del
nic po Din 150'— nom. vrednosti dose
danje delnice, 90.000 po> številu, glaseče 
se še na K 200'— nom. vrednosti, ob • 
upoštevanju določb pravilnika k valori-
zacijskemiu zakonu zamenjajo z enakim-



Stran 76. št. 12. 

Številom delnic po Din 150— nom. 
vrednosti. 

ü e r so pristojna oiblastva te isklepe in 
njin izvedbo odobrila, obveščamo go
spode delničarje, da se je upravni evet 
odločil, izvršiti sklenjeno povišanje del
niške glavnice z eno samo emisijo vseh 
210.000 novih delnic, od 'katerih je 
180.000 delnic pridržanih opciji doseda
njih delničarjev po oddajnem kurzu Din 
240*—, ako uveljavijo svojo pravico op
cije v roku 

od 15. februarja do vštetega 
15. marca 19a2. 

Delničarji, ki se hočejo poslužiti te 
pravice, morajo izročiti v navedenem 
roku svoje demice s taloni vred, ureje
ne po vrstnem redu številik, z ustreza-
•joćim seznamom v treh enakih izvodih, 
in sicer pri blagajni Kranjske indu
strijske družbe na Jesenicah ali pri Kre
ditnem zavodu za trgovino in industri
jo v Ljubljani ali pa pri Dunavski ban
ki v Beogradu, pri čemer morajo vpla
čati obenem 

Din 240-— 
za vsako delnico nove emisije, za katero 
meljavljajo svojo opcijsko pravico, ter 
podpisati ustrezajočo subskiripcijsko iz
javo. Predložitev delnic radi opcije ve
lja obenem tudi za zamenjavo z novimi 
delu Icami. 

Gospodje delničarji, ki se svoje opcij
ske pravice na novo emisijo ne bi ho
teli poslužiti, se pozivljejo, naj radi za
menjave dosedanjih na 200 K nom. 
vrednosti glasečih se delnic z delnicami 
po Din 160'— nom. vrednosti, izroče 
svoje po vrstnem redu številk urejene 
delnice s taloni vred z ustrezajočim se
znamom v dveh enakih izvodih, v istem 
roku 

od 15. februarja do vštetega 
15. marca 1932. 

in sicer istotako pri blagajni Kranjske 
industrijske družbe na Jesenicah ali pri 
Kreditnem zavodu za trgovino in indu
strijo v Ljubljani ali pa pri Dunavski 
banki v Beogradu. 

0 izročenih delnicah dobe prinosniki 
začasna potrdila, proti katerim se jim v 
času cd 15. aprila 1932. dalje izroče no
ve delnice v zameno za izročene stare 
in pa v primeru pravočasnega uveljav
ljanja opcije tudi one nove delnice, ki 
jim pripadajo od nove emisije. 

Delnice nove emisije bedo deležne 
na družbenem dobičku od dne 1. julija 
1932 dalje. 

Ljubljana, dne 12. februarja 1932. 
Ponatis se ne honorira. 

* 
Upravni svet. 

Opr. št. 519. 628 

Razpis. 
Bolniška blagajna Trgovskega bolni

škega in podpornega društva v Ljublja
ni razpisuje 

eno mesto kategorije C, položaj 
VIII., in 

eno mesto kategorije C, položaj 
IX. 

Pripadajoče prejemke za razpisani 
mesti določa Službeni pravilnik za na
meščence osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev. 

Pogoji za namestitev so: 
1. .prosilec mora 'biti državljan kra

ljevine Jugoslavije in mora biti vešč 
slovenskemu ali srbohrvatskemu jeziku; 

2. imeti mora telesno, duševno in 
moralno sposobnost za službo krajevnih 
organov Osrednjega urada za zavarova
nje delavcev; 

3. star ne sme .biti izpod 18 in ne nad 
40 let, razen če je bil prej v službi 
osrednjega urada za zavarovanje delav
cev ali drugega zavoda za socijalno za
varovanje; 

4. ne sme biti pod skrbstvom ali v 
konkurzu ne v preiskavi zaradi hudo
delstva ali pregreška iz koristoljnbja, 
nadalje ne obsojen na izgubo službe ali 
političnih pravic za čas, določen s sod
no razsodbo; 

5. službovanje pri osrednjem uradu za 
zavarovanje delavcev ali njegovih kra
jevnih organov ali drugem zavodu za 
socijalno zavarovanje mu ni smelo pre
stati iz vzrokov, omenjenih v § 112. in 
v točkah 5. in 7. § 113. Službenega pra
vilnika za uslužbence osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev; 

6. imeti mora 4 razrede srednje šole 
in izpolnjene ostale pogoje po Pravil
niku za nameščence osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev. 

Prošnji mora priložiti vsak prosilec 
rojstni list, izpričevalo o domovinstvu, 
o zakoniti zakonski zvezi, o letih otrok, 
šolska izpričevala, potrdila o dosedanjem 
poklicu, o '/zdravju in o ureditvi vojaške 
obveze. 

Zdravje se mora dokazati z izpri-
čevalom zdravnika osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev ali njegovih kra
jevnih organov ali pa zdravnika držav
nih ali samoupravnih oblastev in še z 
izpričevalcm, ki ga je izdal državni ali 
kak drug javni dispenzar, odnosno 
edravnik specialist za tuberkulozo, in 
s katerim se ugotavlja, da je bil prosi
lec vsestranski pregledan in da ne bolu
je za tuberkulozo. 

Lastnoročno spisane prošnje, oprem
ljene s potrebnimi dokazili, kakor to do
loča §, 12. Službenega pravilnika, naj 
se vlože rM podpisanem uradu v Ljub
ljani. »Trgovski dome, Gregorčičeva ul. 
27.7III.do vštetega dne 

29. februarja 1932. 
ob IS. uri. 

Na ovitku prošnje je treba označiti 
gornjo opravilno številko. 

Prednost imajo sedanji uslužbenci 
blagajne, ki so si že pridobili pravico 
do napredovanja. 

Bolniška blagajna Trgovskega bolniške
ga in podpornega društva v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1932. 

630, t 

Vabilo 
na redni občni zbor 

ki ga bo imela 
Hranilnica v Križevcih d. d., 

dne 1. marca 1932. ob desetih v poslov
nih prostorih Prekmurske banke d. d., 
prej Muraszombati Takarékpénztàr, v 

Murski Soboti. 
D n e v n i r e d : 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Imenovanje zapisnikarja in volitev 

dveh overovateljev zapisnika. 
3. Poročilo upravnega sveta in nadzor

stvenega sveta o minulem poslovnem 
letu. 

4. Odobritev bilance za leto 1931 in po
delitev absolutorija upravnemu svetu 
in nadzorstvenemu svetu. 

5. Sklepanje o čistem dobičku iz leta. 
1931. 

6. Volitev upravnega sveta in nadzor
stvenega sveta. 

7. Slučajnosti. 
Na občnem zboru ima vsak delničar,, 

ki je vpisan vsaj šest dni pred občnim 
zborom v družbeno temeljno knjigo del
ničarjev in ki položi svojo delnico do 
otvoritve občnega zbora pri blagajni 
Prefaniuirske banke d. d. prej Muraszom
bati Takarékpénztâr v Murski Soboti, 
do 50 delnic za vsako delnico po en glas,. 
ta vsakih nadaljnjih 10 delnic pa le po 
en glas. 

V Križevcih, dne 9. februarja 1932. 
Upravni svet. 

* 
612' 

Poziv upnikom. 
Savez Agrarnih Zajednic v Mariboru, 

r. z. z n. z. je prešla v likvidacijo. Up
niki se pozivajo, da prijavijo svoje even
tualne terjatve do 17. marca 1932. pri 
likvidatorjih zadruge v Dolnji Lendavi. 

Dol. Lendava, dne 9. januarja 1932. 
Savez Agrarnih Zajednic reg. zadr. z 

neom. zavezo v likvidaciji. 
* 

638: 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo o pravno-zgo-

dovinskein i7ipitu juridiČne fakultete 
univerze v Ljubljani dne 13. februarja 
1929. na ime: Butina Mihael rodom iz 
Ajbelja srez Kočevje. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Butina Mihael s. 1. 

613--3—1 

Objava. 
R o b n i k Henrik, podpreglednik fi

nančne kontrole v Llbeličah, sem na 
nepojasnjen način izgubil legitimacijo 
za nošenje orožja, izdano od sreske 
uprave finančne kontrole v Mariboru 
pod štev. 2450 cd 3. aprila 1927. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Robnik Honrjk s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Micbâlek v Ljubljani 
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SLUŽBEII LIST KRALIEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BAIOVINE 
Priloga k 13. kosu letnika III. z dne 17. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 2210/ô. G59 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. februarja do 7. februarja 1932. 

Po naredbi ministrstva ta narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Dolnja Lendava . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana (srez) 
Radovljica . . . . 

Vsega 3| 1 | -

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
Dolnja Lendava 
Gornjigrad . . . 
K a m n i k . . . . . . . . 
Kranj 
Kočevje 
Krško 
LaSko 
Litija 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Murska Sobota. . , 
Novo mesto . . . 
Prevalje 
Ptui 
Ptui (mesto) . . . 
Radovljica . . . . 
Slovenjgradec . . 

I 

Vseea 61 11 11 

11 

Ošpice. — Morbilli. 

Celje 
Celje (mesto) 
Litija 
Ptui 

Vseea . . 

40 

3 
42 

85 

40 
2 

22. 

24 

21 

61 

-

— 

— 

51 

2 
3 

43 

48 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Ljubljana (srez) BZ) . . . . 

bree . . . 

Vsega . . • 

.. _ 
2 

2 

1 
— 
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1 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice 
Celje 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjigrad 
K a m n i k . . . . . . . . 
Kranj 
Kočevje 
Konjiće 
Kriko 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . • 
Murska S o b o t a . . . . 
Novo .mesto . . • 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

6 
2 

1 
— 
3 
2 
0 

— 
1 
1 

1 

1 
2 

1 

2 
•> 
1 

! * 

i 
— 

i 
0 

1 
— 

1 
1 

— 
1 
ji 

— 

3 
1 

1 
1 
1 

— 

3 

15 
4 
1 
1 
6 

11 
2 
3 
8 
3 
(i 

9 
1 
2 
2 
6 
3 
1 

•1 
2 
2 
1 
1 

12 

VI./2 No. 5613/1 660 

Vsega . 95 35 24 3 103 

Dušljivi kašelj. — Pertuss is . 

Ptui 
Ptui (mesto) 

. I 17 1 9 
• J . ž l , -

Vsega 19! 9 

11 I I I* 
- J - j 2 
11 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice 
Dolnja Lendava . • 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer . . . . . . 
Novo mesto . . . . 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
6 

22 

— 

1 

»1 
— 
— 
— 
— 

2 

1 

x_ 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

11 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

17 

Vsega . . . 22 21 U 13 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

P t u j .'•. . . 1 1 1 - 1 - 1 - J 1 

Vsega 1 I-! 
Otročiena vroëica. — Sepsis 

puerperalis. 

Konjice . . . 
Novo mèsto 
Ptuj 

1 
1 

2 

1 

1 

— 
— 

— 

-

1 

Vsega . . . 

Ljubljana, dne 10. februarja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

« 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. januarja do 31. decembra 1931. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravja 
S. br. 4948 z dne 21. mare'a 1930. 

Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . . . 
Gornjierad 
Kamnik 
Kranj '. . 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (mesto) . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska S o b o t a . . . ; 
Novo mesto 
Prevalje •. 
Ptuj 
Ptuj (mesto) 
Radovljica . . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

Vsega . 

14 
15 

1 
3 

16 
15 

1 
11 
9 

26 
1 
6 
8 

17 
25 
15 

3 
2 
t 
2 
6 
4 
6 
1 
6 
9 
8 7 1 

14 232 210 2Ü 

Griža. — Dysenteria. 

Brežice 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
KrSko 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (Brez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Metlika 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptuj 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . 

Vsega . . . 1 313 2421 67 5 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Dolnja Lendava . 
Ljutomer 
Murska Sobota. . 
Ptuj 
Ptui (mesto) . . . 

Vsega 

— 
1 

— 
— 

1 

2 
20 

209 
7 

238 

2 
20 

1 
156 

7 

185 

— 
— 
— 

9 
— 
9 

45 
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Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Črnomelj . 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjigrad • • • . . . 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško . . . 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) - • 
Metlika 
Murska Sobota. . • . 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptuj 
Ptui (mesto) 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah • • 

Vsega . 

2 
10 
1 

— 
— 
— 
4 
— 
4 
— 
2 
1 
1 

— 
— 
3 
2 
— 
1 
3 
— 
1 
3 
1 
3 
— 
1 
— 
5 

17 
21 
11 
15 
7 
2 
25 
32 
21 
7 
9 
4 
39 
12 
35 
55 
24 
15 
16 
14 
15 
11 
7 
7 
27 
6 

107 
6 
4 

18 
27 
U 
15 
3 
2 
26 
21 
20 
7 
9 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
--
1 

— 
1 

— 
39 -
8 1 
31 
56 
26 
15 
16 
13 
14 
12 
5 
7 
23 
6 

104 
5 
9 

1 
2 
— 
-
— 
— 
— 
— 
2 

— 
6 
— 
4 
1 

— 

1 
4 
1 

— 4 

3 
11 
4 

1 
1 
1 
3 
3 

48|57l|552| 19i 48 

Ošpice. — Morbilli. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) • . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • 
Kočevje . . . . . . 
Konjice 
Krško 
Litija 
Ljutomer 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Metlika 
Murska Sobota. . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptuj 
Ptui (mesto) . . ' . . 
Radovljica . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
12 

22 
5 

— 

39 

10 
360 
11 
83 
3 
97 
29 
3 
4 

384 
9 
51 
63 
34 
74 
1 

669 
49 
1 

10 

1945 

10 
307 
11 
83 
3 
97 
26 
3 
4 

382 
9 
51 
63 
33 
86 
1 

633 
'54 
1 
10 

1867 

.— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
1 
— 

28 
-

— 

32 

— 
52 
— 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

30 

—. 

85 Vsega . . 

Nalezljivo vnetje mošganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Celje (mesto) . . . . 
Črnomelj 
Kamnik 
Kranj 
Konjice 
Krško 
Laško 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Novo mesto 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

Vsega 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 24 

— 
I 
3 

1 
2 

— 
— 
1 
1 

1 

11 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 

1 
-

13 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . . . . . . . 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) • . 
Metlika 
Murska Sobota. . . .' 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptuj 
Ptui (mesto) 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

13 
5 
— 
— 
1 

— 
5 
2 
2 
— 
15 
2 

— 
— 
11 
14 
4 
5 
10 
6 

— 
4 

— 
5 
2 
— 
2 
— 
6 

114 

109 
82 

80 
72 

16 15 
14 
11 

13 
7 

24 10 
20. 17 
511 38 
32 29 
37 29 
86! 95 
20 19 
68 62 
561 47 
115102 
671 76 
50 46 
66! 65 
173 147 
65 
5 
72 
30 
36 
56 
2 
27 
24 
150 

1564 

63 
3 
63 
23 
36 
42 
2 
25 
23 
133 

1372 

15 
14 
1 
1 
4 
5 
8 
6 
4 
7 
3 
3 
4 
4 
15 
2 
5 
11 
17 
3 
— 
8 
5 
3 
14 
— 
3 
1 
10 

175 

27 
1 

1 
9 

• 

10 
1 
1 
3 

2 
5 
9 
3 
3 
6 

19 
5 
2 
5 
2 
2 
2 

13 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . . . 
Gornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana {mesto) . 
Ljutomer . 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Metlika . . .• 
Murska Sobota. . . . 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptuj 
Ptui (mesto) . . ' . . . 
Radovljica 
Slovenjgradec 
Šmarje pri Jelšah . . 

Vsega 

Sen. — Erysipelas. 

1 

Vsega . . . 

Vraniëni prisad. 

Brežice - . . . . ' . 
Črnomelj 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

11 |3H2 312 12 19 

- Anthrax. 
— 
— 
— 
— 

— 

1 
1 
3 
1 

6 

1 
1 
3 
— 

5 

— 
— 
— 
1 

1 Vsega . 

Steklina. — Lyssa (rabies). 
Celje 
Krško 

r desni breg . . 

Vsega'. . . — 

1 
2 
1 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

_„ 

— 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Brežice 
Celje 
Dolnja Lendava . . . 
Kamnik 
Krani 
Konjice 
Krško ' . . • . . 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) ' . 
Ljutomer 
Maribor desni breg' 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 

' Murska Sobota . . . 
Ptui 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . 

-
1 

— 
— 

- • 

— 
— 
-
— 

— 
-
— 

! i 

2 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
4 
1 
1 

37 

1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 

17 

II -
3 -
1 
1 
2 

1 
1 

\ -
2 — 
2, 1 

V — 

Vsega 

Otroeična vročica. — Sepsis 

puerperalis. 

Dolnja Lendava . . 
Kočevje 
Ljubljana (srez) '. 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelšah. 

Vsega 17 9 10 —. 

Otrpnenje tilnika. — Polyomyçlitis 
acufa. 

Maribor levi Breg.. 
Novo mesto 
Prevalje 

— 
— 
2 

2 

2 
1 

— 

3 

1 
1 
2 

4 

— 
— 
-

-

1 

Vsega 

Hripa. — Grippe, 

- i 

Celje 
Konjice 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Vsega . 

Koze. — Variola vera. 

— 
— 
— 
— 
— 

-

13 
18 
15 

629 
39 

714 

11 
18 
15 
627 
39 

710 

2 

— 
2 

4 

Maribor desni breg • . 1 

Vsega . 

Vnetje primševne slinavke. 
Parotitis epid. 

Murska Sobota. 

Vsega . '. . 

v - -

1 1 - -

LJubljana, dne 31. januarja 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani. 

* 
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Št. 13. Stran 79. 

VI. No. 3607/17. 661 

Razpis. 
Na osuovi zakona o državnem ra

čunovodstvu (61. 82. do 105. in oddelka 
B — pogodbe in nabave) se razpisuje 
pismena ofertalna licitacija za dobavo 
mesa in mesnih izdelkov ter slanine, 
mleka in mlečnih izdelkov, kruha moke 
jn mlevskih izdelkov, špecerijskega in 
kolonijalncga blaga ter hišnih potreb
ščin v kolikor posamezni zavodi neka
terih potrebščin ne oskrbujejo v lastni 
režiji, ali jih ne krijejo na drug način 
— v proračunskem letu 1932./33., to je 
za dobo od 1. aprila 1932. do 31. mar
ca 1933. za sledeče zavode: 

1. obča državna bolnica v Ljubljani, 
2. bolnica za duševne bolezni Ljub

ljana—Studenec, 
3. bolnica za ženske bolezni v Ljub

ljani, 
4. bolnica za duševne bolezni v No

vem Celju, 
5. splošna bolnica v Mariboru, 
6. javna bolnica v Celju, 
7. javna bolnica v Murski Soboti, 
8. javna bolnica v Slovenjgradcu, 
9. javna bolnica v Brežicah, 

10. ženska javna bolnica v Novem 
mestu, '' 

11. javna bolnica in banovinska hi
ralnica v Ptuju, 

12. banovinska hiralnica v Vojniku, 
13. banovinsko zdravilišče na Gol

niku, 
14. banovinski dečji dom v Ljubljani, 
15. banovinski dečji dom v Mariboru, 
16. gluhonemnica v Ljubljani, 
17. zavód za slepo deco v Kočevju. 
Licitacija se bo vršila 

v ponedeljek, dne 14. marca 1932. ob 
11. uri dopoldne, 

in sicer za vse zavode z upravnim se
dežem v Ljubljani pri upravi obče 
državne bolnice v Ljubljani, za splošno 
bolnico v Mariboru in banovinski dečji 
dom v Mariboru pri upravi splošne 
bolnice v Mariboru, za javno bolnico v 
Celju, bolnico za duševne bolezni v No
vem Celju in banovinsko hiralnico v 
Vojniku pri upravi javne bolnice v Ce
lia za vse druge zavode pa pri upravi 
dotičnega zavoda. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
jn izkazi potrebščine vsakega zavoda so 
interesentom na vpogled pri upravi za
voda, ki mu hočejo ponuditi dobavo. 

Ponudbe, opremljene s kolkom 100-— 
dinarjev v zapečatenem ovitku z ozna
ko: »Ponudba za dobavo (navesti pred
met) ponudnika I. N.c, morajo dospeti 
najkesneje do pričetka licitacije v roke 
dražbene komisije. Ponudnik se mora 
že v ponudbi obvezati, da v polni meri 
pristaja na dražbene in dobavne pogo^ 
je. Položiti mora najkesneje eno uro 
Pred pričetkom licitacije predpisano 
kavcijo pri blagajni zavoda, ki mu nudi 
dobavo. Licitacijski komisiji mora pred
ložiti potrdilo o založeni kavciji, plača
nih davkih in dražiteljski sposobnosti. 
. Upravi zavoda kot tudi dobavitelju 
le pridržana pravica, odpovedati dobav
no pogodbo vsako četrtletje proraöun-
*Kega leta 1982.-33. najmanj deset dni 

pred potekom četrtletja. Ako se pogod-
nika ne poslužite te pravice, odnosno 
ako sporazumno zbog spremenjenih 
tržnih cen revidirata dobavno ceno, 
velja pogodba tudi vnaprej. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za celo dobavno dobo. 

Kraljevska banska uprava ni vezana 
na najnižjo ponudbo in ima pravico po
razdeliti dobavitelje na posamezne za
vode. 
Kr. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1932. 

Za bana, pomočnik: 
dr. Pirkmajer s. r. 

I. No. 495/2. 681 

Razpis. 
Na osnovi § 43. zakona o zdravnikih 

in na podlagi pooblastila ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje z 
dne 26. januarja 1932., S. br. 875, ee raz
pisuje pri sreskem načelniku v Ko
čevju služba sreskega sanitetnega re
ferenta. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati splošne pogoj© iz §§ 3. in 4. zakona 
o uradnikih za sprejem v državno služ
bo in strokovno kvalifikacijo;, ki jihJ 

usposablja za javno zdravstveno službo. 
Lastnoročno pisane in s kolkom za 

5 Din kolkovane prošnje, opremljene s 
pravilnimi in zadostno kolkovanimi pri
logami, je vložiti najkesneje do 291 fe
bruarja 1932. pri kraljevski banski 
upravi v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1932. 
* 

I. No. 1495/1. 644 

Razpis. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje na pod
stavi § 31. zakona o banski upravi šest 
mest gradbenih tehnikov-banovinskih 
uradniških pripravnikov IX. položajne 
skupine pri •ereskih načelstvih v pod
ročju Dravske banovine. 

Prosilci za ta mesta morajo vložiti 
pravilno kolkovane in z vsemi priloga
mi po § 3. zakona o uradnikih oprem
ljene prošnje najkesneje do 27. febru
arja 1932. pri kraljevski banski upravi 
v Ljubljani. 
Kr. banska uprava Dravske banovine, 

v Ljubljani, dne 10. februarja 1932. 
* . 

V. No. 245/30. 627—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev pralnice v bolnici za 
duševne bolezni v Novem Celju ^ 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 8. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stroš
kov dobivajo med uradnimi urami pri 
tehničnem oddelku kraljevske banske 
uprave v Ljubljani, soba. š t 28. 

Ponudbe naj se glase v obliki popueta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša skupaj 
Din 355.874*55 (tri sto petdeset pet tisoč 
osem sto sedemdeset štiri dinarjev 
55/100). -

Podrobnosti razpisa so> razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 8. februarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ne I 4/31-3. 561 3—3 

Drugi edikt. 
Ker je v tusodnejn ediktu z dne 

20: januarja 1931., opr. št. Ne I 4/31—1, 
določeni rok potekel, se v'smislu zako
na z dne 18. maja 1930. >Služb. nov.< 
št. 146/LIII/308 pozivajo vsi oni, ki bi 
bili zbog obstoja ali zbog knjižnega 
vrstnega reda vpisov v vložkih nove 
zemljiške knjige za davčno' občino 
Kupšinci v sodnem okraju Murska So
bota, tičočih se bremenilnih pravic, 
oznamenjenih pod b) gori navedenega 
prvega edikta, v svojih pravicah pri
krajšani, naj vlože svoje ugovore naj
kesneje do 30. junija-1932. pri okraj
nem sodišču v Murski Soboti, ker bi 
sicer vpisi zadobili učinek zemljiško
knjižnih vpisbv. 

Če se ediktni rok zamudi, postavitev 
v prešnje stanje ni dopustna; tudi se 
omenjeni rok posameznim strankam ne 
sme podaljševati. 

Ako je prijavila v postopku za po
pravljanje kaka stranka stvarno pra
vico, zaupajoča v pravilnost primerjal
ne tabele parcel in drugih pripomočkov, 
ter se je pri tem pomotoma zamenjalo 
ono zemljišče, ki je predmet te pravice, 
z drugim zemljiščem, in če se je ugo
varjalo izposlovanemu vpisu v drugem 
oklicnem roku, sme prijaviti upraviče
nec svojo pravico iznova v nadaljnjem 
roku treh mesecev od konca drugega 
oklicnega roka. Zoper take naknadne 
prijave se sme vložiti ugovor v roku 
treh mesecev, ki se začne s koncem 
omenjenega trimesečnega roka. Glede 
posledic zamude in nedopustnosti po
daljšanja tega roka velja isto, kakor je 
v prvem in drugem odstavku tega okli
ca povedano. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. L, dne 29. januarja 1932. 

* 
A 185/31—3. 468—3^3 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Hren Pavel, posestnik v Dóbletini 
št. 2, občina Rečica ob Savinji, je dne 
8. septembra 1931. umrl. Poslednja 
volja se ni našla. 
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Zapustnikov brat Hren Ivan, odnosno 

njegovi trije otroci Fanika, nedl. Ivan 
in še tretji nedoletnik neznanega ime
na, in zapustnikov brat Hren Franc, 
katerih bivališče, odnosno tudi ime so
dišču ni znano, se pozivljejo, da se 
tekom e n e g a 'leta od danes naprej 
zglasijo pri tem sodišču. Po preteku 
tega roka se bo razpravljala zapuščina 
z ostalimi dediči in z g. Hrenom Josi
pom, zasebnikom v Dobletini, ki se je 
postavil za skrbnika gori navedenim 
odsotnim. Po preteku tega roka se iz
roči zapuščina, v kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., dne 10. januarja 1932. 

A 122/31—15' • 645 3—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Kraner Julijana, poljedelska delavka 
v Haslachu, okraj Leibnitz, Avstrija, 
pristojna v Partinje, je umrla dne 6. ja
nuarja 1931* in ni zapustila nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gosp. Korošec Petra, posestnika in 

župana v Partinju postavlja sodišče za 
skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino za sé, 
mora to v e n e m l e t u od danes na
prej javiti sodišču in izkazati svojo de-
dinsko pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapušči
na, v kolikor so zahteve izkazane, izro
čila, v kolikor se pa to ni zgodilo, so 
bo državi v prid zasegla. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor. 

odd. L, dne 11. februarja 1932. 

C II 19/32—1. 656 

Oklic. 
Tožeča stranka Camino Ivan, opekar-

nar na Dragi pri Ieru, je vložila proti 
toženi stranki Geoheli Martinu, posest
niku v Tomišlju št. 32, p. Is-Studenec, 
radi Din 731-— k opr. št. C II 19/32—1 
tožbo. 

Prvi narok za ustno razpravo se je 
določil na 12. marca 1932. ob pol deve
tih pred tem sodiščem v izbi št. 50, raz-
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Peršin Jožef, posest
nik v Tomišlju št. 4, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. II., 
dne 10. februarja 1932. 

* 
Cw a 151/32—1. 658 

Oklic. 
Pavlovič-Sepedat Zdenki, posestnici 

pensiona »Erika« v Kranjski gori, je 
vročiti menično tožbo z dne 19. febru
arja 1932., opr. št. Cw a 151/32—1, radi 
Din 9.435-— s pripadki. 

Ker je bivališče Pavlovič-Lepedat 
Zdenke neznano, se ji postavlja za skrb
nika v obrambo njenih pravic gospod 
dr. Ivan Modfc, odvetnik v Ljubljani. 

Ta skrbnik jo bo zastopal v ozname-
njeni pravni zadevi na njeno nevarnost 
in stroške, dokler se ona ali ne oglasi 
pri sodišču ali ne imenuje pooblaščenca. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. II. a, dne 10. februarja 1932. 

* 
C 68/32—2. 662 

Oklic. 
Tožeča stranka Šolar Janko, posest

nik v Ljubnem štev. 4, ki ga zastopa 
Pegan Alojzij, javni notar v Radovljici, 
je vložila proti toženi stranki Kuharju 
Simonu v Zg. Dupljah, Vrečku Janezu 
v Zalogu pri Goricah, Ambrožiču Jako
bu v Zalošah, Praprotniku Antonu v 
Ljubnem, Čebavs Mariji v Ljubnem in 
Šolar Mariji v Ljubnem, radi izstavitve 
izbrisne listine 571 Din 65 p s pripadki 
k oprav. štev. C 68/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na d a n 1. m a r c a 1 9 3 2. o b d e v e 
t i h d o p o l d n e pred tem sodiščem v 
sobi št. 26. 

Ker je bivališče tožencev neznano, se 
postavlja gospod Kobler Fran, advokat 
v Radovljici, za skrbnika, ki j ih'bo za
stopal na njihovo nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopijo sami ali ne imenu
jejo pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Radovljici, odd. II., 

dne 10. februarja 1932. 

C I 3/32—4. 
* 

Oklic. 
663 

Tožeča stranka Okrajna hranilnica v 
Rogatcu, zastopana po dr. Leskovcu Jan-
kotu, odvetniku v Rogatcu, je vložila 
proti toženi stranki Krajncu Jožefu in 
Margareti, posestnikoma iz Kočic št. 46, 
radi 2.000 Din in 30 Din s prip. k opr. 
št. C I 3/32—1. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na d a n 2. m a r c a 1932. d o p o l 
d n e ob d e v e t i h pred tem sodiščem 
v izbi št. 3. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se .postavlja g. Maček Mihael, 
višji sodni oficial v Rogatcu, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. I., 
dne 7. februarja 1932. 

T 86/31—5. 
* 

657 

Amortizacija. 
Na prošnjo Mokronoške tovarne usnja, 

prej F. Penca, d. z o. z. v Mokronogu, 
zastopane po dr. Kobalu, odvetniku v 
Ljubljani, se uvede postopanje za amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih je prosilka baje izgubila. Njih 
imetnik se pozivlje, da uveljavi tekom 
šestih mesecev po tem razglasu syoje 
pravice, sicer bi se po poteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: Re-
verz o položbi kavcije 2% % ratne štete 
v nominalni vrednosti 50.000-— Din. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 11. februarja 1932. 

E 272/31—7. 646 

Dražbeni oklic. 
D n e 2 3 . f e b r u a r j a 1932. dopol

d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 1 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Rakek, vi. št. 576, 
447 in 837 ter 10/508 ink. vi. št. 226. 

Cenilna vrednost: 893.500 Din. 
Najmanjši ponudek: 595.166-66 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, 
dne 13. januarja 1932. 

* 
E 583/31—8. 664 

Dražbeni oklic. 
D n e 3. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
hiša z gospodarskim poslopjem, kozolec 
s 6 stanti, 2 stavbni, 3 vrtne, 7 njivskih, 
5 travniških, 5 pašniških in 1 gozdna 
parcela, zemljiška knjiga Golavabuka, 
vi. št. 29. 

Cenilna vrednost; Din 51.675-65. 
Vrednost pritikline: Din 8905-—. 
Najmanjši ponudek: Din 34.450-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ,\ 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slovenistradec, 
dne 10. februarja 1932. 

E 928/31. 674 

Dražbeni oklic. 
D n e 4. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo' pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin, . 
zemljiška knjiga Sv. Florjan, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: Din 84.535*90. 
Vrednost pritikline: Din 2.800-—. 
Najmanjši ponudek: Din 56.358-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
afcer bi se ne mogle več uveljavljati 
slede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki ie ravnal i v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na/ 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 22. januarja 1932. 

* 
E 203/31-27. 675 

Dražbeni oklic. 
D n e 5. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo na licu mesta v Pol-
hovemgradcu št. 54 dražba nepremičnin, ' 
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zemljiška knjiga Polhovgradec, vi. šl. 
227 in 234. 

Cenilna vrednost: Din 115-50. 
Najmanjši ponudek Din 57-65. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, 
dne 9. februarja 1932. 

E 467/31—12. 676 

Dražbeni oklic. 
D n e 7. m a r c a 1 9 3 2 . d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin, 
zemljiška knjiga Kostanjevica, vi. št. 
148, 564; Oštrc, vi. št.^43, 214, 344. 528. 

Cenilna vrednost: Din 108.021-25. 
Vrednost pritikline: Din 8.590*—. 
Najmanjši ponudek: Din 72.014-20. 
Pravice, ki bi ne pripuščale drn/iie. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d raz
berem uaroku pred začetkom dražbe 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,' 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
družbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 21. januarja 1932. 

* 
E 552/31—6. 647 

Dražbeni oklic. 
D n e 9. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Platinovec, polovica 

. vi. št. 126. 
Cenilna vrednost: Din 6.941-60. 
Vrednost pritikline: Din 695"—. 
Najmanjši ponudek: Din 5100-—. 

..Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
le priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mo?le več uveljavljati 
fflede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje p. J., 
dne 22. januarja 1932. 

* 
648 E 469/31—10. 

Dražbeni oklic. 
D n e 9. m a r c a 19^2. d ' o p o l d n e 

°b d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Pristava, vi. št. 59, 60, 208 
Jn zemlj. knjiga Roginska gorca vi. št. 
298 ter 480. 

Cenilna vrednost: Din 95.363-30. 
Vrednost pritikline: Din 5.760---. 
Najmanjši ponudek: Din 58165-55. 

. Pravioe, ki bi ne pripuščale dražbe, 
I e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje p. J., 
dne 22. januarja 1932. 

E 748/31—4. 
* 

635 

Dražbeni oklic. 
D n e 12. m a r c a 1 9 3 2 . o b d e 

v e t i h d o p o l d n e bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 7 dražba nepre
mičnin: hiša z gospodarskim poslopjem, 
krita z deskami, žaga na en list in krož
no žago, 2 stavbi, 5 njivskih, 1 pašni-
ška in 1 travniška parcela, zemljiška 
knjiga Podgorje, vi. št. 49. 

Cenilna vrednost: 31.076 Din. 
Vrednost pritikline: 80 Din. 

•Najmanjši ponudek: 20.717-34 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
dne 8. februarja 1932. 

* 
E 527/31—5. 631 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. m a r c a 19 32. dopoldne 

r>b d e v e t i h bo. pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 7 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga Črnomelj, vi. št. 420, 
422. 

Cenilna vrednost: 9426 Din<€0 p. 
Najmanjši ponudek: 6284 Din 54 p. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
•Mrer bi se ne mogle več uveljavljati 
-jlede nepremičnin v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
Hražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
d&pki tega sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. II., 
* dne 6. februarja 1932. 

980/31-9 605 

Dražbeni oklic. 
T)v.e 14. marca 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 24 dražba nepremičnin: zemlj. knji
ga. Postura, vi. št. 2S0, 646, hiša z mli-
р.вд, žaga, njive, pašniki, travniki, go
zdovi in vinograd. 

Cenilna vrednost: 267.860 Din. 
Vrednost pritikline: 3900 Din (že.za-

ponadena v cenimi vrednosti). 
Najmanjši priiudek: 178.573 Din 34 p 
Pravice ki bi ne nripnšča'e Hrn*1-./ 

ie pri^lawti sodišču najpn7n<Me Рг1' ^™ 
benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v d%bri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. • 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 4. februarja 1932. 

E l 767/31—9. 665 

Dražbeni oklic. 
D n e 14. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob osmih bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Oplotnica polovica vi. št. 
412 in polovica vi. št. 236. 

Cenilna vrednost: Din 9.324-15. 
Vrednost pritikline: Din 860-—. 
Najmanjši ponudek: Din 6 216-10. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 31. januarja 1932. 

E 841/31—9. 666 

Dražbeni oklic. 
D n e 14. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4, dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Oplotnica vi. št. 642 • 
in vi. št. 732. 

Cenilna vrednost: Din 27.000-—. 
Najmanjši ponudek Din 18-000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najoozneie pri draž-
benem naroku pred začetkom dražb«, 
sicer bi se ne mogle več uveliavliati 
piede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki ie ravnal v dobri veri. 

V ostalem še opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Knniicah, 
dne 31. januarja 1932. 

•* 
E 396/31—11. 636 

Dražbeni oklic, 
• D n e s 1 5 . m a r c a 1 9 3 2. o b d e -
s e t i h d o p o 1 d n e bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 7 dražba nepre
mičnin, zemljiška kniga Podvolovljek, 
vi. št. 20. 

Cenilna. 'vire^n-^t- 19°-°7Q ,rv,i. 
Vrednost pritikline: 5051 Din. 
Najmanjši ponudek: 132 620 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

i« priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveliavliati 
"lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki ie ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. * 

Okrajno sodišče т Gornjemgradu, 
dne. 29. januarja 1932. 
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Št. 18v 

E 484/31—6. 667 

Dražbeni oklic. 
D n e 16. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dvor, vi. št. 173 in 
240. 

Cenilna vrednost: Din 5.257*40. 
Vrednost pritikline: Din 360-—. 
Najmanjši ponudek: Din 3.744-95. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

,V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje p. J., 
dne 22. januarja 1932. 

* 
E 558/31—6. 606 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. marca 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
š t 1 dražba nepremičnin zemljiška knji
ga Donačka gora, vi. št. 118. 

Cenilnà vrednost: 1680 Din 80 p. 
Vrednost pritikline: 20 Din. 
Najmanjši ponudek: 1121 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 3. februarja 1932. 

* ' 

E 782/31—5. 668 

Dražbeni oklic. 
D n e 17. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
hiša v dobrem stanju in gospodarsko 
poslopje, 2 stavbni, 8 njivskih, 5 travni
ških, 2 vrtni, 2 pašniški in 3 gozdne 
parcele, zemljiška knjiga Šmartno, vi. 
št. 23. 

Cenilna vrednost: Din 171.874-10. 
Vrednost pritikline: Din 4.780-—. 
Najmanjši ponudek: Din 114.582-74. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slovenjgradec, 
dne 10. februarja 1932. 

E 560/31—11 ' 609 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. marca 1932. dopoldne ob pol 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 1 dražba nepremičnin zemljiška 
knjiga a) Čačjavas, vi. št. 108, b) Cačja-
vas, л-l. št. 236. 
• Cenilna vrednost: ad a) 114.460 Din 
50 p, ad b) 2.518 Din. 

Vrednost pritikline: 3051 Din. 
Najmanjši ponudek: 80.020 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
'lonein naroku pred začetkom dražbe. 
Mcer bi se ne -nngle več uveljavljati 
g'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
iražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski lega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 3. februarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Popravek. 

Pri vpisu tvrdke Gradbene družbe I. 
Slavec & Comp, v Kranju, objavljenem 
pod tek. št. 132 v prilogi »Službenega 
lista« št. 11 z dne 10. februarja 1932., 
je pomotoma izostalo: Dan vpisa: 22. de
cembra 1931. 

Upravništvo 
»Službenega lista«. 

V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

188. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. februarja 1932. 
Besedilo: Splošno lesostrugarstvo H. 

Pečjak & drug družba z o. %. 
Obratni predmet: Izdelava vseh vrst 

izdelkov lesostrugarske stroke in galan
terija vobče. 

, Družbena pogodba z dne 21. januarja 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. : 

Višina cenovne glavnice: 20.000 di
na pjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 
,20000 Din. 

Poslovodje: Pečjak Ignac, posestnik v 
Ljubljani, Zalokarjeva ulica št. 13, Ja-
notka A1o;žij, strugar v Ljubljani, Zalo--
kar jeva ulica št. 13. 

Za nimestovanje upravičen: Družbo 
zastopata in njeno tvrdiko podpisujeta 
posWodji oba skupno kolektivno na ta 
•način, da pod pipano, natisnjeno ali s 
š^mpiljko odtisnjeno besedilo tvrdke 
pristavita lastnoročno svoja podpisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 23. јапиатја 1932. 
Firm. 83/32 - Rg. C V 49/1. 

* 
J89. Sedež: Ljubljana. 

Dan vnisa: 3. februarja 1932. 
Resedilo: Pavel Eošenina družba z 

omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Nakup in prodaja 

žive in zaklane živine in mesa vsake 
vrste, torej tudi divjačine. Izdelovanje 
in prodaja mesnih izdelkov, obratova
nje mesarije. 

Družbena pogodba z dne 26. januar
ja. 1932. Družba je ustanovljena za .ne
določen čas. 

Visokost osnovne glavnice: 11.000-— 
dinarjev. Na to vplačani zneski v goto
vini: 11.000-— Din. 

Poslovodje: Košenina Pavel, trgovec 
v Ljubljani, Kolodvorska ul. 6. 

Družba ima enega poslovodjo. 
Za namestovanje upravičen: Družbo 

zastopa poslovodja samostojno in pod
pisuje tvrdko družbe tako, da pod be
sedilo tvrdke, ki je lahko od kogarkoli 
pisano, natisnjeno, s štampiljko odtis
njeno ali s strojem natisnjeno, pristavi 
svoj lastnoročni podpisani znak. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 3. februarja 1932. 
Firm. 111/32,— Rg C V 48/1. 

* 
190. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 25. januarja 1932. 
Besedilo: Knjigarna Glasbene Matice, 

Ljubljana, Kongresni trg št. 9. 
Obratni predmet: Trgovina z muzika-

lijami. 
• Imetnik: Glasbena Matica v Ljubljani. 

Zastopniki imetnice tvrdke so: dr. 
Ravnihar Vladimir, odvetnik v Ljubljani, 
dr. Zirovnik Janko, odvetnik v Ljubljani, 
Gruden Mirko, bančni ravnatelj v Ljub
ljani, Juvanec Ferdinand, šolski ravna
telj v pokoju, v Ljublajni, Lovše Anton, 
profesor v Ljubljani. 

Po dva prednavedenih kolektivno pod
pisujeta za tvrdko na ta način, da se 
pod s štampiljko odtisnjeno besedilo 
tvrdke lastnoročno podpišeta. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 23. ј а п и а ф 1932. 
Firm 33/32 — Reg. A VII 89/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i fi r m i : 
191. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 3. februarja 1932. 
Besedilo: Javno skladišče nas], druž

ba z o. z. v Celju. 
1. Sprememba družbene pogodbe z 

dne 21. septembra 1929. v čl. XII., 
XVIII. do XX. 

2. Podpis družbine tvrdke se vrši ta
ko, da pristavlja poslovodja k tiskane
mu,, s štampiljko natisnjenemu ali po 
komurkoli pisanemu besedilu tvrdke 
svoje ime. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 3. februarja 1932. 
Firm. 23/32 — Rg C II 36/6. 

I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
192. Sedež: Ljubljana: 

Dan izbrisa: 3. februarja 1982. 
Besedilo: Pavel Košenina. 
Zbog opustitve. 

Dei. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 3. februarja 1932. 

Firm. 110 - Rg. A IV 113/2. 
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Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l a se j e n a s t o p n a z a d r u g a : 
15*3. bedež: Črnomelj. 

Dan vpisa: 6. leoruarja 1932. 
•Besedilo: Vinarska in sadjarska za

druga v Crnomiju, r. z. z o. z. 
Ourat in preowiet: 
Namen zauruge je pospeševati gospo

darsko ш nravno povzdigo svojin članov, 
zato: 

1. prodaja grozdje, sadje, vino in dru
ge izuelke svojin cianov, oziroma posre
duje te posle svojim članom; 

& preskrbuje svojim članom vinarske 
in sadjarske stroje in orodje, umetna 
gnojila in druge potrebščine, oziroma 
posreduje te posle za svoj© člane; 

3. preaeluje grozdje in sadje svojih 
članov v vino in druge izdelke; 

4. vzdržuje svoj vinotoč na drobno in 
debelo, odnosno poskuševalne kleti, to 
radi lažjega vnovčevanja pridelkov svo
jih Članov; . 

5. v dosego teh namenov oskrbi po
trebne stavbe in tehnične naprave ter 
pridobi koncesije. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 24. 
januarja 1931S. 

Opravilni delež znaša 100 Din in se 
mora plačati pri vstopu. 

Vsaii zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa s petkratnim zne
skom istega. 

Oznaniia se izvršujejo z nafoitjem ozna
nila v zadružnih prostorih in z oklicem 
pred župnimi cerkvami v Črnomlju in 
v Semiču. 

Načelstvo obstoji iz 6 do 10 zadružni
kov, člani načelstva so: 

Müller Karol, posestnik in trgovec v 
Crnomiju 4, 

Skala Martin iz Mladice 4, 
Kočevar Janez iz Vavpče vasi 37, 
Konda Anton iz Sodinje vasi 15, 
Lozar Jože iz Kožanca 9, 
Štukelj Štefan iz Ručetne vasi 9 in 
Grahek Anton iz Otovca 7. 
Pravico zastopati zadrugo ima načel

stvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpi

sujejo: skupno po dva člana načelstva 
JU po en član načelstva in en poobla
ščeni nameščenec. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 6. februarja 1932. 
-Firm. 7/32 — Zadr. IV 50/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 

1»4. Sedež: Dobrepolje. 
Dan vpisa: 6 februarja 1932. 
Besedilo: Posojilnica v Dobrepoljah, 

*• z. z n. z. 
„ labrisala sta se načelstvena člana 
«trnad Jože in Zevnik Jože, vpisala pa 
Novoizvoljena člana načelstva Grm Pavel 
l£ Zagorice št. 34 in Mohar Anton iz 
L e e t e št. 47. 
°krožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 6. februarja 1932. 
Firm. 3/32 — Zadr. I 19/32. 

Konkurzni razglasi 
S 3/32—2 678 
195. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Her-

leca Emerika, pletilca v Čirčičah št. 46 
pri Kranju. 

Konkurzni sodnik: Gregore Jurij, sta
rešina okrajnega sodišča v Kranju. 

Upravnik mase: Dr. Jane Igo, odvet
nik v Kranju. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Kranju dne 20. februarja 1932. 
ob 10. uri. 

Oglasitveni rok do 20. marca 1932. na 
sodišče v Kranju. Ugotovitveni narok pri 
okrajnem sodišču v Kranju dne 24. mar
ca 1932. ob 10. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. februarja 1932. __ 

S 18/31—52 679 
196. 

Potrditev poravnave. 
Med prezadolženceni Schara Arnol-

dom, trgovcem v Razvanju štev. 12, in 
n„egovimi upniki pri poravnalnem na
roku dne 10. februarja 1932. sklenjena 
prisilna poravnava se potrdi. 

Pò tej poravnavi plača dolžnik upni
kom III. razreda 25% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 4 tromesečnih ena
kih in zaporednih obrokih, od katerih 
zapade prvi obrok v plačilo 3 mesece po 
odpravi konkurza. 

K poravnavi je pristopil kot porok in 
plačnik Schara Emil, posestnik in go
stilničar v Zavodni pri Celju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 11. februarja 1932. 

* 
620 S 5/31-34 

197. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Zdolšek Ivan, trgovec 

v Gaberju št. 45 pri Celju. 
JK'onkurz, ki je bil razglašen s skle

pom S 5/31—2 '0 imovini prezatiolženca, 
se odpravi, ker je razdeljena vsa masa 
po § 151. k. z. 
Okrožno kot koaikurzno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 10. februarja 1Ö32. 

Sa 20/31—76 639 
198. 

Sklep. 
Poravnalna stvar Menarta Jakoba, tr

govca v Domžalah. Prisilna poravnava 
izven konkurza, sklenjena na poravnal
nem naroku dne 23. januarja 1932. med 
dolžnikom in njegovimi upniki, tè vse
bine, da plača dolžnik svojim upnikom 
50 % kvoto njihovih terjatev v 8 dvo
mesečnih obrokih po 6'25 %, katerih 
prvi zapade dne 10. maja 1932. v pla
čilo, vsak prihodnji pa 2 meseca: kasne
je, in to s poroštvom dolžnikove sopro
ge Menart Ivanke, trgovke v Domžalah, 
se odobri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 4. februarja 1932. ' 

Stran 8S. 

Sa 32/31-93 678 
1»9. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje Soštarič Ivana, 

trgovca v MariDoru, registrovanega pod 
iirmo 1. N. Soštarič v Mariboru, je kon
čano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 11. februarja 1932. 

* 
äa 46/31—5. 611 
-dit). 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika Per
nata Antona v Leskovcu št. 14 pri Siov. 
districi, je ustavljeno (§ Ò6/2 por. zak.) 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. 111., 

dne 6. februarja 19a2. 

Sa 20/31-
201. 

42 
* 

625 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 20/31—2, s katerim je bila 
od podpisanega sodišča poirjena porav
nava dolžnika Ameršeka Josipa, trgov-

'ca v Trbovljah št. 1, je pravomoćan. 
Poravnalno postopanje se izrejia za 

končano. 
Okrožno kot poravnamo sodišče v Celju, 

odd. I., dne 10. februarja 1932. 

*£ 
Sa 5/32-3 623 
202. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

premoženju Senice Marije, trg. z meša
nim blagom in deželnimi pridelki in 
posestnice v Šmarju pri Sevnici. 

Poravnalni sodnik: kočnik Rudolf, 
starešina,- okrajnega sodišča v Sevnici. 

Poravnalni upravitelj: dr. Klemenčič 
Alojzij, odvetnik v Sevnici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Sevnici dne 30. mar
ca 1932. ob 10. uri. 

Prijavni rok do : 26. marca 1932. 
Poravnalna kvota: 50 %. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 10. februarja 1932. 

* 
Sa 33/31—44 ' 624 
203. 

Potrditev poravnave. 
•Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil 

poravnalni dolžnik Kraupner Rihard, 
medicar in svečar v Celju, s svojimi up
niki pri naroku dne 8. II. 1932 in ki 
določa, da je prvenstvene terjatve in 
zahtevke, v katere ne poseza poravnava, ' 
prvenstveno plačati v celoti, ostali up
niki da prejmejo 40 % kvoto, plačljivo 
v enem letu po pravomoćnosti poravna
ve v 4 enakih, tromesečnih obrokih po-
čenši najtesneje 1. aprila 1932., da k 
tej poravnavi pristopi kot porokinja in 
plačnica Kraupner Frančiška, posestni-
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ca v Celju, Glavni trg št. 6, s pravico 
takojšnje izvršbe po zapadlosti terjatev. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

. odd. L, dne 10. februarja 1932. 

Sa 3/32—1. 654 
204. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Lužarja Andreja, posestnika in 
trgovca v Podzemlju št. 10. 

Poravnalni sodnik: dr. Sirko Ivan, 
starešina okrajnega sodišča v Metliki. 

Poravnalni upravitelj: Pretnar S,lav-
ko, advokat v Metliki. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Metliki 
d n e 22. m a r c a 1932. ob d e v e t i h . 

Terjatve je oglasiti pri okrajnem so
dišču v Metliki do dne 17. marca 1932. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. II., 

dne 9. februarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblaste v 

No. 1167/1. 

Razglas 
655 

Č r e š n i k u L u k i , roj. 14. oktobra 
1903. v Zagradi, pristojnemu v občino 
Trbonje, sedaj hlapcu v Farnivasi 108, 
obč. PreValje, je s sodbo okrajnega so
dišča na Prevaljah z dne 28. januarja 
1932. v smislu § 55. k. z. prepovedano 
pohajanje v gostilne za dobo 1 (enega) 
leta po prestani zaporni kazni. Prepo
ved stopi v veljavo 14. marca 1932. ob 
20. uri in traja do 14. marca 1933. ob 
20. uri. 

To se objavlja po § 54. uredbe o izvr
ševanju očuvalnih odredb, »Službene 
novine« z dne 23. januarja 1930. štev. 
17/VI U. 1. št. 125/28—1930. 

Kdor Črešniku Luki v prepovedani 
dobi postreže z alkoholno pijačo, se 
kaznuje no § 68. k. z. z zaporom do 6 
mesecev in v denarju do 5000-— Din. 

Sresko načelstvo v Prevaljah, 
dne 9. februarja 1932. 

Štev. 611/79—1932. 575—3—3 

* 
574—3—3 Štev. 611/79—1932. 

Razglas. 
Z razglasom od 19. januarja 1932 

štev. 611/79—1932, razpisana I. pismena 
ponudbena licitacija za izvršitev tlako
vanja mestnih ulic v Mariboru se pre
loži od 26. februarja 1932 na dan 22. 
marca 1932 z enakimi pogoji, kakor so 
bili razglašeni v >Službenem listu kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine« štev. 7 z dne 27. januarja 1932 in 
sledečih številkah, oziroma v razglasu 
v >Službenih novinah« br. 21 od 29. ja
nuarja 1932 in sledečih številkah. 

Mestno načel s t vo mariborsko. 
Maribor, dne 5. februarja 1932. 

Mestni načelnik: dr. Lipoid e. r. 

Razglas. 
Z razglasom od 19. januarja 1932 

štev. 611/79—1932, razpisana I. pismena 
ponudbena licitacija za dobavo granit
nega materijala za tlakovanje mestnih 
ulic v Mariboru se preloži od 25. febru
arja 1932 na dan 21. marca 1932 z ena
kimi pogoji, kakor so bili razglašeni 
v »Službenem listu kraljevske banske 
uprave Dravske banovine« št. 7 z dne 
27. januarja 1932 in sledečih številkah, 
oziroma v razglasu v »Službenih novi
nah« br. 21 od 29. januarja 1932 in sle
dečih številkah^ _^ 

Mestno načelstvo mariborsko. 
Maribor, dne 5. februarja 1932. 

Mestni načelnik: dr. Lipoid s. r. 

~ " " * 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. „...еиз 

Stanje"8. ' februarja 1932. 

aktiva. 
Metalna 
podloga . 2. 

Devize, ki ni
so v podlogi 

Kovani no
vec v niklu 

'>emoneti/.i 
rano srebro 

Posojila . . 2. 
Vrednostni 

papirji . . 
Prejšnji pred
ujmi državi 1. 

Začasni pred-
ajmi eri. drž. 
hlaeaini . 

Vrednosti re-
zervn. fonda 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 

Nepremični
ne . . . . 

Razna aktiva 

Dinnrjpv 

,020.441.484-31 (-28.432.39V16) 

83,62ii.893-83 (-4- 731.693-06) 

40.3Ó1.640-- ( + 269.786-50) 

33,907.917-55 
217,246.978-47 (-j- 1.330.133-39) 

27,420.000-— 

800,30.'..90308 ( + 150.228-23) 

431.000.000-- H- 51,000.000*-) 

79,191.321-90 

2,900.312-23 

M6.2-?3.013-30(4- 3?1.422-51) 
31 977.108-05 ( + 2,290.122-33) 

,914,637.573-22 

Pasiva. 
. 180,000.000-• 

83,807 586-70 f-f 939 
4,281.844-36 (-j- 8 

775*-) 
556-25) 

i.930- ) 

Kapital . . 
Kezei vni 
fond . . . . 

Ustali fondi 
Novčanice v 

obtoku . .-4.990,241.890-—(+ 45,414. 
Obreze na 

pokaz . . 604,640.536-19 ( - 94,231.635'96) 
Obveze г ro

kom . . . 979.897.946-49 ( + 72 253-
Razna pasiva 71,767.769 48 ( + 3,275. 

6.914,637.573-22 
Obtok in ob-

ve/.e . . . 5.594 882.42619 
Celotno krnje . . . 36il°/„ 
Kritje v /.latn . . . ЗГ44"/„ 

Obrestna mera: 
po eskomptu 
po lombardu 

1825-89) 
..539-68) 

7W% 
9% 

Razne objave 

Vabilo na občni zbor 
670 

»Posojilnice v Trbovljah« r. z. z n. z., 
ki se bo vršil v nedeljo, dne 13. marca 

1932. ob 16. uri 

s s l e d e č i m d n e v n i m r e d o m : 

1. Zapisnik o zadnjem občnem zboru. 
2. Poročila načelstva. 
3. Poročilo nadzorstva. 
4. Odobritev računov za leto 1931. 

, 5. Slučajnosti. 

Kuhar Anton, Josip Goropevšck, 
tajnik. načelnik. 

' * 
671 3—1 

Poziv upnikom. 
xDepa« parna pekarna v Ljubljani, 

reg. zadr. z o. z. v likvidaciji, pozivlje 
vse upnike, da ji do 30. marca t. 1. pri
javijo- svoje terjatve-

Likvidatorji. 
* 

672 

Na prodaj 
je iz proste roke trg. zaloga vsakovrstne 
železninc v konk. masi J. Pfeifer, Kranj. 
Proda se en bloc ali po partijah. Po
nudbe na upravnika mase dr. Ženka 
Franca, odvetnika v Kranju, do 29. fe
bruarja 1932. 

* 
642 

Objava. 
Izgubil sem potniško legitimacijo, iz

dano od zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani dne 30. januar
ja 1932. na ime: Zaje Anton, rodom iz 
Višnje gore. Proglašam jo za neve
ljavno. 

Zaje Anton s. r. 
* 

680 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo o-višjem tečaj

nem izpitu II. drž. realne gimnazije v 
Ljubljani za 1. 1925./26., glaseče se na 
ime Henrik bar. Lazarini. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Henrik bar. Lazarini, 

cand. agronom. 

* 

Objava. 
613—3—2 

R o b n i k Henrik, podpreglednik fi
nančne kontrole v LibeMčah, sem na 
nepojasnjen način izgubil legitimacij1? 
za nošenje orožja, izdaiu} od sreske 
uprave finančne kontrole v Mariboru 
pod štev. 2460 od 3. aprila 1927. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Robnik Henrik s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani 



Štev. 14. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVU» 
Priloga k 14. kosu letnika III. z dne 20. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

II- No. 1838/2 731 

Uradni razpust društva. 
Prostovoljno gasilno društvo v Peča-

rovcih, srez Murska Sobota, je razpušče-
no'po 6L 7. zakona o zaščiti javne var
nosti in reda v državi. 

Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani, 

dne 12. februarja 1932. 
Za bana, pomočnik 
dr. Pirkmajer s. r. 

* 
V. No. 245/30. 627—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev pralnice v bolnici za 
duševne bolezni v Novem Celju 
I« javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 8. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stroš
kov dobivajo med uradnimi urami pri 
tehničnem oddelku kraljevske banske 
uprave v Ljubljani, soba št. 28. 

P<;n:dbe naj se glase v obliki popusta 
v n Uiotkih (tudi z besedami) na vsote 
odo!.renega proračuna, ki znaša skupaj 
D in 355.874-55 (tri sto petdeset pet tisoč 
osem sto sedemdeset štiri dinarjev 
55/100). 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
oah< im na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dme 8. februarja 1932. 

* 

fri. No. 5636/1 730 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
^ v imenik zdravniške zbornice za 
dravsko banovino so bili vpisani: 

Рт. Režun-Pirc Vilma, zobozdravniška 
«sistentka v Trbovljah; dr. Globočnik 
«tana, zdravnica-volonterka v Ljublja
na dr. Klepec Blaženka, zdravnica-vo-
«mterka v Ljubljani; dr. Pire Savo, 
*obozdravnik v Ljubljani; dr. Repič 
^гапс, zdravnik-volonter bolnice v Ma
riboru; dr. Ivane Valentin, zdravnik-
volonter v bolnici Krško ob Savi. 

Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani, 

dne 13. februarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A 122/31-15 645 3-2 

Oklic s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Kraner Julijana, poljedelska delavka 
v Haslachu, okraj Leibnitz, Avstrija, 
pristojna v Partinje, je umrla dne 6. ja
nuarja 1931. in ni zapustila nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gosp. Korošec Petra, posestnika in 

župana v Partinju postavlja sodišče za 
skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino za s'è, 
mora to v e n e m l e t u od danes na
prej javiti sodišču in izkazati svojo de-
dinsko pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapušči
na, y kolikor so zahteve izkazane, izro
čila, v kolikor se pa to ni zgodilo, se 
bo državi v prid zasegla. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor. 
odd. L, dne 11. februarja 1932. 

* 

Preds. 67/32 3278—13/7—2. 707 

Razglas 
Deželno sodišče v Ljubljani pozivlje 

vse one, ki imajo na kavciji dne 20. av-
' gusta 1931. umrlega notarja Hudover-

nika Aleksandra iz Ljubljane, obstoječi 
iz pri posestvu umrlega in soposestnice 
Zore Janežič, roj. Hudovernik, vi. štev. 
247 kat. občine Kapucinsko predmestje, 
vknjižene kavcije v znesku 10.000 kron 
— zakonito zastavno pravico (§ 17. odst. 
1- št. 1. in 2.) ali vobče pravico do po
ravnave iz kavcije, da naj v roku 2 me
secev prijavijo svoje zahtevke, ker bo 
po preteku teea roka sodišče neglede 
na njih zahtevke izreklo, da je zavaro
vana imovina prenehala služiti za kav
cijo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 15. februarja 1932. 

* 
Kps 38/32-15 729 

Razglas 
Bokanu Mihaelu, 26 let staremu mi

zarskemu mojstru v Murski Soboti, Ma
la Kaniža štev. 26, se v smislu § 55. 
kaz. zak. za dobo 1Уз leta prepove za-
1 tajanje v krčmo. 

V smislu § 55. uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb in § 238. kaz. zakona 
se kaznuje vsakdo, ki ve za to prepo
ved, pa imenovanemu vendarle po
streže z opojno pijačo. 

Ta odredba stopi v veljavo z dana
šnjim dnem. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti. 
odd. III., 

dne 16, februarja 1632, 

Cw Ha 84/32—2. 716 

Oklic. 
Hoicman Elizabeti, posestnici v Mur

ski Soboti, je vročiti v menični, stvari 
Prekmurske banke d. d. v Murski So
boti, ki jo zastopa dr. Somen Ljudevit, 
odvetnik v Murski Soboti .proti Meolicu 
Josipu, bivšemu kavarnarju v Murski 
Soboti in Horcman4Elizabeti, posestnici 
V Murski Soboti, men. plačilni nalog 
opr. štev. Cw Ha 84/32, s katerim se 
nalaga plačilo Din 10.400-— s 6% obrest
mi od 5. decembra 1931. dalje, 92 Din 
protestnih stroškov, Din 10-67 notifika-
cijskih stroškov, Ve provizije v znesku 
Din 17-33 ter na Din 951-70 določenih 
pravdnih stroškov meničnega plačilne
ga naloga in nadaljnjih stroškov v zne
sku 413 Din. 

Ker je bivališče Elizabete Holcnian, 
posestnice v Murski Soboti, neznano, se 
postavlja za skrbnika Hoicman Štefan, 
trgovec v Murski Soboti na Lendavski 
cesti, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in stroške, dokler se ne oglasi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Па, 

dne 15. februarja 1932. 

C 11/32-1. 708 

Oklic. 
Orehek Frančiška, posestnlca Lačni-

vrh št. 4, p. Dob, je vložila zoper Oreh-
ka Filipa, bivšega posestnika v Dobu, 
sedaj nekje v Argentini, tožbo radi 
5482-80 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 2. marca 1932. ob 10. uri pri tem 
sodišču v sobi št. 1. 

Ker je bivališče Orehek Filipa ne
znano, se mu postavlja za skrbnika De
tela Ivo, posestnik in župan v Dobu. 

Okrajno sodišče na Brdu. 
'«. dne 16. februarja 1932. 

Cg la 9/32—5. 
* 

Oklic. 
696 

Tožeča stranka: zapuščina Germuîh 
Franca st. po Germuth Francu ml. v 
Breznem ob Dravi je vložila proti tože
ni straki Germuth Vilimu, trgovina / 
lesom v Petrinjah in tov., radi 12.982-23 
dinarjev s prip. k opr. št. Cg la 9/32 
tožbo. 

Prvi narok za ustno razpravo se jo 
določil na 3. marca 1932. ob pol 9. uri 
pred tem sodiščem v izbi št. 80, laz-
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano зе postavlja g. dr. Franjo F;ir-
каз, odvetnik v Mariboru, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. la, 
dne 12. februarja 1932. 



Stran 86. Štev. 14. 

Ne I 512/32-3 722 

Amortizacija. 
Na predlog Stareta Janeza in Marije, 

vžitkarjev v Nomen ju št. 11, se uvede 
amortizacijsko postopanje glede vložne 
knjižice Hranilnice in posojilnice v Boh. 
Bistrici š t 3053, glaseče ee na ime Sta
re Marija, v vrednosti 2800 Din. 

Imenitnik te knjižice se pozivlje, da v 
teku 6 mesecev od dneva razglasa tega 
oklica uveljavi svoje pravice, sicer se bo 
po preteku tega roka izreklo, da hra
nilna knjižica nima več moči. 

Okrajno sodišče v Radovljici, odd. I., ' 
dne 18. februarja 1032 

E 489/31—17 728 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi š t 24 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Težka voda, vL št. 68, 236; 
Cerovec, vL š t 436; Zajčji vrh, vi. 8t 376. 

Ceniihia vrednost: 58.714 Din 76 p. 
Vrednost pritikline: 2760 Din (Ee 

všteta v cenimi vrednosti). 
Najmanjši ponudek: 39.143 Din 16 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 13. februarja 1932. 

* 
E 533/31—9. 709 

Dražbeni oklic. 
D n e 7. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zagorica, vi. št. 181. 

Cenilna vrednost: 5000— Din. 
Najmanjši ponudek: Din 3333-34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 15. februarja 1932. 

* 

E 1031/31—7. 715 

Dražbeni oklic. 
D n e 14. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Prečna, vi. š t 1113. 

Cenilna vrednost: Din 27.693-80. 
Najmanjši ponudek: Din 18.200-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
henem naroku pred začetkom dražbe, 
sicac bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 13. februarja 1932. 

* 
E 466/31—6. 697 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Talčjivrh, vi. št. 118, 
283, 383 in 503. 

Cenilna vrednost: 14.029 Din 95 p. 
Najmanjši ponudek: 9353 Din 30 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. II., 
dne 10. februarja 1932. 

E 609/31-6. 710 

Dražbeni oklic. 
D n e 18. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob po l e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dolsko, vi. št. 3. 

Cenilna vrednost: Din 144.108-65. 
Vrednost pritikline: Din 1200-—. 
Najmanjši ponudek: Din 97-500-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 20. januarja 1932. 

«j; 
E 644/31—7. 688 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18 dražba nepremičnin
skih deležev do njiv, travnikov, gozdov: 
zemljiška knjiga Prosenjakovci */,, vi. 
štev. 54, 178, »/„nih vi. št. 161, 163, »/24 

vi. štev. 162, % vi. štev. 227, »/„ vi. št. 
303, V, vi. štev. 441, Ук vi. št. 242, 365, 
% vi. štev. 285, V« vi. štev. 297. 

Cenilna vrednost: 34.304 Din 62 p. 
Najmanjši ponudek: 22.869 Din 74 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne L februarja 1932. 

E 255/31—9. "Ol 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 18 dražba nepremičnin
skih deležev do hiše, njiv, travnikov itd. 
»emljiška knjiga Košurovci 1/ } 0 vložne 
št 53, K vi. št. 22 in 27; zemljiška knjiga 
Dolina Vi vi. št. 70; zemljiška knjiga 
Kukeč Vu vi. št. 44. 

Skupna cenilna vrednost: 20.963 Din 
42 p. 

Skupni najmanjši ponudek: 14.015 di
narjev. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 2. februarja 1932. 

E 454/31-6. 
* 

607 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. marca 1932. ob 11. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba 
nepremičnin zemlj. knjiga Črnomelj, vL 
št. 320. 

Cenilna vrednost: 5-841 Din 50 para. 
Najmanjši ponudek: 3894 Din 50 para. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati, 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. IL, 
dne 25. januarja 1932. 

E 371/31—5 P08 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. marca 1932. ob 9. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba 
nepremičnin zemljiška knjiga Preloka. 
vi. št. 53, 154, 518, 374, 605. 

Cenilna vrednost: 25.934 Din 40 para. 
Najmanjši ponudek: 17.290 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja n* 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odđ. I I , 
dne 25. januarja 1932. 

E 567/31—8. 
* 

689 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. m a r e a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem eo-
dJača x aobk iL 16 dražbu neoretndČDiss 
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hiše, gumma in hlev, dvor, zemljiška 
kn.jiRa Fokovci, vi. št. 390. 

Cenilna vrednost: 25.784 Din. 
Najmanjši ponudek: 17.189 Din 32 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je 'ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče y Murski Soboti, 
dne 2. februarja 1932. 

E 685/31-8. 
* 

714 

Dražbeni oklic. 
D n e 23. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

°b d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 23 in 62. 

Cenilna vrednost: Din 44.799-25. 
Najmanjši ponudek: Din 29866-—. 

, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
°enem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
"i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
«odišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. II., 
dne 13. februarja 1932. 

4" 
E IV 3310/31. 724 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

°b d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 27. dražba nepremičnin: 
^mljiška knjiga Pobrežje, vi. št. 630. 

Cenilna vrednost: Din 5142-80. 
Najmanjši ponudék: Din 3428-50. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
e n o m naroku pred začetkom dražbe, 
sicer, bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
4 je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°«llc, Ui je nabit na uradni deski ter i 
socH3č:;. • . 

Okrajno sodišče т Mariboru, 
dme 11. februarja 1932. 

# 
E 1093/31 727 

Dražbeni ©Islic. 
Dtne 23. m a r c i 19-3 2. dopoldne 

! j j L d © v e t i h bo pri podpisanem so-
v scu v sobi š t Б dražba nepremičnin: 
^ I j i ž k a knjiga k. o. Podvrh, vL št. 37. 

senilna vrednost: 40.05T75 Din. 
prednost pritikline 280-— Din. 
«ajmanjši ponudek: 26.710*— Din., 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

^Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m , naroku pred začetkom dražbe, 
jj**f bi вв ne mogle več uveljaviti glede 
^ « n i c a i n e v Škodo zdražitelja, ki je 
, e v n e l У. dobrt veri, ' 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 16. februarja 1932. 

*£ 
E 1040/31. _ 726 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

o b ' d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Prekopa, vložna 
štev. 348. 

Cenilna vrednost: 25.636-— Din. 
Najmanjši ponudek: 19.230'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
tî'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 16. februarja 1932. 

E 495/31—7. 649 

Dražbeni oklic. 
D n e 23. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Erna, vi. št. 155. 

Cenilna vrednost: Din 3.199-85.' 
Vrednost pritikline: Din 160-—. 
Najmanjši ponudek: Din 2.239-90. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje' pri Jel., 
dne 29. januarja 1932. 

H* 
E IV 3200/31—5. 650 

Dražbeni oklic. 
D n e 25. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rošpoh, vi. št. 174. 

Cenilna vrednost: Din 146.002-60. 
Najmanjši ponudek: Din 97.335-06. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodig&e v Mariboru, 
dne 3. februarja 1932. 

E IV 3414/31-6. 896 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 

v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Pobrežje, vL št. 910. 

Cenilna vrednost: '60.605 Din. 
Vrednost pritikline: 35'— Din. 
Najmanjši ponudek: 40.427 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 9. februarja 1932. 

Hi 
E 1027/31-7. 651 

Dražbeni oklic. 
D n e 26. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob po l d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: hiša na delu pare. št. 475/1, drvar
nica, del pare. št. 475/1 va in travnik, 
zemljiška knjiga Šenčur, vi. *f. 765. 

Cenilna vrednost: Din 44.500-—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.633-34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbo, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kranj, 
dne 3. februarja 1932. 

E 622/31—6 610 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. marca 1932. ob 9. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 draž
ba nepremičnin zemljiška knjiga Belčji 
vrh, vi. št. 30, 247. 

Cenilna vrednost: 26.992 Din 09 para. 
Vrednost pritikline: 100 Din. 
Najmanjši ponudek: 18.000 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri druž
benem naroku pred začetom draži e. 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodiščo Črnomelj, odd. II., 
dne 26. januarja 1932. 

* 
E 492/31—6. • 7!p, 

Dražbeni oklic. 
D n e 30. m a r c a 1982: ob d v a n a j 

s t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Belčjivrh, vi. št. 43. 

Cenilna vrednost Din 13.055-08. 
Vrednost pritikline: Din 20—. 
Najmanjši ponudek: Din 8.703-40. 

_ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
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sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. II., 
dne 12. februarja 1932. 

* 
E 10/32—7. 669 

Dražbeni oklic 
D n e 2. m a j a 1932. d o p o l d n e ob 

pol d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kamnik, vi. št. 417. 

Cenilna vrednost: Din 93.050—. 
Vrednost pritikline: Din 310—. 
Najmanjši ponudek: Din 46.525—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 11. februarja 1932. 

* 
E 620/31—7. «52 

Dražbeni oklic. 
D n e 31. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Kraljevci, vi. št., 
210. 

Cenilna vrednost: Din 20.026-25-
Najmanjši ponudek: Din 13.351-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
rjlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
dne 11. februarja 1932. 

* 
E IX 3896/30—85. 677 

Dražbeni oklic. 
D ii e 11. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob -les e ti h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga a) k. o. Sv. Lovrenc na 
Poh., vi. št. 243, b) k. o. Sv. Lovrenc na 
Pob., vi. št. 9, c) k. л Recenjak, vi. 
št. 1.0. 

Cenilna vrednost: a) Din 264.636-40, 
b) Lin 399.366-—, c) Din 15Ü.707—. 

V-ednost pritikline: a) Din 5.315-—, 
b) Din 23.390—. c) Din 2.515—. 

Najmanjši ponudek: Din 525.666-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je. ravnal s dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 8. februarja 1932. 

•j» 
E 214/31—6. 653 

Dražbeni oklic. 
D n e 16. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi štev. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Retje, vi. št. 219. 

Cenilna vrednost: Din 5250-—. 
Najmanjši ponudek: Din 2625-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, odd. IL, 
dne 10. februarja 1932. 

H* 
E 465/31—6. 699 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Talčjivrh, vi. št. 94, 
in 417. I 

Cenilna vrednost: 6348 Din 15 p. 
Vrednost pritikline- 580 Din. 
Najmanjši ponudek: 4232 Din 10 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnail v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. IL, 
dne 10. februarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisale so se izpremembe in 

dodatk i pr i nas topnih f i rmah: 
205. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 10. februarja 1932. 
Besedilo: Jugoslovanske Steyr-tovar-

ne, družba z o. z. 
Vpišeta se kot poslovodji dr. Pfeffer 

kari in Ryznar Rihard, oba direktorja 
Steyr-Werke A. G. Wien. 

Izbriše se Andlingenu Josipu pode
ljena prokura. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 10. februarja 1932. 
Firm. 140, 145 — Rg C III 256/7, 8. 

* 
206. Sedež: Maribor. 

Dam vpisa: 4. februarja 1932. 
Besedilo: »Jugu« družba z o. z. 
Družba sloni odslej na družabni po

gubi z dne 20. aprila 1929.! poslov. 

štev. 2577, spremenjeni z odstopno po
godbi z dne 20. aprila 1929., poslov, 
štev. 4836. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 4. februarja 1932. 
Firm. 69/32 — Rg. CII 40/6. 

* 
207. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 11. februarja 1932. 
Besedilo: >Jugominok, družba z o. z. 
Družba sloni odslej na družabni po

godbi z dne 16. januarja 1931., spreme
njeni z notarskim pismom z dne 23. ja
nuarja 1932. in odstopni pogodbi z dne 
17. novembra 1931. 

Družbo zastopa poslovodja ter podpi
suje za družbo na ta način, da postavi 
svoj podpis pod pisano, natisnjeno ali 
odtisnjeno besedilo tvrdke. 

Izbriše se poslovodja Pretner Ivan. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 11. februarja 1932. 

Firm 67/32 — Rg C II 79/4. 

* 
208. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 11. februarja 1932. 
Besedilo: Ljudska tiskarna, delniška 

družba v Mariboru. 
Izbriše se dosedanji član upravnega 

sveta Kristan Anton, vpiše pa novoko-
optirani član upravnega sveta Stanko 
Jurij, tajnik Saveza železničarjev v 
Ljubljani. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 11. februarja 1932. 
Firm 107/32 — Rg B II 25/6. 

* 
209. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: i l . februarja 1932. 
Besedilo: Franc Grobclšck, Maribor, 

poljedelsko industrijsko podjetje. 
Obratni predmet: Trgovina z deželni

mi pridelki in z moko. 
Izbriše se dosedanji imetnik Franc 

Grobelšek zbog smrti, vpiše pa sedanji 
imetnik Franc Grobelšek jun., trgovec 
v Mariboru, Aleksandrova cesta 77. 

Besedilo firme odslej: Franc Grobel
šek, trgovina z mešanim blagom in me
njalnica žita. 

Obratni predmet: trgovina z mešanim 
blagom, z deželnimi pridelki in moko. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 11. februarja 1932. 
Firm 105/32 — Rg A I 283/4. 

* 
210. Sedež: Rogatec 

Dan vpiea: 10. februarja 1932. 
Besedilo: I. Rogaška elektrarna, dra

žba z omejeno zavezo. 
Predmet podjetja: proizvajanje in od

daja električne luči in sile. 
Osnovna glavnica ee je zvišala od 

37.500 Din za 115-782 Din na 153.282 
dinarjev. 

Izbrisala ste se poslovodji Sporn Jožef 
in Poš Leopold, vpisala pa kot poslo
vodji družbe Hollman Jožef, šumarski 

i 
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mojster in graščinski ravnatelj, in Preaz 
Alojz, trgovec, oba v Rogatcu. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I., 
dne 10. februarja 1932. 

(Firm. 29/32 — Rg C I 34/27) 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisale so se izpremembe in 

dodatki pr i nastopnih zadrugah: 
211. Sedež: Belacerkev. 

Dan vpisa: 13. februarja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Belicerkvi, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Omahen 

Ignacij, vpisal pa novi načelstveni član 
Rodič Janez, posestnik v Belicerkvi. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 13. februarja 1932-
(Firm. 6/32 — Zadr. III 35/6) 

* 
212. Sedež: Cven. 

Dan vpisa: 11. januarja 1932. 
Besedilo: Zadruga za elektrifikacijo 

Tasi Cven, Mota, Gor. in Spod. Krapje, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Po skjepu občnega zbora z dne 17. ja
nuarja 1932. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Mursa Josip, Roškar 
Andrej, Magdič Ferdo, Šumak Fric, Pre-
log Jožef in Babic Franc, vsi dosedanji 
Člani načelstva. 

Likvidacijska firma: Zadruga za elek
trifikacijo vasi Cven, Mota, Gor. in 
Spod. Krapje, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme; Likvidacijsko firmo 
podpisujeta skupno po dva likvidatorja. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 11. februarja 1932. 
Firm 76/32 - Zadr. IV 6/12. 

* 
213. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 11. februarja 1932. 
Besedilo: Mariborski kreditni zavod, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, 
v Mariboru. 
. Izbriše se dosedanji član načelstva 

načelnik Bernhard Gustav, vpiše pa 
novoizvoljeni član načelstva inž. Kiff-
man Rudolf, mestni stavbenik v Mari
boru, kot načelnik zadruge. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 11. februarja 1932. 
Firm 83/32 — Zadr. I 2/106. 

* 
, 214. Sedež: Ribnica. 

Dan vpisa: 13. februarja 1932. 
Besedilo: Kmetska gospodarska za

druga v Ribnici z okolico, r. z. z o. z. 
Izbris»] se je član načelstva Jorae An-

*°n, vpisal pa novi načelstvend član Am-
brožič Janez, posestnik v Sušji št. 19. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, o d i II., 

dne 18. februarja 1932. 
(Firm. 12/32 — Zadr. IV/34/2) 

215. Sedež: Stoperce. 
Dan vpisa: 11. februarja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Stopercah, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Feriez Vincenc, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Lampret Mihael,* posest
nik v Sveči. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 11. februarja 1932. 
Firm 1086/31 — Zadr. II 8/2'i. 

Konkurzni razglasi 
S 5/32—3. 686 
216. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Zi

dar Josipine, trgovke v Ljubljani, Gre
gorčičeva ul. 12. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v( Ljubljani. 

Upravnik mase: Ozimič Leo, ravna
telj društva industrijcev in veletrgov-
cev v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi
šču y Ljubljani, v sobi štev. 140 d n e 
25. f e b r u a r j a 1932. ob d e s e t i h . 

Oglasitveni rok do 16. marca 1932. 
na deželno sodišče. 

Ugotovitveni narok pri podpisanem 
sodišču dne 24. marca 1932. ob 11. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I l l , 

dne 16. februarja 1932. 

* 
685 S 4/32—2. 

217. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Schu

mi Alfreda, trg. v Ljubljani, Sv. Petra 
cesta štev. 4, registrovanega pod firmo 
>A. Schumi«. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Pire Maks, odv. 
v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem 
sodišču, soba št. 139, d n e 27. f e b r u 
ar ja 1932. ob d e s e t i h . 

Oglasitveni rok do 26. marca 1932. 
na deželno sodišče. 

Ugotovitveni narok pri deželnem so
dišču dne 2. aprila 1932. ob 10. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 16. februarja 1932. 

**i 
S 10/31-134 725 
218. 

Določitev 
ugotovitvenega пагока. 
Prezadolženca: Feldman Edvard, tr

govec, in Feldman Melita, graščakinja, 
na Puchensteimi pri Meži. 

Ugotovitveni narok se določi na dan 
15. marca 1932. ob devetih pri podpi
sanem sodišču, sòba štev. 4. 
Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, odd. L, 

dne 17, Jebruarja 1932, 

S 17/31—42. 700 
219. 

Posebni ugotovitveni narek. 
Prezadolženec: zapuščina Cvilak Mar

tina in Josipina Cvilak v Jarenini. 
Za preskušanje naknadno prijavlje

nih terjatev se odredi narok na j>9. fe
bruarja 1932. ob 9- uri pri podpisanem 
sodišču soba štev. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 13. februarja 1932. 

Sa 17/32—2. ' 701 
220. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Reich Ljudmile, trgovke v Ma
riboru, Aleksandrova cesta štev. 40. 

Poravnalni' sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Rapoc Jo
sip, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 d n e 
14. m a r c a 1932. ob e n a j s t i h . 

Rok za oglašitev do 8. marca 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 13. februarja 1932. 
•j» 

Sa 16/32—2. 704 
221. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnikov Novak Jakoba in Jo
sipine, trgovca in posestnika pri Sv. Lo
vrencu na Pohorju. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Irgolič 
Fran, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave dolž
nikov z njunimi upniki pri okrožnem 
sodišču v Mariboru, soba št. 84, d n e 
21. m a r c a 1932. ob d e v e t i h . 

Pri istem sodišču jo ogld?iti terjatve 
upnikov, tudi če teče o njih pravda do 
16. marca 1932., da jih ne zadenejo po
sledice, omenjene v § 41. zak. o prisilni 
poravnavi izven konkurza. 

Poravnalna ponudba: Upnikom, ki 
jim ne gre pravica do prvenstvenega 
poplačila, plačata dolžnika 40% kvoto 
njihovih terjatev v 12 mesečnih obro
kih, od katerih zapade prvi obrok v 
plačilo en mesec po sprejetju porav
nave. 

Pravni učinek uvedbe poravnalnega 
postopanja se začne dne 6. februarja 
1932. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. februarja 1932. 
3* 

Sa 5/32—2. 684 
222. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dol/nr.-ov Čepona Karola in 
Čepo:- Viktorije, trgovcev na Jesenicah. 

P.?v3vnalni sodnik dr. Bregar Stanko, 
starešina okr. sodišča v Kranjski gori. 

Poravnalni upravnik dr. Vovk Janko, 
odvetnik na Jesenicah. 
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Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču na Jesenicah d n e 
24. m a r c a 1932. ob e n a j s t i h . 

Rok za oglasitev do 20. marca 1932. 
na sodišče v Kranjski gori. 

Poravnalna kvota 40%. 
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. III., 

dne 16. februarja 1932. 

* 
Sa 12/32—2. 702 
223. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Grobelšek Franca, 
trgovca v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. 57. registrovanega pod firmo Franc 
Grobelšek, trgovina z mešanim blagom 
in menjalnica žita v Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Ravnik Ru
dolf, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št, 84 d n e 
24. m a r c a 1932. ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 18. marca 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 13. februarja 1932. 
* 

Sa 14/32—2. 703 
224. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Nedog Franceta, trgov
ca v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dr. Poznik Ale
ksander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Fichtenau 
Sikst, advokat v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču d n e 6. a p r i l a 
1932. ob d e v e t i h . 

Rok za oglasitev do 1. aprila 1932. 
pri okrajnem sodišču v Ptuju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., . 

dne 15. februarja 1932. 

Sa 16/31—60. 683 
225. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje Belantiča Bru

na, spec, nitrolič. in tapec. avtomobilov 
v Ljubljani VII, Jernejeva cesta 29, je 
končano. 

Sklep o potrditvi poravnave je pravo-
močen. 
Deželno sodišče V Ljubljani, odd. III., 

dne 27. januarja 1932. 

Sa 28/31—10. 723 
226. 

Odobritev poravnave. 
Poravnalna zadeva: Kolar Franc in 

Ivana, posestnika v Gradišču št. 52 pri 
Slovenjgradcu. 

Potrjuje se poravnava, ki sta Jo skle
nila dolžnika s svojimi upniki pri na
roku dne 30. januarja 1932. in ki določa, 
da je prednostne terjatve in zahtevke, 

ki jih ne doseza poravnava, prvenstveno 
plačati v celoti, ostali upniki pa prej
mejo 50% kvoto, plačljivo v dveh ena
kih obrokih, katerih prvi zapade v pla
čilo tekom enega leta po odobritvi po
ravnave, drugi obrok pa tekom nadalj
njih šestih mesecev po dospelosti prvega 
obroka. . 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 17. februarja 1932. 

Sa 16/31-11. 690 
227. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna stvar Slanca Antona, 

trgovca v Gribljah št. 55, pošta Gra
dac. 

Pri naroku dne 2. januarja 1932. v 
smislu § 46. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja sprejeta poravnava, 
da plača dolžnik upnikom 52% kvoto 
njih terjatev tekom enega leta po po
trditvi poravnave v štirih obrokih ob 
poroštvu Slanca Alojzija, posestnika v 
SI mni vasi štev. 9, in Zupaniča Juri
ja, posestnika v Gribljah štev. 55, se 
odobri. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 13. februarja 1932i 

Razglasi raznih ' 
uradov in oblastev 

No. 2269/1. 

Razglas. 
718 

U. No. 848/1. 
Razglas 

691 

Sresko sodišče v Šoštanju je s pravo-
močno razsodbo z dne 4. februarja 1932., 
Kps. 14/32, po § 55. k. z. prepovedalo 
Klančniku Ladislavu, roj. 26. aprila 
1902. v Podgori, občina Šmartno ob 
Paki, tja pristojnemu in tam na št. 3 
stanujočemu, samskemu posestniškemu 
sinu, zahajati v krčme za dobo enega 
leta, pričenši od 25. februarja 1932. pa 
do 24. februarja 1933. 

Sresko načeletvo v Gornjem gradu, 
dne 10. februarja 1932. 

* 
No. 1586/1—32. 

Razglas. 
711 

Sresko sodišče v Konjicah je obsodilo 
Bračiča Pavla, roj. dne 9. januarja 1912. 
v Ločah, pristojnega v občino Loče ter 
stanujočega v Kravjaku št. 3, občina 
Loče, radi prestopka po §§ 62., 74., 166. 
kaz. zak. (Ur. 1 313/7—1929) in § 181/. 
H. kaz. zak. (SI. i 474/67/1931.) s prav
nomočno sodbo z dne 23. januarja 1932., 
opr. štev. Kps 334/31, med drugim na 
prepoved zahajanja v gostilne za dobo 
6 mesece/ v smislu § 55. k. z. 

Ta prepoved je stopila v veljavo dne 
13. januarja 1932. in ima moč do dne 
23. julija 1932. 

Po določilu § 268. k. z. (Ur. 1. 310/ 
74/29) se kaznuje z zaporom 6 mesecev 
in v denarju do 5.000-— Din vsakdo (ne 
samo gostilničarji in kavarnarji), ki ve-
doč za prepoved po § 55. k. z. (Ur. I. 
310/74/1929.) postreže takim osebam 
z alkoholnimi pijačami. 

Sregko načelstro v Konjicah, 
dne 18. februarja 1932. 

V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb (»Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 125/28 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrajnega sodišča pri Sv. Lenartu 
г dne 23. januarja 1932., Kps 366/31/4, 
prepovedano Grahorniku Leopoldu, po
sestniku v Jablancih, srez Maribor levi 
breg, 'Dravska banovina, zahajati v 
krčme za dobo 1 leta, to je od 23. ja
nuarja 1932. do 23. januarja 1933. 

Po § 268. kaz, zak. se kaznuje vsakdo, 
ki ve za razglašeno prepoved iz § 65. 
k. z., pa vendarle postreže taki osebi z 
opojilom. 
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg, 

dne 16. februarja 1932. 

Št. 344. 
* 

Razglas 
693 

o prvi ustni licitaciji za dobavo gramoza 
ha državni cesti št. 52. 

Po nalogu kr. banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani z dne 16. ja
nuarja 1932., V. No. 336/1, razpisuje 
tehnični razdelek sreskega načelstva v 
Ljubljani na podstavi čl 86. do 98. za
kona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1910. in njegovih izprememb, 
oziroma dopolnitev, prvo javno ustno 
licitacijo za dobavo gramoza za sledeče 
proge zgoraj navedene državne ceste: 

km 0*0—3*0 iz kamnoloma Lanišče 
180 m* v znesku 11.520-— Din, 

km 3-0—9-0 iz kamnoloma Pijava Go
rica 300 m3 v znesku 18.600-— Din, 

km 9-0—18-0 iz kamnoloma Turjak 
450 m» v znesku 28.800:— Din, 

km 18-0—25-0 iz kamnoloma Velike 
Lašče 350 m» v znesku 22-400-— Din, 

km 25-0—32-0 iz kamnoloma Ortende 
350 m» v znesku 22.400-— Din, 

km 32-0—40-0 iz kamnoloma Ribnica 
640 m' v znesku 42.240-— Din, 

km 40-0—50-0 iz kamnoloma Stara 
Cerkev 500 m» v znesku 34.000-— Din, 

km 60-0—58-0 iz kamnoloma Kočevje 
480 m» v znesku 31.680-— Din, 

km 58-0—68-0 iz kamnoloma Stalccrji 
500 m« v znesku 33.500-— Diu, 

km 68-0—75-0 iz kamnoloma Banja 
Loka 350 m* v znesku 22.750-— Din, 

km 75-0—82-548 iz kamnoloma Fara 
vas 425 m1 v znesku 28.050--- Din. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka Ljubljane, in sicer dne 
22. marcir 1932. ob 9. uri dopoldne. 

Pojasnila o tlražbeaih in dobavnih 
pogojih dobijo interesenti v uradnih 
urah tehničnega razdelka Ljubljana, 
Šentpeterska vojašnica. 

Vsak ponudnik mora pred licitacijo 
podpisati izjavo, da pristaja na dražbe-
ne in dobavne pogoje ter predložiti 
predsedniku komisije potrdilo pristojne 
davčne uprave o plačanih davkih v te
kočem trimesečju iii priznanico o vlo
ženi 10%-ni kavciji, odmerjeni po pro
računski vsoti. Oproščeni so od vložitve 
kavcije le mali posestniki, ki predlože 
uradno potrdilo pristojnega županstva, 
đa so povsem zanesljivi. 
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Kavcijo je vložiti pri blagajni dravske 
finančne direkcije v Ljubljani najpozne
je do 21. marca 1932. Kavcija more ob
stojati iz gotovine, iz državnih in od 

• države garantiranih obveznic a)i garan
cijskih pisem denarnih zavodov, izdanih 
v smislu čl. 88. zak. o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu Čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje odredb iz od
delka »B. Pogodbe in nabave«. 

Dobava jesenskega gramoza mora 
biti izvršena brezpogojno do 30. sep
tembra 1932., pomladanskega gramoza 
pa do 31. decembra 1932. 

Državna cestna uprava si pridržuje 
pravico oddati dobavo gramoza brez 
ozira na višino ponuđenih enotnih cen 
kakor tudi dobavo zvišati, znižati ali 
sploh ukiniti. Vsak ponudnik mora osta
ti v besedi 60 dni po izvršeni dražbi. 
Tehnični razdelek sreskega načelstvn 

v Ljubljani, 
dne 17. februarja 1932. 

705 3—1 

Razglas. 
Splošna bolnica v Mariboru razpisuje 

po nalogu kraljevske banske uprave 
Dravske banovine z dne 21. januarja 
1932., V. No. 234/1, na podstavi čl. 86. 
đo 98. zakona o drž. računovodstvu in 
njegovih sprememb, odnosno dopolni
tev, za dobavo in montažo strojne opre
me pri hladilni napravi v splošni bol
nici v Mariboru 

I. jamo pismeno ofertno licitacijo т 
skrajšanem roku na dan 14. marca 

1932. ob 11. uri dopoldne 
v prostorih uprave splošne bolnice v 
Mariboru. Pojasnila, ofertni pripomočki, 
načrti, tehnični in splošni pogoji se do
bijo med uradnimi urami v pisarni na-
vtv^ne uprave proti plačilu stroškov za 
izrini avo. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v odstotkih (tudi z bese
dami) na celotni, uradno odmerjeni 
proračunski znesek, ki znaša 99.925— 
dinarjev. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100— 
(vsaka priloga s kolkom za Din 2—), 
morajo izročiti ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije v zapeča
tenem zavitku z zunanjo označbo: >Po-
nudba za dobavo, in montažo strojne 
opreme pri hladilni napravi v splošni 
bolnici v Mariboru od ponudnika N. N.<, 
jn sicer v roke predsednika licitacijske 
komisije med 10. in 11. uro dopoldne. 
*o pošti pravočasno došle ponudbe se 
upoštevajo s pogojem, da je ponudnik 
v njih navedel, da so mu vsi pogoji 
znani in da jih brez pridržka sprejme. 
poznejše, nepravilno opremljene in 
brzojavne ponudbe se ne bodo uvaže-
yale. Vsak ponudnik mora v ponudbi 
srečno izjaviti, da v celoti pristaja na 
V s e splošne in tehnične pogoje ter mora 
Položiti kavcijo, ki znala za naše držav
ljane Din 10.000*—, za inozemce pa 
»̂In 20.000—. Kavcija se mora položiti 

,]kesneje n a dan licitacije pri blagajni 
»Plošne bolnice v Mariboru bodisi v eo-
«mni ali v vrednostnih papirjih, oziro-
™* ff&raninih pfayffti. izdanih po denar

nem zavodu v smislu čl. 88. zakona o 
drž. računovodstvu in registriranih v 
smislu čl. 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka B. >Pogodbe in na-
bave<. 

Potrdilo o položeni kavciji, potrdilo 
davčne uprave o poravnavi vseh davč
nih plačil za tekoče četrtletje, odobre
nje ministrstva zgradbe, da se sme po
nudnik udeleževati javnih licitacij in 
potrdilo pristojne zbornice za trgovino, 
obrt in industrijo, je obenem z vroči
tvijo ponudbe predložiti odprte pred-

• sedniku komisije, odnosno pravočasno 
poslati po pošti do pričetka licitacije. 

j Pooblaščenci morajo predložiti po-
, diastilo, da smejo zastopati firmo pri 
' licitaciji. 
i Kraljevska banska uprava «ч izrecno 
. pridržuje pravico, oddati razpisano delo 

ne oziraje se na višino ponujene vsote 
ali tudi vse ponudbe odkloniti" brez vsa
ke obveznosti. Vsak ponudnik mora 
ostati v besedi 30 dni po licitaciji. 

Uprava splošne bolnice v Mariboru, 
dne 16. februarja 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 720 

Stanje 15. februarja 1932. 

AktWa. Dinarjev 
Metalna 
podloga . 1.983,017.630-07 (-37.423.864-24) 

Devize, ki ni
so v podlogi 84,995.868-20 (-f- 1,374.964*37) 

Kovani no-
i vec v niklu 40,968.489-50 (-j- 616.849-50) 

Oemonetizi-
rano srebro 33,907.917*55 

Posojila . . 2.215,700.344-38 (— 1,546.634*09) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000*— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.801,213.966*13 (-f 907.063-05) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 431.000.000*— 

Vrednosti re-
/ervn.fonda 79,193.414-70 ( + 2.092*80) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,950.312*23 

Nepremični
ne . . . . 146,286.630-37(4- 63.617-07) 

Razna aktiva 32.193.830*92 (-f 216.722*37) 
6.878,848.294*05 * 

Pasira. 
Kapital . . 180,000.000*— 
Rezervni 
fond . . . 83,807.661*70(4- 75*—) 

Ostali fondi 4,281.844*36 
Novčanioe v 

obtoku . . 4.841,663.075;- (-148,578.815* - ) 
Obveze na 

pokat . . 665,018.263*74 (+60,872.717*66) 
Obveze z ro

kom . . . 1.040,408.936*93(4- 60,610-990*441 
Razna pasiva 78,673.522-82 (4- 1,906.762*84> 

6.878,848.294*05 
Obtok in ob
veze . . . 6.496,676.828*74 

Celotno kritje . . . 86*07% 
Kritje v zlatu . . . 32 % 

Obreetaa mera: 
po eakotepta . , . , , . . . • r 1%% 

po katacur t » • « •'• i • • •* 

721 
Narodna banka 

kraljevine Jugoslavije. 
Dvanajsto redno zbo/ovanje delničar

jev Narodne banke kraljevine Jugosla
vije se vrši dne 6. marca 1932., ob de
veti uri dopoldne v zgradbi Narodne 
banke v Beogradu. 

D n e v n i r e d : 
1. Konstituiranje zborovanja in voli

tev dveh delničarjev za skrutinatorje in 
overovitelje zapisnika. 

2. Poročilo upravnega odbora in pred
ložitev računov o poslovanju od 28. ju
nija do 31. decembra 1931. leta. 

3. Poročilo nadzorstvenega odbora o 
poslovanju od 28. junija do 31. decem
bra 1931. leta. 

4. Odobritev bilance in računa dobič
ka in izgube in poslovanja upravnega in 
nadzorstvenega odbora za dobo od 28. 
junija do 31. decembra 1931. leta. 

6. Predlog o razdelitvi dobička delni
čarjem za leto 1931. in predlog za osno
vanje posebnih rezervnih fondov. 

6. Podelitev razrešnioe upravnemu in 
nadzorstvenemu odboru za poslovanje 
od 28. junija do 31. decembra 1931. leta. 

7. Predlogi delničarjev, kolikor jih bo 
po določilih statutov (čl. 76.). 

8. Volitev članov za upravni odbor, na 
mesto onih, katerih mesta so izpraznje
na (čl. 50., drugi odstavek statutov) in 
volitev treh članov za nadzorstveni 
odbor. 

Tega zborovanja se sme udeležiti vsak 
delničar, državljan kraljevine Jugosla
vije, ki ima najmanj deset delnic (čl. 60. 
zakna o Narodni banki). Delničarje, ki 
imajo manj nego deset delnic, sme za
stopati eden izmed njih ali kak tretji 
delničar; ta pooblaščenec razpolaga e 
številom glasov, ki odgovarja vsoti zdru
ženih delnic (čl. 72. statutov). 

Delničarji, ki se žele udeležiti tega 
zborovanja, morajo svoje delnice kakor 
tudi druga dokazila, kjer so tudi ta po
trebna, predložiti najmanj pet dni pred 
dnevom, določenim za zborovanje, to je 
do vštetega 29. februarja tega leta. 

Predložene delnice prevzema in iz
daja zanje priznanice: 

v Beogradu Narodna banka, oddelek 
za posojila na zastave in dépote; 

v posameznih banovinah podružnice 
Narodne banke. 

Po zborovanju sme vsak delničar svoje 
delnice (in ostala priložena dokazila) 
proti povrnitvi priznanice dvigniti tam, 
kjer jih je predložil. 

Po odredbah öl. 71. zakona'o Narodni 
banki se pripominja, da je pri sodišču 
zahtevano uničenje delnic z naslednjimi 
številkami: 9.386-405; 10.723; 11.829; 
16.259; 18.304—305; l$.325-329; 18.331; 
18.340-348; 18.350-353; 18.358-368; 
18.741; 18.743; 18.746—748; 19.606—609; 
19.611—613; 19.622—623; 19.625; 19.712; 

19.714; 19.797—800 in 59.710—714. 
Br. 30722 
17. februarja. 1932. leta v Beogradu. 

Guverner 
Narodne banke kraljevine Jugoslavije 

t J. Bajloni a. r. 
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No. 1569/1—32. 

Objava. 
692 

Štajerska železoindustrijska družba z 
o. z., tovarna v ZreSah, je dobila obrtni 
list za obrat svqbodne tovarniške obrti 
izdelovanja, popravljanja in prodaje 
strojev, prevoznih sredstev, vseh vrst 
kovinskih in prešanih izdelkov, kovina-
stih predmetov za poljedelstvo, gospo
darstvo in industrijo z odlokom sreske-
ga poglavarja v Konjicah z dne 13. no
vembra 1926., štev. 5274/6. 

Obrtni list-original se je izgubil. 
Družba ga proglaša za neveljavnega. 

Sresko načelstvo v Konjicah, 
dne 12. februarja 1932. 

* 
Štev. 286/32. 717 

Objava. 
Gospod dr. Zupane Fran, advokat v 

Ljubljani, javlja z vlogo od pr. 10. fe
bruarja 1932., štev. 286/32, da namerava 
preseliti svojo pisarno v Tržič. Odbor 
Advokatske komore v Ljubljani je do
volil preselitev in skrajšal selitveni rok 
po § 34. adv. zakona na deset dni. 

V Ljubljani, dne 16. februarja 1932. 
Za odbor 

Advokatske komore v Ljubljani 
podpredsednik 

dr. Krivic Rudolf s. r. 

18/11-1932. 
* 

Objava. 
706 

Objavljam, da sta se odločila skleniti 
zakon (brak), in sicer: 

Hinterlehner Mirko, Ivan, Laura, Zvo
nimir, Vladimir, samski, prometni urad
nik, rim. kat. veroizpovedi, rojen dne 
5. septembra 1906. leta v Beogradu, 
bivajoč v Mariboru (Slovenija), zdaj: 
Mali Idjoš, sin Hinterlehnerja Hugo-

na in Lorger Marije, i n — Beron Kri
stina, samska, zasebnica, avgsb. evang. 
veroizpovedi, rojena 27. januarja 1914. 
v Sekiću, bivajoča v Sekiću, hči pok. 
Berona Nikolaja in Kreps Terezije. 

V smislu § 54. Z. M. XXXIII. zak. 
čl. od 1894. (§ 31. B. Ü.) pozivam vse 
one, ki so jim proti sklenitvi tega zako
na znani zakoniti zadržki, da iste pri
javijo podpisanemu matičarju. 

Pejić Milog, 
državni matičar 

Sekiškega matičnega okrožja. 

Razne objave 
Vabilo 

na redni občni zbor 

719 

tvrdke Mariborska industrija svile, proje 
»Metra« d. d. v Ljubljani, ki se vrši dne 
1. marca 1932. ob 18. uri v Ljubljani, 

Aleksandrova 2/1. 

D n e v n i r e d : 
1. Sprememba pravil v §-u 1. (besedilo 

tvrdke), § 9., 
2. nova redakcija pravil z ozirom na do

datke I. in II., 
3. poslovno poročilo uprave in predlo

žitev bilance za poslovno leto 1930. 
od 1. julija do 31. decembra, 

4., poročilo revizorjev, 
ó. sklepanje o razdelitvi'čistega dobička 

in o absolutoriju, 
6. nova volitev vseh članov uprave, 
7. volitev revizorjev, 
8. slučajnosti. 

10 delnic daje en glas. Delnice je za
ložiti vsaj 6 dni pred občnim zborom pri 
Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani 

ali pri dr. Ivu Benkoviču v Ljubljani, 
Aleksandrova cesta 2. 

Ljubljana, 10. februarja 1932. 
Upravni svet. 

* 

Poziv upnikom. 
712 

>7ugo-Schulz< dr. z o. z., razpečava-
nje tehtnic v likvidaciji pozivlje upnike, 
da do konca marca t. 1. prijavijo svoje 
terjatve na naslov Andrejs Josip, rav
natelj Ljubljanske kreditne banke v 
Ljubljani. 

Likvidator: Josip Andrejs s. r. 
* 

Poziv upnikom. 
671 3—2 

»Depa< parna pekarna v Ljubljani, 
reg. zadr.. z o. z. v likvidaciji, pozivlje 
vse upnike, da ji do 30. marca t. 1. pri
javijo svoje terjatve. 

Likvidatorji. 
* 

613—3—3 

Objava. 
R o b n i k Henrik, podpreglednik fi

nančne kontrole v Libeličah, sem na 
nepojasnjen način izgubil legitimacijo 
za nošenje orožja, izdano od sreske 
uprave finančne kontrole v Mariboru 
pod štev. 2450 od 3. aprila 1927. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Robnik Henrik s. r. 

* 

Objava. 
882 

Izgubila sem odpustnico 6. razredne 
ljudske šole v Sodražici iz leta 1916., 
glasečo se na ime Mihelič Marija, So-
dražica št. 140, katero proglašam za ne
veljavno. 

Marija Mihelič por, Levstek. 

i * * - i 

Z a Službeni lisi kraljevske bansLe uprave Dravske banovine 
znaša naročnina: mesečno Din 16'—, četrtletno Din 48'—, polletno Din 96*—, letno Din 192*— in se mora plačevati vedno naprej. 

Na » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s a k d o t 

, L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 
uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občevelJavne odredbe, razne objave iz »Službenih novink, izpremembe v 
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem In zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razpise služb in razne objave. 

L i s t j e v a ž e n za v s a k o g a r ; .trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubljani, Gregorčičeva ulica št. 23. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine» urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
jTjak« In z&Jaga; Xiskara* МвгЈвд v. Ljubljani^ njen. predstavnik^ fi, Micbalek v Ljubljani 



Štev. 15. 

SLUŽBEM LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 15. kosu letnika IIÏ. z d n e 24. februarja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vl. NO. 6C7Ô/6. 758 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. f e b r u a r j a d o 14. f e b r u a r j a 1932. 

Po naredbi ministrstva га narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Dolnja Lendava . . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Maribor levi bree 
Ptuj (mesto) . . . . 
Radovljica 

1 
5 
1 
1 
2 

1 

11 

— 

— 

1 
1 

2 

4 

2 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

-

7 Vsega 

Škrlat inka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
Dolnja Lendava . . 
Gornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptuj 
Ptui (mesto) . . . . 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . 

Vsega 

4 
4 
5 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
2 
1 

2 

51 

1 
— 
— 
— 
— 

1 

1 

— 
— 
— 

-

3 

1 
2 
1 

— 

-

1 
1 

— 

1 
1 
2, 

— 

— 

10 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

Ošpice. — Morbilli. 

Celje 
Celje (mesto) 
Litija 
Ptui 

Vsega 

2 
3 

43 

48 

_ 
2 
3 

14 

19 

_ 
— 
4 

21 

25 

— 
— 
— 

— 

44 

4 
2 

36 

- 42 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

^ubijana (srez) , 
Maribor levi breg 

Vsega l . . . 

1 
1 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
1 

2 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice 
Celje 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • • 
Gornjigrad 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota. . . . 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

15 
4 
1 
1 
6 

11 
2 
3 
8 
3 
6 
9 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

12 

103 

2 
1 

— 
1 
1 

1 
1 

— 
1 
1 
2 

4 
9 

— 
1 

— 
6 

2 
3 

36 

2 
— 

1 
1 
4 

1 
1 

— 
2 
0 
1 

— 

3 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
5 

35 

2 
— 
— 
— 

1 
-
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

1 

— 

4 

15 
3 

1 
3 

11 
1 
2 
9 
1 
2 
9 
3 
2 
2 
7 
9 

1 
1 
5 
1 
2 

10 

Vsega 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Vsega . . 

1 lf> 

. ! 2 

.117 

7 

7 

8 

8 

— 

— 

14 
2 

16 

Sen. — Erysipelas. 

Dolnja Lendava . • 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

13 2 Vsega . 

Krčevi ta odrevenelost. — Tetanus, 

Ptuj . . . 1 1 I — l - l -

16 

1 — 1 Vsega . . 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Kranj | - | 1 I — 1 - j 

Vsega . 1 - . -

Otročična vročica. — Sepsie 
puerperalis. 

Konjice • • . 
Metlika . . 
Novo mesto 
Ptuj 

1 

1 
1 

3 

1 
1 

-
2 

— 

1 

1 

— 

1 
-
1 Vsega . 

Vnetje primševne slinavke. — Parotitis epid. 

Maribor desni breg . . I — 1 -1 I — I ~ 1 J 

V s e g a . . . | — I 1 I — I ~~ I 1 

Ljubljana, dne 17. februarja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

I I . No. 4533/1. 759 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Zveza> delavskih žena in de

klet za Slovenijo, podružnica v Trbov-
ljah<: je razpuščeno, ker že več let n e 
deluje, n ima n e članov niti imovine in 
torej tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

Kral jevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, d n e 15. februarja 1932. 

VIII . No. 1116/1. 

Razglas. 
Gospod minister za trgovino in indu

strijo je z razpisom z d n e 8. februarja 
1932., I I . br. З Ш / К , pooblastil kraljev
sko bansko upravo, d a sme v poedinih 
pr imeri l i i n n a prošnjo delniških družb 
odobriti deponiranje delnic za občne 
zbore delniških družb v inozemstvu, 
toda s pogojem, da je seznam deponira
nih delnic overjen po poslaništvu, od
nosno konzulatu n a š e kral jevine v kraju 
deponiranja delnic. 

Kral jevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 14. februarja 1932. 

* 

K V-No. 138/11-1932. 733—3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska u p r a v a Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za grad
bena dela v odseku m e d km 52—339 in 
k m 54—868 banovinske cestne proge 
Ljubljana—Liti ja—Radeče 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
n a dan 10. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se prot i plačilu n a p r a v n i h stroškov do
bivajo m e d uradnimi u r a m i pr i tehn. 
oddelku v Ljubljani, I I . nadstr . soba 
štev. 3. 

P o n u d b e naj se g lase v obliki popusta 
v odstotkih (rudi z besedami) n a vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša Din 
976.889-99 (devet sto sedemdeset šest 
tisoč osem sto osemdeset devet dinarjev 
99/100). 

Podrobnost i razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kral jevska b a n s k a uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, d n e 18. februarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Kps 170/31. 737 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo s sod
bo z d n e 11. febr. 1932, Kps 170/31—8, 
da je Perovic Ivan, posestnik in mesar 
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v Prevaljah, ikriv prekrška po čl. 8. 
zakona o pobijanju draginje, življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije, 
storjenega, s tem, da je meseca decem
bra 1931. v Prevaljah prodajal volovje 
meso, katero je plačal po Din H-— za 
1 kg žive teže, po Din 12'— za 1 kg, da 
je torej zahteval za življenske potrebšči
ne višjo ceno kakor pa je orna, ki -zajam-
čuje običajni in dovoljeni trgovski čisti 
dobiček, ki ne sme 'biti nikoli višji od 
25%. 

Zaradi tega je bil obsojen po čl. 8. 
navedenega zakona na 24 ur zapora, in 
•na 1200 Dim denarne kazni, ob neizter
ljivosti na nadaljnjih 20 dni zapora. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, mld. IL, 
dne 11. februarja 1932. 

* 
U VI 35/31—7. 752 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 21. januarja 1932., 
da je Bižalj Josipina, rojena 15. avgusta 
1908. po poklicu natakarica v Ljubljani, 
kriva prestopka po členu 8. 7.akona o 
pobijanju draginje .življenekih potreb
ščin in brezvestne spekulacije, storje
nega s tem, da je dne 8. novembra 1931 
v Ljubljani zahtevala za 10 dkg šunke 
10 Din, dasi je znašala prodajna cena 
te šunke 7 Din. 

Zaradi tega je bila obsojena po čle
nu 8. zgoraj navedenega zakona na tri 
dni zapora in na 300 Din denarne kazni, 
ki se ob neizterljivosti izpremeni v na
daljnjo kazen 6 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 
dne 21. januarja 1932. 

* 
U VI 37/31—5. 763 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z rasodoo z dne 19. decembra 1931., 
da je Jagodic France, roj. 7. junija 1901, 
po poklicu mesarski mojster v Ljublja
ni, kriv prestopka po členu 6./III. za
kona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije, 
storjenega s tem, da ni imel dne 21. no
vembra 1931. v svoji mesnici na Zaloški 
cesti y Ljubljani označenih cen nobeni 
vrsti mesa razen govedini. 

Zaradi tega je bil obsojen po čle
nu 6/III zgoraj navedenega zakona na 
12 ur zapora in na 180 Din denarne 
kazni, ki se ob neizterljivosti spremeni 
v nadaljnjo kazen 4 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, o d i VI., 
dne 19. decembra 1931. 

* 
U VII 58/31—7. 754 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 11. jan. 1932., da 
je Jesih Jakob, roj. 15. avgusta 1902., po 
poklicu mesarski mojster na Rudniku 
It. 30, kriv prestopka po členu 6. za
kona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije, 

storjenega s tem, da je dne 23.-novem
bra 1931. v Ljubljani na stojnici proda
jal življenske potrebšične na trgu in ni 
označil niti sumairno, niti podrobno cene 
masti in salu. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona na 200 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
spremeni v kazen 12 ur zapora in na 
50 Din denarne kazni ozir. na 1 dan 
zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VII., 

dne 11. januarja 1932. 

U VII 61/3:1—6. 756 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 11. januarja 1932., 
da je Novljan Franc, roj. 27. julija 1905., 
po poklicu mesarski mojster v Ljublja
ni, kriv prestopka po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije, storje
nega s tem, da je dne 23. novembra 1931 
v Ljubljani na stojnici prodajal življen
ske potrebščine na trgu in ni označil 
niti sumarno niti podrobno cene sla
nine in masti. 

'Zaradi tega je bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona na 200 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v kazen 12 ur zapora in na 
50 Din denarne kazni ozir. na 1 dan 
zapora. 
Okrajno sodišče т Ljubljani, odd. VI., 

dne 11. januarja 1932. 

* 
U VII 60/31—7. 755 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z dne 11. januarja 1932., da je 
Ocvirk Frančiška, rojena leta 1869. leta, 
po poklicu vdova po mesarju v Ljubljani, 
kriva prestopka po členu 6. zakona o po
bijanju draginje življenskih' potrebščin 
in .brezvestne spekulacije, storjenega s 
tem, da je dne 23. novembra 1931. v 
Ljubljani na stojnici, prodajala življen
ske potrebščine na trgu in ni označila 
niti sumarno niti podrobno cene slanini. 

Zaradi tega je bila obsojena po členu 
6. zgoraj navedenega zakona na 300 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
spremeni v kazen 12 ur zapora in na 
50 Din denarne kazni ozir. na 1 dan 
zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VII., 

dne 11. januarja 1932. 

* 
Ne I 399/32—3. 760 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antolinca Franceta, pre-

vžitkarja v Sp. Selcih št. 2, p. Ponikva, 
se uvede postopanje radi amortizacije 
sledečih vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom 6 mese
cev po objavi tega oklica v >Službenem 
listu< svoje pravice, sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
vložna knjižica štev. 3075 Hranilnice in 
posojilnice v Šmarju pri Jelšah, na ime 
Antolinc Franc, Ponikva, ,v vrednosti 
469 Din 10 p. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
odd. L, dne 8. februarja 1932. 

* 
E V a 3612/31-8. 732 

Oklic. 
Virantovi Ivani, posestnici, Studenec-

Ig št. 17, Virantovi Frančiški, Virantu 
Francu, Virantovi Neži in Golobovi Ma
riji, vsem na Studencu št. 17, je vročiti 
v izvršilni stvari E 3612/31 sklep z dne 
2. oktobra 1931., op.r. št. E V a 3612/31-2, 
s katerim se dovoljuje prisilna dražba 
zavezani stranki Virant Ivani lastne ne
premičnine, k. o. Studenec vi. št. 29. 

Ker je bivališče Virant Ivane, Fran
čiške in Franca neznano, Virant Neža 
in Golob Marija p« sta umrli in dediči 
niso znani, se pcstavlja za skrbnika 
Benkovič Ivan, sodni oficial v pok., ki 
jih bo zastopal na njihovo nevarnost in 
stroške, dokler se де oglasijo sami ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 8. febmarja 1932. 

* 

A 122/31—15 645 3—3 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Kraner Julijana, poljedelska delavka 
v Haslachu, okraj Leibnitz, Avstrija, 
pristojna v Partinje, je umrla dne 6. ja
nuarja 1931. in ni zapustila nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gosp. Korošec Petra, posestnika in 

župana v Partinju postavlja sodišče za 
skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino za sé, 
mora to v e n e m l e t u od danes na
prej javiti sodišču in izkazati svojo de-
dinsko pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapušči
na, v kolikor so zahteve izkazane, izro
čila, v kolikor se pa to ni zgodilo, se 
bo državi v prid zasegla. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor. 
odd. L, dne 11. februarja 1932. 

* 
E 1247/31—5. 738 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 7. m a r c a 19 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 19 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Dolnja Lendava, vi. 
št. 620. 

Cenilna vrednost: Din 3000"—. 
Vrednost pritikline: Din 100-—. 
Najmanjši .ponudek: Din 2000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v de bri veri. 
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Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
•deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
dne 16. februarja 1932. 

* 
E 1272/31—10. 739 

Dražbeni oklic. 
•Dne 1 7. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
^ sobi št. 19 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Lakoš, vi. št. 56, 223,-
399, 400, 401, 563, 575, 129, 224, 284, 245. 

Cenilna "vrednost: Din 17,680-—. 
Najmanjši ponudek: iDin 11.788*—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
dne 16. -februarja 1932. 

H 475/32. 
* 

740 

Dražbeni oklic. 
One 2 1. m a r e a 1 9 32. dopoldne ob 

d e s e t i h ibo pri podpisanem sodišču 
2 sobi št. 4 dražba nepremičnim: zemlji
ška knjiga Stara cesta, vi. št. 21 in 22. 

Cenilna vrednost: 17.625 Din 20 p. 
Najmanjši ponudek: 11.750 Din 14 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
®icer bi se ne mogle več uveljavljati 
€lede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
•dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
"deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Ljutomer, 
dne 15. februarja 1932. 

* 
5 1130/31. 741 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

' d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin : gozd, 
^mljiška knjiga k. -o. Reka, vi. št. 203. 

senilna vrednost: Din 3517'60. 
Najmanjši ponudek: Din 2640—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

I e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
Denem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
Riede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
K l je ravnal v dobri veri. 
.V ostalem se opozarja na dražbeni 

;lc- ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . : •• ± 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 18. februarja 1932. 

* 

E 1354/31—C. 742 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1 . m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 19 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Beltinci, vi. št. 660, 
441. 

Cenilna vrednost: Din 41.000'—. 
Vrednost pritikline: Din 200"—. 
Najmanjši ponudek: Din 27.467-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
dne 18. februarja 1932. 

•j. 

E 1362/31—8. 743 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1 . m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e v e t i h ' b o pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 19 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. -o. Poiana, vil. štev. 212, 
288, 868. 

Cenilna vrednost: Din 1980—. 
Najmanjši ponudek: Din 1319-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
dne 18. februarja 1932. 

*£ 
E 772/31—12. 744 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e.t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi §t. 19 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Šmartno, vi. št. 97. 

Cenilna vrednost: Din 30.876-— in je 
v tem zapopadena preživitna pravica, 
ocenjena na Din 18.000'—. 

Najmanjši ponudek: Din 8584-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred . iu^cllcom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
družbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 18. februarja 1932. 

E 1256/31—7. 746 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 dražba nepremičnin: hiša 
z gosp. poslopjem, dvor in sadovnjak, 
zemljiška knjiga Večeslavci, vi. št. 452. 

Cenilna vrednost: Din 68.670-—. 

Vrednost pritikline: Din 2000-—. 
Najmanjši ponudek: 45.780 Din 70 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ici je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. t 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 11. februarja 1932. 

•{• 
E 1176/31—8. 746 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

p o I d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vuzenica, vi. št. 76, in 
Sv. Vid, vL št. 88. 

Cenilna vrednost: Din 93.489'45. 
Vrednost pritikline: Din 10.365, ki je 

v cenilni vrednosti že všteta. 
Najmanjši ponudek: Din 62.326-30. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 6. februarja 1932. 

E 575/31—6. 747 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18. dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Slivnica, vi. št. 15. 

Cenilna vrednost: Din 2200-75. 
Najmanjši ponudek: Din 1510-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne moele več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 12. februarja 1932. 

E 1198/31—10. 
* 

748 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob p o 1 d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zg. Muta, vi. št. 1, 2,87. 

Cenilna vrednost: Din 346.827'50. 
Vrednost pritikline: Din 13.841 •—, ki 

je v cenilni vrednosti že všteta. 
Najmanjši ponudek: Din 231.219. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti .sodišču najpozneje pri draž-
benein naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 
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Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 11. februarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 

228. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisu: 18. februarja 1932. 
Besedilo: »Slavija« Jugoslovanska za

varovalna banka. 
Vpišeta se člana upravnega sveta: dr. 

ing. Mandelik Otokar v Pragi in Jenko 
Avgust v Ljubljani. — Izbrišejo se člani 
upravnega sveta: Tykač Alojzij, gene
ralni ravnatelj Ljubljanske kreditne 
banke v Ljubljani zbog smrti, dr. Kokaij 
Alojzij, odvetnik v Ljubljani, zbog smr
ti, in Chodera Vaclav v Pragi, ker ni 
bil več izvoljen. 

Pri podružnici Ljubljana se vpišeta 
kot prokurista ing. Majče Alojzij v Ljub
ljani in Cuznar Anton v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 18. februarja 1932 
Firm. 171 — Rg B II 76/6. 

Konkurzni razglasi 
Sa 18/32—2. IV. 
229. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja л 

imovini Lain Marije, trgovke z mešanim 
blagom v Mariboru, Pobrežka cesta št. 8 
in Nebova št. 6. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Skapin Kari, 
odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba štev. 84 dne 
3 1 . m a r c a 1 9 3 2. ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 25. marca 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. februarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 838/2—32. 

Objava. 
751 

Okrožno sodišče v Mariboru je s pra-
vomočno odločbo z dne 5. februarja 
1932. prepovedalo zahajanje v krčme za 
dobo enega leta bratoma Jožefu in Ivanu 
Matjašicu, delavcema iz Placerekega 
vrha št. 67. 

Prepoved zahajati v ктсте se začne 
pri prvem z dnem 3. julija 1932, pri 
drugem pa z dnem 12. julija 1932. 

Sresko načelstvo v Ptuju, 
dne 16. februarja 1932. 

No. 1768/2—32. 750 

Objava. 
Okrožno sodišče v Mariboru je s pra

vomoćno odločbo K z p. VI 2247/30—38 
z dne 22. novembra 1931. prepovedalo 
pohajanje v krčme za dobo 2 let Antonu 
Petku, rojenemu Jeta 1903. v Zamuša-
nih, pristojnemu v Muretincih, stanujo-
čemu v Krčevini pri Mariboru šl. 160, 
delavcu, sinu Franca in Elizabete. 

Prepoved zahajanja v krčme se začne 
z dnem 23. iebruarja 1932 in konča dne 
23. februarja 1934. 

Sresko načelstvo v Ptuju, 
dne 16. februarja 1932. 

I. No. 344. 693 a 2—1 

Razglas 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramo

za na državni cesti št. 52. 
Po nalogu kraljevske banske uprave 

Dravske banovine v Ljubljani z dne 
16. januarja 1932., V. No. 336/1, razpi
suje tehnični razdelek sreskega načel-
stva v Ljubljani na podstavi čl. 86. do 
98. zakona o drž. računovodstvu z dne 
6. marca 1910. in njegovih izprememb, 
oziroma dopolnitev, prvo javno ustno 
licitacijo za dobavo gramoza za razne 
proge državne ceste št. 52. i 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka v Ljubljani, in sicer 
dne 22. marca 1932. ob 9. uri dopoldne. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
objav »Službenega lista« z dne 20. fe
bruarja 1932, št. 14. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

v Ljubljani, 
dne 17. februarja 1932. 

* 

Razglas. 
705 3—2 

Splošna bolnica v Mariboru razpisuje 
po nalogu kraljevske banske uprave 
Dravske banovine z dne 21. januarja 
1932., V. No. 234/1, na podstavi čl. 86. 
do 98. zakona o drž. računovodstvu in 
njegovih sprememb, odnosno dopolni
tev, za dobavo in montažo strojne opre
me pri hladilni napravi v splošni bol
nici v Mariboru 

I. javno pismeno ofertno licitacijo v 
skrajšanem roku na dan 14. marca 

1932. ob 11. uri dopoldne 
v prostorih uprave splošne bolnice v 
Mariboru. Pojasnila, ofertni pripomočki, 
načrti, tehnični in splošni pogoji se do
bijo med uradnimi urami v pisarni na
vedene uprave proti plačilu stroškov za 
izdelavo. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v odstotkih (tudi z bese
dami) na celotni, uradno odmerjeni 
proračunski znesek, ki znaša 99.925-— 
dinarjev. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100-— 

(vsaka priloga s kolkom za Din 2-—)» 
morajo izročiti ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije v zapeča
tenem zavitku z zunanjo označbo: »Po
nudba za dobavo in montažo strojne 
opreme pri hladilni napravi v splošni 
bolnici v Mariboru od ponudnika N. N.«, 
in sicer v roke predsednika licitacijske 
komisije, med 10. in 11. uro dopoldne. 
'.'o pošti pravočasno došle ponudbe se 
upoštevajo s pogojem, da je ponudnik 
v njih navedel, da so mu vsi pogoji 
znani in da jih brez pridržka sprejme. 
Poznejše, nepravilno opremljene i» 
brzojavne ponudbe se ne bodo uvaže-
vale. Vsak ponudnik mora v ponudbi 
zrečno izjaviti, da v celoti pristaja na 

vse splošne in tehnične pogoje ter mora 
položiti kavcijo, ki znaša za naše držav
ljane Din 10.000-—, za inozemce pa 
Din 20.000-—. Kavcija se mora položiti 
najkesneje na dan licitacije pri blagajni 
splošne bolnice v Mariboru bodisi v go
tovini ali v vrednostnih papirjih, oziro
ma garantnih pismih, izdanih po denar
nem zavodu v smislu čl. 88. zakona o 
drž. računovodstvu in registriranih v 
smislu čl. 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka B. »Pogodbe in na
bave«. 

Pptrdilo o položeni kavciji, potrdilo' 
davčne uprave o poravnavi vseh davč
nih plačil za tekoče četrtletje, odobre
nje ministrstva zgradbe, da se sme po
nudnik udeleževati javnih licitacij iu 
potrdilo pristojne zbornice za trgovino* 
obrt in industrijo, je obenem z vroči
tvijo ponudbe predložiti odprte pred
sedniku komisije, odnosno pravočasno 
poslati po pošti do pričetka licitacije. 

Pooblaščenci morajo predložiti po
oblastilo, da smejo zastopati firmo pri 
licitaciji. 

Kraljevska banska uprava si izrecno 
pridržuje pravico, oddati razpisano delo 
ne oziraje se na višino ponujene vsote 
ali tudi vse ponudbe odkloniti brez vsa
ke obveznosti. Vsak ponudnik mora-
ostati v besedi 30 dni po licitaciji. 

Uprava splošne bolnice v Mariboru, 
dne 16. februarja 1932. 

Razne objave 
671 3—9 

Poziv upnikom. 
»Depa« parna pekarna v Ljubljani, 

reg. zadr. z o. z. v likvidaciji, pozivlje 
vse upnike, da ji do 30. marca t. 1. pri
javijo svoje terjatve. 

Likvidatorji. 
* 

766 

Objava. 
Izgubil sem vozno dopustilo, izdano 

od policijske direkcije v Ljubljani. 
Proglašam ga za neveljavno. 

Ravnikar Jože! ml. s. r. 
Ljubljana, Ciril-Metodova 19/H-

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: O. Michâlek v Ljubljani 
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Razglasi kraljevske 
banske uprave 

K V-No. 138/11-1932. 733—3—2 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za grad
bena dela v odseku med km 52—339 in 
km 54—868 banovinske cestne proge 
Ljubljana—Litija—Radeče 

I- јатпо pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 10. marca 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tehn. 
oddelku v Ljubljani, II. nadstr. soba 
štev. 3. ' 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsoie 
odobrenega preračuna, ki znaša Din 
976.889-99 (devet sto sedemdeset šest 
tisoč osem sto osemdeset devet dinnr'ev 
99/100). • 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
aah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 18. februarja 1932. 

* 

V. No. 75/18/32. . 815 3—1 

Razglas c licitaciji. 
, Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje za od
dajo delnih regulacijskih del Ljublja
nice v Ljubljani 

*• javno p smeno ponudbeno licitacijo 
*a dan 21. marca 1932. ob 11. uri dop. 

v prostorih hidrotehničnega odseka kr. 
banske-; uprave v Ljubljani. Pojasnila 
j j ponudbeni pripomočki se proti pla
čilu napravnih stroškov dobivajo med 
uradnimi urami Stari trg 34/11. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
' ^odstotkih (tudi z besedami) na vsote 

odobrenega proračuna, ki znaša 3 mili
jone 34240 Din 93 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
izglasa o licitaciji v >Službenih novi
cah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 24. februarja 1932. 

*• No; 1776/1. 
* 

Razpis. 
„783 

Na oenovi § 31. zakona o banski upra-
Г1. * § 43. zakona o zdravnikih se raz-
P^uje pri javni bolnici v Brežicah eluž-

* eekundarija a plačo banovinskega 

uradniškega pripravnika mesečnih Din 
1550. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje po §§ 3. in 4. zakona o urad
nikih in dokazati, da so dovršili zdrav
niško pripravljalno službo. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5-— Din kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami, je vložiti najkesneje đo 
8. marca 1932. pri kraljevski banski 
upravi v Ljubljani, oddelku I. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

Ljubljana, dne 20. februarja 1932. 

I. No. 1776/1. 
* 

Razpis. 
785 

Na osnovi §,31. zakona o banski upra
vi in § 43. zakona o zdravnikih se raz
pisuje pri javni bolnici v Celju služba 
sekundarija s plačo banovinskega urad
niškega pripravnika mesečnih Din 1550. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati poboje no §8 3. in 4. zakona o urad
nikih in dokazati, da so dovršili zdrav
niško pripravljalno službo. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5*— Din kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami, je vložiti najkesneje do 
8. irarca 1932. pri kraljevski banski 
upravi v Ljubljani, oddelku I. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

Ljubljana, dne 20. februarja 1932. 

* 
I. No. 1021/2. 784 

Razpis. 
Na podstavi pooblastila ministrstva za 

socijalno politiko in narodno zdravje z 
dne 8. februarja 1932, S. br. 1731, in 
§ 43. zakona o zdravnikih, se razpisujeta 
pri cbči državni bolnici v Ljubljani dve 
mesti sekundarnih zdravnikov s plačo 
uradniškega pripravnika. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati splošne pogoje, ki jih predpisujeta 
§§ 3. in 4. zakona o uradnikih za spre
jem v državno službo, in.morajo doka
zati, da so dovršili zdravniško priprav
ljalno službo (staž). 

S kolkom za 5 Din kolkovane prošnje, 
opremljene s pravilnimi in zadostno 
kolkovanimi prilogami, je predložiti 
najkesneje do 8. marea 1932. pri kra
ljevski banski upravi, oddelek I. v Ljub
ljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

Ljubljana, dne 20. februarja 1932. 

I. No. 9625/4. i 786 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski птрта-

_vi se razpisuje v splošni bolnici T Mari

boru služba banovinskega lekarnarja. 
Bolnični lekarnar mora imeti kvalifika
cijo za samostojno voditev lekarne (§6. 
zakona o lekarnah, odnosno § 20. za
kona o bolnicah). 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati splošne pogoje za sprejem v dužav-
no, odnosno banovinsko službo hi 
dokazati, da so upravičeni za samostojno 
voditev lekarne. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5 Din kolkovane prošnje, opremljene з 
pravilnimi in zadostno kolkovanimi pri
logami, je vložiti najkesneje do 7. marca 
1932. pri kraljevski banski upravi v 
Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske • 
banovine, 

Ljubljana, 19. februarja 1932. 

•$* 
L No. 1885/1. 759 

Razpis. 
Na podstavi § 31. zakona o banski 

upravi in § 43. zakona o zdravnikih se 
razpisujejo službe banovinskih zdravni
kov združene zdravstvene občine Gornja 
Lendava, s sedežem v Gornji Lendavi, 
(srez Murska Sobota), Loče, s sedežem 
v Ločah, in Vitanje, s sedežem v Vita
nju (obe poslednji v srezu Konjicah). 

Banovinekemu zdravniku pripada pla
ča uradniškega pripravnika v stroki, v 
kateri so zvanja razporejena od VIII. 
položajne skupine, t j . Din 1450-— (III. 
draginjski razred) in potna povprečnina, 
ki znaša za združeni zdravstveni občini 
Gornja Lendava in Loče letnih 6€00'— 
Din, za Vitanje pa letnih 7800-— Din. 

Prosilci za ta mesta morajo ustrezati 
pogojem, ki jih predpisujeta §§ 3. in 4. 
zakona o uradnikih za sprejem v držav
no službo, in morajo dokazati, da «o do
vršili zdravniško pripravljalno službo 
(staž) in da imajo vsaj 6 mesecev bol-
nične prakse iz porodništva. 

S kolkom za Din o-— kolkovane proš
nje, opremljene s pravilnimi in zadostno 
kolkovanimi prilogami, je vložiti naj
kesneje do 10. marca 1932. pri kraljev
ski banski upravi Dravske banovine 
oddelek I. v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravsko 
banovine, 

' v Ljubljani, dne 24. februarja 1932. 

VI No. 6003/1. •' 783 

Izprememba v Imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
# Dr. černelč Stanko, zdravnik т tfun-

ljani, je bil vpisan v imenik zdravniške' 
zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

T£LjubliaeLdne 17. februarja 1932. 
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Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

IU 26/31. 825 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja ! 

Podpisano okrajno sodišče je razsodi
lo s sodbo z dne 31. decembra 1931., 
U 26/31, da je Leben Marija, rojena 
23. maja 1876. v Tupaličah, pristojna v 
Šenčur, srez Kranj, po poklicu trgovka 
v Šenčurju št. 62, kriva prekrška po 
čl. 6. zakona o pobijanju draginje živ-
ljenskih potrebščin in brezvestne špe
kulacije, storjenega s tem, da dne 
19. decembra 1931. v svoji prodajalnici 
v Šenčurju ni imela niti sumarno niti 
podrobno označenih cen posameznih živ-
Ijenskih potrebščin tako, da bi jih bil 
lahko vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bila obsojena s cit 
sodbo "v zvezi s sodbo deželnega kot 
prizivnega sodišča v Ljubljani po čl. 6. 
navedenega zakona z uporabo § 261. a. 
k. z. na 260 Din denarne kazni, mesto 
katere v primeru neizterljivosti nastopi 
kazen 2 dni zapora, in po § 389. a. k. 
p. r. v povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in event, izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Kranju, odd. III., 
dne 22. iebruarja 1932. 

U 27/31. 824 

iV imenu Njega Veličanstva 
kralja ! 

Podpisano okrajno sodišče je razsodi-
' lo s sodbo z dne 31. decembra 1931-, 
da je Sajovic Ciril, rojen 7. julija 1903. 

' v Velesovem, po poklicu posestnik in 
i trgovec v Velesovem št. 47, kriv pre-
i krška po čl. 6. zak. o pobijanju dragi-
! nje življenskih potrebščm. in brezvestne 
' špekulacije, storjenega s tem, da dne 
' 21. decembra 1931. v Velesovem v svoji 
i prodajalnici ni imel niti sumarno niti 
i podrobno označenih cen življenskih po-
itrebščin tako, da bi jih bil lahko vsak-
' do razločno videl. 

Badi tega je bil s cit. sodbo v zvezi s 
sodbo deželnega kot prizivnega sodišča 
v Ljubljani obsojen po čl. 6. navedene
ga zakona z uporabo § 261. a. k. z. na 
460 Din denarne kazni, ki se ob neiz
terljivosti izpremeni na dva dni zapora, 
in po § 389. a. k. p. r. v povračilo stro
škov kazenskega postopanja in even
t u a l e izvršitve kazni. 
~ Okrajno sodišče v Kranju, odd. III., 

dne 22. februarja 1932. 
•j. 

!U VII 57/31—4. 761 

Razglas 
Okrajno sedišče>v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 10. decembra 
1931., da je Zan Ivan star 35 let, po po-
iklicu mesar v Ljubljani, Bohoričeva 
ulica 11, kriv prestopka po Členu 6. za
kona o pobijanju draginje "življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije, 
storjenega s tem, da kot mesar, ki je dne 
23. novembra 1931 v Ljubljani na stoj

nici prodajal življenske potrebščine na 
trgu, ni označil podrobno cene masti. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona na 12 ur za
pora in na 50 Din denarne kazni, ki se 
ob neizterljivosti spremeni v nadaljnjo 
kazen 1 dan zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VII., 

dne 29, decembra 1932. 

C 42/32-7. 
* 

Oklic. 
821 

Tožeča stranka Tvrdka J. Maček, kon
fekcija, Ljubljana, Aleksandrova cesta 
št. 12, zastopana po dr. Krejči Viljemu, 
odvetniku v Ljubljani, je vložila proti 
toženi stranki 1. Quidenus Rudolfu, biv
šemu ravnatelju podjetja >Mlinostav« v 
Škofij Loki, 2. Quidenus Zofiji, soprogi 
prvoimenovanega, radi plačila zneska 
Din 2.030-— s pripadki k opr. štev. 
C 42/32—7 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. marca 1932. ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 2, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja skrbnikom na čin 
g. Hermann Franc, upok. mornariški 
podčastnik' v Puštalu, ki jo bo zastopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler 
ne nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. 
Okrajno sodišče v Skoîji Loki, odd. П., 

dne 22. februarja 1932.. 

C 1032—1. 
* 

Oklic. 
791 

Lavrenčič Alojzij, trgovec v Cerknici, 
je vložil zoper Istenič Franceta, posest
nika v Cerknici št. 114, tožbo radi Din 
6078-50 s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 24. marca 1932. ob 9. uri pri 
tem sodišču v sobi št. 1. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se ji postavlja za skrbnika Lov
renc Premrov, finančni upokojenec v 
Cerknici. 

Okrajno sodišče т Cerknici, odd. II., 
dne 22. februarja 1932. 

•j« 
C IV 5/32—2. 792 

Oklic. 
Tožeča stranka »Diabolo Separator« 

d. d. Zagreb je vložila proti toženi stran
ki Tomažič Regini, trg. pomočnici v Ma-
Tiboru, Tattenbachova ulica, radi nedo-
pustnosti izvršbe k opr. št. C IV 5/32 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 25. marca 1932 ob devetih dop. pred 
tem sodiščem v izbi štev. 27 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke Toma
žič Regine neznano, se postavlja gosp. 
dr. Logar Fr. pr. pr, pri okrožnem sodi
šču v Mariboru, za skrbnika, ki jo bo 
•zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
: ; •• • dne Ig. februarja 1932, 

C 125/32. 
Oklic. 

773 

Tožeča stranka Kreditna zadruga: v 
Murski Soboti je vložila proti toženi 
stranki Galu Kolomanu v Krplivniku 
radi 9620 Din k opr. št. C 125/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. aprila 1932. ob 11. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Škerlak Vla
dimir, odvetnik v Murski Soboti, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar-
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. IL, 

dne 13. februarja 1932. 

* 
C 239/32 in C 238/32. 774! 

Oklic. 
Tožeča stranica Lebar Terezija v Krnr 

cih je vložila proti toženi stranki Vogrin-
čiču Štefanu v Krncih, sedaj v Ameriki, 
radi 5365'50 Din in 10.656-50 Din k opr. 
št. C 239/32 in C 238/32 tožbi. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. aprila 1932. ob 10. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Škerlak Vla
dimir, odvetnik v Murski Soboti, zâ skrb
nika, ki jo bo zastopal na. njeno nevar-
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. II., 

dne 13. februara 1932. 

C 123/32. 
* 

Oklic. 
775 

Tožeča stranka Jakič Emerik in Ser-
fec Katarina, pos. v Markovcih, je vlo-' 
žila proti toženi stranki ležeči zapuščini 
po pok. Bokan Evi, pos. v Markovcih, 
radi opravičene predznambe k oprav, 
štev. C 123/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. aprila 1932. ob devetih pred tem 
sodiščem v izbi št. 23, razpravna dvo
rana. 

Toženi stranki se postavlja g. Mehl-
mauer Jane«, pos. v Markovcih šl 81,, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, ' dokjer ne nastopi 
sama aH ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, dne 13. februarja 1932. 

* 
Ne. I 103/31—3,. 70S 

, Amortizacija. 
Na prošnjo PetovaiTJa Lovra,, posest

nika in narodnega posi, v Ivanjkovcih, 
za nedl. Rajha Milana, Mirka, Dušana» 
Katike in Nade ter Marte in. kot poobla
ščenec Boksa Jožeta in Kristine, se 
uvede postopanje v svrho amortizacije 
sledečih vrednostnih papirjev, M jih je 
prosilec,baje izgubil, ter se njih imet
nik poživlja, da uveljavi tekom 6 mése*, 
cev počenši od 7. decembra 1931. svoje ' 
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pravice. Sicer bi se po poteku tega 
roka preglasilo, da so vrednostni pa
pirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. Vložna knjižica Št. 5920, glaseča na 

ime nedl. Rajha Milana, Marie, Borisa, 
Mirka, Dušana, Katinke in Nade; 

2. vložna knjižica št. 5779, glaseča se 
na ime Boksa Jožefa in Kristine. 

Okrajno sodišče v Ormožu, odd. L, 
dne 21. februarja 1932. 

•j* 
T III 13/32-2. 771 

Amortizacija. 
Na prošnjo Oswatitsch Maksa, trgovca 

v Celju, se uvede postopanje za amorti
zacijo spodaj navedenega vrednostnega 
papirja, ki ga je prosilec baje izgubil, 
in se njegov imetnik pozivlje, da uve
ljavi tekom 6 mesecev, počenši od 
28. februarja 1932. svoje pravice, sicer 
bi se po preteku tega roka proglasilo, 
^a je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: Za
varovalna polica zavarovalne družbe 
>Herceg-Bosna< v Ljubljani št. 11.248, 
Život št. 1381 za znesek 60.000 Din, gla
seča se na ime Oswatitsch Maks. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 16. februarja 1932. 

* 
770 Ne I 404/32—3. 

Amortizacija. 
Na prošnjo KovaČič Ljudmile, posest, 

hčere v Pijovcih št. 11, se uvede posto
panje za amortizacijo sledečih vrednost
nih papirjev, ki jih je prosilka baje iz
gubila, ter se njih imetnik pozivlje, da 
uveljavi tekom 6 mesecev po objavi tegu 
°klica v >Službenem listu« svoje pravi
ce, sicer bi se po preteku tega roka pro
glasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
vložna knjižica Hranilnice in posojilnice 
v Šmarju pri Jelšah, št. 4153, v vred-

, 'Coati 6018 Din 40 p, glaseča se na ime: 
Kovaciö Ljudmila. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 

odd. L, dne 19. februarja 1932. 

^ 144/31-26. 764-3-1 
Poklic dediča neznanega 

bivališča. 
Ferlan Ivana, posestnica v Grabono-

skem vrhu, občina Cogetinci, je dne 23. 
»rarca 1981. umrla. Poslednja volja se ni 
aašla. 

Glasom smrtovnice občinskega urada 
Cogetinci prideta v poštev poleg drugih 
dedičev tudi Ferlan Alojz in Franc kot 
dediča. 

Ker njuno bivališče sodišču ni znano, 
ee pozivljeta, da se tekom enega leta 
Sj» danes naprej zglasita pri tem sodi-
**u- Pò preteku tega roka se bo obrav
navala zapuščina z ostalimi dediči in z 
^^odom Poljancem Ljudevitom, po
sestnikom v Cogetincih, ki je postavljen 

) I* skrbnika odsotnih Ferlan Alojza io 

Okrajno sodišče Sr. Lenart, 
\dne. 17. februarja 1932, A 

A. VIII 767/31-3. 782 

* Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Šetina Franc, posestnik v Zbiljah 
št. 14, je dne 27. oktobra 1931 v Zbiljah 
št. 14 umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Setina Valentin, rojen 14. februarja 
1890, čigar bivališče v Ameriki sodišču 
ni znano, se pozivlje, da se tekom enega 
leta od danes naprej zglasi pri tem so
dišču. Po preteku tega roka obravnavala 
se bode zapuščina z ostalimi dediči in z 
gospodom Benkovič Ivanom, ki se je 
postavil za skrbnika odsotnega Setiue 
Valentina. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VIII., 

dne 10. februarja 1932. 

T III 15/32-2. * 790' 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Suster Valentin, roj. 18. januarja 1892 
in pristojen v občino Kalobje, r. k., ože
njen, stanujoč nazadnje v Št. Lovrencu 
pod Prožinom, je pred 24 leti odrinil iz 
imenovane občine proti Zagrebu in se 
odslej ni več javil svoji družini, oziroma 
sploh nikomur. 

Ker je potemtakem smatrati, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v 
smislu § 1. zak. z dne 31. marca 1918, 
št. 128 drž. zak., se uvede na prošnjo 
Šuster Frančiške, delavke, Zagradšt.51, 
postopanje za proglasitev mrtvim in se 
izdaje poziv, da se o pogrešancu poroča 
sodišču. 

Sušter Valentin se poziva, da se zgla
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 20. aprilu 1933 bo sodišče na vno
vično prošnjo odločilo o proglasitvi mrt
vim. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 22. februarja 1932. 

* 
E 2867/31—11 794 

Dražbenl oklic in poziv 
k napovedi 

Na predlog zahtevajoče stranke dr. 
Antona Božiča, odv. v Celju, bo dne 15. 
m a r c a 1932 ob deveti uri, pri tem so
dišču, v sobi št. 4 na podstavi s tem 
odobrenih pogojev dražba sledečih ne
premičnin: zemlj. knjiga k. o. ViŠnja-
vas vi. št. polovica 167: a) hiša, b) go
spodarsko poslopje in kozolec, c) ".em-
lj>šča (travniki, njive, pašniki, gozd), č) 
pritikline. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 8000, ad 
h) Din 10.000, ad e) Din 42.C37 80, ad 
č) 4550; skupaj Din 64.887*80. 

Zavezani stn-nki lastna polovica zna
ša torej 32.443 90. 

Najmanjši ponudek: Din 21.629-27. 
Vadij znaša 3244-39 Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 

Višnjavas, vi. št. 167, spadajo sledPČe 
pritikline: dva vola, en voi, ena slamo-
reznica, ena samokolnica, dva soda po 
140 1, eno lesena volovaika oprema in 
veo" manjšega goepodars&ega orodja v 
ceniilni, vrednosti 4550 Din, "N 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 1. februarja 1932. 

E 1083/31. 
* 

Dražbenl oklic 
772 

Dne 2 3. m a r c a 193 2. dopoldne 
ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
folovica posestva zemljiška knjiga k. o. 

miklavž, vi. št. 82. 
Cenilna vrednost: Din 3660'80. 
Najmanjši ponudek: Din 2441-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 19. februarja 1932. i 

E 508/31-6. 
* 

795 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. m a r c a 1932.. dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Preloka, vi. št. 62, 316, 
tf322, 34 338. 

Cenilna vrednost: 21.992 Din 14 para. 
Vrednost pritikline: Din ШО*—. 
Najmanjši ponudek: 14.661 Din 44 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. , 
Okrajno sodišče v Crnom'ju, odd. II., 

dne 17. februarja 1932. 
H* 

E 819/31—5. 796 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. m a r c a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
na pol lesena, pol zidana hiša z gospo
darskim poslopjem, 5 njivskih, 5 trav
niških, 1 gozdna, 1 vrtna in 1 stavbna 
parcela zemljiška knjiga Sp. Razbor, vL 
št. 40 in 57. 

Cenilna vrednost: Din 24.684*30. 
Vrednost pritikline: Din 2500-—. 
Najmanjši ponudek: Din 16.456-20. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

. V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slovenjgradee, 
^ dne 19. februarja, Д9Ј2, 
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E 867/31-9. 763 

Dražbeni oklic 
Di-è 30. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

p o l d e v e t i h bo pri'podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemlj. knj. Babni vrt, vi. št. 111, pare. 
št. 728 hiša z gospodarskimi poslopji, 
parcele 727 njiva, 729 vrt, 730/2 travnik, 
867 njiva, 1061 gozd, 996 njiva, 997 trav-
nik, 1088 gozd, 1090 gozd in 726 vrt. 

Ceni Ina vrednost: 52.125 Din 50 p. 
Vrednost pritikline: Din 1650'—. 
Najmanjši ponudek: 35.050 Din 32 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je'ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 17. februarja 1932. 

* 

E 784/31-5. 797 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1 . ' m a r c a 19 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
hiša z gospodarskim poslopjem, 2 stavb
ni, i vrtna, 3 njivske in 2 travniški par
celi: zemljiška knjiga Šmartno, vložna 
štev. 151. ' 

Cenitna vrednost: Din 301.991-—. 
Vrednost pritikline: Din 3660-—. 
Najmanjši ponudek: Din 201.327-33. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' ' 

Okrajno sodišče Slorenjgràdec, 
dne 22. februar ia 1932. 

* 
E 591/31—6. 798 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne ob 

p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Šedun, vložna 
štev. 107. 

Cenilna vrednost: Din 13.019*62. 
Najmanjši ponudek: Din 8679-64. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beaèm naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se,ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
\ d a e 19. februarja 1932. J 

• v * 

E 771/31-10. 827 

Dražbeni oklic. 
D n e 5. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 19 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Lambert, vi. št. 3. 

Cenilna vrednost: Din 9.450-—. Pri 
tem vložku je vknjiženo stvarno bre
me preživitka in drugih izgovoril za 
Vozelj Frančiško roj. Baš ocenjeno na 
Din 11.500-—. 

Najmanjši ponudek: Din 6.301-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 19. februarja 1932. 

E 12/32—8. 
* 

818 

Dražbeni oklic. 
D n e 6. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Obrh, vi. št. 45, 251. 

, Cenilna vrednost: Din 19.924-95. 
Najmanjši ponudek: Din 13.283-30. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri. draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. * 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odđ. IL, 
dne 19. februatja 1932. 

* 
E 1238/31-9. 828 

Dražbeni oklic. 
D n e 6. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin 
pare. št. 1178/10 hiša, 1178/10 drvarnica, 
1178/5 vrt, zemljiška knjiga Stražišče, 
vi. št. 57. 

Cenilna vrednost: Din 42.760-—. 
Najmanjši ponudek: Din 28.506-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic^ ki je nabit na uradni, 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Kranj, 
dne 24. februarja 1932. 

* 
E 1173/31—8. 799 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

p o l d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišča v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Drulovka, vi. štev. 35, 
pare. št. 52/i hiša s Mevom in svinja

kom, 51 vrt, 98/1 gozd, 368. travnik, 47 
pašnik, 2562 njiva. 

Cenilna vrednost: 8119 Din'85 p. 
Vrednost pritikline: Din 430'—. 
Najmanjši ponudek: Din 5412-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje,pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 22. februarja 1932 

* 
E IX 2180/31—31. 800 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so-, 
dišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga d. o. Lehen, vi. št. 1. 

Cenilna vrednost: Din 924.219'30. 
. Vrednost pritikline: Din 36.800'—, ki 

je navedena v gornji cenilni vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Din 616.146-20. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . " ' : 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 10. februarja 1932. 

* 
• E 15/32-5. 820 

Dražbeni oklic. 
D n e 15. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 1 dražba nepremičnin; 
zemljiška knjiga Jazbina, vlf št. 11. 

Cenilna vrednost: Din 91.619-50. 
Vrednost pritikline: Din 13.310—., 
Najmanjši ponudek: Din 61.08Ö-—. 
Vadi): Din 9.162-—. . -
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Prevalje,' 
dne 20. februarja 1932.' ••; 

H* 
E 54/32—8. 802 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. a p r i 1 a 1 9 3 2. dopoldne, 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Partinje, vi. št. 116. 

Cenilna vrednost: Din 21.028'—. 
Najmanjši ponudek: Din 14.018-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede'nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veru '.„ 

V. ostalem se opozarja na dražbeni* 
oklic, ki je nabit nà uradni deski tega 
sodišča. .:•.•:•• \ 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 17, februarja 1932. 
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Konkurzni razglasi 
S 14/31—102. 
230. 

781 

Odprava konkuiza. 
, Prezadolženec 'Lajovic Maks, 'trgovec 

z mešanim'blagom v Litiji. 
Konkurz, ki je bil razglnšen s skle

pom* opr. štev..Š 14/31—2 o imovini pre-
zadolženca, se odpravi, ker se je skle
nila prisilna poravnava,' po § 169 k. z. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. februarja 1932. 

# 
778 S 6/32-2.': 

231. 

Kon' urzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Jezer-

šek Ludvika, trgovca na Javorniku 160. 
Konkurzni sodnik dr. Bregar Stanko, 

starešina okrajnega sodišča v Kranjski 
g o r i . ' • • " ' " • " • ' ' • • . ' ' " ' ' ' ' 

Upravnik mase dr. Št.empihar Ivan, 
odvetnik na Jesenicah. 

Prvi zbor upnikov' pri sodišču v 
Kranjski gori cine '2 9. f e b r u a r j a 
1 9 3 2. ob e n a j e t i h. 

Oglasitvéni rok do 2 7. m a r c a 1932. 
na sodišč© v Kranjski gori. 

Ugotovitveni narok pri sodišču v 
Kranjski gori 5. a p r i l a 1 9 3 2 ob 
e n a j s t i h . 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 20. februarja 1932. 

Sä 19/82"—2. 762 
232 ' 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Žečiroviča Alija, sla
ščičarja v Murski Soboti, Aleksandrova 
cesta. ... 

Poravnalni sodnik: dr. Šumenja!* Slav
ko, starešina okrajnega sodišča v Murski 
Soboti'. 

Poravnalni upravitelj: dr. Valyi Alek
sander, advokat v Murski Soboti. . 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču'dne 23. m a r c a 
1 9 3 2 . ob e n a j s t i h . 

Rok za oglasitev do 18. m a r c a 1932. 
pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 
. Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 21. februarja 1932. 
* 

780 Sa 7/32-2. 
233. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja'- o 

imovini. Weit Vinka, čevljarskega moj
stra v Domžalah, Ljubljanska cesta: 95. 
^Poravnalni sodnik Hutter Ivan, stare
šina okrajnega sodišča.v Kamniku. 

Poravnalni upravnik dr. Janežič Kon
rad, „odvetnik v Kamniku. 
• Narok- za sklepanje. poravnave , pri 

okrajnem sodišču,v Kamniku dne 31. 
i »Arca-193-2. ob d e s e t i h . 
, Rok za oglasitev do 2 6. m a r c a 1932 

IPa sodišče vKamnjku. .... 
Deželno sodiščem Ljubljani, odd. III., 

N d&e-20. februarja 1932, 

Sa 6/32—5. 803 
2 ? \ ^ . • ' . . . • • . • , . 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Brlića Stanislava, neprotokoli-
rancga trgovca z mešanim blagom v 
Stari vasi pri Vidmu. 

Poravnalni sodnik: dr. Hočevar Voj-
teh, starešina okr. sod. v Brežicah. 

: Ponavnalni upravitelj: dr. Zdolšek 
Josip, odvetnikov Brežicah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem. sodišču v Brežicah dne 31. 
marca 1932.ob desetih. 

Prijavni, rok, do 26. marca 1932. 
Poravnalna kvota: 40% in poroštvo. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 24. februarja 1932. 

* 
813 Sa 8/32-3. 

235. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Kajfeža Antona, urarja v Ljub
ljani, Miklošičeva cesta št. 14. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Tominšek 
Fran, odvetnik v Ljubljani: 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba Štev. 140 d n e 
2.. a p r i l a 1932. ob e n a j s t i h . 

Rok za oglasitev do 27. marca 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 23. februarja 1932.. 

* 
Sa 6/32-2. 779 
236. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini tvrdke brata Naglic, izdelovanje 
in eksport čevljev v Zireh, registrovanih 

, pod isto firmo. 
Poravnalni sodnik Premerstein Kaje

tan, starešina okrajnega sodišča v Lo
gatcu, 

Poravnalni upravnik Tavzes Fran, 
notar v Logatcu. 
• Narok za sklapanje poravnave pri 

okraj, sodišču v Logatou dne 2 . a p r i l a 
1 9 3 2 . ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 2 7. m a r c a 1932 
na okrajno sodišče v Logatou. 

Poravnalna, kvota 40%. 
Deželno Bodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne .20. februarja. 1932. 

H* 
Sa 9/32-2. 814 
237. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Cerar Vilkà,T ur ar jà v Kamni
ku, Majstrova ulica 20. 

Poravnalni sodniki Hutter Ivan, sta
rešina okrajnega» sodišča y Kamniku. '• 

Poravnalni upravnik: dr. Trampuš 
Frano, odvetnik v Kamniku., 

Narok, za sklepanje poravnave pri 
okrajnem . sodišču v Kamniku d n e 
& ap,rila-,19a2 s afe d a a e t i h » . ' 

Rok za oglasitev do 26. marca 1932. 
pri sodišču-v Kamniku. 

Poravnalna ponudba: 40% kvota. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I l l , 

dne 23. februarja 1932. 

* 
806 Sa 41/31—116. 

238. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Preacem Jakobom, tr

govcem z manufakturnim blagom v Ma
riboru, • Gosposka ulica štev. 8, in nje
govimi upniki pri poravnalnem naroku 
dne 8. februarja 1932 sklenjena prisilna 
poravnava.se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% ikvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 10 enakih zapored
nih mesečnih obrokih; prvi obrok za
pade v plačilo 2 meseca po sklenjeni po
ravnavi tedaj 8. aprila 1932. , 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. HL, 

dne 18. februarja 1932. 
* 

806 Sa 34/31—54. 
239. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna zadeva: Fedran Anton, 

trgovec z mešanim blagom v Št. Jurju 
ob j . ž. i 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skleetfl 
poravnalni dolžnik s svojimi upniki pri 
naroku dne 20. februarja 1932. in ki 
določa, da je prednostne terjatve in zah
tevke, ki jih ne doseza poravnava, pr
venstveno v celoti plačati, ostali upniki 
pa prejmejo 50% kvoto, plačljivo v 10 
mesečnih enakih obrokih, pričensi 80 
dni po sprejetju poravnave po upnikih, 
da k tej poravnavi z 40% pristopi dr. 
Murai, okrožni zdravnik v Vojniku,' kot 
porok in plačnik s posledicami § 60. 
par. zak. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celjn, 

odd. I., dne 24. februarja 1932. 

* 
«07 Sa 29/31-151. 

240. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna zadeva: Tvrdka L. Putan, 

modna trgovina, Celje, Prešernova ulica 
št. 5; lastnik Putan Adolf — in Putan 
Justa, žena trgovca v Celju. 

Potrjuje se poravnava, ki sta jo skle
nili poravnalni dolžnici tvrdka L, Putan, 
modna trgovina in Putan Justa, žena 
trgovca v Celju, s svojimi upniki dne 
18. februarja 1932. in ki določa, da je 
prednostne, terjatve in zahtevke, ki jih 
ne doseza poravnava prvenstveno, v ce
loti plačati, ostali upniki pa prejmejo 
50%" kvoto, plačljivo v 16 mesečnih ena
kih obrokih, pričensi 60 dni po sprejetju 
poravnave od upnikov,'da tej po tvrdki 
L. Putan sklenjeni poravnavi pristopi 
Putan Justa, v kolikor ona ni sodafe-
nica, kot porokinja in plačnica s posle
dicami § 60. zak, o prisilni poravnavi 
izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd, L, dne 24. februairia 1932. -
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Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

'Štev. 521/32. 757 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

ponovno licitacijo za prodajo okoli 
650 plm T področju šumske uprave v 
Boh. Bistrici T režiji 1931. izdelanega 
mehkega tehnično-porabnega lesa, kise 
prodaja loko žaga Soteska. 

P o n u d b e , pisane na tiskovinah,ki 
se dobe pri direkciji šum v Ljubljani, 
Bleiweisova cesta št. 1, je vložiti do dne 
15. marca 1931. do 11. ure dopoldne pri 
isti direkciji, kjer se bo tega dne vršila 
licitacija. 

Vsa predmetna pojasnila se dobe pri 
direkciji šum v Ljubljani in pri šumski 
upravi v Boh. Bistrici. 

Direkcija Šum v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1932. 

! IV. No. 4798. 823 

Objava. 
, Orožni list na ime dr. Perko Milan, 
iveljaven za nošenje ene lovske puške 
in enega samokresa, je bil izgubljen in 
se s tem razveljavlja. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 23. februarja 1923. 

Ш. 104/1. - 776 

Razglas. 
Čuješu Josipu, rojenemu 22. februarja 

:1903 v Šmarju pri Jelšah, je s sodbo 
ereekega sodišča v Šoštanju od 2. de
cembra 1931. Kps 184/31—21 v smislu 
§ 55. k. z. prepovedano zahajanje v krč-

:, me za dobo enega leta. 
f Propoved traja do 29. decembra 1932. 
f Kdor bi imenovanemu v tej dobi po

stregel z alkoholnimi pijačami, je kaz
niv po § 268/4 k. z. z zaporom do 6 me
secev in v denarju do 5000 Din. 

Sresko načelstvo т Slovenjgradeu, 
dne 17. februarja 1932. 

$ 
II No. 8053/1. 769 

Razglas. 
S sodbo okrožnega sodišča v Mari

boru, Kzp VII 2290/31, je bilo izrečeno, 
da ne sme zahajati v krčme od 19. marca 
1932. do 19. marca 1935. Budja Metod, 
rojen 8. aprila 1911. v občini Mala Ne
delja, delavec, bivajoč v Moravcih. 

Vsakdo, ki bi imenovanemu v tej dobi 
vede postregel z opojno pijačo, se kaz
nuje po § 268. k. z. 

Sresko načelstvo Ljutomer, 
dne 17. februarja 1932. 

No. 2823/1. 808 

Razglas. 
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (>Uradni list kraljev
ske banske uprave« štev. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrajnega sodišča pri Sv. Lenartu 
v Slov. gor. z dne 9. februarja 1932. pre
povedano Škofiču Karlu, rojenemu dne 
4. novembra 1903. v Zikarcih, srez Ma
ribor, levi breg, Dravska banovina., sta
rajočemu, s Zikaicih et_J5.» zahajati s 

krčme za dobo 1 leta, to je od 9. febru
arja 1932. do 9. februarja 1933. 

Po § 268. kazenskega zakona se kaz
nuje vsakdo, ki ve za razglašeno prepo
ved iz § 55. k. z., pa vendarle postreže 
taki osebi z opojilom. 
Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg, 

dne 18. februarja 1932. 

T. No. 187/42. 832 3-1 

Razglas 
o prvi pismeni licitaciji га dobavo Iom-
ljcnega kamna za regulacijska dela na 

reki Dravi r občini Stojnci. 
Sresko načelstvo Maribor levi breg, 

tehnični razdelek razpisuje v skrajša
nem roku prvo pismeno licitacijo za do
bavo 730 m3 lomljenega kamna za regu
lacijska dela na reki Dravi v občini 
Stojnci, ki se bo vršila v četrtek dne 
17. marca 1932. ob 11 uri v pisar
ni sreskega cestnega odbora v Ptuju. 

Pismene ponudbe s kolkom za 10Ó-— 
dinarjev, glaseče se na dobavo cele 
potrebne količine z navedbo enotne ce
ne za en kubni meter kamena postav
ljenega na obali Drave pri km 30.000 
in zloženega v pravilne figure morajo 
predložiti licitanti predsedniku licita-
cijske komisije najkasneje do 11. ure 
na dan licitacije v zapečatenem kuvertu 
z ozačbo: >Ponudba N. N. za dobavo 
kamna za regulacijska dela na Dravi v 
občini Stojnck. Vsi ponudniki morajo 
izrecno navesti v ponudbah, da so jim 
znani splošni in posebni pogoji dobave 
in da se jim podvržejo v celoti. 

Pred izročitvijo ponudb morajo lici
tanti posebej pokazati predsedniku lici-
tacijske komisije potrdilo pristojne 
davčne uprave, da so poravnali vse 
državne davke in samoupravne dokla-
de za prvo tromesečje tekočega leta in 
reverz o položeni kavciji. 

Kavcija v višini deset odstotkov od 
ponujene skupne vsote za dobavo vseh 
730 m» kamena zaokrožena navzgor na 
100— Din se polaga v gotovini v držav
nih papirjih ali garantnih pismih pri 
blagajni davčne uprave v Ptuju po pred
pisih zakona o državnem računovodstvu 
najpozneje do 10. ure na dan licitacije. 

Gradbeno vodstvo za regulacijo Dra
ve si pridrži pravico razpisano količino 
dobave za 20% zmanjšati ali povečati 
in dobavitelj je dolžan tako spremenje
no količino dobaviti po ponujeni enotni 
ceni. 

Rok dobave je za eno tretjino koli
čine do 15. aprila, za drugo tretjino do 
10. maja in za celo dobavo do 31. ma
ja 1932. 

Natančni pogoji dobave so interesen
tom, na razpolago pri tehničnem raz
delku sreskega načelstva v Mariboru 
vsak dan v dopoldanskih uradnih urah. 

Sresko načelstvo, tehnični razdelek, 
Maribor levi breg, 

dne 25. februarja 1932. 

I. No. 344. 693a2~2 

Razglas 
o prvi ustni licitaciji za dobavo gramo« 

za na državni cesti š t 52. 
, Po nalogu kraljevske banske oprave 

Dravske banovine, s Ljubljani % dne. j 

16. januarja 1932., V. No. 336/1, razpi
suje tehnični razdelek sreskega načel
stva v Ljubljani na podstavi Čl. 86. do 
98. zakona o drž. računovodstvu z dne 
6. marca 1910. in njegovih izprememb, 
oziroma dopolnitev, prvo javno ustno 
licitacijo za dobavo gramoza za razne 
proge državne ceste št. 52. 

Licitacija se bo vršila v pisarni teh
ničnega razdelka v Ljubljani, in sicer 
dne 22. marca 1932. ob 9. uri dopoldne. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
objav »Službenega lista< z dne 20. fe
bruarja 1932, št. 14. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

v Ljubljani, 
dne 17. februarja 1932. 

* 
766 

Razglas. 
Županstvo občine Dobrniče, srez Novo 

mesto, razpisuje mesto občinske babice 
s sedežem v Dobrničah. 

Lotna nagrada znaša "Din 1800. Kol-
kovane prošnje je vložiti pri županstvu 
do 16. marca 1932. in jih opremiti z obi
čajnimi dokazili. 

Županstvo občine Dobrniče, 
dne 20. februarja 1932. 

Zupan: Grmovšek. 
* 

Opr. št. 2850/23—1931—64. 777 

Razpis. 
Osrednji urad za zavarovanje delav

cev v Zagrebu, zastopan po Okrožnem 
uradu za zavarovanje delavcev v Ljubr 
ljani, bo oddal v svojem zdravilišču 
Radio-Therma Laško v Laškem 
dobavo in montažo centralne kurjave In 
vodovodnih naprav g vsemi pomožnimi 

zidarskimi deli. 
P o n u d b e , kol kovane e kolkom 

Din 100 in z vsemi prilogami naj vlože 
ponudniki v posebnih zapečatenih ovo
jih z napisom: »Ponudba za izvršitev: 

centralne kurjave in vodovodnih naprav 
v Radio-Thermi Laško< v vložišču pod
pisanega urada v Ljubljani, Miklošičeva 
cesta št. 20 do 

15. marea 1932 
do 10. ure dopoldne. 

Ponudbe, ki ne bi odgovarjale vsem 
razpisnim pogojem, kakor tudi vse na
knadno došle ali brzojavno, odnosno te
lefonsko najavljene ponudbe se ne bodo 
upoštevale. 

Odpiranje ponudb se vrši dne 15. 
marca 1932 ob 10. uri dopoldne v pi
sarni podpisanega urada, soba št. 200. 

Okrožni urad si izrecno pridržuje pra
vico prosto izbirati izmed prejetih po-! 
nudb, in to brez ozira na njih višino. 
Ravno tako si pridržuje pravico razve
ljaviti licitacijo, ne da bi bil dolžan da
jati ponudnikom kaka pojasnila. 

Ponudba, kakor tudi vse predpisane 
priloge morajo biti spisane na uradnih 
tiskovinah, ki s© dobe v pisarni podpi
sanega urada Miklošičeva cesta št 20, 
soba St. 201, proti odškodnini Din BO-—. 
Okrožni nrad za sararoranfe delane* 

T LJubljani, -
;dne 22. februarja i m 
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Razglas. 
Splošna bolnica v Mariboru razpisuje 

po nalogu kraljevske banske uprave 
Dravske banovine z dne 21. januarja 
1932., V. No. 234/1, na podstavi čl. 86. 
do 98. zakona o drž. računovodstvu in 
njegovih sprememb, odnosno dopolni
tev, za dobavo in montažo strojne opre
me pri hladilni napravi v splešni bol
nici V Mariboru 

L javno pismeno ofertno licitacijo v 
skrajšanem roku na dan 14. marca 

1932. ob 11. uri dopoldne 

v prostorih uprave splošne, bolnice v 
Mariboru. Pojasnila, ofertni pripomočki, 
načrti, tehnični in splošni pogoji se do
bijo med uradnimi urami v pisarni na
vedene uprave proti plačilu stroškov za 
izdelavo. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v odstotkih (tudi z bese
dami) . na celotni, uradno odmerjeni 
proračunski znesek, ki znaša 99.925— 
dinarjev. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, 
opremljene s kolkom za Din 100-— 
(vsaka priloga s kolkom za Din 2*—), 
morajo izročiti ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije v zapeča
tenem zavitku z zunanjo označbo: »Po
nudba za dobavo in montažo strojne 
opreme pri hladilni napravi v splošni 
bolnici v Mariboru od ponudnika N. N.<, 
in sicer v roke predsednika licitacijske 
komisije med 10. in 11. uro dopoldne. 
Po pošti pravočasno došle ponudbe se 
upoštevajo s pogojem, da je ponudnik 
v njih navedel, da so mu vsi pogoji 
znani in da jih brez pridržka sprejme. 
Poznejše, nepravilno opremljene in 
bi*zojav*ne ponudbe se ine bodo uvaže-
ykïer^sak ponudnik mora v ponudbi 
izrecno izjaviti, da v celoti pristaja na 
vse splošne in tehnične pogoje ter mora 
položiti kavcijo, ki znaša za naše držav
ljane Din 10.000-—, za inozemce pa 
Din 20.000-—. Kavcija se mora položiti 
najkesneje na dan licitacije pri blagajni 
eplošne bolnice v Mariboru bodisi v go
tovini ali v vrednostnih papirjih, oziro
ma garantnih pismih, izdanih po denar
nem zavodu v smislu čl. 88. zakona o 
drž. računovodstvu in registriranih v 
smislu čli 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka B. »Pogodbe in na
bave«:. 

Potrdilo o položeni kavciji, potrdilo 
davčne uprave o poravnavi vseh davč
nih plačil za tekoče četrtletje, odobre
nje ministrstva zgradbe, da se sme po
nudnik udeleževati javnih licitacij in 
potrdilo pristojne zbornice za trgovino, 
°btt in industrijo, je obenem z vroči
tvijo ponudbe predložiti odprte pred
sedniku komisije, odnosno pravočasno 
Poelati po pošti do pričetka licitacije. 

Pooblaščenci morajo predložiti po
oblastilo, da smejo zastopati firmo pri 
licitaciji. 

Kraljevska banska uprava si izrecno 
Pridržuje pravico, oddati razpisano delo 
ne oziraje se na višino ponujene vsotç 
a U tudi'vse ponudbe odkloniti brez vsa

ke obveznosti. Vsak ponudnik mora 
ostati v besedi 30 dni po licitaciji. 

Uprava splošne bolnice v Mariboru, 
dne 16. februarja 1932. 

* 

Opr. št. 5/10—1932-2. 812 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje delav

cev v Ljubljani razpisuje radi napredo
vanja uradovih nameščencev v višje 
položaje: 

1. eno mesto kategorije B položaja IV. 
2. dve mesti kategorije B položaja VI. 
3- dve mesti kategorije C položaja V. 
4. eno mesto kategorije C položaja 

VII. 
5. štiri mesta kategorije C položaja 

VIII. 
.6. dve mesti kategorije D položaja IX. 
Obenem se popolnijo na podstavi go-

renjega razpisa izpraznjena službena 
mesta. 

Pogoji za namestitev in službeni pre
jemki so/ razvidni iz službenega pravil
nika za nameščence. Razpis teh mest je 
namenjen napredovanju nameščencev 
urada, in prošenj zunanjih prosilcev 
urad ne bo mogel upoštevati. 

Lastnoročno spisane prošnje, oprem
ljene s potrebnimi prilogami, je vložiti 
v vložišču urada osebno ali pismeno do 
vštetega dne 

15. m a r c a 1932. 
do 12. ure. Kesneje došlih prošenj urad 
ne bo mogel upoštevati. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev 
v Ljubljani, 

dne 23«. februarja 1932. 

Razne objave 
767 

Vabilo 
na XII. redni občni zbor 

Kreditnega zavoda 
za trgovino in industrijo v 

LJubljani, 
ki se vrši v torek dne 15. marca 1932 ob 
desetih dopoldne v sejni sobi zavoda v 

Ljubljani, Prešernova ulica št. 50, 
z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
.1. Predsednikov nagovor. 
;2. Poročilo upravnega sveta o poslov

nem letu 1931. in predložitev bilance 
z dne 31. decembra 1931. 

Ì3. Poročilo nadzorstvenega sveta in po
delitev absolutorija. 

4. Odobritev bilance za leto 1931. in 
sklepanje o predlogu upravnega sve-

.; ta glede razdelitve čistega dobička. 
•'5. Predlog glede povišanja delniške 

glavnice na Din 25,000.000-— in v 
zvezi s tem glede spremembe § 5. 
družbenih pravil. 

6. Volitev članov upravnega sveta. 
.7. Volitev članov nadzorstvenega sveta 
" ' ter njih namestnikov. 

' Po § 17. družbenih pravil imajo pra
vice glasovanja na občnem zbor» delni

čarji, ki založe vsaj šest dni pred obč
nim zborom — najkesneje dne 8. marca 
1932 — delnice, utemeljujoče njih gla
sovalno pravico, pri likvidaturi Kredit
nega zavoda za trgovino m industrijo v 
Ljubljani, kjer se jim izdado legitima
cije. 

Posest 25 delnic daje pravico do ene
ga glasu (§ 16. družbenih pravil). 

V Ljubljani, dne 23. februarja. 1932. 
Upravni svet. 

* 
811 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Zadružna gospodarska 
banka d. d. v Ljubljani 

dne 17. marca 1932. ob 11. uri dopoldne 
v bančni posvetovalnici v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta 10, 
z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1., Poročilo upravnega sveta o poslova

n j u v letu 1931. in predložitev bilance 
ter računa izgube in dobička z dne 
31. decembra 1931. 

2. Poročilo nadzorstvenega svela. 
3. Odobritev bilance ter računa izgube 

in dobička za leto 1931., sklepanje o 
razdelitvi čistega dobička in o raz-
rešnici upravnemu svetu. 

4. Volitev upravnega sveta. 
5. Volitev nadzorstvenega sveta. 
6. Slučajnosti.. 

Delničarji, ki se žele udeležiti obč-
. nega zbora, naj polože 8 dni pred zbo-
Irovaujem vsaj 5 delnic ali pri Zadružni 
gospodarski banki d.d. v Ljubljani, ali 
pri njenih podružnicah na Bledu, v Ce
lju, Djakovu, Kočevju, Kranju, Mariboru, 
Novem Sadu, Somboru, Splitu in Šibe
niku. Na občnem zboru daje vsakih 5 
delnic pravico do enega glasu. 

Upravni svet. 
* 

810 
Hranilni in posojilni kon

zorcij, kreditna zadruna drž. 
uslužbencev v Ljub?'ani, 

Gajeva ulica št. 9, 
naznanja vsem svojim članom, da se bo 
vršil v ponedeljek, dne 21. m»rea- 1932. 
ob 19-30 uri v zadružni pisarni, Gajova 
ulica št. 9, v Ljubljani *" 

57. redni občni zbor 
z nastopnim zborovaluim redom: 
1. Poročilo o poslovanju in računskem , 

sklepu za upravno leto 1931. 
2. Poročilo nadzorstvenega odbora. 
3. Odobrenje zadružnega računa in raz-

rešenje upravnega odbora. 
4. Razdelitev čistega dobička iz 1. 1931. 
5. Določitve, odobrenja in sklepanja v 

smislu člena 42. pravil, odnosno čle
nov IV., V. in VI. pravilnika. 

6. Sprememba pravil. 
7. Volitve. 
8. Slučajni predlogi. 

P r i p o m b a : V primeru nesklepč
nosti se vrši pol ure pozneje islotam za 
rešitev istega dnevnega reda nov občni 



Stran 104 
Štev. 16. 

zbor, ki bo sklepčen brez ozira na šte
vilo prisotnih zadružnikov. Letni račun 
je v konzorcijalni pisarni, Gajeva ulica 
št. 9, vsak dan od 15. do 17. ure na vpo
gled. 

Upravni odbor. 
* 

809 
Vabilo 

na r e d n i občni zbor, 
ki ga bo imela 

„Elektrarna škofja Loka in 
okolica d. d." 

dne 12. marca 1932 ob polenajsti uri 
dopoldne v Mestni dvorani v Škofji Loki, 

Mestni trg štev. 16. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Poročilo preglednikov računov. 
3. Odobritev bilance in računa izgube 

in dobička. 
4. Slučajnosti. 

Vsak delničar, ki se hoče udeležiti 
občnega zbora, mora vložiti svoje del
nice ali bančna potrdila o deponiranih 
delnicah v družbeni pisarni (Nunska 
ulica št. 1) v osmih dneh ali vsaj,dve 
uri pred občnim zborom. (Pisarna je 
odprta vsak delavnik od 8. do 12. in od 
14. do 18. ure). Na podstavi tega polaga 
se izda delničarju legitimacija, ki se 
glasi na ime in navaja število založenih 
delnic in glasov odpadajočih nanje. 

Skofja Loka, dne 22. februarja 1932. 
Predsedništvo. 

* 
829 

Vabilo 
na i z r e d n i občni zbor 

tvrdke 
L j u d e v i t Marx, tovarna 

lakov d, d. v LJubljani, 
ki se vrši na sklep upravnega sveta 

dne 16. marca 1932. dop. ob 10. uri v 
Ljubljani, hotel Union, srebrna dvorana. 

D n e v n i r e d : 
1. Volitev nekaterih članov uoravnega 

sveta in odobritev kooptacije članov 
uprave-

2. Odpoklicanje članov pregledovalnega 
odbora ter njihovih namestnikov in 
nova volitev pregledovalnega odi ira. 

3. Poročilo in sklepanje o izvršitve spre
membe pravil ter sklepanje o zviša
nju delniške glavnice. 

4. Poročilo in sklepanje o stanju zade
ve radi neveljavnosti interimnega po
trdila g. Adolfa Bernatzika. 

5. Poročilo o stanju likvidacije ekspozi
ture, oziroma evidenčnega urada in 
sklepanje o tem. 

6. Poročilo in sklepanje o nekaterih 
pravnih poslih, posebno onih s člani 
upravnega sveta. 

7. Sklepanje o predlogu za reasumira-
nje računskih zaključkov za poslovno 
leto 1929 in za novo sklepanje o ab-
solutoriju. 

8. Odgovor na razna od enega de:ni-
čarja z dopisom od 18. januarja 1932. 
stavljena vprašanja ter event skle
panje o tem. 

9. Event, sklepanje glede rednega obč
nega zbora za poslovno leto 1930. 

Delničarji naj vsaj 6 dni pred občnim 
zborom svoje delnice z nezapadlimi ku
poni ali event, veljavna na ime se gla
seča mterimna potrdila založijo pri bla
gajni tovarne na Količevem ali pri po
družnici Splošnega jugoslovenskega 
bančnega društva v Ljubljani, Aleksarf-
droya ces'a 6, ali pri g. dr. Ivu Ben-
koviču, odvetniku v Ljubljani. 

25 založenih delnic daje pri občnem 
zbon en glas. 

V Ljubljani, dne 26. februarja 1932. 
Upravni svet. 

* 
Ô30 

Vabilo 
na VI. redni občni zbor 

tvrdke 

L j u d e v i t Marx, tovarna 
lakov d. d. v LJubljani, 

ki se vrši 
v sredo, dne 23. marca 1932. ob 1630 
v tovarni na Količevem pri Domžalah. 

D n e v n i r e d : 
1- Poročilo upravnega sveta za poslovno 

leto 1930. 
2. Poročilo pregledovalnega odbora. 
3. Sklepanje o računskem zaključku za 

poslovno leto 1930 o uporabi čistega 
dobička in o absolutoriju. 

4. Sklepanje v smislu § 28. pravil o na
gradi za upravni svet. 

5. Volitev novega upravnega sveta. 
6. Določitev nagrad pregledovalnemu 

odboru. 
7. Volitev pregledovalnega odbora. 

Delničarji naj vsaj 6 dni pred občnim 
zborom svoje delnice z nezaDadlimi ku
poni ali event, veljavna na ime se gia-
sečainterimna potrdila založijo pri bla
gajni tovarne na Količevem ali pri 
podružnici Splošnega jugoslovenskeç;a 
bančnega dri'Sìva v Ljubljani, Aleksan
drova cesta 6, ali pri g. dr. Ivu Benko-
viču, odvetniku v Ljubljani. 

25 založenih delnic daje pri občnem 
zboru en glas. 

V Ljubljani, dne 26. februarja 1932. 
Upravni ST-ît. 

* 
816 

Vabilo 
na r e d n i občni zbor, 

ki ga bo imela 

»UNION« 
hotelska In stavblnska d. d. 

v LJubljani 
v Četrtek, dne 31. marea 1932. ob 16. uri 
v srebrni dvorani Grand hotela Union 

T Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 

1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega 
zbora. 

2.. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju in bilanci za leto 1931. 

3. Poročilo nadzornega sveta. 
4. Sklepanje o razdelitvi čistega do

bička. 
5. Sklepanje o nagradi nadzornemu 

svetu. 
6. Volitev petih članov in dveh Damest-

nikov nadzornega sveta. 
7. Slučajnosti. 

Del.iičarjii morajo naznaniti eventu
alne predloge vsaj osem dni pred jbč-
nim zborom, najkesneje do 22. marca 
1932. predsedništvu, da pridejo na dnev
ni red občnega zbora. 

Delničarji, ki hočejo, izvrševati volil
no pravico, morajo položiti pet dni pred 
občnim zborom, najkesneje do 25. marca 
1932. delnice v pisarni Grand .hotela 
>Union< v Ljubljani, Miklošičeva cesta 
št. 1, med uradnimi urami. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1932. 
Upravni svet 

* 

Oklic dražbe. 
817 

Dne 29. t. m. ob 10. uri se bo vršila 
v skladišču tvrdke Javna skladišta, 
družba z o. z., Dunajska cesta š t 33, 
javna dražba ca. 70 kubičnih metrov 
hrastovih îriz. 

Ljubljana, dne 26. februarja 1932. 
Javna skladišta družba z o. z. 

* 
768 

Objava. 
Ker mi je na nepojasnjen nagin izgi

nila odpustnica, izdana od upraviteijstva 
ljudske šole v Novem mestu dne 28. ju
nija 1922. ped št. 23, glaseča se na ime 
Alojzij Rifelj, roj. 25. junija 1908. v Dol. 
Ločni pri Novem mestu, jo s tem pro
glašam za neveljavno. 
V Ločni pri Novem mestu, 22. febr. 1932. 

Alojzij Rifelj s. r. 

* "' 
811 

Objava. 
Izgubil sem orožni li^t, izdan od sre-

skega načeletva v Ptuju,*glaseč se ZA 
posest in nošenje lovske puške k a l 16' 
in brovninga kal. 6-35. 

Proglašam' ga za neveljavnega. 
Šegula Ivan s. r., : 

veleposestnik, HlaponcL 

* 

Objava 
822 

Izgubil sem spričevalo I. meščanske 
šole v Šoštanju za šolsko leto 1927,/28. 
št. 4. Proglašam ga za neveljavno. 

Franc Gruber, Šoštanj. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v LJubljani 
ffiaka in zalaga: ïiakarna Merkur, y Ljubljjanij njen Dredstavnik.; Q, Mlchalek. v LJubljani 



UST KRAUEVSKE BAÜSKE UPRAVE 
Priloga k 17. kosu letnika III. z dne 2. marca 1932. 

Š t 17. 

BAIOVME 

Razglasi osrednje 
vlade 

Kazglas o kurzih listin, Izda
nih na zlato ali inozemsko 
valuto, cd 1. marca 1932. 

dalja. 
fra bi se pravilno pobirale takse po za-

K°nu K> taksr.h in pravilno določala pristoj
nost za scjenje, je gospod minister za fi
ance glfxle na dejstva, da s« menijava vred-
*°st listin, izdanih na zlato ali inozemsko 
{liuto, proti dinarju, določil z odločbo br. 
il- 21.930 z dne 24. februarja 1932. leta na
stopne kurze po katerih se morajo prera-
Cunavati na vrednost dinarja vse lisline, ki 
S e Blasé na zlato ali inozemsko valuto, ter 
8 e morajo po tem znesku pobirati takse po 
2a'<onu o taksah in sicer: 

1 napolecndor . . , 
1 turška lira . . . 
1 angleški funt . . 
1 dolar . . . 
1 kanadski dolar 
1 nemška zlata marka 
1 zlat zlot . . . . 
1 avstrijski šiling 
1 belg . . . . . 
1 pengö 
1 braziljsloi milreie 
1 egiptovski funt . , 

. 1 urugmvjski pezos . , 
1 argentinski pezoe 

1 1 turška papirnata lira 
iftX albanskih frankov . . 
MW ilalih francoskih framkov 
j«i> francoskih frankov 
*W švicarskih frankov 
1M italijanskih Mr . . . . 
}!** nizozemskih goldinarjev 
:™ romunskih lejev . . 
1лЛ bolgarskih levov 
\Ћ d a n s k ' h kron . . . 
inA ^ v & d s ' ? i h kron . . . 
|"0 norveških kron . . 

}00 drahem 
±Xrv ceäkoelovaekih kron 
{•)g finskih mark . . . 
i y0 letonskjih lat . . . 

j n kurzi veljajo za čas ođ 1 „ ,„„_. 

t a , nadaljnje odredbe ter se morajo upo-
blJati tudi v nastopnih primerih: 

] * • ko se sprejema kovano zlato ' — naipo-
blnS 0 r i i n z l a l e t u r S k e lire — pri drvfavnih 
ri^gajnah ob plačevanju davkov in dnwih 
4ržavnih dohodkov; 
J 2 ko se pobirajo 1ибке takse, o čemer dz-
^ oddelek za davke potrebna navodila; 

in k o t obračunavabni tečaji za angažiranje 
in £ j ' r o 5 n t e po proračunu za leto 1931./1932. 
tnui • -^ОЗЗ. pri vseh državnih izplačilih v 
"Wh valutah; in 

ђд»; k° se sprejemajo sa kavcijo obveznice 
j ^ a povojnih državnih zunanjih posojil v 
7y n ! t % n o , n 8 % n o Blaire & Сотар In 
v

0

N

u nSavine hipotekarne banke, emitiranih 
)J i i«ewyOTku, za preračunavanje dolarjev v 

W * ? f a , l s * , r r t T * ш И п * а е « т Beograđn, 
\ «tužbene morine« s dne 27. februaria 1932. 

fit 46.) 

218G0 
249 — 
195-— 
56 20 
53 90 
13 40 
в-30 
7-80 
785 
980 
520 

200-— 
29-— 
14-— 
2685 

1OS0-— 
1Û96-— 
221-50 

1C96--
292-50 

2275-— 
35-50 
40-70 

1070-— 
1082-— 
1060-— 
430-— 
72-— 

166-50 
89— 

1082— 

Din 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

marca 1932 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

III . No. 2098/1. 835 

Izkaz živalskin kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dno 25. februarja 1982. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

Š u š t a v e c : 
Murska Sobota: Doniajinci (Doma-

jinci 1 dvorec). 

S t e k l i n a : 
Litija: Št. Vid pri Stični (Osredek 1 

primer). Vače (Potok 1 primer). 
Ptuj: Vurbcrg (Krčevina 1 primer). 

G a r j a v o s t : 
Maribor desni breç: Zsr. Bistrica (Zg. 

Bistrica 1 dvorec). Ptuj:' Sikole (Sikole 
1 dvorec). Slovenjgradec: Sv. Florijan 
(Sv. Florijan 2 dvorca). . 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Črnomelj: Vinica (Gor. Suhor 1 dvo

rec). 
S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Gaberje (Gaberje 5 dvorcev), 
Mrčnasela (Raštanj 1 dvorec), Sela 
(Sela 14 dvorcev). Črnomelj: Petrova-
vas (Petrovavas 1 dvorec). Kočevje: 
Livold (Dolgavas 1 dvorec. Livold 4 
dvorci), Borovec (Borovec 1 dvorec). 
Konjice: Stranice (Stranice 1 dvo
rec). Laško: Sv. Krištof (Rečica in Sv. 
Mihael po 1 dvorec). Maribor levi breç: 
Krčevina (Petrovo selo 1 dvorec). Slo-
vcnjgradec: (Slovenjgradec 7 dvorcev). 

Kraljeva banska uprava Dravske ba
novino T Ljubljani, 

dne 25. februarja 1982. 

* 

K V-No. 138/11-1932. 7 3 3 - 3 - 3 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za grad
bena dela v odseku med km 52—339 in 
km 54—868 banovinske cestne proge 
Ljubljana—Litija—Radeče 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 10. marca 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi St 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo, med uradnimi urami pr i tehn. 
oddelku y. Ljubljani, I L aads t r . eobji 
stav. 3, 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša Din 
976.88999 (devet sto sedemdeset šest 
tisoč osem sto osemdeset devet dinarjev 
99/100). 
. Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 18. februarja 1932. 

* 

V. Ne. 75/18/32. 815 3 - 2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine, v Ljubljani razpisuje za od-
dajr delnih regulacijskih del Ljublja
nice v Ljubljani 

I. javno p ?mcno ponudbeno licitacijo 
na dan 21. marca 1932. ob 11. ur i dop. 

v prostorih hidrotehničnega odseka kr . 
banske uprave v Ljubljani. Pojasnila 
in ponudbeni pripomočki se proti pla
čilu napiavnih stroškov dobivajo m e d 
uradnimi urami Stari trg 34/11. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, k i znaša 3 mili-
ion~ 34.240 Din 93 p . 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kralj, l a n s k a uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

d n e 24. februarja 1932, 

•S 
II. No. 5950/1. 876 

Uradni razpust društva. 
Diuštvo >Skupina p r o m e t e e zveze v 

Celju« je razpuščeno, ker že več let n e 
deluje, n i m a ne članov niti imovine in-
torej tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine' 

v Ljubljani, d n e 23. februarja 1932. 

% 
I I . No. 2672/2. 877 

Uradni razpust društva. 
DTUštvo >Slovensko pevsko društvo 

v Ptuju« je razpušceno, ker že več let n e 
deluje, n i m a n e članov niti imovine in 
torej tudi n e pogojev za pravni obstoj. 
. Kral jevska banska uprava Dravske 

banovine 
v Ljubljani, d n e 20. februarja 1932. 

•t* 
I I . No. 187/2. 8 7 8 

Uradni razpust društva. 
DTUSTVO »Invalidski dom« v Trbovljah 

le razpuščeno, k e r že več let n e deluje, 



106. Štev. 17. 

nin :j ns članov in torej tudi ne pogojev 
za ipi avni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

V Ljubljani, dne 22. februarja, 1932. 

* 
VI. No. 6360/1. 834 

Izprememba v imeniku 
zdraviliške zbornice za 

Dravsko banovino v 
Ljubljani. 

Dr. Blum Mirko, banovinski zdravnik 
v Fari pri Kočevju, dr. Sonc Anton, 
zdravnik v Ljubljani, dr. Logar Anton, 
zdravnik v Ljubljani, dr. Lawdc Vito, 
zdravr.ik v Ljubljani, dr. Basin Egon, 
zdravnik v Ljubljani, so vpisani v ime
nik ''ATS.vriske zbornice za Dravsko ba-
noviro v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 19. februarja 1932. 

* 

K V—No. 270/4 ex 1932. 851—3—1 

Razglas 
o I. pismeni ponudbeni licitaciji za do
vršitev anatomskega instituta vLjubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje po naro
čilu nvr-istrsrva za gradbe od 25. febru
arja 19.:'.''., M. G. Br. 4691, in na podstavi 
čl. 86. do 98. zakona o drž. računovod
stvu z dne 6. marca 1910. ter njegovih 
sprememb, odnosno spopolnitev za pre
vzem in izvršitev del za dovršitev se
d m e dvorane v anatomskem institutu v 
rjjubljr.ni 

L javno pi.:meno ponudbeno licitacijo 
aa dan M marca 1932. ob IL uri dop. 

v sobi Št. 17 tehničnega oddelka Novi 
irg št. 1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v 
•»obi št. 20, oziroma je dobiti vse po
nudbene pripomočke proti plačilu pri 
em uradu. 

Ponudbe za posamezne spodaj nave
dene skupine del je predložiti v obliki 
imetnih popustov v procentih na uradno 
umerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za: 

I. skupino: 
1. Težaška in zidarska 

dela - < . Din 34.209-95 
2. Kovaška dela . , . „ 11.718-80 
3. Steklarska dela . « . „ 146-90 
4. Pečarska d e l a , * . • „ 3.310'— 

Din 49.385-05. 
II. skupino: 

t. Mizarska dela '. 
?.. Tesarska dela . 
'.}. Položitev linoleja 

III. skupino: 
1. Slikarska dela 
2. Pleskarska dela 

Din 285.4O0'— 
„ 5.596'48 
„ 14.775-60 

Din 305.772-08 

. Din 2.967-62 
• „ 7.94770 

ч Din 10.9ië-32 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom za 100 Din, vsako prilogo s 
kolkom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licita
cije z označbo »Ponudba za prevzem 
nav. skupine del za dovršitev anatom
skega instituta< od ponudnika N. N. ne
posredno predsedniku licaticijske ko
misije med 10. in 11. uro dopoldne. Po 
pošti pravočasno došle ponudbe se upo
števajo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in 
da jih bTez pridržka вртејте. Poznejše, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bodo uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za I. sku
pino Din 5.000 za II. skupino 31.000 Din 
in za III. skupino Din 2.000 odnosno 
Din 10.000, 62.000 Din in 3.000 Din. za 
tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni Dravske finančne direkcije v 
Ljubljani v vrednostnih papirjih, ozi
roma garantnih pismih, izdanih po de
narnem zavodu v smislu čl. 86. zakona 
o drž. računovodstvu in registriranih 
v smislu čl. 24. pravilnika na izvrševa
nje določil iz oddelka »B pogodbe in 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri Dravski hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za grad
be, da se sme ponudnik udeleževati 
javnih licitacij in, potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprte predsedniku H-
citacijske komisije. Pooblaščenci marajo 
predložiti poleg tega pooblastilo, da 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo, ne ozi
raje se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni >po licitaciji. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1932. 

* 

K V—No. 270/5 ex 1932. 860-3—1 

Razglas 
o I. pismeni ponudbeni licitaciji za do
vršitev anatomskega instituta vLjubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje po naro
čilu ministrstva za gradbe od 25. febru
arja. 1932, M. G. Br. 4691, in na podstavi 
čl. 86. do 98. zakona o drž. računovod
stvu z dne 6. marca 1910. ter njegovih 
sprememb, odnosno spopolnitev za pre
vzem in izvršitev del za dovršitev ge
rirne dvorane v. anatomskom institutu v 
Ljubljani 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 15. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka 'Novi 
trg št. 1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v 
sobi št. 20, oziroma je dobiti vse po
nudbene pripomočke proti plačilu pri 
tem uradu. 

Ponudbe za posamezne spodaj nave
dene skupine del je predložiti v obliki 
enotnih popustov v procentih na uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za: 

I. skupino: 
1. Težaška in zidarska * 

dela Din 155.412-65 
2. Mizarska dela . . , „ 23.760'— 
3. Slikarska dela . . . „ 3.630'12 
4. Pleskarska dela . . „ 5.698-20 
5. Steklarska dela . . „ 9.264'20 
6. Položitev dermas tlaka „ 14.239.20 

П. skupino: 
1. Krovska in Meparska 

Din 212.004"37 

dela Din 35.603-75 
Zapečatene ponudbe, opremljene s 

kolkom za 100 Din, vsako prilogo s 
kolkom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licita
cije z označbo >Ponudba za prevzem 
nav. skupine del za dovršitev anatom
skega instituta« od ponudnika N. N. ne
posredno predsedniku licaticijske ko
misije med 10. in 11. uro dopoldne. Po 
pošti pravočasno došle ponudbe se upo
števajo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in 
da jih brez pridržka sprejme. Poznejše» 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bodo uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi i * 
rečno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za I. skupino 
Din 22.000-— in za II. skupino Din 
4.000'— odnosno Din 43.000 in 8.000'—< 
Din za tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni Dravske finančne direkcije ' 
Ljubljani v vrednostnih papirjih, ozi' 
roma garantnih pismih, izdanih po de -

namerni zavodu v smislu čl. 86. zakona 
o drž. računovodstvu in registriranji 
v smislu čl. 24. pravilnika za izvrševa-' 
nje # določil iz oddelka »B pogodbe io 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri Dravski hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na-1 

dalje potrdilo davčnega urada o porav* 
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva, za grad-' 
be, da se sme ponudnik udeleževati 
javnih licitacij in potrdilo pristojna; 
zbornice za trgovino, obrt in industrij0 

o sposobnosti je obenem z vročitvijo po-1 

nudbe predložiti odprte predsedniku l*1 

citacijeke komisije. Pooblaščenci morajo _ 
predložiti poleg tega pooblastilo, dflf, 
smejo zastopati svojo firmo pri licitacij?- ; 

Državna uprava si izrecno pridržuj0] 
N gravjicpj e4dati ra^isano, deloj ne pz^j 
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raje se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse prnudbe odklonili brez kake obvez
nosti. 

Vsa1; ponudnik mera ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kraljevska banska иттга-va Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1032. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblaste v 

Ne II 125/30—5. 849—3—1 

Dragi edikt. 
Ker je v t usodnem ediktu z dne 13. 

oktobra 1930, opr. št. Ne II 125/30—2, 
določeni rok potekel, se v smislu zakona 
z dne 25. julija 1871, d. z. št. 96, pozi
vajo vse oni, ki bi bili radi obstoja ali 
radi knjižnega vrstnega reda vpisov v 
Vložkih nove zemljiške knjige za davčno 
občino Bodonci v sodnem okraju Mur
ska Sobota tičočih se bremenilnih pra
vic, oznamenjenih pod b) gori navede
nega prvega edikta v svejih pravicah 
prikrajšani, naj vlože svoje ugovore 
najkesneje do 1. novembra 1932 pri 
okrajnem sodišču v Murski Soboti, ker 
bi sicer vpisi zadobili učinek zemljiško
knjižnih vpisov. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v 
prejšnji stan ni dopustna; tudi se ome
njeni rok posameznim strankam ne 
sme podaljševati. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. II., dne 25. februarja 1932. 

Pred. 171—4/32. 
* 

855—3—1 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v Brežicah se 

odda mesto pisarniškega uradnika X. 
do IX. položajne skupine. 

Podčastniki, ki so dovršili z dobrim 
uspehom enoletno pripravljalno dobo s 
predpisanima izpitoma, se opozarjajo 
na § 8. zakona o uradnikih. 

Prošnje za razpisano mesto morajo 
biti svojeročno spisane, pravilno kolko-
vane in opremljene z vsemi listinami, 
ki potrjujejo izpolnitev predpogojev iz 
§§ 2. in 3. zakona o uradnikih. Vložiti 
frh je do 25. marca 1932. L pri podpi
sanem predsedništvu. 
• Po gornjem roku ali brez predpisa
nih dokumentov ali nepopolno vložene 
prošnje se o priliki tega natečaja ne 
bodo, upoštevale. 

Predsedništro okrožnega sodišča 
v Celju, dne 26. februarja 1932. 

Cw a 143/32—2. 836 

Oklic. 
Janu Jakobu, Gorje pri Bledu, sedaj 

neznanega bivališča,, je vročiti menično 
tožbo z dne 8. februarja 1932, opravilna 
»t- Cw a 143/32-1, radi.Din 6050-— s 
Pripadki. 

Ker.je bivališče Jan Jakoba, neznano, 
8 6 mu postavlja za skrbnika v obrambo 
njegovih pravic gesp. dir. Modic Ivan, 
«tyefcaik x Ljubljani, 

Ta skrbnik ga bo zastopal v ozname-
njeni pravni stvari na njegovo nevar
nost in struške, dckler se on ali ne 
oglasi pri scdišču ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Nadaljnji stroški meničnega plačil
nega iii'.li ga se odiiierijo na Òin 101-—. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. IIa, 

dne 23. februarja 1932. 

* 
C 85/32—1. &37 

Oklic. 
Hozijan Marko, posestnik v Odrancih 

štev. 173, zastopan po dr. Pikušu Janku, 
cdvetirLu v Dolnji Lendavi, je vložil 
zoper Cigana Otoja, posestnika v Čren-
scvc.ih, sedaj bivajočega 608 Adelaide 
St. Wedstock Ont Canada, tožbo zaradi 
20 kanadskih dolarjev s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
BO. m a r c a 1 9 3 2. ob :' e v e t i h pri 
tem sodišču v sobi štev. 19. 

Toženi stranki se postavlja za skrb
nika Kolenko Ivan, posestnik in župan 
v črensoveih. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 24'. februarja 1932. 

* 
C 30/29—17. 838 

Oklic. 
Vôrôs Karolu, polj. v Beltincih, je 

vročiti v pravni stvari Košarja Karola, 
sklep, z dne 24. januarja 1931, C 30/29-16, 
na odmero stroškov. 

Ker je bivališče Vorösa Karòla ne
znano, se postavlja za skrbnika Cigut 
Štefan, pos. v Dolnji Lendavi, Kleklova 
ulica, ki ga bo zastopal na njegovo ne
varnost in stroške, dokler se ne oglasi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 24. februarja 1932. 

L 11/31—10. 839 

Sklep. 
Ostanek Marija, vžitkarica, roj. 30. ju

lija 1906 v Št. Pavlu, pristojna v občino 
Bukovca, srez Litija, samska, se radi 
slaboumnosti popolnoma prekliče. 

Za skrbnika ji je postavljen Ostanek 
Franc, posestnik v Mal. Pecah št. 4. 
Okrajno sodišče v Višnji gori, odd. L, 

dne 28. februarja 1932. 

4: 
A 144/31-26. 7è4_3_2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Ferlan Ivana, posestnica v Grabono-
škem vrhu, občina Cqgetinci, jô dne 23. 
marca 1931. umrla. Poslednja volja se ni 
n a š l a . • , ' ' • 

Glasom smrtovnice občinskega urada 
Cogelinci prideta y poštev poleg drugih 
dedičev tudi Ferlan' Alojz in Franc kot 
dediča. 

Ker njuno bivališče sodišču ni znano, 
se pozivljeta, da se tekom enega leta 
od danes naprej zglasita pri tem sodi
šču. Po preteku/ tèga roka se bo р&гау* 

navala zapuščina z ostalimi dediči in i 
gospodom Poljancem Ljudevitom, po
sestnikom v Cogetincih, ki je postavljen 
za skrbnika odsotnih Ferlan Alojza in ' 
Franca. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 17. februarja 1932. : 

L 13/31—8. 839 

Sklep. 
Rebolj Frančiška, užitkarici, vfrrva, 

roj. 3. marca 1860 v Moravčah, pristojna 
v občino Krko, srez Litija, stanujoča na 
Gmajni 18, s» radi slaboumnosti popol
noma prekli< e. 

Za skrbmi; a ji je postavljen Zabuko-
vec Jožef, posestnik na Gabrovšci št. 2., 
Okrajno sodišče v Višnji gori, odd. L, 

dne 28. februarja 1932. 

* 
856 E .V 355/32—4. 

Sklep. 
Izvršilna stvar zahtevajoče stranke 

Ljudske posojilnice v Ljubljani r. z. z 
n. z., ki jo zastopa dr. Vodušek Božidar, 
odvetnik v Ljubljani, zoper zavezano 
stranko: Opekarno Emono d. d. v Ljub
ljani, radi l.OCO.OOO Din s pp. 

Da se izvede s sklepom deželnega kot 
trgovinskega sodišča v Ljubljani opr. 
št. Cw 7/31—2 z dne 20. januarja 1932 
dovoljena izvršba z rubežjo zavezani 
stranki lastnega podjetja tovarniške 
opekarne na Viču in obrtne pravice do 
tega podjetja ter radi izvedbe' z istim 
sklepom dovoijeme prisilne uprave za
vezani stranki lastnih, zemljišč vi. št. 144 
in 37, k. o. Vič, se dovoljuje: a) vnov-
Čenje zavezani stranki zarubljenega pod
jetja tovarniške орекатпе na Viču in 
obrtnih pravic do tega podjetja s prisilno 
upravo in se . za prisilnega upravnika 
podjetja, Ncakor tudi zavezankinih zem
ljišč vi. Št. 144 in 37, k. o. Vič,.glede 
katerih .je dovoljena prisilna uprava, 
imenuje g. Pole Karol, stavbenik v Ljub
ljani, Krekov trg št. 10. 

Hkratu se odreja, da izvršilni Qrgari 
izroči zarobljeno podjetje in nepremič
nine imenovanemu prisilnemu uprav
niku g. Polcu po pravomoćnosti tega 
sklepa. 

Prisilni upravnik g. Pole se mora 
zglasiti najkesneje do dne 5. marca 1932 
med dopoldanskimi uradnimi urami pri 
podpisanem sodišču soba št. 20, da stori 
zaobljubo mesto prisege. Dne 1. aprila 
in 1. oktobra vsakega leta naj položi 
račun in položi donosne prebitke vsa
kega prvega v mesecu pri podpisanem 
sodišču. 

V smsilu § 342. i. r. se odìeja, da se 
dovoljena prisilna nprava zavezani 
stranki lastnega podjetja in ime prisil
nega upravnika zaznamuje v trgovin
skem registru pri tukajšnjem deželnem 
sodišču (B П 99) in oboje razgli Л v 
>Službenem listu Dravske banovine« 
vse po pravo.nočnosii tega sklepa. 

Zavezana stranka naj se vzdržuje vsa-
.kega razpolaganja o donosih, zadkih s 
prisilno upravo ih se ne sme ude -ze
vati upravi-ikovega poslovanja z;jper 
njegovo voljo. 
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U t e m e l j i t e v . 

Zavezana, stranka sicer ugovarja ime
novanju g. Polca prisilnim upravni-

» kom, predlagajoč za prisilnega uprav
nika g. Misona, češ da bi bil ta cenejši. 
Ker pa določa nagrado prisilnemu 
upravniku sodišče, in tudi zoper gosp. 
Polca ni bilo pomislekov, se je za pri
silnega upravnika le-ta določil. 

P o n k . Zoper ta sklep je dopusten 
rekurz v 8 dneh po prejemu sklepa. 
Stranke, ki niso zastopane po odvetni
ku, morajo dati rekurz na zapisnik pri 
podpisanem sodišču. Pismeni rekurz 
mora podpisati odvetnik. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 24 februarja 1932. 

E 427/31. . 857 

Sklep. 
V izvršilni stvari Mestne hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani zoper Primožiča 
Ivana se po §§ 39., št. 6 in 200, š t 3, iz
vršilnega reda ustavlja dražbeno posto
panje glede nepremičnin vi. št. 9 k. o. 
Opale, ki jo je dovolilo podpisano so
dišče s sklepom z dne 14 januarja 1932, 
opr. š t E 427/31. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev 
se ne sme dovoliti nova dražba, dokler 
od te ustavitve ne poteče pol leta. 

Okrajno sodišče v Logatca, odd. II., 
dne 22. februarja 1932. 

E 426/31. 858 

Sklep. 
V izvršilni stvari Mestne hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani zoper Kavčiča 
Franceta se v smislu §§ 39., št. 6, in 
200, št. 3, izvršilnega reda ustavlja draž
beno postopanje nepremičnin vL št. 6 
k. o. Dobračeva, ki jo je dovolilo pod
pisano sodišče s sklepom z dne 14. ja-
пиатја 1932, орт. št. E 427/31—7. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev 
se ne sme dovoliti nova dražba, dokler 
od te ustavitve ne poteče pol leta. 

Okrajno sodišče v Logatca, odd. II., 
dne 22- februarja 1932. 

* 
E 907/31—7. 840 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

devetih bo pri podpisanem sodišču 
sobi št. 24 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga, Zalovioe, vi. št. 565. 

Cenilna vrednost: 1805 Din 60 par. 
Najmanjši ponudek: 1200 Din 40 par. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
"" Okrajno sodišče Novo mesto, 

due 24 februarja 1932j 

E 925/31-8. 859 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Lokovica, vi. št. 150 in 
152. 

Cenilna vrednost: 15.579 Din 50 p. 
Najmanjši ponudek: 10.386 Din 50 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 5. februarja 1932. 

* 
E 912/31—8. 360 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji-
ka knjiga Paka nad Šalekom, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: 54.958 Din 30 p. 
Vrednost pritikline: 530 Din. 
Najmanjši ponudek: 36.638 Din 87 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 3. februarja 1932. 

E 2329/31-11. 841 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Pod-

kajl Lucije, kuharice, Zagreb, Jurjev-
8ka ulica 27, bo dne 15. m a r c a 1932. 
ob e n a j s t i h pri tem sodišču, v sobi 
št. 4 na podstavi s tem odobrenih po
gojev dražba sledečih nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Sv. Pavel, vložna 
št. 70 a) hiša, b) gospodarsko poslopje, 
c) zemljišča (njive, vrtovi), č) pritikline. 

Cenilna vrednost ad a) Din 4000'—, 
ad b) Din 6000-—, ad e) Din 38.504-—, 
ad č) Din 828'—. Skupaj Din 49.332-—. 

Najmanjši ponudek: Din 32.890'—. 
Vadij znaša 4940'—. 
K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 

Sv. Pavel, vi. št. 70, spadajo sledeče pri
tikline ena krava, en enovprežni voz, 
en slamorezni stol, dva soda po 400 1 
in nekaj manjšega gospodarskega orodja 
v cenilni vrednosti skupaj Din 828*—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodaja. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
'dine 1. februarja 1932. 

& 
E 946/31—8. 861 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so

dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga St. Florjan, vi. št. 18. 

Cenilna vrednost: Din 98.25-Г30. 
Vrednost pritikline: Din 24.005-—. 
Najmanjši ponudek: Din 65.503-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni desH tega 
sodišča. 

t Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 22. januarja 1932. 

E 945/31. . 8 6 2 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Andraž, vi. št. 68, 
69, 102 in 251. 

Cenilna vrednost: 48.588 Din 80 p. 
Vrednost pritikline: 6615 Din. 
Najmanjši ponudek: 32.393 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale drežbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na, 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 22. januarja 1932. 

E 977/31—7. 863 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

ob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Veliki vrh, vi. št. 35. 

Cenilna vrednost: Din 36.179'60. 
Vrednost pritikline: Din 1615-—. 
Najmanjši ponudek: Din 24.120—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, kj je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 22. januarja 1932. 

* 
E 1270/31-7. 842 

Dražbeni oklic. ' 
Dne 22. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 19 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Turnišče, vložna 
š t 63, 1071, 292, 456 k. o. Dubrovnik, 

Cenilna vrednost: Din 6820"—. 
Najmanjši ponudek: Din 4548-=^,, 
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Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasili sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dfolnja Lendava, 
dne 20. februarja 1932. 

* 
843 E 1279/31-14. 

Đražbeni oklic. 
Dne 2 2. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne 

°b d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 19 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Turnišče, vložna 
Št. 361, 523, 649, 940, 1086, 1101, 1076, 
1127, 1222. 

Cenilna vrednost: Din 36.590—^ 
Najmanjši ponudek: Din 24.394*—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
J e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
8icer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°Mic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
dne 20. februarja 1932. 

* 
E 693/32—12. 884 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. m a r c a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h in naslednje dni bo v Je-
lovcu dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Jelovec, vi. št. 44, 12 in 208 in 
zemljiška knjiga* Hrastovec, vi. štev. 90, 
obstoječih iz hišnih 'in gospodarskih po
slopij, zemljiških, gozdnih in vinograd
i h parcel. 

Cenilna vrednost: 370.646 Din 56 p. 
Vrednost pritikline: 5430-— Din. 
Najmanjši ponudek: 247.097 Din 70 p. 
Dražbaio se bo цајргеј po skupinah, 

Potem po vložkih in nato celo zemljišče. 
Obveljala bo dražba, ki bo najugodnejša. 
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
oenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 19. februarja 1932. 

# 
E 1284/31—6. Б45 

Dražbeni oklic 
Dne 26. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne 

:Ј> P o l d e v e t i h bo pri podpisanem 
80lC"šču y sobi št. 5. dražba nepremični).: 

hiša št. 51 na Dolu z zemljiščem zem
ljiška knjiga Dol pri Hrastniku, vložna 
štev. 167. 

Cenilna vrednost: Din 4953"—. 
Najmanjši ponudek: Din 3302-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v. dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, 
dne 13. februarja 1932. 

! * 
E 435/31—6. 844 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. m a r c a 1 9 3 2 ob d e s e 

t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 2 dražba nepremičnin: 1. lesena z 
opeko krita hiša, drvarnica, dvorišče, 
travnik in 2 njivi zemljiška knjiga k. o. 
Cerklje vi. št. 312; 2. zidana z opeko 
krita hiša s trgovino in gostilno, skla
dišče, klet, hlev, shramba za seno, lesen 
z opeko krit svinjak, kozolec, svinjska 
kuhinja, drvarnica, travnik, vinograd, 
9 njiv in 2 gozda zemljiška knjiga k. o. 
Cerklje vi. št. 359. 

Cenilna vrednost: ad 1. in 2. 57.850 
dinarjev 25 p. 

Vrednost pritikline: Din 1735*—. 
Najmanjši ponudek: Din 38.567"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne, mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, odd. II., 
dne 24. februarja 1932. 

E 2573/31—11. 
* 

865 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Savin-
ske posojilnice v Žalcu r. z. z n. z. bo 
na mestu samem v Drešinji vasi 
št. 7 dne 30. татса 1932 ob 9. uri na 
podlagi s tem odobrenih dražbenih po
gojev dražba nepremičnin vi. št. 22, 
k. o. Leveč, vi. št. 22 k. o. Sv. Neža in 
vi. Št. 27 k. o. Pirešica. 

Dražba se bo vršila v sledečih sku
pinah: 

I. skupina: 
obstoječa 1. iz nepremičnine zemljiška 
knjiga k. o. Leveč, vi. š t 22: 

a) hiša št. 7 40.000 Din, 
i b) gospodarsko poslopje. 154.000 Dim, 

c) zemljišča: njive pare. št. 507, 805, 
812/1, 812/2, 895, 897, 996, travniki pare. 
št. 508, 673/3, 673/4, 678/20, 673/21, 
673/54, 673/55, 813, 814 in 665 116.084 
dinarjev,. 

2. iz nepremičnine zemljiška knjiga 
k. o. Sv. Neža, vi. št. 22: gozda parcele 
št. 832 in 833 16.619.-50 Din. 

3. iz pritikline vi. št. 22, k. o. Leveč 
11.495 Din. 

Skupna cenilna vrednost I. skupine 
338.198-50 Din. Najmanjši ponudek je 
225.465-67 Din. 

Vadij znaša 33.819*85 Din. 

II . skupina: 

obstoječa iz dela nepremičnine vi. si. 22, 
k. o. Leveč: 

a) hiša št. 37-12.500 Din, 
b) gospodarsko poslopje 37.500 Din, 
c) zemljišča: njive pare. št. 945, 947, 

954 in travniki pare. štev. 636, 946, gozd 
k. o. Kaseze pare. št. 151/55 52.602-75 
dinarjev. 

Skupna cenilna vrednost II. skupine 
znaša 102.602-75 Din, 

Najmanjši ponudek znaša 68.40Г85 
dinarjev. 

Vadij znaša 10.260-27 Din. 

III. skupina: 

obstoječa iz dela nepremičnine vi. št. 22, 
k. o. Leveč, in sicer iz njive in stavbišČa 
pare. št. 958 v cenilni vrednosti 11.510 
dinarjev. 

Najmanjši ponudek znaša 7673-33 Din. 
Vadij znaša 1151 Din. 

IV. skupina: 

obstoječa iz nepremičnine 1. o. Pirešica, 
vi. št. 27: 

a) klet Din 500'—, 
b) zemljišča: njive pare. št. 205, 207, 

travniki pare. š t 204, 206, 210, pašnik 
pare. št. 208, gozd pare. št. 209 15.473-75 
dinarjev, , 

c) pritikline (stiskaünica) 150-— Din. 
Skupna cenilna. vrednost IV. skupine 

znaša 16.123-75 Din. 
Najmanjši ponudek je 10.749 Din. 
Vadij znaša 1612*37 Din. 
Najprej se bo vršila dražba po sku

pinah v gori navedenem vrstnem redu. 
Končno se bo dražbaio celo posestvo 
skupaj, čigar cenilna vrednost je skup
no 468.435 Din. 

• Vadij znaša 46.843-50 Din. 

Najmanjši ponudek znaša 312.290 Din, 
odnosno skupna svota vseh najvišjih 
ponudnikov za posamezne skupine. 

Ako ne bi bilo ponudnika za celoto, 
se bodo d'Omaknile posamezne skupine 
najvišjim ponudnikom za posamezne 
skupine. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodajo. 

To sodišče kot zemljeknjižno sodišče 
naj zaznamuje dražbeni narok. 

Okrajno sodišče Celje, odđ. III., 
dne 8. februarja 1932. 

* 
E 998/31—8. 866' 

Dražbeni oklic. 
Dne l . a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v t : in št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga St. Janž, vi. štev. 81 in 133; 
zemljiška knjiga Preteka^ vL šiev. 217. 
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Ceni Ina vrednost: Din 83.797'—. 
Vrednost pritikline: Dia 2170—. 
Najmanjši ponudek: 45.031 Din 34 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beuem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
gierte nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 19. februarja 1932. 

H* 
E 17/32. 867 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. a p r i 1 a 19 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Laze, vi. št. 233. 

CeDiina vrednost: 8787-— Din. 
Najmanjši ponudek: 2525'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V'ostalem-se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 19. februarja 1932. 

* 

E IX 3366/31—13. 868 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. a p r i l a 19 32. dopoldne 

ab e n a j s t i h bo'pri podpisanem so
dišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
'.emljiška knjiga 1. k. o. Fram, vi. št. 137; 
2. k. o. Ješenca, vi. št. 162. , 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 71.562'20, 
ad 2. Din 9708-60. 

Vrednost pritikiline: ad 1. Din 9305-— 
ki je zapopadena v ceniJni vrednosti 
ad 1. 

Najmanjši ponudek: Din 54.180'54. 
V ostalem se opozarja na .dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 8. februarja 1932. 

* 
E IX 2608/31—11. 869 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. a p r i l a 1 9 3 2: dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Sv. Magdalena vi. 
štev. 707. 

Cenilna vrednost: Din 235.730'—. 
Najmanjši, ponudek: Din 235.730-—. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
rodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
tdne 9. februarja 1932, 

E. 15/32-8. 801 

Dražbeni oklic. 
• Dne 1 6. a p r i 1 a 19 3 2. dopoldne 
ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ledinek, vi. št. 9 in 98. 

Cenilna vrednost: Din 73.483-—. 
Vrednost pritikline: Din 1100'—. 
Najmanjši pqnudek: Din 48.989-—. 

# Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 16. februarja 193? 

E 974/31-7. SJ.9 

Dražbeni oklic. 
D n e 23. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem'sodi
šču-v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sp. Velka, vi. št. 236. 

Cenilna vrednost: Din 4.843-50. 
Najmanjši ponudek: Din 3.229-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede, nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradi1' 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 19. februarja 1932. 

* 
E 7/32-8. 870 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

ob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Nevlje, % vi. št. 89. 

Cenilna vrednost: Din 15.748-75. 
Vrednost pritikline: Din 1670. Vi tedaj 

Din 835'—. • 
Najmanjši ponudek: Din 10.500. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 11. februarja 1932. 

E 85/32-6. - 871 

Dražbeni oklici 
Dne 25. a p r i l a 19 32. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Nevlje2 vi. š t 89. 

Cenilna vrednost: Din 31.497-50. 
Vrednost pritikline: Din 1670-—. 
Najmanjši ponudek: Din £1.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri iraž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 11. februarja 1932. 

H* 
E 60/32-7 879 

Dražbeni oklic. 
: Dne 6. m a j a .1932. dopoldne ob d e-

s e t i h bo pri podpisanem sodišču, v 
sobi št. 2 dražba nepremičnin zemljišika 
knjiga Zdenska vas, vi. št. 12 in 305, vi. 
štev. 1 do 1/41 delov in vi. št. 150 do 
1/39 delov. 

Cenilna vrednost: 204.897 Din 10 p. 
Vrednost pritikline: 9.561 .Din. 
Najmanjši ponudek: 143.000 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Velike Lašče, 
dne 23. februarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

• ' . . . ' f i r m e : 
241. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 20. februarja 1932. 
Besedilo: »Chromos« à. d. podružnica 

Ljubljana. 
Obratni predmet: 
a) kupnja i prodaja kemičkih boja, 

kemičkih produkata u svrhe gospodar
ske, ljekarničke i kosmetičke i uopće 
produkata kemičkih svake ruke; 
. b) vlastita proizvodnja istih u § 4a 

navedenih kemičkih produkata; 
, c) kupnja i prodaja u svrhu kemičke 

proizvodnje potrebitih sirovina ü izrad-
jenom i neizradjenom stanju; 

d) vlastito dobivanje u § 4a navede
nih sirovina iz prirode; 

e) osnivanje društvenih tvornica na 
teritoriju cijele države Jugoslavije kao 
i izvan granice iste u svrhu prometa-
nja i proizvodnje kemičkih produkata 
i surovina; 

f) davanje uputa, uskladištivanje, ko-
misioniranje, posredovanje u svim gra
nama kemičke produkcije i prometa a 
ovozemstvu i inostranstvu; 

g) eksport i import svih vrsti ke- ' 
mičkih produkata i surovina; 

h) u djelokrug društva spada u opće 
svaki posao oko dobivanja produkcije, 
prometa, odpreme i manipulacije sa ke-
mičkim produktima i sirovinama svake 
ruke; 
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i) fabrika grafičkih boju i svih ostalih 
grafičkih pribora i specijalni zavod za 
kompletno uredjenje grafičkih predu-
zeća, tvornica drvenog namještaja za 
grafičke zavode, kuhaona firnisa i mase 
za valjke, ljevaonica valjaka. 

Družbina oblika: Tvrdka je podruž
nica pri sudbenem stolu v Zagrebu od 
29. julija 1920. vpisanega glavnega za
voda enakega imena, ki je delniška 
družba ustanovljena s pravili od 10. ju
lija 1920., spremenjenimi dne 21. sep
tembra 1923., 2. novembra 1926. in 
7. maja 1930. — Odobritev za ustanovi
tev filijale v Ljubljani je izdal minister 
trgovine in industrije dne 9.. novembra 
1931. pod br. II 36489/0. 

Družba je ustanovljena za nedoločeno 
dobo. 

Temeljna glavnica znaša 1,500.000-— 
dinarjev in obstoji iz 30.000 komadov 
delnic, glasečih se na prinosca in na 
50 Din, ki so popolnoma vplačane. 

Ravnateljstvo družbe (upravni od
bor): 

1. Carmine Alojzij, privatni namešče
nec na Dunaju, sedaj v Zagrebu, Fran-
kopanska ulica 12; 

2. dr. Vidrič Lovro, odvetnik v Za
grebu; 

3. dr. Rudolf Herrmann-Möller, direk
tor in dipl. trgovec v Leipzigu W. 35, 
Pfingstweide 6j L; 

4. VJadoje Trautner v Zagrebu, Fran-
kopanska 12. 

Dirigentom podružnice je bil postav
ljen gospod Carmine Hugo v Ljubljani 
s pooblastilom, da zastopa podružnico 
in tvrdko, iste podpisuje samostojno kot 
pooblaščenec. 

Podpis tvrdke se vrši tako, da pod 
pisano, tiskano ali štampiljirano bese
dilo "• tvrdke pristavita svoja podpisa 
skupno dva člana ravnateljstva ali pa 
en član ravnateljstva skupno z enim 
za sopodpisovanje pooblaščenim urad
nikom. 

Podružnico v Ljubljani zastopa in nje
no firmo podpisuje samostojno dirigent 
Podružnice kot pooblaščenec. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 20. februarja 1932. 

Firm. 831/31, 184/32 — Rg B III 80/1. 

# . • : ' • л • • ' 

243..Sedež; Ljubljana, 
Dan vpisa: 15. februarja 1932. 
Besedilo: »Lokalna železnica Kranj— 

Tržič«. 
Obratni predmet: 
a) obratovati lokalno železnico iz 

Kranja, v <Trž-ič, 
b) graditi, pridobiti in obratovati do-

vlačilnice, stekajoče se v pod a) na
vedeno progo s pridržkom odobrenja 
Po državni upravi. ' 

Oblika družbe: Delniška družba. . 
.Osnovanje družbe:' Na podlagi konce-

|4ske listine z dne 28. avgusta 1906., 
«j 178 avstr. drž. zak., ter prvotnih pra-
Vil> odobrenih z razpisom ministrstva za 
^Jptauije zadeve z dne 12.: januarja 
1807., §t. 137, ki s o bila sprejeta na 
ustanovnem občnem zboru delničarjev 
г toe 30. januarja 1907. ter na.podlagi 

sedaj izpremenjenin pravil, odobrenih 
po velikem županu ljubljanske oblasti 
z dne 30. septembra 1927., O. br. 821/1, 
na podlagi pooblastitve ministrstva za 
trgovino in industrijo z dne 15. decem
bra 1926., VI No. 2535/VI, ki. so bila na 
podlagi pooblastila občnega zbora del
ničarjev z dne 20. aprila 1923. sprejeta 
v seji upravnega sveta z dne 10. novem
bra 1923. 

Ustanovljena dne 30. januarja 1907. 
ter vpisana prvotno v trgovinski regi
ster na Dunaju dne 8. februarja 1907. 

Družba preneha po preteku konce
sijske dobe za lokalno železnico Kranj-
Tržič s potekom 90 let od dneva kon
cesijske listine . računjeno, ako ne na
stopi razdružba po določbah trgovin
skega zakona ali zbog prejšnje ugasnit
ve koncesije, zlasti v primeru odkupa 
družbene železniške proge po državi, 
ali naposled na podstavi sklepa občnega 
zbora, ki ga je odobrila državna uprava. 

Družbene objave se vrše v uradnem 
listu, izhajajočem v Ljubljani, sedaj 
^Službenem listu Dravske banovine«, 
ali pa še v listih, ki jih določi upravni 
svet. 

Družbena glavnica znaša 320.000 K 
in obstoji iz 1600 na donosnika se gla
sečih delnic po 200 K, ki so popolnoma 
vplačane. 

Upravni svet je' načelstvo družbe v 
smislu čl. 227. do 241. avstr. trg. zako
nika. 

' Upravni svet je sestavljen iz najmanj 
osmih, največ iz enajstih članov, 

Državni upravi je pridržana pravica, 
da imenuje tri člane v upravni svet. 
IstotakO' ima naslednik bivše vojvodine 
Kranjske, oziroma upravni organ njene 
imovine pravico, da odpošlje dva člana 
v upravni svet. — Dalje ima Kranjska 
hranilnica v Ljubljani, dokler poseduje 
vse od nje podpisane delnice, pravico, 
da odpošlje enega člana v upravni svet. 
Ostale člane upravnega sveta izvoli red
ni občni zbor iz števila delničarjev. 

Podpis firme: Firma se podpisuje ko
lektivno na ta način, da pod natisnjene 
ali od kogarsibodi zapisane besede: 
>Lokalna železnica Kranj—Tržič« last
noročno podpišeta svoje ime: 

a) aH dva člana upravnega sveta, 
b) ali pa en član upravnega sveta in 

en uradnik, ki mu je poverjena prokura 
— ta s prokuro označujočim pristavkom. 

Upravni svet tvorijo sedaj: 
1. Od ministrstva saobračaja imeno

vani člani: 
1. Pire Ciril, župan v Kranju, 
2. dr. Dragomir Marković, sedaj na

čelnik' generalne direkcije državnih že
leznic v Beogradu, 

3. Ogrin Ivan, stavbeni podjetnik v 
Ljubljani. 

II. Izvoljeni člani delničarji: 
4. Šuklje Fran, dvorni svetnik v po

koju, v Ljubljani, 
5. dT. Karl Born, grâjècakpri Sv. Ka

tarini pri Tržiču, 
6. Zamida Matija, višji deželni rav

natelj v pokoju, v Ljubljani, 
'7 S iag. KjLimar Адђж s .Ljuibljanit 

8. Dragctin Hribar, veleindustrljalec, 
v Ljubljani, 

9. dr. Viljem Elbert v Tržiču. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 13. februarja 1932. 

Firm. 151/32 —Rg B III 77Д. 

* 

243. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. februarja 1932. 
Besedilo: Lokalna železnica Ljublja

na—Vrhnika. 
Obratni predmet: Namen družbe je 

obratovanje lokomotivne normalnotirne 
lokalne železnice iz Ljubljane (Brezo
vica) na Vrhniko, stikajoče se e progo 
Dunaj—Trst, ртеј priv. družbe južne 
železnice. Družba ni upravičena za pod
jetja, ki niso v skladu s koncesijo. 

Oblika družbe: Delniška družM. 
Osnovanje družbe: Na podlagi konce

sijske listine z dne 26. maja 1897, avstr. 
drž. zak. štev. 137 in pravil, odobrenih 
z razpisom ministrstva za notranje za
deve z dne 11. oktobra 1897., §131.179, 
v soglasju z ministrstvi za železnice in 
za finance, ki so bila sprejeta na usta
novnem občnem zboru delničarjev dne 
6. decembra 1897, ter izpremenjenih 
pravil, odobrenih po velikem županu 
ljubljanske oblasti z dne 30. septembra 
1927., O. br. 820/1, na podlagi poobla
stitve ministrstva za trgovino in indu
strijo z dne 14:" decembra 1926., 
VI No. 2535/VI, ki so bila sprejeta po 
upravnem svetu dne 7. aprila' 1923. na 
podlagi pooblastila občnega zbora z dne 
15. decembra 1922. 

Ustanovljena in vpisana prvotno v 
trgovinski register na Dunaju dne 14. 
decembra 1897. 

Družba preneha po preteku koncesij
ske dobe za lokalno železnico Ljublja
na—Vrhnika, ako bi po določilih trgo
vinskega zakona ali zbog prejšnje ugas
nitve koncesije ali naposled zbog rklepa 
občnega zbora, odobrenega od d r e v n e 
uprave, ne nastopila, razdružba prsje. 

Družbene objave: V uradnem listu, 
izhajajočem v Ljubljani, sedaj >S'užbe-
nem listu Dravske banovine«, ali pa še 
v listih, ki jih določi za to upravni svet. 

Delniška glavnica: Družbina glavnica 
obsega 500 na imetnik«, glasečih se del
nic po 200 K v skupnem znesku 100.000 
K (= 25.000 Din) in je popolnoma vpla
čana. 

Za namesto vanje upravičeni: Upravni 
svet je načelnistvo družbe v smislu čle
nov 227. do 241 avstr. trg. zakonika. 
Upravni svet je sestavljen najmanj iz 
devetih, največ iz enajstih članov. 

Od teh je ministrstvo saobraćaja upra
vičeno imenovati dva člana, pravni na
slednik bivše vojvodine Kranjske, ozi
roma upravni organ njene imovine pa 
tudi dva čOana v upravni svet. 

Ostale upravne svetnike izvoli redni 
občni zbor iz števila delničarjev. 

Podpis firme: Firma se podpisuje ko
lektivno na ta način, da pod natisnjene 
ali od kogarkoli zapisane besede >Lo-
kalna železnica Ljubljana—Vrhnika« 
evojeročno- podpišeta svoje ime: 
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a) aH dva člana upravnega sveta, 
b) aH pa en član upravnega sveta in 

en v.rarlnik, kateremu je poverjena pro-
kur;:, zadnji z dosta vkom, označujočim 
prok iiro. 

Upravni svet tvorijo sedaj: 
1. Šuklje Franjo, dvorni svetnik v po

koju, na Kamnu pri Novem mestu; 
2. Hribar Dragotin, tovarnar, v Ljub

ljani; 
3. Zamida Matija, višji ravnatelj de

želnih uradov v pokoju, v Ljubljani; 
4. ir.-;. Klinar Anton, gradbeni direk

tor v i okoju, v Ljubljani; 
5. 1 enarčič Josip, veleposestnik in 

tovarn vr, na Vrhniki; 
6. dr. Lovrenčič Ivan, advokat, v 

Ljublj- ni; 
6. iv<r. Hribar Boris v Ljubljani; 
8. dr. Cankar Izidor, univerzitetni 

profesor v Ljubljani; 
9. di\ Marković Dragomir, načelnik 

generalne-direkcije drž. železnic, v Beo
gradu. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 13. februarja 1932. 
Firm 150/32 - Rg B III 74/1. 

* 

244. Sadež: Ljubljana. 

Dan vpisa:. 15. februarja 1932. 
Besedilo: Standard stroji in orodje 

družba z o. z. 
Obratni ' predmet: Trgovina s stroji, 

orodjem in tehničnimi predmeti vseh 
vrst, zastopstvo inozemskih tovarn in 
trgovskih tvrdk. 

Družbena pogodba z dne 5. febru
arja 1У32. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Viši "-a osnovne glavnice: 100.000 di
narjev. 

Na to vplačani znesek v gotovini: 
100.00;) Din. 

Posi vodje: Moss Djordje, trgovec v 
Beogr; du, Karadjordjeva 50. 

Za !;ame3tovanje upravičen: Ako ima 
družb;* enega poslovodjo, zastopa le-ta 
družbo samostojno, če pa ima družba 
dva a!i več poslovodij, zastopata tvrdko 
kolektivno dva poslovodji. Podpis tvrd-, 
ke se vrši na ta način, da pisanemu, 
natisn>nemu ali s pečatom odtisnjene
mu besedilu tvrd k e pristavi svoj pod
pis' en poslovodja, če pa ima družba 
dva a ;i več poslovodij, kolektivno dva 
poslov --dji. Prokurist zastopa in podpi
suje tvrdko kolektivno z enim poslo-
vodjen, slednje vselej s pristavkom pp. 

Deîelno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 

dne 13. februarja 1932 
Firm. 157/32 — Rg C V 51/1. 

* 

245. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. februarja 1932. 
Besedilo: Kreiner in drug, družba z 

o. i., splošno mizarstvo in trgovina z 
mizarskimi izdelki. ~~ 

Obratni predmet: Namen družbe je 
izvrševanje vseh v mizarsko stroko spa-
dajočih del in trgovina z mizarskimi iz
delki: 

Družbena pogodba z dne 28. januarja 
1932, posi. št. 4842. 

Višina osnovne glavnice: 25.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini i 

25.000 Din. 
Poslovodje: Kreiner Janko, lesni tr

govec v Mariboru, Črtomirova ul. 6. 
Za namestovanje upravičen je poslo

vodja. . 
Podpis firme: Firmo podpisuje poslo

vodja tako, da postavlja pod njeno na
pisano ali natisnjeno besedilo svoje-
ročno svoje ime. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 18. februarja 1932. 
Firm. 100/32 — Rg C II 88/1. 

* 
246. Sedež: Tržič. 

Dan vpisa: 13. februarja 1932. 
Besedilo: Brata Verbič, tovarna us

nja. 
Obratni predmet: Nakup surovin in 

izdelovanje in prodaja usnja. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 1. decembra 1931. 
Družabniki: Verbič Josip in Verbič 

Ignac, tovarnarja v Tržiču, Glavni trg 
št. 33. 

Za namestovanje upravičen: Zastop
stvo je kolektivno po obeh družabnikih. 

Podpis firme: se vrši na ta način, da 
pod od kogarkoli pisano, natisnjeno ali 
s štampiljko odtisnjeno tvrdko prista
vita oba družabnika kolektivno svoja 
osebna podpisa. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. TH., dne 13. februarja 1932. 
Firm. 86/32 — Rg. A VII 90/1. 

* 

247. Sedež: Tržič. 

Dan vpisa: 15. februarja 1932. 
Besedilo: Markelj in sin, industrija in 

trgovina z usnjem in čevljarskimi izdel
ki, družba z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Izvrševanje vseh v 
usnjato stroko spadajočih industrijskih 
poelov, trgovina s kožami in usnjarski
mi izdelki, nadalje tvorniško izdelova
nje čevljev in drugih čevljarskih izdel
kov in potrebščin ter trgovanje z vsemi 
označenimi predmeti. 
, Družbena pogodba z dne. 26. januar
ja 1932. Družba je ustanovljena za ne
določen čas. 

Visokost osnovne glavnice: 50.000-— 
dinarjev^ 

Na to vplačani zneski v gotovini: 
50.000-— Din. 

Poslovodje: Markelj Anton, trgovec in 
posestnik in Markelj Franc, posestnik, 
oba v Tržiču, Blejska cesta 11. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopa vsak poslovodja samostojno. 
Podpis tvrdke se izvrši na ta način, da 
pod napisano, natisnjeno ali s štampilj

ko odtisnjeno besedilo tvrdke podpiše 
lastnoročno svoje ime en poslovodja. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

' odd. III., dne 13. februarja 1932. 
Firm. 144/32 — Rg. C V 52/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in . 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

248. Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 16. februarja 1932. 
Besedilo: Tovarne klobukov in slam

nikov Ladetätter, Kurzthaler, Oberwal-
der, Stemberger družba z o. z. Domžale. 

Izbriše se poslovodja Kurzthaler Hans, 
tovarnar v Domžalah. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 13. februarja 1932. 
Firm 148 — Rg C IV 287/4. 

* 
249. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 16. februarja 1932. 
Besedilo: Jadransko-posavska Čcvljar-

na družba z omejeno zavezo v Kranju. 
Izbriše se namestnik poslovodij štete 

Anton. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 13. februarja 1932. 
, Firm. 143 — Rg. C II 159/13. 

* 
250. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 20. februarja 1932. 
Besedilo: Drago Schwab. 
Zbog smrti se izbriše javni družab

nik Schwab Drago in zaznamba zapu
ščinskega provizorija, vpiše pa se javni 
družabnik Kislinger Hinko, trgovski po-
slovodja v Ljubljani, Dvorni trg št, 3. 

Vsak javni družabnik zastopa tvr,dkoi 
samostojno in podpisuje njeno firmo ha 
ta način, da izpiše besedilo tvrdke. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20. februarja 1932. 
Firm. 183 — Rg. A II 260/7. 

* 

251. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. februarja 1932. 
Besedilo: Kastelic in drug. 
Obratni predmet: trgovina s papirjem 

na debelo, naslednja izprememba: 
Zbog smrti in izstopa javnega dru

žabnika Kastelica Ivana iz družbe, je 
prenehala javna trgovinska družba. 

P/reostali družabnik Schrautzer Emil 
bo kot trgovec poedinec vodil podjetje 
dalje pod dosedanjo firmo. 
Dež. kot trgovinsko sodišče т Ljubljani, 

odd. III., dne 13. februarja 1932. 
Firm. 154 - , Rg. A III 1/3. 

* 
252. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 25. januarja 1932. 
Besedilo: I. Knez. 
V družbo je vstopila kot osebno Iam-

čeča družabnica Mira K. Benešova ro
jena Knez v Ljubljani. 
Dež. kot trgovinsko godišče v Ljubljani/ 

odd. III., dne 23. februarja 1932, 
Firm, 78, « Ru. A VI 95/3, 4, 



Štev. 17. Stran 113. 

253. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: »Sladkor« družba z o. z. 
Vpiše se poslovodja Verlič Josip, trgo

vec v Ljubljani, izbriše se pa poslovodja 
Lilleg Alojzij. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20. februarja 1932. 
Firm. 162 — Rg. C I 91/23 

i 

* 

254. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. februarja 1932. 
Besedilo: Tvornica drož in Spirito 

Makso Zaloker, družba z o. z. v Ljub
ljani. 

Izbriše se poslovodja Zaloker Makso, 
vpiše pa poslovodkinja Zaloker Marija, 
žena posestnika, Vič-Glince, Tržaška 
cesta št. 8., 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 13. februarja 1932. . 
Firm 156 — Rg C I 170/20. 

* 
255. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 4. februarja 1932. 
Besedilo: Podravska tiskarna družba 

? o. z. 
Djjcužbina pogodba z dne 9. aprila 

1929,, posi. št. 1424, se je izpremenila z 
notarskim zapisom (odstopno pogodbo) 
z dne 22. januarja 1932. posi. št. 865/32. 

Za namestovanje so upravičeni po
slovodje. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta ko
lektivno po dva poslovodji na ta način, 
da pristavita pod natisnjeno ali po ko
murkoli napisano ali s štampiljko od
tisnjeno tvrdkino besedilo svoj lastno
ročni podpis. 

Izbriše se dosedanji poslovodja inž. 
Pahernik Franc, vpišejo pa novi poslo
vodje: 1. Kenda Franc, zadružni ravnar 
telj v Mariboru, 2: Kristovec Ignac, po
sestnik v Podovi štev. 41 in 3. Žunkovič 
Matej, posestnika sin v Podovi'št. 1. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 4. februarja 1932. 
Firm 73/32 — Rg C II 52/5. 

* 

256. Sedež: Maribor. / 
Dan vpisa: 18. februarja 1932. 
Besedilo: »Kalond< barve in laki, 

«ružba z omejeno zavezo. 
Izbriše s dosedanji poslovodja Gogapa 

F-ranc, vpiše pa se novi poslovodja Hra^. 
etelj Franc, podravnatelj tiskarne Sv. Ci-
^ v Mariboru. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče » 
Mariboru, 

dne 18. februarja 1932. , 

Firm. 117/32 — Rg C II 41/7. 

* 

^ 5 ' . Sedež: Maribor. 

Pan vpisa: 18. februarja 1932. 
' "^sedilo; P r t a mariborska tovarna 

metel in ščetk Norbert Minibek, družba 
z o. z. % 

Družba se je razdružila in prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: P.va mariborska 
tovarna metel in ščetk — Norbert Mi
nibek, družba z o. z. v likvidaciji. 

Za likvidatorja se postavlja do«odanji 
poslovodja Bender Fltrijan, zasebnik v 
Mariboru, Taborska ulica 4. 

Podpis firme: Likvidator samostojno 
podpisuje firmo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 18. februarja 1932. 
Firm. 834/31 — Rg C II 58/10. 

* 
258. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 18. februarja 1932. 
Besedilo: Skladišče Berndorf I. Richter. 

Obratni predmet: trgovina na debelo 
z izdelki tovarne Berndorf naslednja 
prememba: Obratni predmet odslej: tr
govina s kovinskimi in steklenimi iz
delki ter gospodinjskimi potrebščinami. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 18. februarja 1932. 
Firm. 118/32 — Rg A II 251/4. 

* 

259. Sedež: Mezgpvci, srez Ptuj. 
Dan vpisa: ll/februarja 1932. 
Besedilo: Joško Uršič. 
Obratni predmet: Trgovina z meša

nim blagom in deželnimi pridelki. 
Vstopila je družabnica Golčar Jožica, 

knjigovodkinja v Čakovcu. 
Besedilo firme odslej: Uršič & Co. 
Družbena oblika: javna trgovska druž

ba od 15. januarja 1932. 
Dražbo zastopati in firmo podpisovati 

upravičen je družabnik UršiČ Joško, ki 
podpisuje na ta način, da pristavi pisa
nemu ali natisnjenemu besedilu tvrdke 
svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 11. februarja 1932. 
Firm. 56/32 - Rg A II 198/3. 

* 
260. Sedež: Ptuj. 

Dan vpisa: 18. februarja 1932. 
Besedilo: Skrbinšek in Fijan, mesar

ska obrt, družba z omejeno zavezo. 
Družba se je raizdružila in prešla v 

likvidacijo. 
Likvidacijska firma: Skrbinšek in 

Fijan, mesarska obrt družba z omejeno 
zavezo v likvidaciji. 

Likvidatorja- Skrbinšek Jožef, тезаг 
v Ptuju, in Fijan Rudolf, mesar na Bregu 
pri Ptuju. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisu
jeta likvidacijsko firmo nia ta način, da 
pristavita kolektivno pod napisano, ti
skano ali štampuiratio besedilo tvrdke 
svoja podpisa. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 18. februarja 1932.. 
Firm. 79/32 - Rg C II 63/6. 

\*=s 

I z b r i s a l i ' s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

261. Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 16- februarja 1932. 
Besedilo: »Viktoria« tovarna kavnih 

surogatov v Ljubljani, Pečevnik Albert 
Radi opušta obrata. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., 

dne 13. februarja 1932: 
Firm. 155 — Rg. A II 127/3. 

262. Sedež: Vič. 
Dan izbrisa: 26. februarja 1932. 
Besedilo: Raimund Andretto. 
Obrat in predmet: tovarna salr.ra. 
Radi opušta obrata. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., 

dne 23. januarja 1932.-

Firm. 72.' — Posam. I 289/7. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

263. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. januarja 1932. 
Besedilo: »Hitra pomoč« vnovtcvalna 

in vzajemna podporna registro v« na za
druga z omejeno zavezo v LjubHaad. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je 
izmenjava, odnosno vnovčevanje dobrin 
svojih članov s posredovanjem ali di
rektnim nakupom ter prodajo, dalje bo 
zadruga skušala dajati predujme na do
brine kakor tudi bo gojila vzajemno za
varovanje živine in podpore v primeru 
smili. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 18. 
januarja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih dvakratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabi'jem v 
zadružni pisarni, eventualno s pisme
nimi obvestili članov in po poti'ebi v 
listih. Načelslvo,obstoji iz predsednika,, 
podpredsednika in 3 do 5 odbornikov. 

Člani načelslva so: 

Drufovka Rudolf, posestnik,, Ljublja
na, Pred Škofijo 21, predsednik; Ber-
gcdac Odorik, trgovec, Ljubljana. Slom
škova ulica 7; črnko Viktor, bančni 
uradnik, Ljubljana, Šelenburgov« u l 7, 
podpredsednik; Jamnik Slavko, posest
nik, Rožna dolina 31; Novak Kudolf, 
trg. zastopnik, Ljubljana, Zavrti 5. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Zadrugo zastopata in njeno fini o pod

pisujeta po dva člana načelstva. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
due 23. januarja 1932. 

Firm. 76/32 — Zadr. X 210-1. 
* 

264. Sedež: Ljubljana. 
Sedež: Olševk. 
Dan vpisa: 16. februarja 193?.. 
Besedilo: Vodovodna zadruga v 01-

ševku, registrovana zadruga z с.нејепо 
zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men napraviti za evo je članevodovod in 
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jih na ta način preskrbeti ' z dobro in 
zdravo pitno vodo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 17. 
novembra 1931. 

Vsak družabnik jamôi s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih štirikratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z razglasom 
pred cerkvijo. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, njego
vega namestnika, blagajnika, tajnika in 
4 odbornikov. Člani načelstva so: 

Logar Janez, pos. v Olševku, načelnik; 
Ferjan Janez, pos. v Olševku; Slanovec 
Jakob, pos. v Olševku, LombaT Janez, 
posestnik v Olševku; Kocelj Mihael, pos. 
v Olševku; Šimenc Franc, pos. v Ol
ševku. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje zanjo na ta način, da se pod za
družno tvrdko podpišeta načelnik ali 
njegov namestnik in en član načelstva. 
Dež. kot trgovinsko sodišče т Ljubljani, 

odd. lILi 
dne 13. februarja 1932. 

[Firm. 149/32 — Zadr. X 221/L. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
i d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 
265. Sedež: Ljubljana. 

Dam vpisa: 26. januarja 1932. 
Besedilo: Zadružna čebelica, registro-

vana kreditna zadruga z omejeno zavezo 
v Ljubljani. 

Iz načelstva je izstopil Gladnik Stan
ko, nanovo pa je bil izvoljen v načelstvo 
Jeločnik Stanko, stavec v Ljubljani, 
Privoz št. 13. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 26. januarja 1932. 

Firm. 80 — Zadr. IX 254/3. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
za d r u g a : 

266. Sedež: Studenci pri Mariboru. 
Dan vpisa: 18. februarja 1932. 
Besedilo: Kmetijsko ekonomsko dru

štvo v Studencih pri Mariboru, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo v li
kvidaciji. 

Zbog končane likvidacije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 18. februarja 1932. 

Firm. 99/32 — Zadr. IV 82/13 

846 

Konkurzni razglasi 
S 3/32—2. 
267. -

Konkurzni oklic. 
Raglasitev konkurza o imovini Siro-

niča Slavka, trgovca v Velenju. 
Konkurzni sodnik: Potočnik Anton, 

starešina okrajnega sodišča v Šoštanju. 
Upravnik mase: dr. Majer Franc, od

vetnik v Šoštanju. 
Prvi abor upnikov pri okrajnem so

dišču v Šoštanju dne 9. marca 1932 ob 
desetih '• • ' 

Oglasitveni rok do 31. marca 1932. ' 
Ugotovitveni Warok pri imenovanem 

sodišču dne 7. aprila 1932 ob desetih. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 24. februarja 1932. 

Sa 32/31—109. 804 
268. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna zadeva: Tvrdka Drago Cer

imi, modna trgovina v Celju, tvrdka 
Inkra, industrija kravat v Celju (last
nik Drago Cerlini) in Cerlini Rina, 
žena trgovca v Celju. 

Potrjuje se poravnava, ki sta jo skle
nili tvrdki Drago Cerlini in »Inkra« 
(lastnik Drago Cerlini) in Cerlini Rina 
s svojimi upniki dne 20. februarja 1932 
in ki določa, da je prednostne terjatve 
in zahtevke, ki jih ne doseza poravnava, 
prvenstveno v celoti plačati, ostali up
niki pa prejmejo 40% kvoto, plačljivo v 
10 mesečnih enakih obrokih, pričenši 
60 dni po sprejetju poravnave od upni
kov, da k tej po tvrdki Drago Cerlini in 
>Inkra« sklenjeni poravnavi pristopi 
Cerlini Rina, trgovca žena, v kolikor 
sama ni sodolžnica, kot porokinja in 
plačnica s pravico takojšnje izvršbe v 
smislu § 60. zak. o prisilni poravnavi 
izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju. 

odd. L, dne 24. februarja 1932. 

* 
Sa 38/31—97. 826 
269. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Poša 

Antona, trgovca v Mariboru. Aleksan
drova cesta št. 27, registrovanega pod 
firmo Anton. Poš, trgovina z manufak
turnim blagom na drobno in s papirjem 
v Mariboru, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18 februarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

U No. 1048/1. 872 

Razglas. 
Sresko sodišče v Gornjem gradu je s 

pravomočno razsodbo z dne 17. febru
arja 1932, Kps. 28/32—2, po §-u 55 k. z. 
prepovedalo Vršnik Josipu, rojenemu 
19. marca 1902 v Lučah in tja pristoj
nemu, delavcu v Solčavi št. 58, zahajati 
v krčme za dobo enega leta, pričenši od 
17. februarja 1932 pa do 16. februarja 
1933. .,, ; 

Sresko načelstvo v Gornjem gradu, 
dne 24. februarja 1932. . 

T. No, 187/42. 
* 

Razglas 
832 3—2 

o prvi pismeni licitaciji za dobavo lom-
Ijenega kamna za regulacijska dela na 

reki Dravi v občini Stojnci. 
Sresko načelstvo Maribor levi breg, 

tehnični razdelek razpisuje jr skrajša

nem roku prvo pismeno licitacijo za do
bavo 730 in3 lomljenega kamna za regu
lacijska dola na reki Dravi v občini 
Stojnci, ki se bo vršila v četrtek dne 
17. m a r c a 1932. ob 11 uri v pisar
ni sreske^a cestnega odbora v Ptuju. 

Pismene ponudbe s kolkom za 100*— 
dinarjev, glaseče se na dobavo cele 
potrebne količine z navedbo enotne ce
ne za en kubni meter kamena postav
ljenega na obali Drave pri km 30.000 
in zloženega v pravilne figure morajo 
predložiti licitanti predsedniku licita-
cijske komisije najkasneje do 11. ure 
na dan licitacije v zapečatenem kuvertu 
z ozačbo: »Ponudba N. N. za dobavo 
kamna za regulacijska dela na Dravi v 
občini Stojnci«. Vsi ponudniki morajo 
izrecno navesti v ponudbah, da so jim 
znani splošni in posebni pogoji dobave 
in da se jim podvržejo v celoti. 

Pred izročitvijo ponudb morajo lici
tanti posebej pokazati predsedniku lici-
tacijske komisije potrdilo pristojne 
davčne uprave, da so poravnali vse 
državne davke in samoupravne dokla-
de za prvo tromesečje tekočega leta in 
reverz o položeni kavciji. 

Kavcija v višini deset odstotkov od 
ponujene skupne vsote za dobavo vseh 
730 ms kamena zaokrožena navzgor na 
100-— Din se polaga v gotovini v držav
nih papirjih ali garantnih pismih pri 
blagajni davčne uprave v Ptuju po pred
pisih zakona o državnem računovodstvu 
najpozneje do 10. ure na dan licitacije. 

Gradbeno vodstvo za regulacijo Dra
ve si pridrži pravico razpisano količino 
dobave za î.0% zmanjšati ali povečati 
in dobavitelj je dolžan tako spremenje
no količino dobaviti po ponujeni enotni 
ceni. 

Rok dobave je za eno tretjino koli
čine do 15. aprila, za drugo tretjino do 
10; maja in za celo dobavo do 31. ma
ja 1932. 

Natančni pogoji dobave so interesen
tom na razpolago pri tehničnem raz-
delku sreskega načelstva v Mariboru 
vsak dan v dopoldanskih uradnih urah. 

Sresko načelstvo, tehnični razdelek, 
Maribor levi breg, 

dne 25. februarja 1932. 

* 
874 Štev. 831/1. 

Razglas. 
Lovske pravice sledečih občin novo

meškega sreza bom oddajal (v sobi št. 
17) v zakup na javni dražbi dne 16. mar
ca 1932 (sreda) s pričetkom : ob 10. uri 
15 minutah za zakupno dobo od 1. apri
la 1932 do 31. marca 1935 po sledečem 
vrstnem redu: 1. Črmošnjice, 2. Poljane, 
3. Toplice, 4. Novo mesto, 5. Št. Peter, 
6. Mirua peč, 7. Orehovica in 8. Sela-
Sumperk. 

Dražbeni in zakupni pogoji so inte
resentom razgrnjeni na vpogled med 
uradnimi urami pri sreskem načedstvu v 
Novem mestu (v sobi št. 17.). 

Si'eskf) načelstvo v Novem mestu, 
dne 26. feb mar ja 1932, 
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Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 831 

Stanje 22. februarja 1932. 

Aktiva. - Dinarjev 
Metalna 
podloga . 1.936,685.847-15 (-47.331.782-92) 

Devize, ki ni-
eo v podlogi 86,270.490-50 ( + 1,274.632-30) 

Kovani no
vec v niklu 41,673.348.50 ( + 701.859--) 

Demonetiii-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . . 2.189,470.518-80 (-26,229.825.58) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000--

Prejšnji pred
ujmi državi 1.801,632-430-41 (+ 418.464-28) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blajrajnl . 431.000.000*-

Vrednostire-
zervn. fonda 79,254.028-75 ( + 60.614-06) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,950.312-23 

NepremiSni-
ne . . . . 146,653.433-51(4- 266.903-14) 

Razna aktiva 33.622.239-52 (4- 1.428.408-60) 
6.809,440.566-92 

Pasiva. 
Kapital . . 180,000.000*— 
Rezervni 
fond . . . 83,807.661-70 

Ostali fondi 4,281.844-36 
Novčanice v 

obtoku . . 4.717,285.615--(-124,377.560'-) 
. Obveze na 

pokaz . . 628,042.541-37 (— 26,970.712-37) 
Obveze z ro
kom . . . 1.119,271.090-29(4- 78,862-153-36) 

Raznapasiva 76.761.914-20 (-j- 3,078.391-88) 
6.809,440.566-92 

Obtojcln ob
veze . . . 5.345,328.056-37 

Celotno kritje. . .36-21°/«, 
Kritje v zlatu . . . 32*9170 

Obreetna mera: ', 
po eekomptu * t • t i V-"Y"i » 1%% 
po lombardu t » . . . « t # . 9% 

•j» 
No. 2023. 848—2—1 

Lovska dražba. 
Vsled poteika lovskih zakupnih dob s 

31. marcem 1932. se oddajo potom javne 
dražbe za prihodnjih 6 let, in 9ioer za 
& s o d l . aprila. 1932. do 31. marca 1937. 
v aakup lovi občin: 

' Begunje, Bloke, Cerknica, Lož, Pla
nina, Rovte, Stari trg in Sv. Vid. 

Podpisano sresko načelstvo določa v 
smislu ukaza bivšega c. ikr. ministrstva 
notranjih zadev z dne 16. decembra 
1852. drž. zak. št. 257 

javno dražbo 
orjcinsldh lovov, in sicer 

1. za občine Planina, Rovte, Cerknica 
oi Begunje 

na torek, dne 22. marca t. L in 
' 2* za občine Sv. Vid> Bloke, Lož in 

Stari tag 
na sredo, dne 23. marca t. L, 

in eioer za vse občine pri sreskem' na-
<*btvia v Logatcu. 

Javna dražba ee prične.ob 9. uri po 
flRared^ kflkfiE SQ občine zgoraj naštetej 

Dražbeni pogoji so na upcgled med 
uradnimi urami pri podpisanem sres
kem načelstvu. 

Sresko načelstvo v Logatcu, 
dne 26. februarja 1932. 

* 
No. 2667/1. 875 

Razglas. 
Lov krajevne občine Cerklje se bo 

oddal v zakup na javni dražbi v uradu 
sreskega načelstva v Kranju dne 24. 
marca 1932. ob 9. uri za dobo 5 let, to 
je od 1. aprila 1932. do 31. marca 1937. 

Zakupni in dražbeni pogoji se morejo 
vpogledati ob navadnih urah v uradu 
sreskega načelstva v Kranju. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 27. februarja 1932. 

T. No. 23/121. 882—3—1 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

Maribor levi breg razpisuje po nalogu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine V. No. 3123/16 z dne 19. febru
arja 1932 na podlagi zakona o drž. ra
čunovodstvu, njegovih sprememb in do
polnitev, za oddajo gradbenih del, ka
nalizacijo in električne instalacije v 
javni bolnici v Ptuju 
II. ponovno, javno, pismeno, ofertno 
licitacijo T skrajšanem roku na dan 
18. marca 1932. ob 11. v sobi št. 5Ï/2. 

Ofertni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi š t 47. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na uradno 
odmerjene proračunske zneske: 
1. gradbena dela, prera

čunana na . . . i Din 195582-63 
2. kanalizacijska dela 

proračunana na . . „ 130.071*84: 
3. zgradba kemične či

stilnice, piroračunaina 
na „ 23.901*— 

4. elektroinstalacijska de
la, proračunana na s „ 6.980*— 
Popusti za posamezna dela morajo 

biti nižji od najnižjega, ki je bil dose
žen pri II. licitaciji dne 5. novembra 
1931, torej nižji od 2265%. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, kol-
kovame è 100-— Din kolkom, (priloge 
po 2'— Din), zapečatene v zavitku z zu
nanjo označbo >Ponudba za zgradbena 
dela v javni bomici v Ptuju od ponud
nika N. N.<, nadalje revera o položeni 
kavciji, potrdilo pristojne davčne upra
ve o poravnanih davkih za tekoče tro-
mesečje, odobrenje ministrstva za grad-
be za udeleževanje pri javnih licitacijah 
in potrdilo pristojne zbornice za trgo
vino, obrt in industrijo o sposobnost^ 
mora ponudnik ali od njega pismeno 
pooblaščeni zastopnik predložiti med 10. 
in 11. uro predsedniku licitacijske ko
misije. Po pošti pravočasno došle po
nudbe se vzamejo s pogojem, ako po
nudnik v njih navede, da so mu znani 
vsi pogoji in da jih brez pridržka 
sprejme. Zapoznele, nepravilno oprem
ljene ali 'brzojavne ^ponudbe., se ne, sprej
mejo • - • '-- — -

Ponudniki morajo v ponudbah izrec
no izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 
splošne in tehnične pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10%, za tuje 20% v navzgor zaokrože
nih zneskih (v oelih tisočakih) mora biti 
položena v gotovini, v vrednostnih pa
pirjih, oziroma garantnih pismih, izda
nih po denarnih zavodih v smislu čl. 88. 
zakona o drž. računov O'dstvu in registri
ranih v smislu čl. 2. 4. pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka >B po
godbe in dobave«, najkesneje na dan 
licitacije do 10. ure dopoldne pri hra
nilnici Dravske banovine v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava si pridr
žuje pravico, oddati razpisano delo me 
oziraje se na višino razpisane vsote ali 
vse ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni. 

Sresko načelstvo Maribor levi breg, 
v Mariboru, dne 27. februarja 1932. 

No.-1088/4. 
* 

Razglas. 
883 

V č e t r t e k dne 17. marca 1932. 
ob 9. uri zjutraj se bosta pri podpisa
nem sreskem načelstvu v Ljubljani v 
sobi št. 1 v pritličju oddala po javni 
dražbi v zakup lova občin Crni w h in 
Št. Jurij pri Grosupljem za čae od 1. 
aprila 1932. do 31. marca 1937. 

Dražbeni pogoji so vsakomur v po
gled pri sreskem načelstvu (soba št. 1) 
med običajnimi uradnimi urami. 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 27. februarja 1932. 

* 

Opr. št. 10.256/2—1931—5. 88Q 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje d^avcev 

v Ljubljani razpisuje za svoj air.ltulato-
rij v Mariboru sledeča pogodbena zdrav
iliška mesta: 

eno mesto specialista za interno me
dicino, 

eno mesto specialista za phtyseclogijo, 
eno mesto specialista za ginekologijo, 
eno mesto specialista za otolaryngo-

logijo, 
eno mesto specialista za rentgenolo-

gij», 
eno mesto zdravnika za fizikalno te

rapijo. 
Honorar se bo določil ob priliki skle

panja pogodbe, ker se po obstoječih 
predpisih višina honorarja določi- po 
številu otrdinacijskih ur. 

Prošnjam je priložiti: rojstni list, do
movnico, prepis diplome, navedbe o 
dosedanjem zdravniškem službovanju 
in potrdilo o dovršeni specialivsciji. 

Prošnje za razpisana mesta, oprem
ljene s potrebnimi prilogami j<* vložiti 
osebno ali pismeno pri podpisanem 
uradu do vštetega dne 

20. marca 1932. 
do 12. ure. Kasneje vloženih prošenj 
urad ne bo upošteval. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani, 
,опе 26. februarja 1932. 
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Razne objave 

S'tev. l i 

Objava. 
854 

Po sklepu XXII. rednega občnega 
zbora z dne 26. februarja 1932 se Go 
izplačevala za kupon štev. 22 družbenih 
delnic dividenda za leto 1930/31 v zne
sku DinlO-—, in sicer pričenši s 1. mar
cem 1032. 

Divi(:endne kupone vnovži: ^ 
y Ljubljani: Kreditni zavod za trgovino 
in indu. trijo Y Ljubljani in blagajna Del
niške tiružbe pivovarne Union v Ljub
ljani; 

v Zagrebu: Jugoslavenska udružena 
banka d.d. y Zagrebu, in sicer proti 
predložitvi kupona št. 22. 

Upravni svet 
delavke družbe pivovarne > U n i o n « . 

* 
833 

Vabilo 
na redni občni zbor 

Port and-cementne tovarno 
d. d. Dovje, 

ki se vrši 
dne 18. marca 1932. ob 11. uri dopoldne 
T prostorih podružnice Jadransko-podu-
navske banke т Ljubljani, Šelenburgova 

ulica Št. 7. 

D n e v n i r e d : 

1. РогсбПо upravnega sveta o poslova-
vanju v letu 1931. 

2. PredLožitev bilance ter računa zgube 
in dobička za 31. december 193L 

3. Poročilo računskih preglednikov. 
4. Sklepanje o bilanci ter računu zgube 

in dr>bička za poslovno leto 1931. ter 
o TI zresnici upravnemu svetu in ra
čunskim preglednikom. 

5. Predlog upravnega sveta o razdru
žitvi družbe (§ 40 društvenih pravil.) 

6. Sklepanje o načinu likvidacije, o 
vnovčevanju družbenega imetka, in o 
dosedanjih sklepih upravnega sveta, 
napravljenih v tem pravcu. 

7. Volitev likvidatorjev. 
S. Voli lev dveh računskih preglednikov 

in dveh namestnikov. 
9. Slučajnosti. 

V emislu § 28. družbenih pravil mo
rajo položiti delničarji, ki žele izvrševati 
glasovalno pravico na občnem zboru, 
svoje delnice z nezapadlirm* kuponi vred 
najkesneje osem dni pred občnim zbo
rom, ali pri društveni blagajni na Dov
jem, ali pa pri podružnici Jadransko-
podunavske banke v Ljubljani. 

D o v j e , dne 28. februarja 1932. 

* 
Upravni svet. 

873 

Vabilo 
na VII. redni občni zbor, 
Zadružne elektrarne v Ptuju 

za Ptuj, Breg in okolico, 
ki se vrši dne 19. marca t. 1. ob 10. uri 
dopoldne v posvetovalnici mestne ob
čine v Ptuju s sledečim dnevnim redom: 

L Poročilo načelstva, predložitev bi
lance in računskega zaključka za leto 
1931. 

2. Poročilo nadzorstva. 
3. Sklepanje o odobritvi bilance in 

računskega zaključka za leto 1931. 
4. Slučajnosti. 
V primeru, da občni zbor ob navedeni 

uri ni sklepčen, ee vrši eno uro kesneje 
občni zbor z istim dnevnim redom in na 
istem mestu neglede na število navzočih 
članov. 

Načelstvo. 

Objava. 
852 

Dozvola za mletje pšenice, izdana pred 
1. januarjem 1932. 1. od Privilegövanoga 
akcicnarskega društva za izvoz zemalj
skih proizvoda kraljevine Jugoslavije na 
ime Smuč Jože, mlinar, Stranska vas J6, 
občina Grosuplje, srez Ljubljana, Drav
ska banovina, se je izgubila. Smatrati 
jo je radi tega za neveljavno. 

Šmuc Ježe, mlinar,..to
stranska vas 16, obč. Grosuplje. 

* .-••-, a y s 

> 847 

Objava. ^ 
Izgubil sem preizkusno izpričevalo z 

dne 4. decembra 1926 št. 60 za ì. in II. 
razred meščanske šole v Ljubljani VIL 
na ime: Žagar Ivan rodom iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. - - ' '' 

Žagar Ivan s. r. 

* 
853 

Objava. 
Izgubil sem akademsko legitimacijo 

medicinske fakultete univerze v Ljub
ljani št. 95 na ime: Kulovic Tomaž ro
dom iz Radovljice. Proglašam jo za ne
veljavno. 

Kulovic Tomaž s. r. 

* 

Objava. 
881 

Izgubil sem dovoljenje za zaposlenje 
v Jugoslaviji izdano od inšpekcjievjdeia 
v Ljubljani pod št. IV. No. 9974/2/30 na 
ime: Beltram Milan rodom iz- Vóger-
skega pri Gorici. Proglašam ga za ne
veljavno. 

Beltram Milan s. r. 

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Dravske feanoywie 

«naša naročnina: mesečno Din Iff—, četrtletno Din 48—, polletno Din 96—, letno Din 192— in se mora plačevati vedno n$frej. 

N a » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 
• li 

L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone In kraljevske uredb«, uredbe osrednje vlade,: battevo 
uredbe, okrožnice kraljevske banske aprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave Iz »Službenih novine, izpremembe v 
osebju itd.; razen tega pa ie vpise in izbrise v trgovinskem In zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razpise služb in razne objave. 

L i s t J e y a * e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, iole, razna društva, podjetja Itd. 

UpravniStvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubljani, Gregorčičeva ulica Št. 23. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 
EiAka te zalagal H&m& Markt« y. Ljubljenji njen Ewdetevnjfo fi, Ш<№&1 LJubljani 
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SUIŽBEII LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAMOVINE 
Priloga k 18. koeu letnika III. z dne 5. marea 1932 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

V. No. 75/18/32. 815 3 - 3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za od
daje delnih regulacijskih del Ljublja
nice v Ljubljani 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 21. marca 1932. ob 11. uri flop. 

v prostorih hidrotehničnega odseka kr. 
banske uprave v Ljubljani. Pojasnila 
in ponudbeni pripomočki se proti pla
čilu napravnih stroškov dobivajo med 
uradnimi urami Stari trg 34/11. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na ' S O t e 
odobrenega proračuna, ki znaša 3 mili
jon^ 34.240 j)in 93 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani. 
dne 24. februarja 1932. 

* 
K V—;No. 270/4 ex 1932. 351—3—2 

Razglas 
o I. pismeni ponudbeni licitaciji za do
vršitev anatomskega instituta v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje po naro
čilu ministrstva za gradhe od 25. febru
arja 1932, M. G. Br. 4691, in na podstavi 
čl. 86. do 98. zakona o drž. računovod
stvu z dne 6. marca 1910. ter njegovih 
sprememb, odnosno spopolnitev za pre
vzem in izvršitev del za dovršitev se-
cirne dvorane v anatomskem institutu v 
Ljubljani 

!• javno pismeno ponudbeno licitacijo 
»a dan 14. marca ,1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka' Novi 
trg št. 1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
°a razpolago med uradnimi urami v 
sobi št. 20, oziroma je dobiti vse po
nudbene pripomočke proti plačilu pri 
tem uradu. 

Ponudbe za posamezne spodaj nave
dene skupine del je predložiti v obliki 
enotnih popustov v procentih na uradno 
umerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za:. 

I- skupino: 
*• Težaška in zidarska 

9 dela Din 34.209-95 
X- Kovaška dela . . „ 11.718-80 
«• Steklarska dela . . . „ 146-90 
4- Pečarska dela . . • • ,, 3.310'-

Din 49.385-65 

II. skupino: 
1. Mizarska dela 
2. Tesarska dela . 
3. Položitev linoleja 

III. skupino: 
1. Slikarska dela 
2. Pleskarska dela . 

Din 285.400'— 
5.596'48 

„ 14.775-60 
Din 305.772-08 

. Din 2.967-62 
• „ 7.94770 

Din 10.915-32 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom za 100 Din. vsako prilogo s 
kolkom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki aH njih pooblaščenci na dan licita
cije z označbo »Ponudba za prevzem 
nav. skupine del za dovršitev anatom
skega instituta« od ponudnika N. N. ne
posredno predsedniku licaticijske ko
misije med 10. in 11. uro dopoldne. Po 
pošti pravočasno došle ponudbe se upo
števajo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in 
da jih brez pridržka sprejme. Poznejše, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bodo uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša za I. sku
pino Din 5.000 za II. skupino 31.000 Din 
in za III. skupino Din 2.000 odnosno 
Din 10.000, 62.000 Din in 3.000 Din. za 
tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni Dravske finančne direkcije v 
Ljubljani v vrednostnih papirjih, ozi
roma garantnih pismih, izdanih po de
narnem zavodu v smislu čl. 86. zakona 
o drž. računovodstvu in registrirnih 
v smislu čl. 24. pravilnika na izvrševa
nje določil iz oddelka »B pogodbe in 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri Dravski hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

0 položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za grad-
be, da p© sme ponudnik udeleževati 
javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprte predsedniku li
citaci iske komisije. Pooblaščenci morajo 
predložiti poleg tega pooblastilo, da 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo, ne ozi
raje se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1932. 

* 

K V—No. 270/5 ex 1932. 850—3-2 

Razglas 
o I. pismeni ponudbeni licitaciji za do
vršitev anatomskega instituta v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje po naro
čilu ministrstva za gradbe od 25. febru
arja 1932, M. G. Br. 4691, in na podstavi 
čl. 86. do 98. zakona o drž. računovod
stvu z dne 6. marca 1910. ter njegovih 
sprememb, odnosno spopolnitev za pre
vzem in izvršitev del za dovršitev je
d r n e dvorane v anatomskem institutu v 
Ljubljani 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 15. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka Novi 
trg št. 1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v 
sobi št. 20, oziroma je dobiti vse po
nudbene pripomočke proti plačilu pri 
tem uradu. 

Ponudbe za posamezne spodaj nave
dene skupine del je predložiti v obliki 
enotnih popustov v procentih na uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za: 

I. skupino: 
1. Težaška in zidarska 

dela Din 155.412-65 
2. Mizarska dela 23.7SO-— 
3. Slikarska dela . . . „ 3.630'12 
4. Pleskarska dela . „ 5.898-20 
5. Steklarska dela -. . „ 9.264"20 
6. Položitev dermas tlaka „ 14.239.2Q 

Din 212.00437 
II. skupino: 

1. Krcvska in kleparska 
<tela • Din 35.603-75 
Zapečatene ponudbe, opremljene в 

kolkom za 100 Din, vsako prilogo s 
kolkom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licita
cije z označbo »Ponudba za prevzem 
nav. skupine del za dovršitev anatom
skega institutac od ponudnika N. N. ne
posredno predsedniku licaticijske ko
misije med 10. in 11. uro dopoldne-. Po 
pošti pravočasno došle pcnudbe.se upo
števajo .s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so mu vsi pogoji znani in 
da jih brez pridržka sprejme. Poznejše, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne bodo uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristajn va -.se 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, ki znaša za I. skupino 
Dm 22.00O-— in za II. skupino Din 
4.000'— odnosno Din 43.000 in 8.000-— 
Din za tuje di'žavljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni Dravske finančne direkcije v 
Ljubljani v vrednostnih papirjih, ozi
roma garantnih pismih, izdanih po de
narnem zavodu v smislu 81. 86. zakona 
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o drž. računovodstva iu registriranih 
v smislu čl. 24. pravilnika za izvrševa
nje določil iz oddelka »B pogodbe in 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri Dravski hipotekami 
banki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za grad-
be, da s© sme ponudnik udeleževati 
javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprte predsedniku li-
citacijske komisije. Pooblaščenci morajo 
predložiti poleg tega pooblastilo, da 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji-

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo. ne ozi
raje se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez, 
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ne II 126/30—6. 849—3—2 

Drugi edlkt. 
Ker je v tusodnem ediktu z dne 13. 

oktobra 1930, opr.-št. Ne II 125/30—2, 
določeni rok potekel, se v smîslu zakona 
z dne 25. julija 1871, d. z. št. 96, pozi
vajo vse oni, ki bi bili radii obstoja ali 
radi knjižnega vrstnega reda vpisov v 
vložkih nove zemljiške knjige za davčno 
občino Bodonci v sodnem okraju Mur
ska Sobota tičočih se bremenilnih pra
vic, oznamenjenih pod b) gori navede
nega prvega eddkta v svojih pravicah 
prikrajšani, naj vlože svoje ugovore 
najkesneje do 1. novembra 1932 pri 
okrajnem sodišču v Murski Soboti, ker 
bi sicer vpisi zadobili učinek zemljiško
knjižnih vpisov. 

Če se ediktni rok zamudi, postavitev v 
prejšnji stan ni dopustna; tudi se ome
njeni rok posameznim strankam ne 
sme podaljševati. 

Višje deželno sodišče r Ljubljani, 
odd. IL, dne 25. februarja 1932. 

* 

T 15/32—3. 886 

Amortizacija. 
Na prošnjo Vidica Antona, strojevodje 

državnih železnic v Ljubljani, Resljeva 
cesta š t 29, se uvede postopanje radi 
amortizacije vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilec baje izgubdL Imetnik se 
pozivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev 
po tem razglasu svoje pravice, sicer bi 
se po poteku tega roka proglasilo, da 
so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Mestne hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani št. 176.204 z vlo
go 35.000 Din, glaseča se na ime »Grin-
tovec« in vinkulirana na 'geslo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 17. februarja 1932. 

* 
T 14/32—4. 896 

Amortizacija. 
Na prošnjo Kodrič Ivane, dekle v 

Dolgošah št. 23, se uvede postopanje 
radi amortizacije sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilka baje izgu
bila, se njih imetnik pozivlje, da uve
ljavi tekom šest mesecev svoje pravice, 
sicer bi se po poteku tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica Mestne hranilnice v 

Mariboru St. 7842, glaseča se na ime 
Kodrič Ivana v vrednosti 4.000 Din. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 26. februarja 1932. 

* 
Pred. 171—4/32. 855—3—2 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v Brežicah se 

odda mesto pisarniškega uradnika X. 
do IX. položajne skupine. 

Podčastniki, ki so dovršili z dobrim 
uspehom enoletno pripravljalno dobo s 
predpisanima izpitoma, se opozarjajo 
na § 8. zakona o uradnikih. 

Prošnje za razpisano mesto morajo 
biti svojeročno spisane, pravilno kol ko
vane in opremljene z vsemi listinami, 
ki potrjujejo izpolnitev predpogojev iz 
§§ 2. in 3. zakona o uradnikih. Vložiti 
jih je do 25. marca 1932. 1. pri podpi
sanem predsedništvu. 

Po gornjem roku ali brez predpisa
nih dokumentov ali nepopolno vložene 
prošnje se o priliki tega natečaja ne 
bodo upoštevale. 

PredsedniStvo okrožnega sodišča 
v Celju, dne 26. februarja 1932. 

* 

A 226/31—5. 495—3—2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Brezovnik Janez, posestnik v Brezju 
št. 53 pri Mozirju, je dne 12. decembra 
1931 umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Brezovnik Jožef, zapustnikov sin, in 
nedl. otroci poik. zap. sina Brezovnik 
Franceta, katerih imena sodišču niso 
znana, in katerih vseh bivališče sodišču 
ni znano, se pozivljejo, da se tekom 
enega leta od danes naprej zglasijo pri 
tem sodišču. Po preteku tega roka raz
pravljala se ibode zapuščina z ostalimi 
dediči in z gasp. Navodnikom Jožetom, 
posestnikom v Skornem št. 14 pri Šo
štanju, ki se je postavil za skrbnika 
odsotnim dedičem, in se bode izročila 
ista, v kolikor izkažejo dediči svoje pra
vice, le-tem. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 23. januarja 1932. 

A 220/31-4. 888—3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Matjaš Ivan, delavec in kočar v Šmi-
klav/.u štev. 43, je dne 7. oktobra 1931 
umrl. Poslednja volja se je našla. 

Zapustnikov sin Matjaš Alojz, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da se tekom e n e g a l e t a od danes 
naprej zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z gospodom 
Rihterjem Miklavžem, p. d. Rogozom, 
posestnikom v Smi.klavžu št. 19, ki se 
je postavil odsotnemu za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 26. februarja 1932. 

H* 
A 144/31—26. 764—3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Ferlan Ivana, posestnica v Grabono-
škem vrhu, občina Cogetinci, je dne 23. 
marca 1931. umrla. Poslednja volja se ni 
našla. 

Glasom smrtovnice občinskega urada 
Cogetinci prideta v poštev poleg drugih 
dedičev tudi Ferlan Alojz in Franc kot 
dediča. 

Ker njuno bivališče sodišču ni znano, 
:.e pozivljeta, da se tekom enega leta 
od danes naprej zglasita pri tem sodi
šču. Po preteku tega roka se bo obrav
navala zapuščina z ostalimi dediči in z 
gospodom Poljancem Ljudevitom, po
sestnikom v Cogetincih, ki je postavljen 
za skrbnika odsotnih Ferlan Alojza in 
Franca. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 17. februarja 1932. 

A 4/32—27. 3—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Peček Fran, mizarski an o jeter na 
Mirni, je umrl dne 11. decembra 1931. 

Vsi, ki .imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da jo napovedo in 
dokažejo pri tem sodišču d n e 9 4. 
m a r c a 19 32 predp. ob d e s e t i h 
v sobi št. 6 ustno ali do tega dne pisme
no, sicer ne bi imeli upniki, ki niso za
varovani z zastavno pravico, nikake 
nadaljnje pravice do te zapuščine, ako 
bi zbog plačila napovedanih terjatev 
pošla. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, odd. I., 
dne 24. februarja 1932. 

E 76/32-7. 897 

Dražbeni oklic. 
D n e 29. m a r c a 1932. p o p o l d n e 

ob p e t n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
pare. št. 88 hiša, 89 vrt, 90 njiva, 322/2 
pašnik, zemljiška knjiga Rupa, vi. št. 39. 

Cenilna vrednost: Din 20.150-—. 
Najmanjši ponudek: Din 20.150—-. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
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benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Kranju, 
dne 29. februarja 1932. 

* 

Ђ IV 3415/31. 898 

Dražbeni oklic. 
D n e 8. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

^b d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Počenik in Sp. Hlapje, 
Vi-št. 26, 93, 95, Sp. Hlapje, vi. št. 75 
h 77. 

Cenilna vrednost: Din 125.202-10. 
Najmanjši ponudek: Din 83.468"—. 

, Pravice, ki bj ne pripuščale dražbe, 
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražb©, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
•^premičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri ven. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 19. februarja 1932. 

•j« 

Ï 68/32—6. 889 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne 

^b p o l d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
Posestva z gostilno v Rečici štev. 32 in 
^ u pa s travnikom, zemljiška knjiga Re
cica, (vJ. št. 43 in zemljiška knjiga Sv. Je-
dert, v,l. št. 113. 

Genuina vrednost: Din 164.455-—. 
Vrednost pritikline : Din 3040'—. 
Najmanjši ponudek: Din 109.638-—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
bettem naroku pred začetkom dražbe, 
*icer bi. se ne mogle več uveljavljati 
1>lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
* J je ravnal v dobri,veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
-dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
^ k i tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, 
dne 11. februarja 1932. 

* 
E 488/31—6. 890 

Dražbeni oklic 
_I>ne 23. a p r i l a 1932., dopoldne 

J?,L d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi š t 2 dražba nepremičnin: 
^ l j i š k a knjiga Kóprivnik, vi. št. 26 

Cemàltta vrednost: Din 95.142'30. 
Vrednost pritikline: Din 2850-—. 
^ m a n j š i ponudek: Din 63.428-20. 
rravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

£> Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
«ip i, n a r o k u P r e d začetkom dražbe, 

c e r bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Škofji Loki, odd. L, 

dne 28. februarja 1932. 

Konkurzni razglasi 
Ne II 2/32—37. 891 
270. 

Oklic. 
Stečaj Hanzlja Antona v Metliki. 
Stečajni sodnik sklicuje na predlog 

stečajnega upravnika zborovanje upni
kov na 12. m a r c a 1 9 3 2 ob d e s e 
t i h v sobi št. 20, da se bo sklepalo o 
vnovčenju v stečaj spadaj očih pre
mičnin in nepremičnin. Zborovanje bo 
sklepčno brez ozira na udeležbo. Za od
sotne velja, da glasujejo z večino. 

Okrajno sodišče v Metliki, odd. II., 
dne 27. februarja 1932. 

S 26/31-
271. 

-36. 
* 

Sklep. 

884 

V konkurzni zadevi Alesevca Petra, 
peka in posestnika v Kranju št. 99, se 
pri naroku pred okrajnim sodiščem v 
Kranju dne 30. decembra 1931 skle
njena prisilna poravnava te vsebine, da 
plača dolžnik AJeševec Peter svojim up
nikom 50% kvoto njihovih terjatev, plač
ljivo v dveh enakih obrokih, in sicer 
30. novembra 1931 in 31. decembra 1931 
in to z nerazdelnim jamstvom tvrdke 
Nikisbacher in Smrkolj, trgovine z ži
tom in deželnimi pridelki v Ljubljani 
kot porokinje in plačnice, v smislu § 164. 
kooik. zak. o d o b r i . 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. februarja 1932. 

* 
885 S a 22/31—39. 

272. 

Sklep. 
Poravnalna stvar Znidaršiča Karola, 

trgovca na Bločicah št. 23. 
Prisilna poravnava izven konkurza, 

sklenjena na poravnalnem naroku dne 
26. januarja 1932. pred okrajnim sodi
ščem v Ložu med' dolžnikom Znidarši-
čem Karoloan in njegovimi upniki te 
vsebine, da plača svojim upnikom 45% 
kvoto njihovih terjatev v 4 enakih za
porednih trimesečnih obrokih, od kate
rih zapade prvi v plačilo 3 mesece po 
pravomoćnosti poravnave, in to z neraz
delnim jamstvom dolžnikove žene Zni-
dflTŠič Marije rej. K^ajc in dolžnikove 
tašče Kraje Uršule, obe na Bločicah 
št. 23, ter dolžnikove matere Znidaršič 
Marije roj. Vidmar, m Bloške Police 
št. 20, kot porokinj in plačnic, se v smi
slu § 61. zak. o prisilni poravnavi izven 
konkurza, o d o b r i . 

Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 
dne 22. februarja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 1583/1. 

Razglas. 
901 

Deželno sodišče v Ljubljani je s sod
bo z dne 5. decembra 1931. po §127. in 
302. k. z. prepovedalo Trilerju France
tu, rojenemu 11. novembra 1897. v Kra
nju, srez Kranj, po poklicu čevljarju, 
bivajočemu v Kranju, zahajati v krčmo 
za dobo enega leta, to je od 8. febru
arja 1932. do 8. februarja 1933. 

To se objavlja v smislu § 54. uredbe 
o izvrševanju očuvalnih odredb »Služb, 
novine kraljevine Jugoslavijec z dne 
23. januarja 1930. št. 17/VI. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 27. februarja 1932. 

* 

T. No. 187/42. 832 3—3 

Razglas 
o prvi pismeni licitaciji za dobavo lom-
ljenega kamna za regulacijska dela na 

reki Dravi v občini Stojnci. 
Sresko načelstvo Maribor levi breg, 

tehnični razdelek razpisuje v skrajša
nem roku prvo pismeno licitacijo za do
bavo 730 m* lomljenega kamna za regu
lacijska dela na reki Dravi v občini 
Stojnci, ki se bo vršila v četrtek dne 
17. m a r c a 1932. ob 11 uri v pisar
ni sreskega cestnega odbora v Ptuju. 

Pismene ponudbe s kolkom za 100-— 
dinarjev, glaseče se na dobavo cele 
potrebne količine z navedbo enotne ce
ne za en kubni meter kamena postav
ljenega na obali Drave pri km 30.000 
in zloženega v pravilne figure morajo 
predložiti licitanti predsedniku licita-
cijske komisije najkasneje do 11. ure 
na dan licitacije v zapečatenem kuvertu 
z ozačbo: »Ponudba N. N. za dobavo 
kamna-za regulacijska dela na Dravi v 
občini StojncU. Vsi ponudniki morajo 
izrecno navesti v ponudbah, da so jim 
znani splošni in posebni pogoji dobave 
in da se jim podvržejo v celoti. 

Pred izročitvijo ponudb morajo lici
tanti posebej pokazati predsedniku lici-
tacijske komisije potrdilo pristojne 
davčne uprave, da so poravnali vse 
državne davke in samoupravne dokla-
de za prvo tromesečje tekočega leta in 
reverz o položeni kavciji. 

Kavcija v višini deset odstotkov od 
ponujene skupne vsote za dobavo vseh 
730 ms kamena zaokrožena navzgor na 
100-— Din se polaga v gotovini v držav
nih papirjih aH garantnih pismih pri 
blagajni davčne uprave v Ptuju po pred
pisih zakona o državnem računovodstvu 
najpozneje do 10. ure na dan licitacije. 

Gradbeno vodstvo za regulacijo Dra
ve si pridrži pravico* razpisano količino 
dobave za £0% zmanjšati ali povečati 
in dobavitelj je dolžan tako spremenje
no količino dobaviti po ponujeni enotni 
ceni. 

Rok dobave je za eno tretjino koli
čine do 15. aprila, za drugo tretjino do 
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10. maja in za celo dobavo do 31. ma
ja 1932. 

Natančni pogoji dobave so interesen
tom na razpolago pri tehničnem raz
delku sreskega načelstva v Mariboru 
vsak dan v dopoldanskih uradnih urah. 

Sresko načelstvo, tehnični razdelek, 
Maribor levi breg, 

dne 25. februarja 1932. 

* 
T. No. 23/121. 882—3—2 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

Maribor levi breg razpisuje po nalogu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine V. No. 3123/16 z dne 19. febru
arja 1932 na podlagi zakona o drž. ra
čunovodstvu, njegovih sprememb in do
polnitev, za oddajo gradbenih del, ka
nalizacijo in električne instalacije v 
javni bolnici v Ptuju 

II. ponovno, javno, pismeno, olertno 
licitacijo v skrajšanem roku na dan 
18. marca 1932. *b 11. v sobi št. 51/2. 

Ofertni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi št. 47. 
"Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na uradno 
odmerjene proračunske zneske: 
1. gradbena dela, pro ra

čunana na . . . . Din 195.382-63 
2. kanalizacijska dela 

proračunana na . „ 130.071-84 
3. zgradba kemične či

stilnice, proračunana 
na „ 23.901-— 

4. elektroinstalacijska de
la, proračunana na . „ 5.980"— 

Popusti za posamezna dela morajo 
biti nižji od najnižjega, ki je bil dose
žen pri II. licitaciji dne 5. novembra 
1931, torej nižji od 22'65%. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, kol-
kovane s 100-— Din kolkom (priloge 
po 2'— Din), zapečatene v zavitku z zu
nanjo označbo »Ponudba za z-gradbena 
dela v javni bolnici v Ptuju od ponud
nika N. N.«, nadalje re verz o položeni 
kavciji, potrdilo pristojne davčne upra
ve o poravnanih davkih za tekoče tro-
mesečje, odobrenje ministrstva za grad-
be za udeleževanje pri javnih licitacijah 
in potrdilo pristojne zbornice za trgo
vino, obrt in industrijo o sposobnosti, 
mora ponudnik ali od njega pismeno 
pooblaščeni zastopnik predložiti med 10. 
in 11. uro predsedniku licitacijske ko
misije. Po pošti pravočasno došle po
nudbe se vzamejo s pogojem, ako po
nudnik v njih navede, da so mu znani 
vsi pogoji in da jih brez pridržka 
sprejme. Zapoznele, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne sprej
mejo. 

Ponudniki morajo v ponudbah izrec
no izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 
splošne in tehnične pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10%, za tuje 20% v navzgor zaokrože
nih zneskih (v celih tisočakih) mora biti 
položena v gotovini, v vrednostnih pa
pirjih, oziroma garantnih pismih, izda
nih po denarnih zavodih v smislu čl. 88. 
zakona o drž. računovodstvu in registri
ranih v smislu čl. 2. 4. pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka >>B po
godbe in dobave«, najkesneje na dan 
licitacije do 10. ure dopoldne pri hra
nilnici Dravske banovine v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava si pridr
žuje pravico, oddati razpisano delo ne 
oziraje se na višino razpisane vsote ali 
vse ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni. 

Sresko načelstvo Maribor levi breg, 
v Mariboru, dne 27. februarja 1932. 

No. 632/5. 900 

Dražba lovov. 
Lovska pravica krajevnih občin Cer-

šak, Na Ranci, Slatinski dol, Ščavnica in 
Trate se odda potom javne dražbe do 
31. marca 1938. v zakup. Dražba za 
občine Ceršak, Na Ranci in Slatinski 
dol se vrši v s o b o t o d n e 18. m a r 
ca 1932. ob 9. uri pri sreskem načel-
stvu Maribor levi breg, soba štev. 28, 
dražba za odbčine ščavnica in Trate pa 
v p o n e d e l j e k d n e 2 1 . m a r c a 
19 3 2. ob 10. uri v občinski pisarni v 
Tratah (Zg. Cmurek). 
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg, 

dne 27. februarja 1932. 
«j. 

No. 2023. * S4S—2—2 

Lovska dražba. 
Vsled poteka lovskih zakupnih dob' s 

31. marcem 1932. se oddajo potom javne 
dražbe za prihodnjih 5 let, in sicer za 
čas od 1. aprila 1932. do 31. marca 1937. 
v zakup lovi občin: 

Begunje, Bloke, Cerknica, Lož, Pla
nina, Rovte, Stari trg in Sv. Via. 

Podpisano sresko načelstvo določa v 
smislu ukaza bivšega c. kr. ministrstva 
notranjih zadev z dne 15. decembra 
1852. drž. zak. št. 257 

javno dražbo 
občinskih lovov, in sicer 

1. za občine Planina, Rovte, Cerknica 
in Begunje 

na torek, dne 22. marca t. 1. in 
2. za občine Sv. Vid, Bloke, Lož in 

Stari trg 
na sredo, dne 23. marca t. L, 

in sicer za vse občine pri sreskem na-
čelstvu v Logatcu. 

Javna dražba se prične ob 9. uri po 
sporedu, kakor so občine zgoraj naštete. 

Dražbeni pogoji^so na upogled med 
uradnimi urami pri podpisanem sres
kem načelstvu. 

Sresko načelstvo v Logatcu, 
dne 26. februarja 1932. 

No. 677/2—32. 899 2—Î 

Natečaj za poslovodjo 
dimnikarskega obrta 
v Šmarju pri Jelšah. 

Ker je postal odlok sreskega načel
stva v Šmarju pri Jelšah z dne 23. janu
arja 1932., No. 677/1, s katerim je bil 
odstavljen dimnikarski poslovodja Bu
čar Ivan pri dimnikarski vdovi Šafar 
Frančiški v Šmarju pri Jelšah pravo-
močen, se razpisuje natečaj na to mesto 
v smislu določil čl. 2. in 23. pravilnika 
za izvrševanje dimnikarskega obrta 
(>Uradni liste št. 424/108 iz 1. 1926.). 

Prošnje se morajo vložiti v 30 dneh 
od dne, ko je bil natečaj razglašen v 
.»Službenem listu kraljevske banske 
uprave Dravske banovine«. 

Prošnji morajo biti priloženi vsi do
kumenti, s katerimi se dokazuje, da so 
izpolnjeni pogoji za samostalno poslo
vanje dimnikarskega mojstra. 

Nezadostno dokumentirane prošnje, 
kakor tudi one, ki prispejo po postav
ljenem roku, se ne bodo upoštevale. 

Prošnje naj se vlo.že pri sreskem na
čelstvu v Šmarju pri Jelšah. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 26. februarja 1932. 

Razne objave 
892 

Izredni občni zbor 
Obrtniške Samopomoči, 

reg. pomožne blagajne v 
LJubljani 

se bo vršil 
v ponedeljek, dne 21. marca 1932. ob-
14. uri popoldne v posvetovalnici Zbor

nice »a trgovino, «brt in industrijo, 
Beethovnova ul. št. 10 (pritličje deano),. 
s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Sprememba pravil. 
2. Računsko in statistično poročilo. 
3. Določitev članskih pristojbin. 
4. Določitev višine pogrebnine in 
5. Raznoterosti. 
Če bi izredni občni zbor ob napove

dani uri ne bi) sklepčen, se bo vršil pol 
ure poznaje na istem prostoru ne ozi
raje ee na število navzočih članov. 

Odbor. 
* 

Poziv upnikom. 
893 

Pražarna »Slada« v Ljubljani je sto- j 
pila v likvidacijo in poziva vse upnike,. '• 
da prijavijo morebitne terjatve tekom 
enega meseca pri podpisani. 

Pražarna »Slada« d. z o. z. 
Ljubljana, Večna pot 1. \ 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljublj.'ini 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merki-r v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 19. kosu letnika III. z dne 9. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
, banske uprave 
VL No. 6675/6. 921 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. februarja do 21. februarja 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 
Z ° •5-° 

O > 

Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Dolnja Lendava . • 
Kranj . . . 
litija 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Ptuj (mesto) 
Radovljica 

Vsega 

Škrlatinka. 

Brežice 
Celje 
Dolnja Lendava . . 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje. ... . . . , 
Krško . ., , 
Laško 
Ljubljana (srez) , 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 
Murska Sobota. . , 
«ovo mesto . . . 
frevalje 
ftuj (mesto) . . . 
«adovljica . . . . 
Slovenjeradec . . 

Vseea 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
I 

7 

1 

1 
1 

3 

1 

— 

1 

2 

— 

— 

-

2 
1 

— 

8 

Scarlatina. 

• . . . 
. . . . 

. . . • 
. • # 

. . . * 

• . . • 

'. . . . 

. . t . 

a . . . 

5 
3 
3 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 

| 44 

1 

7 
— 

— 
— 
— 

1 
— 

1 

— 

'IO 

— 

1 
2 

— 
_ 

— 
— 

1 
— 
— 
2. 

— 

6 

— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

-

6 
3 
4 
1 
4 

11 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 

48 

Ošpice. — Morbilli. 

Celie 
Celie (mesto) . . . . . 
Konjice 
Krško . 
Litija : : 

ì&wka ...!."."!;.* 
Ptuj 

Vseea 

— 
4 

— 

2 
— 
36 

42 

60 
2 

67 
3 
6 

16 
12 

166 

3 
— 

1 
— 
26 

29 

— 
— 
_ 
— 
— 

— 

60 
3 

57 
3 
7 

16 
23 

— 169 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

to*** (srez) . . 
Maribor. levi bree . 

. . . 1 - 1 

. . . 1 1 

.JL..1 a - - 1 - 1 2 

S r e z 

= ^ 
a 
M 

O 

O — 
• 3 

•s-S 

«-s 

o 

•e 
O 

sa 
S' 

#P 
Is 
•ч w 

O"-

Davica. — Diphteria et Cronp. 
Brežice 
Celje 
Dolnja Lendava . . . 
Gornjierad . . . . . . . 
Kamnik 
Kranj , 
Kočevje • 
Konjice -
Krško , 
Laško . 
Litija . . * • . . • • , 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 
Novo mesto . • 
Prevaljo . . . . 
Ptuj 
Radovljica . . . 
Slovenjeradec . 
Šmarje pri Jelšah 

15 
3 
1 
3 

11 
1 
2 
9 
1 
2 
9 
3 
2 
2 
7 
9 
1 
1 
5 
1 
2 

10 

Vseea . . . 100 48 27 7 114 

26 
3 

4 
1 
9 
1 
2 

10 
2 
6 
9 
6. 
1 
3 
5 
6 
1 

' l 
6 
1 
1 

12 

Duši ji vi kašelj. 
Konjice 
Ptui 
Ptuj (mesto) . . . ._;_. 

Vseea 

Sen. — Erysipelas. 

- Tcrtussis 
— 
14 

2 
16 

27 
8 

— 
35 

— 
9 

— 
' 9 

. ' . 
— 
— 
— 
— 

27 
13 

2 

Dolnja Lendava . • » .-. 
Kamnik ., 
Ljubljana (srez) . . . 
Ljubljana (mesto) . . 
Maribor levi bree • .' 
Maribor (mesto) . . . 
Novo mesto 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . . . 

Vseea . . 

Krčevita odrevenelost. -

Ptu] ' . , • . . . I 1 

' 1 

3 
4 
2 
1 
1 
1 
3 

16 

1 

2 
1 
1-

^ 
— 

5 

1 

1 
2 

— 

1 
1 

6 

— 

1 
— 
— 

— 
1 

— 42 

14 

- Tetanus. 

-I -I - h i 
Vseea 1 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Kranj I I -

Všeea . 1 — 
1 1 - -
Ï - -

Otročična vročica. — Sepsis 
puerperal i s . 

Vseea . . . 

1 
1 
1 

3 

— 

— 

1 
1 

2 

1 

1 

__ 
— 

— 

Vnetje primševne slinavke. —. Parotitis epld. 

Maribor desni breg . . I 11 — 1 -

Vseea 1 - 1 - 1 

Ljubljana, dne 25. februarja 1982. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
banovine jr. Ljubljani, ^*---

VI. No. 6676/8 945 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. februarja do 29. februarja 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno /dravje 
S. br, 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 3 
ta 

O 

o » 

2 ° 

> 
S 

O 

u 
B 
s n 

V) ** 

o» 

Skupina tifurnih bolezni. 

Celje . . . . . . . . 
Dolnja Lendava . . 
Kranj , 
Litija 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi'bree 
Ptuj (mesto) . . ._ 

Vseea 

.1 

.1 

. 1 
1 
1 
2 
1 
8 

'— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Celie .". 
Dolnja Lendava 

Ljubljana (mesto) . . . 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota 

Ptuj (mesto) . . . ; . . 

Slovenigradec . . . ' . . . . 

Vseea -'..,.. 

.5 

4 
1 
4 

11 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
i 
i 
1 
1 
2 

48 

3 
2 
1 
2 

7 

1.6 

1 
i 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

-1—, 

1 

.9 

1 

1 

4 
9: 
2 
1 
3 

10 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
8 
1 
1 

.1 

53 

Ošpice. — Morbilli. 

Celie 
Celje (mesto) . . . 
Konjice . . . . . . . . 
Lažko 
Litija . . . . . . ". . 
Metlika". . . . . . . 
Ptui . . . . . . . . . ..... 
Šinarje pri Jelšab_ 

Vseea . . . 169 |2031 36 

60 
3 

57 
3 
7 

16 
23 
— 

— 
— 
-
74 
5У 
— 
14 
63 

— 3 
60 

57 
74 
69 
16 ' 
19 
51 

336 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

'ljana (srez) . . 
. bor desni bree 

Maribor l'evi bree 

Ljubljana (srez) 
Mari is • • 

a . . . 

1. 

1 
2 

1 
— 
1 

1 
1 

— 

— 
— 

1 
1 

— 
2 Vseea 

Dušljivi kašelj. — Pertussis . 

Konjice 
Ptuj .- . 
Ptuj (mesto) 

• • • • • * ' 

Хвеи , . . 

27 
13 

2 

42 

6 

6 

9 

» *~"' 

P7 
10 
a 

89 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice . . 
Celje . . . 
Gornjisrad 
Kamnik . 
Kranj . . '. 
Kočevje . 
Konjice . . 
Krško . . . 
Laško . . . 
Litija . . . 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor desni breg 
M.iribor levi bree 
M.-iribor (mesto) 
Murska Sobota 
Novo mesto . 
Prevalje . . . 
Ptuj 
Radovljica . . 
Slovenjgradec 
Šmarje pri Jelšah 

Vsega 

' Sen. — Erysipelas. 

Črnomelj . . . , , » , . . — 1 — — 1 
Kamnik . . . . . . . s . . 1 — — — 1 
Krško 
Laško . . > . . . — 1 — — 1 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . < . 4 .— — — 4 
Maribor levi breg . . • . 1 1 1 — 1 
Maribor (mesto) . . . » 2 — — — 2 
Murska Sobota — 1 — — 1 
Novo mesto 
Ptuj 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . . 2 — 1 — 1 

. . . 
. 
eg . •• 

. . . 

. • » . 

i . . . 

i . . . 

26 
2 
4 
1 
9 
1 
2 

10 
2 
6 
9 
5 
1 
3 
5 
6 

— 
1 
1 
6 
1 
1 

12 

|114 

3 
6 

— 
1 
4 

1 
— 
— 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

— 
2 

2 
— 
— 

1 
6 

34 

2 
1 
3 

— 
— 

2 
10 
— 
4 
2 

— 
— 
3 
1 
4 

— 
— 

1 
4 

— 
— 
3 

30 

,— 
— 
1 
1 

_ 
— 
— 
— 

2 
— 
— 
— 
1 

— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

1 

7 

27 
7 
1 
1 

12 
1 
1 

— 
2 
3 
7 
6 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
Џ 

13 

101 

.1 

3 
4 
1 
2 

1 
— 
— 

2 

14 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

— 
7 

— 

1 

3 

1 

1 
— 

1 
1 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
— 
— 

1 Vsega 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Maribor desni breg 
Ptuj 

Vsega 

Otročična vročica. — 
puerperalis. 

"7 i — I -

12 

2 

Sepsis 

Krško 
Maribor levi 
Novo mesto 

bree . . . 

Vsega . . . 

— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 
4 

— 
— 
— 
— 

— 
1 

— 
1 

1 
— 
2 

3 

Vnetje primševne slinavke. 
Polyomyelitìs acuta. 

Maribor desni breg . 

Vsega 
i l i h l - l i 
mi mi i 

Ljubljana, dne 5. marca 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani. 

* 

VIII. No. 1746/1. 963 

Razpis. 
Radi prestanka avtobusnega prometa 

na progi Podčetrtek—Brežice—Zagreb 
in da se zazna pravočasno za vse rc-
flektante na koncesijo za občasno pre
važanje oseb na predmetni, celotni ali 
pa tudi le delni progi, se pozivljejo vsi, 
ki žele, da se upoštevajo, da ako niso 
tega že storili — vlože zadevno prošnjo 
najkesneje do 15. t. m. pri kr. banski 
upravi Dravske banovine, odd. VIII., v 
Ljubljani. 

Opozarja se, da se bodo upoštevali le 
taki prosilci, ki nudijo tako v moral
nem, kakor v gmotnem pogledu zadost
no jamstvo za redno izvrševanje obrta. 

Prošnjo s taksama po tar. post. 5. in 
95. taksne tar. zakona o taksah (2X20 
dinarjev) je opremiti po predpisu § 12. 
obrtnega reda in ji priložiti osnutek 
voznega reda. Tudi je navesti, kakšni 
avtobusi se nameravajo dati v obrat in 
je hkratu izkazati prej omenjeno za
dostno gmotno podlago za obratovanje. 
Opozarja se, da bo v ta namen položiti 
tudi varščino. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 5. marca 1932, 

VI. No. 7603/1. 962 

Sprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Zajec Božena, zdravnica volonter

ka v Ljubljani, je bila vpisana v imenik 
zdravniške zbornice za Dravsko bano
vino. 

Kr. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 1. marca 1932. 
* 

K V—No. 270/4 ex 1932. 851—3—3 

Razglas v 
o I. pismeni ponudbeni licitaciji za do
vršitev anatomskega instituta vLjubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje po naro
Čilu ministpstva za gradbe od 25. febru-
arja 1932, M. G. Br. 4691, in na podstavi 
čl. 86. do 98. zakona o drž. računovod
stvu z dne 6. marca 1910. ter njegovih 
sprememb, odnosno spopolnitev za pre
vzem in izvršitev del za dovršitev se-
cirne dvorane v anatomskem institutu v 
Ljubljani 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 14. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka Novi 
trg št. 1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v 
sobi št. 20, oziroma je dobiti vse po
nudbene pripomočke proti plačilu pri 
tem uradu. 

Ponudbe za posamezne spodaj nave
dene skupine del je predložiti v obliki 
enotnih popustov v procentih na uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za; a~ 

I. skupino: 
1. Težaška in zidarska 

dela . . ; .. . . . D i n 34.209-95 
2. Kovaška dela . . . „ 11.718-80 
3. Steklarska dela . . . „ 146-90 
4. Pečarska de la . . . . „ 3.310'— 

Din 49.385-65 
II. skupino: 

1. Mizarska dela . 
2. Tesarska dela . 
3. Položitev linoleja 

III. skupino: 
1. Slikarska dela 
2. Pleskarska dela , 

Din 285.400'— 
„ 5.596*48 
„ 14.775-60 

Din 305.7724)8 

. Din 2.967-62 
. „ 7.94770 

Din 10.915-32 
Zapečatene ponudbe, opremljene s 

kolkom za 100 Din, vsako prilogo s 
kolkom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licita
cije z označbo »Ponudba za prevzem 
nav. skupine del za dovršitev anatom
skega instituta« od ponudnika N. N. ne
posredno predsedniku licaticijske ko
misije med 10. in 11. uro dopoldne. Po 
pošti pravočasno došle ponudbe se upo
števajo s pogojem, ako ponudnik v njih 
navede, da so. mu vsi pogoji znani in 
da jih brez pridržka sprejme. Poznejše, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe.se ne bodo uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora po
ložiti kavcijo, katera znaša' za I. sku
pino Din 5.000 za II. skupino 31.000 Din 
in za III. skupino Din 2.000 odnosno 
Din 10.000, 62.000 Din in 3.000 Din. za 
tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ите dopoldne pri 
blagajni Dravske finančne direkcije v; 
Ljubljani v vrednostnih papirjih, ozi
roma garantnih pismih, izdanih po de« 
narnem zavodu v smislu č l 86. zakona 
o drž. računovodstvu in registriranih 
v smislu čl. 24. pravilnika na izvrševa
nje določil iz oddelka >B pogodbe in 
nabave«. Kavcijo je tudi mogoče polo
žiti v gotovini pri Dravski Mpotekarni 
banki, podružnici v Ljubljani 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za grad
be, da se sme ponudnik udeleževali 
javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo: 
o sposobnosti je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprte predsedniku M-
citacijske komisije. Pooblaščenci morajo1 

predložiti poleg tega pooblastilo, da 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo, ne ozi-

raje se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v beeedJ 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1982. 
Kraljevska banska uprav*. Dravske 

banovine« 

1 
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K V—No. 270/5 ex 1932. 850—3-3 

Razglas 
o I- pismeni ponudbeni licitaciji za tlo-
vrši-ov anatomskega instituta v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
smuovine v Ljubljani razpisuje po naro
čilu ministrstva za gradbe od '!5. febru
arja 1932, M. G. Br/4691, in na podstavi 
El- 86. do 98. zakona o drž. računovod
stvu z dne 6. marca 1910. ter njegovih 
sprememb, odnosno spopolnitev-za pre
vzem in izvršitev del za dovršite»; de
cime dvorane v anatomskem institutu v 
Ljubljani 
I- javno pismeno ponudbeno licitacijo 
»a dan 15. marca 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelki Novi 
trg št. 1. 

Načrti in proračuni so interesentom 
Da razpolago med uradnimi urami v 
sobi št. 20, oziroma je dobiti vse po
nudbene pripomočke proti plačilu pri 
tem uradu. 

Pcnud.be za posamezne spodaj nave
dene skupine del je predložiti v obliki 
enotnih popustov v procentih na uradno 
odmerjene proračunske zneske, ki zna
šajo za: 

I. skupino: 
1. Težaška in zidarska 

dela Dih 155.412-65 
2. Mizarska dela . . . „ 23.760'— 
3. Slikarska dela . . . „ 3.630'12 
4.. Pleskarska dela . . „ 5.698-20 
5- Steklarska dela . . „ 9.264'20 
6- Položitev dermas tlaka „ 14.239.20 

Din 212.004'37 
II. skupino: 

!• Krovska in kleparska 
dela Din 35.603-75 
Zapečatene ponudbe, opremljene s 

.Kolkom za 100 Din, vsako prilogo s 
«pikom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licita
cije z označbo »Ponudba za prevzem 
nav. skupine del za dovršitev anatom
skega instituta« od ponudnika N. N. ne
posredno predsedniku licaticijske ko
misije med 10. in 11. uro dopoldne. Po 
'PoŠti pravočasno došle ponudbe se upo
števajo s pogojem, ako ponudnik v njih 
zavede, da so mu. vsi pogoji znani in 

'•.*•* jih brez pridržka sprejme. Poznejše, 
Nepravilno opremljene ali brzojavne 
Ponudbe se ne bodo uvaževale. 

, Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja r;a vse 
spjošne in tehnične pogoje ter mora po-

. *°2iti kavcijo, ki znaša za I. skupina 
"Um 22.000-— in za II. skupino Din 
4.000-— odnosno Din 45.000 in 8.000-— 
tJin za tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
bf dap licitacije do 10. ure dopoldne pri 
^agajni Dravske finančne direkcije v 
^ubijani v vrednostnih papirjih, ozi
roma garantnih pismih, izdanih po de-
^ftrnem zavodu v smislu čl. 86. zakona 

..° drž. računovodstvu in registriranih 
v-smislu čl. 24. pravilnika za izvTŠeva-
*4 e določil iz oddelka »B pogodbe in 
n.apaye<. Kavcijo je tudi mogoče polo-
Jj^.v gotovini pri Državni hipotekami 
^^h podružnici Ï Ljubljani, 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za preteklo 
četrtletje, odobrenje ministrstva za grad
be, da se sme ponudnik udeleževati 
javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
o sposobnesli je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprte predsedniku li-
citacijske komisije. Pooblaščenci morajo 
predložiti poleg tega pooblastilo, da 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo, ne ozi
raje se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez kake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 (trideset) dni po licitaciji. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 25. februarja 1932. 

No. 270./9. 
Razglas. 

959 

Kraljevska banska uprava v Ljub
ljani bo oddala v izvršitev razna insta
lacijska dela pri dovršitvi anatomskega 
instituta (secirne dvorane) v Ljubljani. 
Ponudniki naj za posamezna dela pred
lože najkesneje do 18. marca t. 1. ob 
12. uri obvezne ponudbe, v katerih je 
navesti popuste v odstotkih na uradqe 
proračune, ki znašajo za: 

1. Vodovodno instalacijo Din 10.261-25.. 
2. Električno instalacijo Din 13.210-—. 
3. Instalacije centralne kurjave di

narjev 21.040.82. 
4. Dobavo .in montažo ročnega tovor

nega dvigala Din 13-900. 
Načrti so na vpogled pri tehničnem 

oddeliku kraljevske banske uprave v 
Ljubljani v sobi št. 28, kjer se dobe 
tudi vsa nadaljnja pojasnila. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 7. marca 1932. 

No. 270/70. 
* 

Razglas. 
958 

Kraljevska banska uprava • v Ljub
ljani bo oddala v izvršitev instalacij
ska dela pri dovršitvi anatomskega in
stituta (predavalnice) v Ljubljani. Po
nudniki naj za posamezna dela pred
lože najkesneje do 18. marca t. 1. ob 
12. uri, obvezne ponudbe, v katerih je 
navesti popuste v odstotkih ria uradne 
рготасипе, ki znašajo za:* 

1. Vodovodno instalacijo v predaval
nici Din 13.982-—. 
. 2. Električno instalacijo Din 8.473*—. 

3. Montažo dveh radijatorjev v rezerv
nih sobah Din 1.700-—. 

Načrti so na vpogled pri tehničnem 
oddelku kraljevske banske uprave v 
Ljubljani v sobi št. 28, kjer se doibe: 

tudi vsa nadaljnja pojasnila. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 7. marca 1932, 

' • " * ' л : : 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ne II 125/30—5. 849—3—S 

Drugi edikt 
Ker je v tusodnem ediktu z dne 13. 

oktobra 1930, opr. št. Ne II 125/30—2, 
določeni rok potekel, se v smislu zakona 
z dne 25. julija 1871, d. z. št. 96, pozi
vajo vse oni, ki bi bili rada obstoja ali 
radi knjižnega vrstnega reda vpisov v 
vložkih nove zemljiške knjige za davčno 
občino Bodonci v sodnem okraju Mur
ska Sobota tičočih se bremenilnih pra
vic, oznamenjenih pod b) gori navede
nega prvega edikta v svojih pravicah 
prikrajšani, naj vlože svoje ugovore 
najkesneje do 1. novembra 1932 pri 
okrajnem sodišču v Murski Soboti, ker 
bi sicer vpisi zadobili učinek zemljiško
knjižnih vpisov. 

Če se ediktni rok zamudi, postavitev т 
prejšnji stan ni dopustna; tudi se ome
njeni rok posameznim strankam ne 
sme podaljševati. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. IL, dne 25. februarja 1932. 

* 

Pred. 171—4/32. 855-3—3 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v Brežicah se 

odda mesto pisarniškega uradnika X. 
do IX. položajne skupine. 

Podčastniki, ki so dovršili z dobrim 
uspehom enoletno pripravljalno dobo e 
predpisanima izpitoma, se opozarjajo 
na § 8. zakona o uradnikih. 

Prošnje za razpisano mesto morajo 
biti svojeročno spisane, pravilno kolko-
vane in opremljene z vsemi listinami, 
ki potrjujejo izpolnitev predpogojev iz 
§§ 2. in 3. zakona o uradnikih. Vložiti 
jih je do 25. marca 1932. 1. pri podpi
sanem predsedništvu. 

Po gornjem roku ali brez predpisa
nih dokumentov ali nepopolno vložene 
prošnje se o priliki tega natečaja ne 
bodo upoštevale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Celju, dne 28. februarja 1932. 

* 
U VII. 49/31—8. 927 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 18. januarja 1932. 
U VII 49/31—7 da je Ocvirk Franc, star 
34 let po poklicu mesarski mojster v 
Ljubljani, kriv prestopka po členu 6. 
zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije, 
storjenega s tem, da 23. novembra 
1931 dopoldne v Ljubljani kot mesar nI 
imel na stojnici ornacene cene masti. 
Zakrivil je s tem prekršek po 61. 6. za
kona o pobijanju draginje življenjskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6". 
zgoraj navedenega zakona na 50 Din 
denarne kazni in na 12 ur zapora, ka-
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' era каивп se spremeni v denarno kazen 
na óO. Dia in se izvrši zaporna le ob 
neizterljivosti. 
Okrajno sodišee v Ljubljani, odd. VII., 

dne 30. januarja 1932 
$ 

A 226/31—o. 495—3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Brezovnik Janez, posestnik v Brezju 
št. 53 pri Mozirju, je dne 12. decembra 
1931 umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Brezovnik Jožef, zapustnikov sin, in 
nedl. otroci pok. zap. sina Brezovnik 
Franceta, katerih imena sodišču niso 
znana, in katerih vseh bivališče sodišču 
ni znano, se pozivljejo, da se tekom 
enega leta od danes naprej zglasijo pri 
'oni sodišču. Po preteku tega roka raz
pravljala se bode zapuščina z ostalimi 
dediči in z gosp. Navodnikom Jožetom, 
posestnikom v Skornem št. 14 pri Šo
štanju, ki se je postavil za skrbnika 
odsotnim dedičem, in.se bode izročila 
ista, v kolikor izka-žejo dediči svoje pra
vice, le-tem. 

Okrajno sodišče т Gornjem gradu, 
cdd. L, dne 23. januarja 1932. 

* 
Л 220/31-4. 888—3—2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Matjaš Ivan, delavec in kočar v Smi-
klavžu štev. 43, je dne 7. oktobra 1931 
umrl. Poslednja volja se je našla. 

Zapustnikov sin Matjaš Alojz, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da.se tekom e n e g a l e t a od danes 
naprej zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo razpravljala zapu-
Sčina z ostalimi dediči in z gospodom 
Ribierjem Miklavžem, p. d. Rogozom, 
posestnikom v Šmiklavžu št. 19, ki se 
je postavil odsotnemu za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
cdd. I., dne 26. februarja 1932. 

•j* 
A 4/32—27. 887—3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki 

Peček Fran, mizarski mojster na 
Mirni, je umrl dne 11. décernera 1931. 

Vsi, ki.imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da jo napovedo in 
dokažejo pri tem sodišču d n e 2 4. 
i n a r c a 1 9 3 2 predp. ob d e s e t i h 
v sobi št. 6 ustno ali do tega dne pisme
no, sicer ne bi imeli upniki, ki niso za
varovani z zastavno pravico, nikake 
nadaljnje pravice do te zapuščine, ako 
bi zbog plačila napovedanih terjatev 
pošla. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, odd. I., 
dne 24. februarja 1932. 

E V 429G/31—3. 

Oklic. 
915-

1. Hudniku Ivanu iz Vižmarjev 81, 
J. Bonča Marijani iz Vižmaa-jev 48, je. 

vročiti v izvršilni stvari Jager Franca 
zoper Bonča Ivana sklep z dne 24. no
vembra 1931 opr. št. E V 4296/31—1, s 
katerim se je zahtevajoči stranki zoper 
zavezano stranko v izterjavo terjatve 
1240 Din s pp. dovolila izvršba s prisil
no dražbo zavezani stranki lastne nepre
mičnine vi. št. 138, k. o. Vižmarje, ter 
s prisilno osnovo zastavne pravice na 
isti nepremičnini. 

Ker je bivališče Hudnika Ivana in 
Bonča Marijan© neznano, se postavlja za 
skrbnika Benkovič Ivan,-' vpok. sodni 
nadoficijal v Ljubljani, ki ga bo zastopal 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se ne oglasi sam ali ne imenuje po

oblaščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani odd. V., 

dne 25. februarja 1932. 

C 107/32. 928 

Oklic. 
Osterc Peter, trgovec v Beltincih, ki 

ga zastopa dr. Pikuš Janko, odvetnik v 
Dolnji Lendavi, je vložil zoper Gombora 
Jožefa, posestnika iz Gančanov, sedaj 
Station No. Boks F. Montreal rue Ca
nada, tožbo zaradi 4000.Din s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
6. a p r i l a 1 9 3 2 . ob d e v e t i h pri 
tem sodišču v sobi štev. 19. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Sa-
botin Martin, posestnik v Gančanih 
št. 51, v smislu § 276. odz. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 2. marca 1932. 

C -101-/32. * 

Oklic. 
929 

Žerdin Štefan, posestnik v Žižkih 
štev. 57, ki ga zastopa dr. Pikuš Janko, 
odvetnik' v Dolnji Lendavi, je vložil 
zoper Cigana Otona, posestnika v Čren-
sovcih, sedaj 608 Adelaid Str. Wodstock 
Ont. Canada, tožbo zaradi 20 kanadskih 
dolarjev s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
3 0. m a r c a 19 32. ob d e v e t i h pri 
tem sodišču v sobi štev. 19. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Ko-
lenko Ivan, posestnik in župan, v 'Cren-
sovcih, v smislu § 276. odz. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 2. marca 1932. 

Ne I 142/32-3. &3 

Amortizacija. 
Na prosnjb-PrelogaT Jurija, delavca v 

Kovaškem vrhii, še uvede postopanje v 
svrho amortizacije sledečih vrednost
nih papirjev, ki jih je prosilec baje iz
gubil, ter se njih imetnik poživlja,' da 
uveljavi tekom 6 mesecev svoje pravice, 
sicer bi se po potebu tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznameniilo 'vrednostnih papirjev: 
vložna knjižica > Hranilnice za konjiški 
okraj« štev. 12.652 v' nominalni vredno
sti 581 Din, glaseča" se na ime Prelogar 
Jurij. 

Okrajno sodišče v Konjicah, odd. L, 
dne 29. februarja 1932. 

E 992/31-10. 904 

Dražbeni oklic. 
Due 2 1 . m a r c a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mirna peč, vi. št. 672 
(stavbišče, parna žaga s pritiklinami in 
gozd). 

Cenilna vrednost: 210.912-— Din. 
Najmanjši ponudek: 140-608'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 24. februarja 1932. 

E 667/31—15. 
* 

90S 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1. m a r c a 19 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šmihel, Vi vi. št. 11, 
240; zemljiška knjiga Gotna vas, vi. 
št. 373, 263; zemljiška knjiga Dobindol, 
vi,- št. 551 ; zemljiška knjiga Lakonce, 
vi. št. 572. 

Cenilna vrednost: 126.648 Din 5 p. 
Vrednost pritikline: 1877 Din (polo

vica všteta v gorenji cenilni vrednosti). 
Najmanjši ponudek: 84.432 Din 2 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, s 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe» 
sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 24. februarja 1932. 

* 
916 E V a 3281/31—10. 

Dražbeni oklic. 
Dne '2 9: mar-ca 19 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h , bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 16 dražba nepremičnin1 

zemljiška knjiga k. o. Sp. Šiška, vložnA 
štev. 60. | 

Cenilna vrednost: 150.000'— Din. 
Najmanjši ponudek: 100.0001— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe« 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» | 
ki je ravnal v dobri veri. •% 

Glede podrobnosti se opozarja n* i 
dražbeni oklic, ki. je nabit na uradni J 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v, Ljubljani, 
dne 17. februarja 1932. 

* 
E IV 2450/31—10. 94? ä 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. m a r c a. 1 9 3 2. dopoldn0^: 

ob d e v e t i h bo pr i : podpisanem s0':;| 
' à 

' ,1 

I 
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dišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga (Rače* vi. št. 446, 616. 

Cenilna vrednost: Din 169.733'60. 
Vrednost ipritikline: Din 11.520-—. 
Najmanjši ponudek: Din 113.165-80. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 15. februarja 1932. 

* 
E 177/32—3. 930 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. a p r i 1 a 19 32. popoldne ob 

P e l ц a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
Parc. št. 93Ô/2 vrt, na tej, parceli stoječa 
hiša Kemiji sika knjiga Kranj, vi. št. 824. 

'Cenilna vrednost: 261.125'— Din. 
Najmanjši ponudek: 132.062 Din 50 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 2. marca 1932. 

E 363/31—10. 
* 

948 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. a p r i l a 1 9 3 2. ob d e s e t i h 

"O pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
£• ©. Češnjice, vi. št. 51, obstoječih iz 
«iše, gospodarskega poslopja ki zemlji
ških parcel. 

Cenilna vrednost: Din 42.95885. 
Najmanjši ponudek: Din 28.639-22. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
s 'cer bi se ne mogle več uveljavljati 
Rlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
dne 24. februarja 1932. 

* 
fi 171/31—8. 931 

Dražbeni oklic. 
Dn-e 5. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne ob 

e n a j s t i h pri podpisanem sodišču v 
?°Ј>4 št. 18 dražba nepremičninskih de-
/ ^ v do hiše, njiv in gozdov: zemljiška 
•Pnga Zenavlje, »/,., vi. št. 33 in V, v ]-
štev. i5 8_ 

^aülna vrednost: 10.626-— Din. 
prednost pritikline: 1000'— Din. 
Najmanjši ponudek: 7084.'— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
fvodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 15. februarja 1932. 

* 
£ 512/31—5 — 88/32. 906 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i n bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška 'knjiga. Stemične, vi. štev. 16 
in 1.43. 

Ceniihxa vrednost: 186.630-50 Din. 
Vrednost pritikline: 22.046-— Din. 
Najmanjši ponudek: 139.117'50 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benern naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 27. februarja 1932. 

E 403/31—8. 932 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška .knjiga k. o. Ostrožnik, vložna 
št. 141, k. o. Staro-Zabukovje, vi. št. 285. 

Cenilna vrednost: 41.086-— Din. 
Vrednost pritikline: 850-— Din. 
Najmanjši ponudek: 27.957-34 Dim. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

, glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 18. februarja 1932. 

E V 2894/31—11. 944 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e v e t i h , bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 16 dražba nepremičnim: 
zemljiška knjiga k. o. Dobrova, vložna 
št. 158, zemljiška knjiga k. o. Podsmre-
•ka, vi. št. 226. 

Cenilna vrednost: 145.230-10 Din. 
Vrednost pritikline: 3830'— Din. 
Najmanjši ponudek: 96.820-07 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 

ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1932. 

E 372/31-18. ' 949 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 20 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Hrast, vi. št. 17, 
zemljiška knjiga k. o. Bušinja vas, vi. 
štev. 170. 

Cenilna vrednost: Din 23.170'—. 
Najmanjši ponudek: prevzem vknji-

ženega vžitka. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 2. marca 1932. 

E 1248/31—9. "" ' 933 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob p o .1 d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba zavezancu 
lastne polovice nepremičnine: zemlji
ška knjiga Radica, vi. št. 12. 

Cenilna vrednost: 33.280 Din 3 p. 
Vrednost pritikline: 1305 — Din. 
Najmanjši ponudek: 22.187 iDin. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 18. februarja 1932. 

$ 
E 306/31—12. 934 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 9.. a p r i 1 a 19 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Bistrica, vi. št. 11 
in k. o. Straža, vi. št. 103. 

Cenilna vrednost: Din 156.350-—. 
Vrednost ртИШте: ,Din 3250-—. 
Najmanjši ponudek: Dim 104.233-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 18. februarja 1932. 
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Ne. III 463/32. 

Proglasitve za mrtve. 
902 

Okrožno sodišče v Mariboru je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, ker se 
more o njih po § 1. cesarske n a r e d b e z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevat i , d a so umrl i . 

Vsakdo, k i b i vedel kaj o k a t e r e m k o l i teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pr i n jem, ako še žive, ali naj mu dado to k a k o drugače na znanje. 

Ime, rojstni dan, stan in 
bivališče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, na katere se opira 
predion 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, 

ki je bil postavljen 
pogrešancem 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče 

Kodila Janoš, 
roj. 19. decembra 1882., 
posestnik v Puconcih. 

Senekovič Alojz, 
roj. 13. maja 1878.. 
delavec v Gomilici. 

Plohi Ivan, 
rojen 15. aprila 1869., 
posestnik v Mezgovcih. 

Novak ' Franc, 
roj. 22. septembra 1882., 
posestnik v Lukavcih. 

Koren Janez, 
rojen 9. oktobra 1891., 
pos. sin v Lanci vasi. 

Maršič Andrej. 
roj. 31. oktobra 1890., 

posestnik v Melincih. 

Hojs Ivan, 
rojen 7. maja 1885., 

delavec v Krčevini pri 
Mariboru. 

Januš Franc, 
roj. 24. novembra 1883., 
delavec v Krčevini pri 

Mariboru. 

Odšel leta 1914. k honvendskemu pešpolku 
štev. 20 v Könnend, odtod pa kmalu na 
rusko bojišče, kjer je prišel leta 1915. v 
rusko ujetništvo in v Azijo. Zadnjikrat 
pisal leta 1915. 

Žena 
Kodila Terezija. 

roj. Novak. 

Leta 1915. odšel k 87. pešpolku v Petrov
ce, odtod pa meseca septembra 1916. na 
italijansko fronto, kjer je baje 9. ali 
10. oktobra 1916. pri Lokvicah padel. 

Odrinil leta 1915. k 87. pešpolku v Celje; 
služil nazadnje pri Landwirtschaftsamt 
Roi v Albaniji. Zadnjič pisal iz vojne 
bolnice štev. 1012 v Vozi (Albanija) 
10. septembra 1918. 

Leta 1914. odšel z 2. kompanijo, 2. bosan
skega pešpolka iz Gradca na gališko 
fronto leta 1915., kjer je baje v neki 
bolnici v Krasnoyarsk u še istega leta 
umrl. 

Leta 1914. je odšel kot aktivni vojak 87. 
pešpolka na srbsko bojišče. Od tedaj 
pogrešan. 

Odšel ob začetku svetovne vojne 1914. s 
6. stotnijo 20. pešpolka na rusko fronto 
in tam baje v bitki pri Ravaruski padel. 

Odrinil leta 1914. k 26. domobranskemu 
pešpolku v Maribor; prišel nazadnje na 
italijansko fronto, odkoder je zadnjikrat 
pisal začetkom leta 1917. 

Gabrovec Ivan, 
rojen 6. maja 1885.. 

poljedelec v Gradiščah. 

Blatnik Stefan, 
rojen 9. oktobra 1883., 
žel. delavec v Pokoših. 

Cintaver Franc. 
roj. 2. decembra 1883., 

delavec v Laporju. 

Koletnik Franc, 
rotj. 22. novembra 1876., 
viničar v Vinički gori. 

Repnik Martin, 
roj. 10. oktobra 1879., 
delavec v Smartni na 

Pohorju. 

Dobnik Franc, 
roj. 20. oktobra 1879., 
delavec. Št. Primož nad 

Vuzenico. 

Leta 1914. odrinil k 47. pešpolku v Mari
bor, odtod pa s 15. marškompanijo iste
ga polka na gališko bojišče; od tedaj po
grešan. 

Žena 
Senekovič Marija. 

Žena 
Plohi Neža. 

roj. Stumberger. 

Cvetko Franc, 
pos., Mezgovci. 

23. 2.1932. 
T 53/31-5 

23. 2.1932. 
T 54/31-4 

23. 2.1932. 
T 55/31-4 

Žena 
Novak Otilija. 

Oče 
Koren Matevž. 

Brat 
Maršič Stefan. 

Žena 
Hojs Antonija. 

Odšel leta 1914. k 5. dragonskemu polku 
v Maribor; bil dodeljen težki haubici 
št. 6 v Galiciji; meseca novembra istega 
leta v mestu Možavini izginil. • 

Meseca avgusta 1914. odšel v Maribor ,k 
26. domobranskemu polku, nato pa v 
Galicijo na rusko fronto; od tedaj po
grešan. 

Odrinil leta 1914. k 47. pešpolku v Mari
bor, odtod pa z 2. maršbataljonom iste
ga polka na rusko bojišče, odkoder je 
12. avgusta 1914. zadnjikrat pisal. 

Odšel leta 1914. s 26. domobranskim pol
kom na rusko bojišče, tam prišel še 
istega leta v rusko ujetništvo, od tedaj 
naprej pogrešan. 

Prišel leta 1916. kot vojak 47. pešpolka v 
italijansko ujetništvo, odkoder meseca 
avgusta 1918. zadnjikrat pisal. 

Sestra 
Polanec Marija. 

Mati 
Vršič Marjeta, 

zaaebnica v Ptuju. 

Žena 
Cecilija Blatnik. 

Žena 
Cintaver Marjeta. 

Žena 
Koletnik Alojzija. 

Vuk Frane. 
viš. ofic. v pok., 

Ptuj. 

Kopic Franc, 
viš. pis. oficijaL 

Maribor. 

23. 2.1932. 
T 56/31—4 

23.2.1932. 
T 57/31—5 

23. 2.1932. 
T 58/31-4 

23. 2.1932. 
T 60/31—2 

10.9. a932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

Žena 
Repnik Marija. 

Prišel med vojno s 87. pešpolkom na itali
jansko bojišče, kjer ee od jeseni 1917. 
pogreša. 

Žena 
Dobnik Eliza. 

23. 2.1932. 
T 63/31-5 

23. 2.1932. 
T 64/31-3 

23.2.1932. 
T 65/31—4 

23. 2.1932. 
T 66/31-2 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

10.9.1932. 

2T Ш 2 - 5 1 0 - 9 - 1 9 3 2 -

23.2.1932. 
T 3/32—4 

23.2.1932. 
T 3/32-4 

10.9.1932. 

10.9.1932. 
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Ime, rojstni dan, stan in 
bivališče pogrešancev 

bistvene okolnosti, na katere se opira 
predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, 

ki je bil postavljen 
pogrešancem 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče 

Mok Vincenc, 
roj. 13. januarja 1874., 
mizar v Pokošu št. 19. 

Kosar Josip, 
roj. 16. avgusta 1878., 

delavec v Mariboru. 

Zavec Janez, 
rojen 23. maja 1884., 
najemnik v Grajenšaku. 

Klaneček Franc, 
roj. 3. oktobra 1891.. 
viničarski sin, Gorice. 

Sernec (Zernec) Konrad, 
roj. 15. novembra 1893., 
mesar v Spod. Hočah. 

Jager Adolf, 
roj. 28. avgusta 1891.. 
pošt. uslužb. v Mariboru 

Prišel med vojno s 47. pešpolkom na ita
lijansko bojišče, odkoder meseca avgu
sta zadngiiikrat pisaü; od tedaj pogrešan. 

Žena 
Mok Holena. 

23. 2.1932. 
T 5/32-4 

10.9.1932. 

Prišel leta 1917. s 87. pešpolkom na srb
sko bojišče. Zadnjikrat pisal meseca 
marca 1917.; od tedaj pogrešan. 

2 ena 
Kosar Marija. 

23. 2.1932. 
T 6/32—3 10.9.1932. 

Odšel leta 1914. z 87. pešpolkom na rusko 
bojišče, tam prišel leta 1915. v rusko 
ujetništvo; od tedaj neizvesten. 

Žena 
Zavec Amalija. 

Vuk Franc, 
viš. of ic. v pok.. 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T 7/32-4 10.9.1932. 

Odšel leta 1914. k 87. pešpolku -v Celje 
odtod pa na gališko bojišče. Zadnjikrat 
pisal 30. oktobra 1914.; od tedaj pogre
šan. 

Svak 
Mlakar Janez. 

Vuk Franc, 
viš. ofic. v pok., 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T 8/32—4 10.9.1932. 

Odšel leta 1914. s 26. domobranskim peš
polkom na gališko bojišče, tam prišel 
še istega leta v rusko ujetništvo, od te
daj neizvesten. 

Brat 
Sernec Josip. 

23.2.1932. 
T 9/32—4 10.9.1932. 

Prišel leta 1914. s 5. dragonskim polkom 
na rusko bojišče, kjer se izza meseca ju

lija 1918. pogreša. 

Žena 
Jager Amalija. 

23. 2.1932. 
T11/32—3 10.9.1932. 

Kmetec Andrej, 
roj. 9. oktobra 1880.. 
posestnik v Repišču. 

Prišel leta 1915. s 26. domobranskim peš
polkom ,oa italijansko bojišče, odkoder 
meseca junija 1915. zadnjikrat pisal; od 
tedaj pogrešan. 

Žena 
Kmetec Marija. 

Vuk Franc. 
viš. ofic. v polu 

Ptuj. 

23.2.1932. 
T13/32—3 10.9.1932. 

Kremljak Alojzij, 
roj. 21. junija 1895., 

pos. sin pri Sv. Primožu. 

Odšel leta 1915. k 87. pešpolku, prišel 
potem na italijansko bojišče, odkoder 
20. avgusta 1917. zadnjikrat pisal, od 
tedaj pogrešan. 

Oče 
Kremljak Franc. 

23.2.1932. 
T 62/31—S 10.9.19327 

Vidovič Matevž, 
roj. 10. septembra 1873., 
iposestnik v Sedlašeku. 

Prišel med vojno s 26. domobranskim peš
polkom na italijansko bojišče. Zadnje 
poročilo o njem 6. aprila 1918.; od tedaj 
pogrešan. 

Svak 
Cigler Lovrenc. 

Vuk Franc, 
viš. ofic. v pok* 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T 68/31—4 10.9.1932. 

Seruga Miha, 
roj. 10. avgusta 1888., 

poljski delavec v Gorici. 

Odšel leta 1914. k 87. pešpolku v Celje, 
odtod pa še istega leta na gališko boji
šče; od tedaj naprej neizvesten. 

Oče 
Šeruga Jakob. 

Vuk Franc. 
viš. ofic. v pok.. 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T 69/31—6 10.9.1932. 

Kline Jožef, 
roj. 12. januarja 1874., 

viničar v Gradiščah. 

Odšel leta 1916. s 1. bataljonom 4. etot-
nijo 47. pešpolka na fronto, poljska po
šta št. 73, od koder 25. avgusta 1916. 
zadnjikrat pisal. Od tedaj pogrešan. 

Žena 
Kline Barbara. 

Vuk Franc. 
viš. ofic. v pok., 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T 4/32—3 10.9.1932. 

Fijavš Franc, 
roj. 1. marca 1884.. 

delavec v Poljčanah. 

Odšel 1. februarja 1915. k 26. domobran
skemu pešpolku v Maribor, odtod pa na 
gališko bojišče, odtlej pogrešan. 

Žena 
Fijavš Ivanka. 

Vuk Franc. 
viš. ofic. v pok.. 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T16/32—3 10.9.1932. 

Podgoršek Ignac. 
raj. 25. julija 1883., 

delavec, nazadnje Ko-
marom. 

Odšel 24. oktobra 1915. k 87. pešpolku v 
Celje, odtod pa na italijansko fronto. 
Zadnjikrat pisal 1. aprila 1917., od tedaj 
naprej pogrešan. 

Žena 
Podgoršek Marija. 

Vuk Franc. 
viš. ofic. v pok., 

Ptuj. 

23. 2.1932. 
T17/32—3 10.9.1932. 

Janežič Tomaž, 
roj. 20. decembra 1879.. 

lončar v Osluševcih. 

Odšel leta 1914. k 5. trdnjavskenra ar til. 
polku v Cerkvice, prišel potem na bo
jišče poljska pošta štev. 628, odkoder 
19. oktobra 1918. zadnjič pisal. Odtlej 
pogrešan. 

Žena 
Janežič Ana. 

Bedrač Janez, 
sodni sluga, Ptuj. 

23. 2.1932. 
T18/32—7 10.9.1932. 

Javernik Janez, 
roj. 19. novembra 1878., 

krojač v Žabjeku. 

Odešl leta 1914. k vojakom v Maribor, od 
tam pa na rusko bojišče; odtlej pogre
šan. 

Žena 
Javernik Rozalija. 

26.2.1932. 
T10/32 10.9.1932. 

Možir Anton. 
roj. 3. januarja 1888., 
mlinar v Bakovcih. 

Prišel leta 1914. s 87. pešpolkom na гивко 
bojišče in tam v rusko ujetništvo od
koder leta 1917. zadnjikrat pisal. Od te
daj pogrešan. 

Žena 
Možir Terezija. 

28.2.1932. 
T19/32—3 10.9.1932. 

Skerbiš Blaž. 
r?i- 29. januarja 1878., 
*mičar v Spod. Polskavi. 

Odšel leta 1915. k 26. domobranskemu 
pešpolku v Maribor. Kmalu nato pa iz 
Maribora na rusko bojišče; odtlej po-

Sin 
Skerbiš Franc. 

28.2.1932. 
T 20/32—8 10.9.1932. 

grešan. 

Okrožno sodišee v Maribora, odd. IV., 

dne 29. februarja 1932. 

\ 
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Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

f i r m e : 

273. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. marca 1932. 
Besedilo: »Apno« družba z o. z. 
Obratni predmet: Nakup vsakovrstne

ga apna in razpečavanje istega za lastni 
ali tuj račun. 

Družbena pogodba z dne 20. febru
arja 1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost osnovne glavnice: 50.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: Din 

50.000. 
Poslovodje: Dr. Vrhunec Vinko, rav

natelj TPD v Ljubljani, Prochaska Al
bert, direktor tovarne kemičnih izdel
kov v Hrastniku, Birolla Gvidon, tovar
nar v Zagorju ob Savi. 

Prokurist: De Paulis Josip, inšpektor 
TPD v Ljubljani. 

Za namestovanje je upravičen: Poslo
vodstvo družbe obstoji iz dveh ali več 
'poslovodij. — Za zastopanje upravičena 
sta po dva poslovodji kolektivno ali ,pa 
en poslovodja in postavljen proikurist 
kolektivno. — Firma, ki je lahko od ko-
gamoii risana, natisnjena, s strojem ali 
s štampiljko vtisnjena, se podpisuje na 
ta način, da pristavita ali po dva poslo
vodji kolektivno, ali pa en poslovodja in 
Prokurist kolektivno vsak svoj lastno
ročni znak pod besedilo tvrdke in sicer 
Prokurist vedno s .pni stav kom, ki ozna
čuje prokuro. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 27. februarja 1932. 

(Firm. 199/32 — Rg C V Ó7/1.) 

* 

274. Sedež: Rožna dolina pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 15. februarja 1932. 
Besedilo: »Cementnine« družba z o. 

z. za izdelovanje cementnih predmetov. 
Obratni predmet: Izdelovanje in pro

daja cementnih predmetov, nakup in 
prodaja stavbenega materijala, prevzem 
iin ustanavljanje sorodnih podjetij. 

• Družbena pogodba z dne 9. februarja 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost glavnice: 15.000 Din. 
' Na to vplačani zneski v gotovini: Din 
15.000. 

Poslovodje: Schott Rudolf, zaselmi na
meščenec v Ljubljani, Tabor št. ó. 

Dr. Gaj Emil, lastnik agencije v Ljub
ljani, Cankarjevo nabrežje št. 1. 

Za namestovanje upravičen: Poslo
vodja 'zastopata družbo ikclektivno in 
podpisujeta za njo na ta način, da ko
lektivno pristavljata ped natisnjeno ali 
od kogarkoli pisano ali s pečatom odtis
njeno tvrdkino besedilo lastnoročno 
svoja podpisa. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 13. februarja 1932. 

(Firm. 152/32 — Rg C V 50/1.) 

275. Sedež: Stožice. 
Dan vpisa: 27. februarja 1932. 
Besedilo: »Jugolana«, tekstilna druž

ba z o. z. 
Obratni predmet: Mehanično izdelo

vanje vsakovrstnih tkanin in razpeča-
vanje istih; nakup in prodaja za to po
trebnih sirovin in strojev ter orodja. 

Družbena pogodba z dne 22. febru
arja 1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost osnovne stavnice: 50.000 di
narjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 
50.000 Din. 

Poslovodje: Buzzolini Humbert, to
varnar v Stožicah 48; Vidmar Rudolf, 
trgovec v Stožicah 80, in Sever Marjan, 
zasebnik v Ljubljani, Gosposvetska 14. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopata po dva poslovodji kolektivno. 
Ce bi bil pa postavljen Prokurist, pa za
stopa isti kolektivno z enim poslovodjo. 

Tvrdka družbe, ki je lahko od kogar
koli pisana, tiskana, s štampiljko ali s 
strojem vtisnjena, podpisuje se na ta 
način, da pristavita po dva poslovodji 
skupno vsak svoj lastnoročni znak, ali 
pa en poslovodja in postavljen Proku
rist, slednji vedno s pristavkom, ki 
označuje prokuro. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 

dne 27. februarja 1932. 
Firm. 196/32 — Rg C V 55/1. 

Konkurzni razglasi 
S 1/32-1 953 
276. 

Konkurzni oklic. 
'Razglasitev konkurza o imovini Stö-

gerja Dragota, slikarskega mojstra v 
Krškem. 

Konkurzni sodnik: dr. Jan Jakob, sta
rešina okrajnega sodišča v Krškem. 

Konkurzni upravnik: dr. Mencinger 
Janko, advokat v Krškem. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodi
šču v Krškem dne 17. marca 1932 ob 
9. uri. 

Oglasitveni rok pri okrajnem sodišču 
v Krškem do dne 11. aprila 1932. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Krškem dne 14. aprila 1932. ob 
9. uri. 

Okrožno kot konk. sodišče v Novem 
mestu, odd. II., 

dne 3. marca 1932. 

* 
S 6/32—1. 
277. 

937 

Konkurzni oklic. 
'Uvedba konkurza po ustavitvi porav

nalnega .postopanja. 
Ker je s sklepom Sa 2/32 poravnalno 

postopanje dolžnika Šuman a Maksa, tr
govca z lesom in posestnika v Radehovi 
š t 1 pri Sv. Lenartu v Slov. gor., ustav
ljeno, (poravnalni predlog umaknjen), 

» 

te o njegovi imovini po službeni dolž
nosti uvede komkurz. 

Konkurzni sodnik: dr. Ilaunig Ožbolt, 
starešina okrajnega sodišča pri Sv. Le
nartu v Slov. gor. 

Upravnik mase: dr. Šket Ivan, odvet
nik pri Sv. Lenartu v Slov. gor. 

'Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, dne 12. in a r c a 1 9 3 2 . ob 
d e v e l i h. 

Oglasitveni rok do 10..aprila 1932. pri 
okrajnem sodišču pri Sv. Lenartu v 
Slov. gor. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 16. a p r i l a 1 9 3 2 . ob 
d e v e t i h . 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 3. marca 1932. 

S 3/32-
278. -

* 

Konkurzni oklic. 

952 

Razglasitev konkurza o imovini Pun-
•gerčiča Alojza, prot. trgovca v Škccjanu 
štev. 10. 

KcnkuTzni komisar: Romih Božidar, 
sodnik okrožnega sodišča v Novem me
stu. 

Upravnik mase dr. Globevnik Josip, 
advokat v Novem mestu. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 58 dne 15. marca 1932. 
ob pol 11. uri. 

Oglasitveni rok do 10. maja 1932. 
/Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 24. maja 1932. ob pol 11. 
uri. 

Okrožno sodišče v -Novini mestu, odd. II., 
dne 3. marca 1932. 

* 
S 2/32-
279. 

936 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ko

cjana Ivana, trgovca v Šmarjeti.4. 
Konkurzni sodik: čoš Franc, stare

šina okrajnega sodišča v Mokronogu. 
Komkurzni upravnik: Demšar Gre

gor, notar v Mokronogu. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodi

šču v Mokronogu dme 17. m a r c a 1932. 
ob d e v e t i h. 

Oglasitveni rok pri okrajnem sodišču 
•v Mokronogu do dne 1 1. a p r i 1 a. 1932. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Mokronogu dne 14. a p r i l a 
1932 o b d e v e t i h . 
Okrožno kot konk. sodišče Novo mesto, 

edd. IL, dne 3. marca 1932. 

Sa 7/32-4. . 908 -i 
280. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o : 

premoženju Cesar Karla, lesnega trgov
ca in posestnika v Painečah pri Slovenj- ';. 
gradcu. 'i 

Poravnalni sodnik: Remold Ivan, sta- •' 
resina okr. sodišča v Slovenjgradcu. 

Poravnalni upravitelj: dr. Lavrič Jo-.:-; 
sip, odvetnik v Slovenjgradcu. 

i 
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y Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Slovenjgradcü dne 
13. a p r i l a 1 9 3 2. ab d e s e t i h . 

Prijavni rok: do 8. a p r i 1 a 19 3 2. 
Poravnalna kvota: 50%. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Colju, 
odd. L, dne 2. marca 1932. 

Sa 20/32—2. ' 938 
281. 

Poravnalni oklic. 
• _ Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini dolžnice Pevec Rozalije, trgov
ke v Ormožu št. 36, regietrovane pod 
firmo R. Pevec, trgovina z mešanim 
blagom v Ormožu. 

Poravnalni komisar: dr. Košan Janko, 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu. 

Poravnalni upravnik: dr. Lovrec 
Franc, odvetnik v Ormožu. 

Narok za sklepanj© poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 14. a p r i l a 
19 32. ob d e v e t i h . 

Rok za oglasitev do 9. a p r i l a 1932. 
pri okrajnem sodišču v Ormožu. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. marca 1932. 

* 
Sa 10/32—2. • 946 
282 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Strojne zadruge,' r. z. z o. z. 
Poravnalni sodnik Gregore Jurij, sta

rešina-okrajnega sodišča v Kranju. 
Poravnalni upravnik Murnik Andrej, 

. lesni trgovec in župan v Cerkljah pri 
Kranju; 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču, v Kranju dne. 14. 
aprila 1932 ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 9. aprila 1932 pri 
okrajnem sodišču v Kranju. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 3. marcai 1932. 

* 
Sa 35/31—156. 911 
ass: 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika Or
nila Ludvika, trgovca v Mariboru, Ko
roška cesta, registrovanega pod firmo 
L. Örriik v Mariboru, je končano. 

Poravnava je pravnomočno potrjena. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 25. februarja 1932. ' 

placati v celoti, ostali upniki pa prej
mejo 40% kvoto, plačljivo v 10 enakih 
mesečnih obrokih, pričenši 60 dni po 
sprejetju poravnave od upnikov, da k 
tej poravnavi pristopi kot porokinja in 
plačnica Berna Julijana, zasebnica v 
Celju s pravico takojšnje izvršbe po za
padlosti terjatev. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 2. marca 1932-

* 
-61. 010 

* 
909 Sa 35/âl— 38. 

284. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna zadeva: Berna Emerik, 

trgovec s čevlji v Celju, Kralja Petra 
cesta št. 10. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil: 
Poravnalni dolžnik s svojimi upniki pri'' 
oarolm 29. februarja. 1932 in ki določa, 
£ a je prednostne terjatve in zahtevke, 

: *i jih ne doseza pon-avnavja» prvenstveno; 

Sa 45/31-
285. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico Durjavo Anico ml. v Ma

riboru, registravano pod firmo A. Dur-
java, tvornica perila v Mariboru, Gre
gorčičeva ulica št. 24, in njenimi upniki 
pri poravnalnem naroku dne 11. fe
bruarja 1932 sklenjena prisilna porav
nava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnica upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 15 enakih in zapo
rednih mesečnih obrokih; prvi obrok 
zapade v plačilo tri mesece po sprejetju 
poravnave, tedaj 11. maja 1932. 

Kot porok in plačnik je pristopil 
Maks Durjava, trgovec in hišni posest
nik v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IlI.^ 

dne 25. februarja 1932. 

* 
Sa 30/31-94. 939 
286. 

Potrditev poravnave. 
• Med dolžnikom Zemljičem Frideri
kom, trgovcem z vinom in posesto. v 
Ljutomeru, registrovanim pod firmo Fric 
Žemljic v Ljutomeru in njegovimi up
niki pri poravnalnem naroku dne 22. de
cembra 1932. sklenjena prisilna porav
nava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 17 enakih in zapo
rednih mesečnih obrokih, od katerih 
zapade prvi obrok v plačilo dva meseca 
po sprejetju poravnave. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ill-, 

dne 25. februarja 1932. 

* 
954 Sa 16/32-6. 

287. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolž/aikotv No
vak Jakoba in Josipine, trgovca in po
sestnika pri Sv. Lovrencu na Pohorju, 
je pravomoćno ustavljeno po § 56., toč
ka 2., por., zak.. 

O imovini dolžnikov se konkurz ne 
>uvede. ker imovina po vsej priliki ne 
zadošča za založbo stroškov konkurz-
negà postopanja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IILj 

dne 3. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 704. 

Razglas. 
919 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 
tri pismene ofertalne licitacije in sicer: 

1. za prodajo ca 700 plm8 bukovih hlo
dov, izdelanih v režiji na Opatovi gori 
v področju šumske uprave v Kostanje
vici; 

2. za prodajo ca 5000 plm» mehkega, 
tehnično porabnega lesa, izdelanega v 
režiji v področju šumske uprave v 
Kranjski gori, in 

3. za prodajo ca 1000 plm3 smrekovega 
lubja, izdelanega pri isti upravi. 

Ponudbe pisane na tiskovinah, ki se 
dobe .pri direkciji šum v Ljubljani, Blei-
weisova cesta št. 1, in pri šumskih upra
vah v Kostanjevici za bukovino — v 
Kranjski gori za mehek les in lubje — . 
je vložiti do 29. marca za prvo, do 30. 
marca za drugo in do 31. marca 1932 
za tretjo licitacijo do 11. ure dopoldne 
pri omenjeni direkciji. Ostala predmet-, 
na pojasnila se dobe pri omenjenih treh 
uradih. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 3. marca 1932. 

T. No. 134/1. 
* 

Razglas 
943 

o drugi ustmeni licitaciji gramoza za 
državno cesto št. 49. 

Ker je prva ustmena licitacija za do
bavo gramoza za jiržavno cesto št. 49 le 
deloma uspela, razpisuje tehnični raz
delek drugo ustmeno licitacijo na dan 
30. marca 1932. ob deveti uri dopoldne 
za sledeče proge: 

A) Jesenski in pomladanski gramoz 
km 0*0—54) iz kamnoloma Podutik, 
km 5'0—16*0 iz kamnoloma Šinkovec 

B) Pomladanski gramoz 
km 29-0—34-0 iz kamnoloma Zgavec, 
km 34-0—44"4 iz kamnoloma Garčarev-
ski vrh. 

Licitacija se vrši z istimi pogoji, ka
kor je bilo objavljeno v prilogi »Službe
nega lista« št. 7 z dne 27. januarja 1932. 
Tehnični razdelek sreskega načel s t va. 

Ljubljana, dine 4. marca 1932. 
•J; 

T. No. 13/80. 918—3—t 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek pri sreskem nacel-

stvu Mariboru, levi breg, razpisuje po 
nalogu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine V. No. 1679/11 z dne 2. 
•marca 1932. na podlagi zakona o držav
nem računovodstvu, njegovih sprememb 
in dopolnitev, za prevzem in izvršitev 
stanovanjskih in gospodarskih poslopij 
v splošni bolnici v Mariboru 

II. ponovno, javno, pismeno ofertno 
licitacijo 

v sikrajšanem roku na dan 24. marca 
1932. ob 11. uri v sobi št. 51/11. 

Ofertni pripomočki se dobijo med 
ujadninji urami "v sobi št. 47. 



Stran 130. Štev. .10. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na uradno od
merjene proračunske zneske: 

a) gospodarska poslopja: 
Težaška dela: . . . D i n 12.696-35 
Zidarska dela: . . . „ 279.751.-26 
Tesarska dela: . . . „ 71.230-21 
Krovska dela: . . . ,, 18.048-34 
Kleparska dela: . . „ 9.337-70 
Mizarska dela: . . . „ 35.250'— 
Pečarska dela: . .. , „ 1.800'— 
Kanalizacija: . . . . „ 55.980'— 
Elektro-instalacija: . „ 24.007'— 

T. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
4. 

n) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

skupaj: Din S08.100'86 
Stanovanjsko poslopje, delavnice itd. 

Težaška dela: . . . Din 11.420-96 
Zidarska dela: . . . „ 278.797-74 
Tesarska dela: . . . „ 10.879*20 
Kleparska dela: . . „ 22.314'45 
Mizarska dela: . . . „ 40.870'— 
Pečarska dela: . . . „ 13.300'— 
Elektro-instalacija: . „ 8.03Q-— 

skupaj Din 385.612-35 
Popusti za posamezna dela morajo 

biti nižji od najnižjega, ki je bil dose
žen pri prvi javni pismeni licitaciji dne 
11. decembra 1931., in sicer: 

a) gospodarska poslopja: 
1. Težaška dela . . . . 16% 
2. Zidarska dela . . . 23% 
3. Tesarska dela . . . 21% 
4. Krovska dela . . . 45% 
5. Kleparska dela . . . 18% 
6. Mizarska dela . . . 26% 
7. Pečarska dela . . . 21% 
8. Kanalizacija . . . . 21% 

.9. Elektro-instalâoija . . 2% 
b) Stanovanjsko poslopje, delavnice itd. 

1. Težaška dela . . . . 16% 
2. Zidarska dela . . . 23% 
3. Tesarska dela . . . 25% 
4. Kleparska dela . . .32-4% 
5. Mizarska dela . . . 28% 
6. Pečarska dela . . . 21% 
7. Elektro-instalacija . . 2 % 

•Lastnoročno podpisane ponudbe kol-
fcovane s 100'— Din kolkom (priloge po 
2'— Din), zapečatene v zavitku z zunanjo 
označbo >>Ponudba za zgradbo stanovanj
skih in gospodarskih pcelopij v splošni 
bolnici v Mariboru« od ponudnika N. N., 
nadalje reverz o položeni kavciji, potr
dilo pristojne davčne uprave o poravna
nih davkih za tekoče tromesečje, odo
brenje ministrstva za gradbe za udele
ževanje pri javnih licitacijah in potrdilo 
pristojne zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo o sposobnosti, mora ponudnik 
ali od njega pismeno pooblaščeni zastop
nik predložiti med 10. in 11. uro pred
sedniku licitacijske komisije. Po pošti 
pravočasno došle ponudbe se upošte
vajo s pogojem, ako ponudnik v njih na
vede, da so mu znani vsi pogoji in da 
jih brez pridržka sprejme. Zapoznele, 
ìepravilno opremljene aH. brzojavne 
ponudbe se ne uvažujejo. 

Ponudniki morajo v ponudbi izrecno 
izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 
splošne in tehnične pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10% za tuje 20% v navzgor zaokroženih 
zneskih (v celih tisočakih), mora biti 
položena y gotovini -ali vrednostnih pa

pirjih oziroma garantnih pismih, izdanih 
po denarnih zavodih v smislu čl. 88. za
kona o drž. računovodstvu, in registri
ranih v smislu čl. 24. pravilnika za izvr
ševanje določil iz oddelka »B« pogodbe 
in nabave, najkesneje na dan licitacije 
do 10. uré dopoldne pri Hranilnici Drav
ske banovine v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava si pridržuje 
pravico oddati razpisano delo ne oziraje 
se na višino razpisane vsote ali vse po
nudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni. :. • -

Sresko načelstvo Maribor, levi breg. 
V Maribor, dne 3. marca 1932. 

* 
T. No. 23/121. 882—3—3 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

Maribor levi breg razpisuje po nalogu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine V. No. 3123/16 z dne 19. febru
arja 1932 na podlagi zakona o drž. ra
čunovodstvu, njegovih sprememb in do
polnitev, za oddajo gradbenih del, ka
nalizacijo in električne instalacije v 
javni bolnici v Ptuju 
II. ponovno, javno, pismeno, ofertno 
licitacijo v skrajšanem roku na dan 
18. marca 1932. ob 11. v sobi St. 51/2. 

Ofertni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi- št. 47. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na uradno 
odmerjene proračunske zneske: 
1. gradbena dela, prora-

čunana na - . . . . Din 195.382-63 
2. kanalizacijska dela 

proračunana na . . „ 130.071-84 
3. zgradba kemične či

stilnice, proračunana 
na „ 23.901'— 

4. elektroinstalacijska de
la, proračunana na . . „ 5.980'— 

Popusti za posamezna dela morajo 
biti nižji od najnižjega, ki je bil dose
žen pri II. licitaciji dne 5. novembra 
1931, torej nižji od 22'6б%. 

Lastnoročno podpisane ponudbe, kol-
kovane s 100'— Din kolkom (priloge 
po 2'— Din.), zapečatene v zavitku z zu
nanjo označbo 5-Ponudba za zgradbena 
dela v javni bolnici v Ptuju od ponud
nika N. N.«, nadalje reverz o položeni 
kavciji, potrdilo pristojne davčne upra
ve o poravnanih davkih za tekoče tro
mesečje,- odobrenje ministrstva za grad
be za udeleževanje pri javnih licitacijah 
in potrdilo pristojne zbornice za trgo
vino, obrt in industrijo o sposobnosti, 
mora ponudnik ali od njega pismeno 
pooblaščeni zastopnik predložiti med 10. 
in 11. uro predsedniku licitacijske ko
misije. Po pošti pravočasno došle po
nudbe se vzamejo, s pogojem, ako po
nudnik v njih navede, da so mu znani 
vsi pogoji in da jih brez • pridržka 
s,.rejme. Zapoznele, nepravilno oprem
ljene ali brzojavne ponudbe se ne sprej
mejo. 

Ponudniki morajo v ponudbah izrec
no izjaviti, da v celoti pristajajo na. vse 
SDloâna in tehoicrw. «anala. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10%, za tuje 20% v navzgor zaokrože
nih zneskih (v celih tisočakih) mora ,biti 
položena v gotovini, v vrednostnih pa
pirjih, oziroma garantnih pismih, izda
nih po denarnih zavodih v smislu čl. 88. 
zakona o drž. računovodstvu in registri
ranih v smislu čl. 2. 4. pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka »B po
godbe in dobave«, najkesneje na dan 
licitacije do 10. ure dopoldne pri hra
nilnici Dravske banovine v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava si pridr^ 
žuje pravico, oddati ra%pisano delo ne 
oziraje se na višino razpisane vsote ali 
vse ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni. 

Sresko načelstvo Maribor levi breg, 
v Mariboru, dne 27. februarja 1932. 

No. 677/2—32. 
* 

899 2—2 
Natečaj za poslovodjo 
dimnikarskega obrta 
v Šmarju pri Jelšah. 

Ker je postal odlok sreskega načel-
stva v Šmarju pri Jelšah z dne 23. janu
arja 1932., No. 677/1, s katerim je bil 
odstavljen dimnikarski poslovodja Bu
čar Ivan pri dimnikarski vdovi Šafar 
Frančiški v Šmarju pri Jelšah pravo-
močen, se razpisuje natečaj na to mesto 
v smislu določil čl. 2. in 23. pravilnika 
za izvrševanje dimnikarskega obrta 
(>Uradni list« št. 424/108 iz 1. 1926.). 

Prošnje se morajo vložiti v 30 dneh 
od dne, ko je bil natečaj razglašen v 
>Službenem listu kraljevske banske 
uprave Dravske banovine«. 

Prošnji rriorajo biti priloženi vsi do
kumenti, s katerimi se dokazuje,1, da so 
izpolnjeni pogoji za samostalno poslo
vanje dimnikarskega mojstra. 

Nezadostno dokumentirane prošnje, 
kakor tudi one, ki prispejo po postav
ljenem roku, se ne bodo upoštevale. 

Prošnje naj se vlože pri sreskem na-
čelstvu v Šmarju pri Jelšah. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 26. februarja 1932. 

No. 623/5. • ':' 95<5 

Dražba lovov. 
(Popravek.) . 

Tuuradni razglas z dne 27. II. t. !.. 
No. 623/5 glede dražbe občinskih lovišč, 
objavljen v 18. številki priloge k »Služ
benemu listu« se popravlja v toliko,>da 
se vrši dražba lovišč za oleine Ceršak, 
Na Ranci in Slatinski dol, pravilno v 
petek, 18. marca t. L, in ne v soboto, 
18. marca, kakor je bilo v razglasuvpo-
motoma navedeno. ; •• 
Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg,-

dne 5. marca 1932. 
% 

No. 417/2. 967 

Razglas. 
Love krajevnih občin Griblje, Dolnja' 

Podgora, Dragatuš, Sinji vrh, Stari trg 
in Vinica bom oddal v p e t e k d n e 
18. m a r c a 1 9 3 2. v zakup za tri
letno dobo. L i od 1. aorila 1932. v do 



dtev. » . „dffllRftï 

31. marca 1935., odnosno od 1. janu
arja^ 1932. do 31. decembra 1934. Javna 
dražba se vrši pri sreskem načelniku 
v Črnomlju, in.sicer v sobi št. 3. Zače
tek ob 9. uri dopoldne. Istotam so med 
uradnimi urami na vpogled dražbeni in 
zakupni pogoji, kovi se bodo oddajali 
v zakup po vrstnem redu kakor so ob
čine zgoraj naštete. 

Sresko načelstvo v Črnomlju, 
dne 2. marca 1932. 

«j; 

Na 1906/1. 912 

Dražba lova. 
Lov občine Radovdca se bo oddal na 

javni dražbi v zakup za dobo 6 let, to 
je od 1. aprila 1932. do 31. marca 1938., 
in sicer 
v sredo, dne 23. marea 1932. ob 10. uri 
dopoldan T uradu sreskega načelstva v 

Metliki. 
Dražbeni pogoji so na vpogled pri 

sreskem načelstvu v. Metliki med urad
nimi urami. 

Sresko naželstvo v Metliki, 
dne 2. mairca 1932. 

* 
etev. 1362/1—1932. 913 

Dražba lova. 
Lov krajevne občine Sorica se bo od

dal v zakup za dobo od 1. aprila 1932. 
do 31. maroa 1937. na javni dražbi v 
uradu sreske izpostave v ško-fji Loki v 
sredo, dne 23. marca 1932 ob 10. uri. 

Zakupni in dražbeni pogoji so razpo
loženi interesentom na vpogled v uradu 
sreske izpostave ob navadnih uradnih 
urah. 

Sreeka izpostava v Škof ji Loki, 
dne 27. februarja 1932. 

924 

Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

(OUZD) v Ljubljani razpisuje na dan 
18. marca 1932 ob 11. uri dopoldne jav-
»o pismeno ofertalno licitacijo za do
bavo naslednjih potrebščin: 
2200 kg smrečnega ekstrakta (Extrac-

tum pini), 
1000 kg žvepleniih jeter (Hepar suif, pro 

balneo), 
Î000 kg matičnih lugov (Mutterlaugen

salz), 
100 kg prahu iz lojevca (Talcum vene

rum), 
900'kg barijske soli (Baryum sulfur. 

pro roentgen), 
100 duc. rentgen filmov 13/18 cm, 
100 duc. rentgen filmov. 18/24 cm, 
60 duc. rentgen filmov 24/30 cm, 

120 duc. rentgen filmov 30/40 cm. 
S kolkom za Din 100'— opremljene 

Ponudbe je vložiti v zaprtem in zapeča
tenem ovitku, ki mora nositi napis: >Po-
audba na opr. štev. 321/4—1932«, do 18. 
"Uarca t 1. do 11. ure v vložišču urada. 

Ponudbe ee morajo vložiti na poseb-
°*o tiskovinah, ki se dobijo obenem z 
ostalimi licitacijekimi pripomočki za 
^ o Din 3Cr— v ekonomatu OUZD, 
eoba 233, dnevno od 11. do 12. u<re. 

Licitacija ee bo vršila ob оааасепеад 

času pri OUZD v Ljubljani, Miklošičeva 
cesta 20, soba št. 200. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev, 

v Ljubljani, dne 29. februarja 1932. 
* 

925 

Razglas o licitaciji 
Okrožni urad za zavarovanje delav

cev (OUZD) v Ljubljani razpisuje na 
dan 25. marca 1932 javno pismeno ofert-
no licitacijo za sukcesivno dobavo raz
nih tiskovin. 

S kolkom za Din 100, opremljene po
nudbe se morajo vložiti v zaprtem in 
zapečatenem ovitku, kateri mora nositi 
napis »Ponudbe na opr. št. 935/4—1932«, 
do 25. marca 1932 do 11. ure dopoldan 
v sobi št. 205, Miklošičevacesta š t 20. 

Ponudbo se morajo vložiti na poseb
nih tiskovinah, ki se dobijo obenem s 
splošnimi in podrobnimi pogoji, ter z 
vzorci tiskovin za ceno Din 30'— pri 
Okrožnem uradu za zavarovanje delav
cev v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, 
soba št. 233, od 8. do 12. ure. 

Licitacija se vrši označenega dne ob 
11. uri dopoldne v sobi š t 200 na Miklo
šičevi cesti št. 20. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev, 

v Ljubljani, dne» 1. maroa 1932. 
* 

923—a—1 
Razglas 

o preložitvi prve javne pismene olertne 
licitacije za dobavo in montažo hladilne 

naprave v splošni bolnici v Mariboru. 
Z razglasom od 16. februarja 1932. 

(»Službeni list« od 20. februarja 1932., 
14. kos, od 24. februarja, 15. kos, in 27. 
februarja, 16. kos) na dan 14. marca 
1932. ob 11. uri dopoldne razpisana 
ofertna licitacija za dobavo in montažo 
hladilne naprave v splošni bolnici v Ma
riboru s e p r e l o ž i na dan 

21. marca 1932. ob 11. uri dopoldan, 
do katerega dne se z istimi pogoji po
nudbe sprejemajo. 

Uprava splošne bolnice v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 2. marca 1932. 

* 

Razpis. 
957 

Uprava banovinskega zdravilišča Do
brna pri Celju, odda v najem za dobo 
dveh let sezijsko lekarno, ki obstoji iz 
popolnoma opremljenega prodajalnega 
lokala, predsobe in stanovanja. Pravilno 
kolekovane ponudbe je predložiti naj
pozneje do 31. marca t 1. pri upravi 
zdravilišča Dobrna, kjer so na razpolago 
tudi oddajni pogoji. 

Uprava banovinskega zdraviliSïa 
Dobrna pri Celju, 

dne 5. marca 1982. 

St. 1596.Л1. 960 

Razpis 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 29. marca 1932. ob 
16. uri dobavo 1 kompletnega eleva-
torja za dviganje premoga. Pogoji pri 
podpisani. % 
Direkcija državnega rudnika Vetenje, 

dne 29, febijuarja Ш 2 , 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 920 

Stanje 29. februarja 1932. 

aktiva. Dinarjev 

1.882,486.046-06 (-53,199.801-09) 
Metalna 
podloga 

Devize, ki ni
so v podlogi 82,777.926-52 (— 3,492.663-98; 

Kovani no
vec v niklu 42,288.429.50(+ 615.081'— ) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917*55 ) 

Posojila . .2.189,666.707-41 ( + 186.188.61 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

prejšnji pred
ami državi 1.801,971.940-23 ( + 339.509-82) 

Za6asni pred-
_«mi gl. drž. 
biagajni . 431,000.000-— 

y r ednostire-
«vn. fonda 79,302.927-05 ( + 48.898'30) 

<s redo osti 
zostalih fon-

Vdov . . . 2,950.312-23 
Nepremični

ne . . . ; 147,031.306-42 (4- 477.872-91) 
Razna aktiva 35.099.063-76 ( + 1.476.82424) 

6.755,892.576-73 

' Pasiva. 
Kapital . . 180,000.00(r— 
Rezervni 
fond . . . 83,807.661*70 

Ostali fondi 4,281.844-86 
Novčanice v 

obtoku . i 4.776,978.616-—(4- 68,693.100--^ 
Obveze na 
pokaz . . 450,688.590-18 (-177,353.961-19) 

Obveze z ro
kom . . . 1.181.864.301-56(4- 62,593-211-27; 

Razna pasiva 79.271.56393 (4- 2,519.649-73) 
\ 6.755,892.576-78 

Obtok in ob
veze ,. . . 6.226,667.206-18 

Celotno kritje . . . 86-01% 
Kritje v zlatn . . . 33-66% 

Obrestna mera: 
po eakomptn 
po tambairdu 

1H% 

Razne objave 
©17 

Vabilo 
na 59. letno redno glavho 

skupščino, 
ki jo bo imela 

Dolnje Lendavska hranil
nica d.d. v Dolnji Lendavi 
dne 23. marca 1932. ob štirinajstih v 

svoji posvetovalni dvorani. 

D n e v n i r e d : 

1. Volitev dveh overovateljev zapisnika. 
2. Poročilo ravnateljstva in nadzorni-

štva, predložitev sklepnih računov in 
sMepanje o razdelitvi čistega dobička 
za leto 1931. 

3. sklepanje o podelitvi abeolutorija za 
. leto 1931. 

4. Slučajni gredtom. 
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Račun bilance z dne 31. decembra 1931. 
A k t i v a : gotovina Din 441.393-69; 

hipotekama posojila Din 1,709.960-63; 
menice Din 2,948.982-25; kratkoročna 
posojila Din 3,221.704-51; tekoči račun 
Din 3,972.82488; hiše Din 200.000-—; 
vrednostni papirji Din 270.231*25; ostala 
aktiva Din 6766'50 skupaj 12,771.86371. 

P a s i v a : osnovna glavnica 1,000.000 
dinarjev; rezervni fond Din 75.000-—; 
rezervni fond za zmanjšanje vrednosti 
hiš Din 50.000-—; pokojninski fond 
Din 25.000'—; hranilne vloge dinarjev 
9,207.456-23; vloge v tekočem računu 
Din 1,860.035-46; upniki Din 312.835'44; 
tranzitne postavke Din 98.669-28; ne-
dvignjena dividenda Din 8.204-75; čisti 
dobiček: prenos iz leta 1930 Din 790-77; 
čisti dobiček v tem letu Din 133.871-78 
= Din 134.662-55 skupaj 12,771.863-71 
dinarjev. 

Ravnateljstvo. 

To bilanco smo vzporedill z glavno 
knjigo in s pomožnimi knjigami Dobije 
Lendavske Hranilnice d. d. ter ugoto
vili, da je v vsakem oziru pravilna in 
da ee ujema z dejanskim stanjem. 

Nadzorništvo. 

Izpisek iz društvenih pravil: § 43. 
Posvetovalno in glasovalno pravico 
more imeti vsak delničar, tudi žene, za 
izvrševanje te pravice pa je treba, da 
se prepiše delničarjeva delnica na nje
govo ime v društvenih. knjigah 4 tedne 
pred občnim zborom. 

Dolnje Lendavska Hranilnica d. d. 

" * 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor, 

ki ga bo imela tvrdfca 

„Saturnus" d.d. za Industrijo 
pločevinastih izdelkov v 

Ljubljani 
dne 23. marca 1932. ob 15. uri popoldne 
v sejni dvorani Zadružne gospodarske 

banke d.d. v Ljubljani 
s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova

nju v letu 1931. in predložitev bilance 
z dne 31. decembra 1931. 

2. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3. Odobritev bilance. 
4. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička 

po predlogu upravnega sveta. 
5» Sklepanje o podelitve absolutorija 

upravnemu in nadzorstvenemu svetu. 
6. Volitev upravnega sveta. 
7. Volitev nadzorstvenega sveta. 
8. Slučajnosti. 

Občnega zbora se smejo udeležiti oni 
delničarji, ki polože tri dni pred zboro
vanjem vsaj 26 delnic z nezapadlimi ku' 
poni in sicer pri Zadružni gospodarski 
baraki d. d. v Ljubljani. Nà občnem zboru 

926 

daje vsakih 25 delnic pravico do enega 
glasu v smislu čl. 16. družbenih pravil. 

L j u b l j a n a , dne 4. marca 1932. 
Upravni svet. 

* 966 

Vabilo 
na 

58. redni občni zbor 
ki ga bo imela 

Prekmurska banka d. d. 
M u r a s z o m b a t i t a k a r é k p é n z t a r , 
dne 24. marca 1932 ob 2. uri popoldan v 
poslovnih prostorih zavoda v Murski 

Soboti. 
D n e v n i r e d : 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Imenovanje zapisnikarja in volitev 

dveh overovateljev zapisnika. 
3- Poročilo upravnega sveta. 
4. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
5. Odobritev zaključnih računov poslov

nega leta 1931. ter podelitev absolu
torija upravnemu in nadzorstvenemu 
svetu. 

6. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
7. Volitev upravnega in nadzorstvenega 

sveta. 
8. Slučajnosti. 

§ 29. družbenih pravil: 
Na občnem zboru ima vsak imetnik 

na imetnika pîaseîe so dsliiice'za vsako 
delnico en glas. 

Glasovati pa sme le oni delničar, ki 
v zadnjih osmih dneh pred občnim zbo
rom in do otvoritve istega položi svoje 
delnice pri družbeni blagajni in se na 
občnem zboru izkaže s priznanico o po
logu. 

Priznavajo se samo pooblastila, ki so 
natisnjena na drugi strani priznanice o 
pologu delnic in ki jih je svojeročno 
podpisal dotični delničar-pooblastitelj. 

V Murski Soboti, dne 7. marca 1932. 
Upravni svet. 

* 

Vabilo 
961 

na 

XIII. redni občni zbor 
ki ga bo imela družba 

Združene opekarne d. d. 
v Ljubljani 

v soboto, dne 2. aprila 1932 ob enajstih 
v prostorih podružnice Jadransko-po-
dunavske banke v Ljubljani, Selenbur-

gova ulica št. 7. 
s s l e d e č i m d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo o poslovanju v letu 1931. 
2. Predložitev bilance za leto 1931. 
3. Poročilo nadzorstva. 
4. Odobritev bilance in podelitev abso-

'lutorija. 
5. Razdelitev čistega- dobička. 
6. Dopolnilna volitev upravnega in nad
zorstvenega sveta. 
7. Slučajnosti. 

§ 17. družbenih pravil: Posest desetih 
delnic upravičuje do enega glasu. Da 
sme delničar glasovati, mora položiti 
vsaj šest dni pred občnim zborom po
trebno število delnic z nezapadlimi ku
poni vred ali pri družbeni blagajni ali 
pri podružnici Jadransko - podunavske 
banke v Ljubljani ali pa pri Kmetski 
posojilnici ljubljanske okolice v Ljub
ljani. 

V Ljubljani, dne 5. marca 1932. 
Upravni svet. 

965-3—1 

Poziv upnikom. 
;.Prva mariborska tovarna metel in : 

ščetk — Norbert Minibek — družba z 
o. z.« se je razdružila in je prešla v 
likvidacijo. Morebitni upniki se poziv-
ljejo, da prijavijo svoje terjatve proti 
likvidacijski tvrdki pri podpisanem 
likvidatorju najkesneje do dne 15. apri
la 1932. 

V Mariboru, dne 7. marca 1932. 
Bender Florijan, 

Maribor, Taborska ul. št. 4. 
* 

Poziv upnikom. 
922 

Ker je sklenila tvrdka Skrbinšek in 
Fijan, mesarska obrt, družba z o. z. v 
Ptuju s sklepom z dne 27. januarja 1932 
razdružitev in likvidacijo družbe, se'po-
zivljejo upniki družbe, da prijavijo svoje 
zahteve na naslov likvidatorja Skrbinška 
Josipa, mesarja v Ptuju, do dne 15. 
aprila 1932. 

V P t u j u , dne 4. marca 1932. 
Skrbinšek Josip 1. r., Fijan Rudolf 1. r., 

'likvidatorja. 

* 
942 

, Objava. 
Izgubil sem izpričevalo tipa Steyr XX, 

motor št. 201.302, policijska štev. 2—704. 
Adalbert Gusel, < 

trgovec v Mariboru. 
* 

941 

Objava. 
Podpisani sem izgubil odpustmico, iz

dano od šolskega upraviteljstva v Topli
cah p.ri Novem mestu z dne 30. aprila 
1918. za šoJ. leto 191.7./18. pod t. št. 10, 
glasečo se na ime Mlinar Franc. 

Toplice, dne 3. marca 1932. 
Mlinar Francs , r. 
* 

914 

Objava 
Izgubil sem svoje vozno dopustilo 

(šofersko legitimacijo), izdano od. poli
cijske direkcije v Ljubljani dne 20. av* 
gusta 1923, No 8/7—1923. 

Proglašam ga neveljavnim. 
Rogatec, dne 1. marca 1982. 

Jelene Karol, *̂ 
avtoizvošček v Rogatom. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
ïiska, in zalaga: Tiskarna. Merkur, y Ljubljananjen predetavnik; Q. Mlchälek v Ljubljani 
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SLUZBEII LIST KRALIEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BAIOVIIE 
Priloga k 20. kosu letnika III. z dne 12. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

I- No. 2137/1. , 972 

Razpis. 
Na podstavi pooblastila, ministrstva za 

socialno politiko in narodno zdravje z 
dne 26. februarja 1932., S. br. 2306, se 
razpisuje pri obči državni bolnici v 

-Ljubljani mesto ekonomskega uradnika 
s plačo uradniškega pripravnika v stro
ki, v kateri so zvanja razvrščena od IX. 
(devete) položajne skupine. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati splošne pogoje iz §§ 3. in 4. zakona 
0 uradnikih ter imeti dovršeno srednjo 
*olo z višjim tečajnim izpitom. 
_ Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din 5-— kolkovane prošnje, opremljene 
8 -pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
'Prilogami, je vložiti najkesneje do 20. 
Warca 1932. pri kraljevski banski upra
vi Dravske banovine, oddelku I. v Ljub
ljani. 

Kraljevska banska uprava 
Dravsko banovine v Ljubljani, 

dne 7. marca 1932. 
:fe 

!• No. 257/1. 973 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o. banski upra

vi sç razpisuje na banovinski kmetijski 
Poskusni in kontrolni postaji v Maribo
ru službeno niesto služitelja - laboranta. 

Za to mesto se bodo upoštevali samo 
taki prosilci, ki poleg splošnih pogojev, 
"i se zahtevajo za sprejem v državno 
odnosno banovinsko službo, dokažejo, 
£a so že bili kot laboranti zaposleni v 
*aki kemijski tovarni' ali lekarni. Med 
Jemi imajo prednost oni, ki obvladajo 
tu-di strojepisje. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din 5*— kolkovane prošnje, opremljene 
° pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
Prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega ro-
* a i zdravniško izpričevalo, nravstveno 
«pričevalo in dokazilo o strokovni 
usposobljenosti),, je vložiti najkesneje 
°°. 31. marca 1932. pri kraljevski ban-
SKI upravi Dravske banovine v Ljub
ljani. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v' Ljubljani, 

dne 7. marca 1932. 

* 

Popravek. 
^ V razglasu kraljevske banske uprave 
ikavske banovine v Ljubljani š t K V 
«o-270/4 ex 1932. se mora v Št 17, 18 
r ï , 1 9 priloge k >Službenemu listu« pra-
Ј З ? 1 0 glasiti: >za prevzem in izvršitev 
а,ћ * • dovršitev p r e d a v a l n i c e v 
rrf.tomskeim inštitutu v LJubljani (in ne 
^ 0 0 "*© dvorane). . •! ',. • 

, .Upravništvo., 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Cg la 49/32-1. 1003 

Oklic. 
Tu toži Jelinek Peter, posestnik v Pri-

Hpah 17 poy dr. Drnovšku gpileka An
tona, posesthikovega sina v Prilipah 10, 
radi 11.375 Din. 

Prvi narek se je določil na 2 3. m a r 
ca 19 3 2 ob p o 1 d e v e t i h v sobi 
št. 58, I. nadstropje. 

Odsotnemu tožencu neznanega bivali
šča se je postavil za skrbnika župan 
Radaj občine Čatež ob Savi. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. la., 

dne 8. marca 1932. 
% 

C I 180/32-5. 98S 

Oklic. 
Tožeča stranka Stark Oton, Oblačilni-

ca Ilirija, Ljubljana, po dr. Tavčar Iva
nu, odvetniku v Ljubljani, je vložila 
proti toženi stranki Fijavž Francu, fin. 
uradniku v pok. v Mariboru, Mlinska 
ulica št. 36/2, sedaj neznanega bivališča, 
radi Din 1695-— s prip. k opr. štev. 
C I 180/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 30. m a r c a na č e t r t na d e v e t o 
d o p o l d n e pred tem sodiščem v izbi 
št. 14, razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Štor Stanko, 
odvetnik v Mariboru, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 8. marca 1932. 

C 107/32—1. 
* 

Oklic. 
976 

Osterc Peter, trgovec v Beltincih, ki 
ga zastopa dr. Pikuš Janko, odvetnik v 
Dolnji Lendavi, je vložil zoper Gomboca 
Jožefa, posestnika iz Gančanov, sedaj 
Station No. Boks F. Montreal rue Cana
da, tožb'o zaradi 4000 Din s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
6. a p r i l a 1932. d o p o l d n e ob d e v e 
t i h pri tem sodišču v sobi Štev. 19. 

Tožencu se postavlja za skrbnika Sa-
botin Martin,'pos. Vj/Gancanih štev. 51, 
v smislu §^76. 6 d e . p ! : *, Г, ; 

Okraja» sodišče v!jM'nji.ÌLendavi, 
odd. IL, dne 2. marca11932.' 

ite 
C 123/32-1 1016 

ОкИс. 
Klepec Josip, trgovec vJîjeïtincih, ki 

ga zastopa dr. Strasser Armin, odv. v 
Dolnji Lendavi, je vložil zoper Tratnjeka 
Alojzija in Katarino, roj. Cigan, pos. v 
ОапбапЦц sedaj stanujoča: Hamilton 
(Ontano), 161 Beach Rod. St., Canada, 
tožbo zaradi Din 1952-50 e prip. 

Uetna sporna razprava ee določa na 

9. aprila 1932. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi štev. 19. 

Toženi stranki se postavlja za skrbni
ka dr. Čeme Ferdo, odv. v Dolnji Len
davi, v smislu § 276. odz. 
Okraj, sodišče v Dolnji Lendavi, odd. IL, 

dne 7. marca 1932. 
ste 

C 125/32-1 1015 

Oklic. 
Biro Imbre in Katarina, roj. Biro, 

pos. v Kapci, zastopana po dr. Strasser 
Armimi, odvetniku v Dolnji Lendavi, sta 
vložila zoper Biro Janeza, pos. v Kapci, 
tožbo zaradi izročitve za vknjižbo last
ninske pravice sposobne listine. 

Ustna sporna razprava se določa na 
9. aprila 1932. ob devetih 

pri tem sodišču v sobi štev. 19. 
Ker je bivališče tožene stranke ne

znano, se ji postavlja za skrbnika Le
har Jožef, pos. in župan v Kapci. 
Okraj, sodišče v Dolnji Lendavi, odd. IL, 

dne 7. marca 1932. 

C 116/32-1 * 1014 

Oklic. 
Ulen Karol, gostilničar in pos. v Bra-

toncih, ki ga zastopa Pikuš dr. Janko, 
odv. v Dolnji Lendavi, je vložil zoper 
Gelda Jožefa, pos. v Lipovcih, sedaj 
stanujočega: Banco Germanico de la 
America del Sud Avd L. N. Alem 150, 
Buenos Aires, Argentina, tožbo zaradi 
Din 246"— s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
9. aprila 1932. oh devetih 

pri tem sodišču v sobi štev. 19. 
Toženi stranki se postavlja za skrb

nika Geld Mihael, pos. v Lipovcih, v 
smislu § 276. odz. 
Okraj, sodišče v Dolnji Lendavi, odd. IL, 

dne 7. marca 1932, 

Cw IIa-195/32—1. Q-r, 

Oklic. 
Ficko Alojzu, posestniku v Gor. Len

davi št. 155, je vročiti v pravni stvari 
tožeče stranke Prekmurske banke d. d. 
prej Muraszombati Takarekpenztar v 
Murski Soboti, zoper toženo stranko 
Ficko Alojza in Marijo, roj. Grah, po
sestnika v Gor. Lendavi št. 155, menič
ni plačilni nalog opr. št. Cw Ha .19V 
/82—1, s katerim se nalaga prvoložencu 
kot akceptantu, drugotoženki kot izda* 
teljici in indosantinji, da plačata tožite-
Ijici menično vsoto Din 2.S00-—- s 6% 
obrestmi, in sicer od zneska 4 500 DID 
od 25. februarja 1932. dalje, od zneska 
Din 2.500-— pa od 2. marca 1932 dalje, 
protestnih stroškov Din 75-—, 4»% pro
vizije Din 8*33, notifikacijskih stroškov 
Din 11*67 ter na Din 528*50 odmerjene 
pravdne stroške, vse to nerazdelno -v 
treh dneh ogibom izvršbe, ali pa da vlo
žita v istem roku pri tem sodišču svoje 
ugovore,-
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Ker je bivališče Ficko Alojza, posest
nika v Gor. Lendavi šl. 155, neznano, se 
postavlja za skrbnico Ficko Marija, roj. 
Grah, posestnica v Gornji Lendavi 155, 
ki ga bo zastopala na njegovo nevarnost 
iu stroške, dokler se ne oglasi sam ali 
ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Il.a, 

dne 4. marca 1932. 

C 893/31, 
* 

Oklic. 
1006 

Tožeča stranka Kreditna banka d. d. 
v Murski Soboti je vložila proti toženi 
stranki Gumilar Etelki, pos. v Ženav-
ljah 36, radi 590 Din s pp. k opr. št. 
C 893/31 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 22. aprila 1932. ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Gumilar Janez, 
pos. v ženavljah 36, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. II., 

dne 2. marca. 1932. 

C g l a 161/31-4.« 1002 

Oklic. 
Berkopcu Josipu, posestniku na Gor. 

Težki vodi 13, je vročiti v pravdni stvari 
Berkopec Alojzije, posest, žene iz Gor. 
Težke vode št. 13, po drju. Iva/netiču 
sodbo z dn 25. novembra 1931, oprav. 
š t Cg la 161/31—2. 

Ker je bivališče Berkopca Josipa ne
znano, ee postavlja za skrbnika Jarc 
Ivan, sodni oficial v pok. v Novem me
stu, ki ga bo zastopal na njegovo nevar
nost in stroške, dokler se ne oglasi sam 
ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. la., 

dne 7. marca 1932. 

Cg la 122/31-4. 
* 

Oklic. 
1004 

Berkopec Jožetu, posestnimi т Gor. 
Težki vodi 13 je vročiti v pravdni stvari 
Malenšek Martina, posestnika in lesne
ga trgovca v Črmošnjicah 14, po drju. 
Režku sodbo z dne 21. oktobra 1931, 
opr. št. Cg la 122/31—4. 

Ker je bivališče Berkopca Jožeta ne
znano, se postavlja za skrbnika Berko
pec Franc, posestnik v Gor. Težki vodi, 
ki bo zastopal Berkopca Jožeta na nje
govo nevarnost in stroške, doklej se ne 
oglasi ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. la., 

dne 2. marca 1932. 

* 
Ä 4/32—27. 887—3-3 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

PeSak Fran, mizarski mojster na 
Mirni, je umrl dne 11. decembra 1931., 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapn-' 
šcine, se pozivljejo, da jo napovedo in 
dokažejo/ pri .tem sodišču dne 24. 

m a r c a 1 9 3 2 predp. ob d e s e t i h 
v sobi št. 6 ustno ali do tega dne -pisme
no, sicer ne bi imeli upniki, ki ni*o za
varovani z zastavno pravico, nikake 
nadaljnje pravice do te zapuščine, ako 
bi zbog plačila napovedanih terjalev 
pošla. 
Okrajno sodišče т Trebnjem, odd. L, 

dne 24. februarja 1932. " 

* 
A 220/31-4. 888—3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča, 

Matjaš Ivan, delavec in kočar v Šmi-
klavžu štev. 43, je dne 7. oktobra 1931 
umrl. Poslednja volja se je našla. 

Zapustnikov sin Matjaš Alojz, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da se tekom e n e g a l e t a od danes 
naprej zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z gospodom 
Rihterjem Miklavžem, p. d. Rogozom, 
posestnikom v Šmiklavžu št. 19, ki se 
je postavil odsotnemu za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 26. februarja J932. 

# 
A VII 57/32. 977 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Skribe Alojzija, posestnica in trgov
ka v Strgojncih št. 20 je umrla dne 
17. februarja 1932. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 
d n e 15. a p r i l a 1932. p r e d p o l d n e 
ob d e s e t i h v sobi 16 ustno, ali pa 
do tega dne pismeno, sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani z zastavno 
pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi radi plačila napove
danih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče т Ptuju, odd. VIL, 
dne 2. marca 1932. 

T III. 20/32—1. 974 3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Društvene tiskarne Celeja 

v Celju se uvede postopanje radi amor
tizacije sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih je prosilka baje izgubila, ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 
6 mesecev svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

'Oznameniló vrednostnih papirjev: de
ležni listini (Anteilscheine) st.- 138 ter 
št. 139, vsaka glaseča se na Din 50-—. 

Okrožno sodišče.1 v Celju, odd. III., 
dne 5. marca 1932. 

E 484/31—10. 964 

Oklic. 
Izvršba s prisilno dražbo nepremič

nin, vi. Št. 173 in 240, d. o. Dvor, se 
odloži do odločbe o predlogu za usta
vitev izvršbe. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
odd, IL, dne 26, februarja 1932, 

E V 768/32-3 

Oklic. 
1000 

V izvršilni stvari državnega zaklada 
zoper Kranerja Ludvika je vročiti za
vezani stranki Kranerju Ludviku iz 
Ljubljane, Celovška c. št. 65, sklep z 
dne 22. februarja 1932., opr. štev. E V 
768/32-3, s katerim se je dovolila zoper 
zavezano stranko v izterjanje terjatve 
državnega zaklada kraljevine Jugoslavi
je temel.'em sodbe deželnega sodišča v 
Ljubljani, opr. št. Vr 61780/24-80 z dne v 

23. septembra 1925. prisilna dražba za- : 

vezani stranki lastne tretjine nepremič
nine k. op. Sp. Šiška vi. št. 422. 
, Ker je bivališče zavezane stranke 

Kranerja Ludvika n-eznano, se postavlja 
za skrbnika Benkovič Ivan, upok. sodni 
oficial v Ljubljani, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
ne oglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 22. februarja 1932. ' 

•j. 
E 156/32—5. 978^ 

Dražbeni oklic. 
D n e 21. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 24 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga 1. Mirna peč, vi. št. 845, 
2. Korita, vi. št. 904. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 4722-—, 
ad 2. Din 3148-—. 

Najmanjši ponudek: ad 1. Din 3148—, i 
ad 2. Din 666-67. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ' 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi 'se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega , 
3odišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dile 7. marca 1932. 

* 
E 938/31—8. 989 

Dražbeni oklic. 
D n e 26. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 4 dražba nepremičnin:.zem
ljiška knjiga Stranice, polovica vi. št. 
135. 

Cenilna vrednost: Din 4.539*45. 
Vrednost pritikline: Din 170—. 
Najmanjši ponudek: Din 3.026-30. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe.. 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja " f t 

dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 15. februarja 1932. 

E V a 2955/31-10. 998 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. m a r c a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e y e t i b bo p_ri podpisanem &* 
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dišeu v sobi št. 16 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Zg. Šiška, vJožna 
st- 6 in 320. 

Cenilna vrednost: 333.3O0-— Din in 
13.200-- Din. 

Vrednost pritikline: 2.800-— Din. 
Najmanjši ponudek: 222.200'— Din in 

8 8 0 0 - Din. 
. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
Rlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 17. februarja 1932. 

* 
E 227/31—8. 979 

Dražbeni oklic. 
D n e 31. m a r c a 1932. d o p o l d n e 

°b d e v e l i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljigka knjiga Černelavci, četrtina 
vl. št. 2. 

Cenilna vrednost: Din 1089-50. 
Najmanjši, ponudek: Din 728-—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
°enem Daroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
Bepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 23. februarja 1932. 

«g; 
E 1167/31. ч' 1013 

Dražbeni oklic. 
ßne 6. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne ob 

P °J d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. ö dražba nepremičnin: 
semiljjška knjiga k. o. Vransko, vložna 
st- 80, k. o. Sv. Jeronim, vi. št. 9, 89. 

Cenilna vrednost: Din. 149.569'50. 
Vrednost pritikline: Din 3775'—. 
Najmanjši ponudek: Din 99.715-—. 
Pravice, ki bi ne .pripuščale dražbe,, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
b e nem naroku pred začetkom dražbe, 

:°er bi se ne mogle več uveljavljati 
p'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
K l je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
k»c, ki je nabit na uradni deski tega 

8°dišČa. ч , 
Okrajno sodišče Vransko, 

dne 3. marca 1932. 

E 3312/31 1009 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

N, w S Predlog zahtevajoče stranke Do
mska Leopolda in Doberšek Alojzije, 

£*• v Košenci 52 p. Slivnica pri Celju, 

tem -6- a p r i I a Ш 2 o h d e v e t i h P " 
g ^sodišču, v sobi št. 4, na podstavi 
Čiv,^1 odobrenih pogojev dražba alede-
^ nepramionm; 

zemljiška knjiga Žalec, vl. št. 243: a) 
hiša z gospodarskim poslopjem, b) zem
ljišča, c) pritikline. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 16.000*—, 
ad b) Din 16.485-—, ad c) Din 42-—, 
skupaj Din 32.527-—. 

Najmanjši ponudek: Din 22.000-—. 
Vadij znaša Din 3252-—. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Ža

lec, vl. št. 243, spadajo sledeče pritik
line: dve grablji, ena motika, ene želez
ne vile, ena žaga in ena sekira 4v ce-
nilni vrsdnoeli Din 42-—. Pod najmanj
šim ponudkom se ne prodaja. 

To sodišče kot zemljiškoknjižno sodi
šče naj zaznamuje določitev dražbe-
uega naroka. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 23. februarja 1932. 

•j» 
E 757/31—7. 980 

Dražbeni oklic. 
D n e 7. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18- dražba nepremičnin
skih deležev do njiv, gozdov, travnikov 
in hiše: zemljiška knjiga Brezovci, 
V« vl. št. 8, 313, 7A« vl. št. 91, Vs vl. št. 
309 in 317; zemljiška knjiga Pečarovci, 
Ve vl. št. 242. -

Skupna cenilna vrednost: 20.086 Din 
38 par. 

Skupni najmanjši ponudek: 13.393 
dinarjev. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, ' 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom4 dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče y Murski Soboti, 
dne 22. februarja 1932. 

* 
990 E 364/31—8 58/32. 

Dražbeni oklic. 
D n e 8. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2. dražba nepremičnin: 
zemliiška knjiga Bistrica, vl. štev. 62, 
in 250. 

Cenilna vrednost: Din 470.520—. 
Vrednost pritikline: Din 22.782-50. 
Najmanjši ponudek: Din 313.680-^-. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne roggie, več : uveljavljati 
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. •.•",. ., 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabh ria1''uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 11. februarja 1532. 

t1 
E V 3913/31—8. •. ' 999 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. a p r i i a 19 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v 90bi št. 16'dTažba' nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Dobrova, vl. št. 896. 

Cenilna vrednost: 61.805'— Din. 
Najmanjši ponndek: 41.204*— Din. • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 
* V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
. dne 23. februarja 1932. 

* 

E 33/32—5 86/32. 991 

Dražbeni oklic. 
D n e 15. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Duplje, vl. št. 384. 

Cenilna vrednost: Din 8050-—. 
Najmanjši ponudek: Din 4000-—. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Tržiču, 
dne 29. februarja 1932. 

* 

E 37/32—6. 992 

Dražbeni oklic. 
D n e 18. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob pol d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mekinje, vl. št. 2. 

Cenilna vrednost: Din 23.394-—. 
Najmanjši ponudek: Din 11.697-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki-je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 2. marca 1932. 

* 
E 264/31—15. S07 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. a p r i l a 1 8 3 2 . dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 10 dražba nepremični^: 
zemljiška knjdga k. o. Dobmièe, ene po
lovice vi. št. 126. 

Cenilna vrednost: 15.882'— Din. 
Vrednost pritikline: 235'— DMU 
Najmanjši ponudek: 10.588'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benenT naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 



Stran 136. Štev. 20. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Trebnjem, 
dne 22. januarja 1932. 

* 

981 E 1751/31—10. 

Dražbeni oklic. 
D n e 25. a p r i l a 1932. d o p o l d n e 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga d. o. Gradišče p. Bar
bari H., vi. št. 14, 27. 

Cenilna vrednost: a) Din 21.810-—, 
b) Din 38.150-—. . 

Vrednost pritikline: b) Din 5.510-—. 
Najmanjši ponudekt a) Din 14.540-—, 

' b) Din 29.108-— s pritiklinami vred. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 4. marca 1932. 

* 

E 505/31-10. 1007 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 20 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Radovica, vi. št. 99 
in k. o. Radovica */и vi. št. 221. 

Gemina vrednost: 23.880'— Din. 
( Najmanjši ponudek: 15.920-— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri -Iraž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 4. marca 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e io 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
288. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 2. marca 1932. 
Besedilo: Carl Pollak d. d. 

: Po sklepu višjega deželnega kot re-
kuiznega sodišča v Ljubljani z dne 31. 
12. 1931, R I 155/31—2, in odločbi stola 
sedmorice v Zagrebu z dne 23. II. 1932, 
Ut 40/32—2, se s tusodnim- sklepom z 
dne 31. 10. 1931, Reg. B I 129/23, dovo
ljeni vpis izpremembe.v upravnem sve
tu družbe prekliče, ter se.radi tega iz
b r i s a kot člana upravnega ' sveta dr. 
Miličić Ivo in dr. Gortail VekoskNr in 
vzpostavi vpis izbrisanih članov uprav
nega sveta Pollaka Jeana B.,' Pollak 

Pavla, Friede Osvalda in Majcna Fran
ceta. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dnè 2. marca 1932. 
(Firm. 210 — Reg B I 129/38.) 

289. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. februarja 1932, 
Besedilo: Trboveljska premogbkopna 

družba. 
Izbriše se prokura ravnatelja Simona 

Radnai radi upokojitve. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, oddelek III., 
dne 27. februarja 1932. 

Firm. 192. — Rg. B II 163/29. 

* 
290. Sedež: Oplotnica. 

Dan vpisa: 17. februarja 1932. 
Besedilo: Dr. Hugo Windisch-Gractz. 
Obratni predmet: Eksport lesnih pro

izvodov. 
Sedež firme so odslej Konjice. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
dne 17. februarja 1932. 

Firm 8/32 — Rg Â III 135/3. 

* 
291. Sedež: Zagorje ob Savi. 

Dan vpisa: 27. februarja 1932. 
Besedilo: Mirko Weinberger, trgovi

na z žitom in moko vseh vrst na de
belo v Zagorju ob Savi. 
* Besedilo firme pravilno; Mirko Wein
berger. 

Obratni predmet: Trgovina z žitom in 
moko vseh vrst na debelo in apneni-
čarstvo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, oddelek III., 

dne 27. februarja 1982. 
Firm. 185. — Rg. A IV 165/4. 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
292. Sedež: Celje. 

Dan izbrisa: 24. februarja 1932. 
Besedilo: Žumer i drugovi, družba i 

omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Autoprevoz ljudi in 

blaga. 
Zbog odreka koncesije. 

Okrožno kottrgovinsko sodišče v Celju, 
dne 24. februarja 1932. 

Firm. 60/32 — Rg. C II 32/5. 

Vpisi v zadružni register, 
V p i s a l i s ta se n a s t o p n i z a d r u g i : 
293. Sedež: Ljubljana. 

Vfesa''vpistf: 20. februarja 1932; 
Besedilo: »Podpora* vzajemna pod

porna .regis^rovana zadruga z omejeno 
zaveio. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je nuditi in na teme

lju vzajemnega prispevanja -zasigurati 
svojim članom podpore (denarna sred
stva) ob smrti njihdwh sorodnikov ali 
oseb, ki so z njimi v skupnem gospo
darstvu oziroma v njihovi oekrbi, za 
kritje bolezenskih in pogrebnih stro
škov. 

Zadružna pogodba '(statut) a dâe 6. 
februarja. 1932» •• .! . < .-

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih dvakratnim 
zneskom. . 

Oznanila se izvršujejo z razglasom na 
zadružni deski v uradnih prostorih za
druge. 

Načelstvo obstoji iz predsednika, pod
predsednika in treh odbornikov. Člani 
načelstva so: 

Gašperlin Rudolf, priv. uradnik, Ljub
ljana, Hrenova ul. 17, predsednik; 

Brinšek Drago, priv. uradnik, Ljub
ljana, Rožna ulica 8, podpredsednik; 

Blažič Viktor, uprava poštnega leksi
kona v Ljubljani, Tavčarjeva ul. 2; 

Kuhar Josip, poslovodja v Ljubljani, 
Pleteršnikova ul. 9; 

Šinkovec Anton, trgovec v Ljubljani, 
Stari trg št. 2. 

Pravico zastopati zadrugo Ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpisu

je za njo na ta način, da se pod zadruž
no tvrdko podpišeta predsednik ali pod
predsednik in še en član načelstva ali 
mesto slednjega od načelstva za sopod-
pisovanje pooblaščeni vodilni uradnik 
zadruge. • • 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubliaui, 

odd. III., dne 20. februarja Ï932. 
(Firm. 137/32 — Zadr. X 224/1.) 

* 
294. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 25. februarja 1932. 
Besedilo: Gospodarsko društvo, regi-

strovana zadruga z omejeno zavezo i 
Mariboru. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je, 
da z vzajemnim sodelovanjem vseh 
članov izboljšuje njih gmotni in kulturni 
položaj, zlasti pa da pospešuje .in ščiti 
gospodarske interese svojih članov. Zato' 
ima zadruga nalogo: 

I. Vnovčevati vse kmetijske oroizvode 
svojih članov potem direktne prodaje 
odjemalcem in potem predhodne prede
lave v obratih, ki jih zadruga organi
zira v ta namen. 

H. Z neposredno prodajo nabavljati 
svojim članom njih življenjske potreb
ščine ter z ustanavljanjem obratov, ki 
služijo panogi, kakor na primer konzu-
mov, .mlekarn itd. 

III. Izvajati š kolektivnim sodelova
njem članstva uporabo objektov, pri
pravnih za kolektivno rabo in z izvrše
vanjem akcij, ki naj služijo gmotni po-
vzdigi članstva. 

IV. Priskrbovati svojim članom poso
jila v okviru danih možnosti. 

V. Podpirati svoje člane materialno 
v okviru rapoložljivih sredstev v smi
slu statuta ter moralno v obliki prak- -
tičnih navodil in izvrševanje tozadevnih 
poslov. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 20. 
januarja 1932. . -, 

Opravilni delež znaša.50 Din in se 
mora plačati takoj pri vstopu. Vsak za- ',. 
družnik jamči s svojim opravilnim de- ?' 
ležem in pa z njegovim petkratnim zne
skom. " 

Oznanila se Izvršujejo z objavljanjem 
na zadružni deski; ; razglasi občnega 
zbora pa z razglasitvijo v >Služben©m л 
listu Dravske banovine«. ! 

Upravni odbor obstoja, iz : 4 zadružni*'? ' 
kov, člani upravnega odbora «K -, •''*" 
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1. Hanibal Pistor, trgovec v Mariboru, 
Mlinska ulica 18 (predsednik). 

2. Odcaker Pistor, posestniški sin v 
Vuzenici (podpredsednik)/ 

3. Jakob Pavaleč zas. uradnik pri 
Sv. Marjeti ob Pesnici (tajnik). 

4. Lukovnjak Anton, posestnik v Sv. 
Juriju ob Ščavnici. 

Pravico zastopati zadrugo ima upravni 
odbor. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno predsednik, oziroma pod
predsednik s tajnikom. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, odd. V., 

dne 25. februarja 1932. 
Firm. 57/32 — Zadr. V 26/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

295. Sedež: Celje, Cankarjeva ul. št. 11. 
, Dan vpisa: 24. februarja 1932. 

Besedilo: Prva južnoštajerska vinar
j a zadruga v Celju, regi str. zadruga z 
°mejeno zavezo. 

Obratni predmet: Nakup m razpeča-
"vainje vinskih izdelkov in grozdja. 

1. Izbrišejo se naslednji Člani načel
stva: Kobič Srečko.iz Limbuša pri Mari
boru; Kralj Drago, posestnik, v Celju; 
LesniČar Janko iz Celja in Janežič Ivan 
jnl. iz Starevasi pri Bizeljskem in vpi
šejo se novoizvoljeni člani načelstva: 

Bovha Josip, veleposestnik v Veračah 
st. 13 kot ölan načelstva, inž. Petkovšek 

'Valentin, ravnatelj Kmetijske šole- v 
Št. Jurju ob j . ž. kot načelnikov namest
nik in Kovačič Ivan, posestnik Glogov 
brod pri Brežicah, kot član načelstva. 

2. Vpiše se izprememba pravil v §§ 6., 
8.. 13: in 18. in dodaja novih paragrafov 
34; in 35. 

\ Deleži so se zvišali od 10 K na 50 Din^ 
oair. od. 100 K na 500 Din. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 24. februarja 1932. 

Firm. 64/32 — Zadr. II 100/55. 

296. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. februarja 1932. 
Besedilo: Učiteljska gospodarska po

slovalnica, registrovaha zadruga z ome
jeno zavezo v Mariboru. 

Izbrišejo se Člani načelstva: Skulj 
Andrej, Kobal Josip in Mlekuš Veko-
slav, vpišejo pa novoizvoljeni člani na
čelstva VVomer Ivan, učitelj v Maribo
ru, Magdalenska ul. 21, Lovše Ivan, 
učitelj v Mariboru, Strossmajerjeva bi. 
s t- 28 in Stravs Karol, šol. upravitelj, 
sedaj sreeki nadzornik v Dol. Logatcu. 
Okrožji© kot trg. sodišče v Mariboru, 

dne 25. februarja 1932. 
Firm. ,769/29 — Zadr. IV 56/2. 

. . , ; . ' * • . . . ! 

S97. Sedež:'Ribnica. 
Daa vpisa: б. татса 1932. 

, Besedilo: Kmetijska nabavna in pro-, 
"ain& zadruga v .Ribnici z okolico, reg. 
«aaruga z o. z. к : t 

Izbrišejo se načelsivenj člani: Kmet 
Herman, Petelic Franc in Lovšin An
ton, vpišejo pa novoizvoljeni člani na
čelstva šile Martin, posestnik v Kotu 8 
pri Novi Štifti, Arko Janez, posestnik v 
Nemški vasi 20 in Maležič Anton, po
sestnik v Gorenji vasi 27. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 5. marca 1932, 

Firm. 20/32 — Zadr. III 136/3. 

* 
298. Sedež: Sv. Marjeta niže Ptuja. 

Dan vpisa: 25. februarja 1932. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro

dajna zadruga pri Sv. Marjeti niže Ptu
ja, registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva 
Bizjak Ivan, Šegula Martin in Kranjc 
Ivan, vpišejo pa novoizvoljeni člani na
čelstva Vesenjak Franc, posestnik v 
Moškanjcih, Hrgà Jožef, posestnik v: 
Mezgovcih in Reberc Franc, posestnik 
v Samušanih. 

Zadružna pravila so se izpremenila v 
§§ 1., 9., 24. in 30. 

Besedilo firme odslej: Kmetijska za
druga pri Sv. Marjeti niže Ptuja, regi-' 
strovàna zadruga z omejeno zavezo. 

Deleži so dvojni: opravilni po 5 Din 
in'glavni po 50 Din. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 

dne 25. februarja 1932. 
Firm. 125/32 — Zadr. IV 30/6. 

I z b r i s a l a ^ s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

299. Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 24. februarja 1932. 
Besedilo: Bikorejska zadruga v Tr

bovljah, reg. zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Povzdiga živinoreje. 
Zbog razdružitve. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
odd. L, dne 24. februarja 1932. 
Firm. 65/32 — Zadr. II 172/14. 

Konkurzni razglasi 
S 4/32-3. 1012 
300. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini- ne-

protokoliranega trgovca Gajšeka Lud
vika v Spodnji Hudyijipri Geljü.' \ 

Konkurzni sodnik; dj. bolničar.;Josip, 
sodnik okrožnega sodišča v Celj«.^1' 

Upravnik mase: dr. Zangg e r Fride
rik, odv. v Celju. 

Prvi zbor upnikov pri okrožnem sodi
šču v,Celju, soba št. 2, d#e 22. mafija 
1932. ob 8-15 dopoldne. "'• 

Oglasityeni rok do 20. aprila 1932. 
, Ugotovitveni narok- pri imenovanem 

sodišču Дпе 2. maja 1932: ob 8-30 do
poldne. • ! • • ' . ; 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
odd. I., dne 9. marca 1932; 

S 3/31-
S01. 

-44. 1008 

Odprava konkurza. 
PrezadoHenec Mazorana Anton, last

nik neprotokolirane tvrdke >Mariborska 
konzerva v Mariboru«, Miklošičeva uli
ca štev. 6. 

Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opr. štev. S 3/31—2 o imovini pre-
zadolženca, se odpravi po razdelitvi vse 
mase v smislu § 139. k. r. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. marca 1932. 

* 
1018 Sa 44/31-108 

302. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Mlinaric Josipom, tr

govcem v Mariboru, Glavni trg št. 17, in 
njegovimi upnika pri poravnalnem na
roku dne 18. februarja 1932. sklenjena 
prisilna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 45% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 12.enakih in zapo
rednih mesečnih obrokih; prvi obrok 
zapade v plačilo en mesec po sprejetju 
poravnave (18. marca 1932.). 

Kot porokinja in plačnica je pristopila 
Mlinaric Justina, dolžnikova soproga v 
Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. marca 1932. 
* 

.940 Sa 2/32—5. 
303. 

Sklep. 
Dolžnik: Šuman Maks, trgovec z lesom 

in posestnik v Radehovi št. 1. 
Na predlog dolžnika uvedeno porav

nalno postopanje izven konkurza, se 
ustavi, ker je dolžnik svoj poravnalni 
predlog umaknil pred narokom (§ 56., 
točka 2. zak. o prisilni poravnavi izven 
konkurza). 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. marca 1932. 

Sa 27/31—88. 955 
304. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 27/31—81, s katerim je bila 
potrjena poravnava dolžnikom Brumca 
Antona in Hane, trgovcev v Celju, je 
pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreče kon
čano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

dne ? marca 1932. 

Sa-21/32—2. 1017 
305. 

Poravnalni oklic, 
. Uvedba t poravnalnega postopanja o 
imovini dolžnikov Hölbla Avgusta in 
Rože, lesnih trgovcev in posestnikov v 

•St/Vidu;.pri VufcenicL 
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Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc(1 

sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 
Poravnalni upravitelj: dr. Winterhal

ter Ivau, advokat v Marenbergu.. 
Narok za sklepanje poravnave pri 

okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št 84. dne 14. aprila 1932. dopoldne 
ob desetih. 

Rok za oglasitev do 9. aprila 1932. pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Maribora, odd. III., 
dne 8. marca 1932. 

«j» 

Sa 9/82-3 1010 
3C6. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnikov Grasselli Josipa in 
Morije, neprotckoliranih trgovcev z me
šanim blagom in posestnikov v Sv. Ja
kobu št. 11 pri Sv. Juriju ob j . ž. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo
si p> sodnik okrož. sod. v Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Zangger 
Friderik, odvetnik v Celju. 

Prijavni rok: do 13. aprila 1932. 

Narok za sklepanje poravna%re pri 
okrož. sodišču v Celju, d n e 18. a p r i 
la 1932. d o p o l d n e ob pol d e v e t i h . 

Poravnalna kvota: 40%. plačljiva v 
10 mesečnih enakih obrokih. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 9. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Stev. 771/32. 969 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani proda na 

javni ustni dražbi ca 1050 prm' buko
vih drv na panju v verskozakladnih go
zdovih na Mežaklji. 

K dražbi, ki se bo vršila dne 21 mar
ca t. 1. od 10. ure naprej v .uradni sobi 
šumske postaje v Grabnu pri Gorjah, 
se vabijo vsi interesenti. 

Vsa potrebna pojasnila se dobe pri 
direkciji šum v Ljubljani. Bleiweisova 
cesta 1, in pri šumski upravi v Kranj
ski gori. 

Direkcija Sum v Ljubljani, 
dne 7. marca 1932. 

No. 3571/1. 
* 

Razglas. 
1005 

V smislu § 54 uredbe o Izvrševanju 
oSuvalnih odredb (-»Uradni list kraljev
ske banske uprave < št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930) se razglaša, da je glasom, 
sodbe okrožnega sodišča v Mariboru, z 
dne 29. januarja 1932, Kzp VI. 2006/31, 
prepovedano Potočniku Jožefu, samske
mu delavcu» rojenemu 17. marca 1906 

v Pivoli, srez Maribor desni breg, 
Dravska banovina, etanujooemu v Pi
voli 63, zahajati v krčme za dobo 
2 let, to je od 26. aprila 1932 do 26. 
aprila 1934. 

Po § 260. kaz. zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved iz 
§ 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojiloin. 

Sresko nučclstvo v Mariboru desni breg, 
dne 7. marca 1932. 

T. No. 415/48. 
* 

987 3—1 

Razglas. 
o drugi ustni licitaciji za dobavo tolče-
nega gramoza na državni cesti št. 50 in 
št. 17 v proračunskem letu 1932./Ш.1 

V 3inislu odloka kraljevske banske 
uprave v Ljubljani z dne 16. januar
ja 1932., V. No. 336/1, razpisuje tehnični 
razdelek pri sreskem načelstvu v Mari
boru levi breg na podstavi čl. 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu 

drugo javno ustno licitacijo za dobavo 
jesenskega in pomladanskega tolčenega 
gramoza za redno vzdrževanje državnih 

cest, 
in sicer: 

a) drž. cesta štev. 50 za delnice od 
km 110000 do 124-000, km 124-000 ч!о 
134-600 in km 137-400 do 154-200; 

b) drž. cesta štev. 17 za delnico od 
km 00-000 do 11-000. 

L i c i t a c i j a se bo v r š i l a d n e 
2. a p r i l a 1932. v pisarni tehničnega 
razdelka pri sreskem načelstvu v Mari
boru levi breg, soba št. 5*1. s pričetkom 
ob d e v e t i h d o p o l d n e . 

Količine in vrste gramoza, ki se bodo 
na tej licitaciji oddajale za zgoraj na
vedene deInice,kakor tudi izklicne cene 
in vsi pogoji licitacije so razvidni po
drobno iz razglasa prve ustne licitacije, 
objavljene v prilogi k -Službenemu li
stu Dravr-ke banovine« v št. 8., 9. in 10. 
iz leta 1932. 

Razen tega so splošni in posebni po
goji dobave interesentom na vpogled v 
pisarni n.zJelka soba št. 51 vsak dan v 
dopoldanskih uradnih urah. 

Srečko naMstvo Maribor levi breg, 
tehnični razdelek, 

dne 8. marca 1932. 

No. 417/2. 
* 

Razglas. 
970 

Love. krajevnih občin Griblje. Dolnja 
Podgora; Dragatu.š, Sinji vrh. Stari trg 
in Vinica boiij-.oddal, v pelek dne 18. 
marca 1932. v: zakup za triletno dobo, 
t. j . od 1. aprila 1932. do 31. marca 
1935.. odnosno od 1. januarja 1932. do 
31. decembra 1934. Javna dražba se 
vr§i pri sreskem načelniku v Črnom
lju, in sicer v sobi št. 3. Začetek ob 
9. uri dopoldne. Istotam so med urad
nimi urami na vpogled dražbeni in za
kupni pogoji. Lovi se bodo oddajali v 
zakup po vrstnem redu. kakor so- obči
ne zgoraj naštete. 

Sresko načelstvo v Črnomlju» 
dne 2. marca 1932. 

* 
918—3—2 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek pri sreskem načel

stvu Mariboru, levi breg, razpisuje po 
nalogu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine V. No. 1679/11 z dne 2. 
marca 1932. na podlagi zakona o držav
nem računovodstvu, njegovih sprememb 
in dopolnitev, za prevzem in izvršitev 
stanovanjskih in gospodarskih poslopij 
v splošni bolnici v Mariboru 

II. ponovno, javno, pismeno ofertno 
licitacijo 

v skrajšanem roku ha da.n 24. marca 
1932. ob 11. uri v sobi št. 51/IL 

Ofertni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi št. 47. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na uradno od
merjene proračunske zneske: 

a) gospodarska poslopja: 
Težaška dela: . . . Din 12.696 
Zidarska dela: . . . '„ 279.751 
Tesarska dela: . . . „ 71.230' 
Krovska dela: . . . „ 18.048-
Kleparska dela: . . „ 9.337-
Mizarska dela: . . . „ 35.250' 
Pečarska dela: . .. , „ 1.800' 
Kanalizacija: . . . . „ 55.980' 
Elektro-instalacija: . „ 24.007' 

35 
26 
21 
34 
70 

skupaj: Din 503.10086 
Stanovanjsko poslopje, delavnice itd. 

Težaška dela: . . /Din ..11.420-98 
Zidarska dela: . . . „ 278.797-74 
Tesarska dela: . . . „ 10.879'20 
Kleparska dela: . . " „ 22.314"45 
Mizarska dela: . . . „ 40.870'— 
Pečarska dela: . . . „ 13.300'— 
Elektro-instalacija: . „ 8.030'— 

skupaj Din 38S.612'35 
Popusti za posamezna dela morajo 

biti nižji od najnižjega, ki je bil dose
žen uri prvi javni pismeni licitaciji dne 
11. decembra .1931., in sicer: 

a) gospodarska poslopja: 
1. Težaška dela . . . . 16% 
2. Zidarska dela . . . 23% 
3. Tesarska dela . . . 21% 
4. Krovska dela . . . 45% 
5. Kleparska dela . . . 18% 
6. Mizarska dela . . . '26% 
7. Pečarska dela . . . 21% 
8. Kanalizacija . . -, . 2 1 % 
9. Elektro-instalacija . . 2% 

b) Stanovanjsko poslopje, delavnice itd. 
1. Težaška dela . . . . 16% 
2. Zidarska dela . . .» 23% 
3. Tesarska dela . . . 26% 
4. Kleparska dela . . .32-4% 
5. Mizarska dela . . . 28% 
6. Pečarska dela . . ; 21% 
7. Elektro-instalacija'. . 2% 

Lastnoročno podpisane ponudbe kol-
kovane s 100'— Din kolkom (priloge po 
2-— Din), zapečatene v zavitku z zunanjo 
označbo »Ponudba za zgradbo stanovanj
skih in gospodarskih poslopij v splošni 
bolnici v Mariboru« od ponudnika N. N., 
nadalje reverz o položeni kavciji, potr
dilo pristojne davčne uprave o poravna
nih davkih za tekoče tromeseeje, odo-
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brenje ministrstva za gradbe za udele
ževanje pri javnih licitacijah in potrdilo 
pristojne zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo o sposobnosti, mora ponudnik 
ali od njega pismeno pooblaščeni zastop
nik predložiti med 10. in 11. uro pred
sedniku licitacijske komisije. Po pošti 
pravočasno došle ponudbe se upošte
vajo s pogojem, ako ponudnik v njih na
vede, da so mu znani vsi pogoji bi da 
jih brez pridržka sprejme. Zapoznele, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne uvažujejo. 

Ponudniki morajo v ponudbi izrecno 
izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 
splošne in tehnične pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10% za tuje 20% v navzgor zaokroženih 
zneskih (v celih tisočakih), mora biti 
položena v gotovim ali vrednostnih pa
pirjih oziroma garantnih pismih, izdanih 
po denarnih zavodih v smislu čl. 88. za
kona o drž. računovodstvu, in registri
ranih v smislu 61. 24. pravilnika za izvr
ševanje določil iz oddelka »B« pogodbe 
in nabave, najkesneje na dan licitacije 
do 10. ure dopoldne pri Hranilnici Drav
ske banovine v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava si pridržuje 
pravico oddati razpisano delo ne oziraje 
se na višino razpisane vsote ali vse po-
üudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni. 

Sresko načelstvo Maribor, levi breg. 
V Maribor, dne 3. marca 1932. 

T. No. 134/1. 
* 

Razglas 
943a—2—1 

o drugi ustni licitaciji gramoza za 
državno cesto 49. 

. Razpisuje se druga ustmena licitacija 
Da dan , 
30. marca 1982. ob devet? uri dopoldne. 

Natančnejšo podatke glej prilogo 
>Službenega lista« z dne 9. marca 1932. 
Štev. 19. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva. 

Ljubljana dne 4. marca 1932. 

* 

Štev. R. U. 156/27—172. 984 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadrobni delitvi skupnega sveta po
sestnikov iz Dobrovnika, Prosenjakov-
cev, Dolge vasi, Beltincev, Gomilice, 
Neđelice, Kobilja, Strehovcev, Radmo-
«ancev, Žitkovcev, Eamovca in Turnišča. 

Načrt o nadrobni delitvi v katastrski 
občini Dubrovnik ležeče parcele št. 828, 
vpisane pri vi. št. 522, bo na podstavi 
8 95. zakona z dne 26. maja 1909., dež. 
Z ak. Št. 44, od dne 19. marca 1932. do 
Vštetega dne 1. aprila 1932. pri občihi 
"obrovnik razgrnjen na vpogled vsem 
udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu 
samem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 23. mar-
°a 1932. v času od 8-30 do 10-30 pri 
°bcini Dobrovnik. 

. ™° se daje splošno na znanje s po-
^vom, da morejo neposredno kakor 
t u d * posredno udeležene stranke. svQ-, 

je ugovore zoper ta načrt v 14 dneh od 
prvega dneva razgrnitve dalje, t. j . od 
dne 19. marca 1932. do dne 18. apri
la 1932. pri podpisanem komisarju /.a 
agrarne operacije v Ljubljani vložiti 
pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 8. marca 1932. 
Komisar za agrarne operacije II. 

dr. Maršič s. r. 

* 
Žtev. 1097/1932. 971 

Razsodba. 
Na prošnjo »Zdravilišča Slatina Ra

denci Höhn in drug«, zastopanega po 
dr. Rapotcu in dr. Rosini, odvetnikih v 
Mariboru, z dne 29. septembra 1931., 
pod št. 4909 z dne 3. oktobra 1931., za 
razširjenje zaščitnega rajona za zdravi
lišče Slatina Radenci, oziroma njegovih 
mineralnih vrelcev v občini Radinci in 
za določitev novega zaščitnega rajona za 
mineralne vrelce v občinah Očeslavci 
in Ščavnica v smislu § 18. občega ru
darskega zakona z dne 23. maja 1854., 
državni zakonik št. 146, proti rudarskim 
delom, se na podlagi 12. in 13. novem
bra 1931. izvršenega ogleda naprav 
zdravilišča in navedenih vrelcev ter ob
hoda zadevnega ozemlja upoštevaje geo
loško strokovno mnenje k ogledu in ob
hodu pozvanega geološkega strokovnja
ka po zaslišanju strank v sporazumu s 
sreskim načelstvom 

o d l o č a : 

V zaščito mineralnih vrelcev zdravi
lišča Slatina Radenci tyrdke Höhn in 
drug v občinah Radinci, Očeslavci in 
Ščavnica se v smislu § 18. občega rudar
skega zakona. določa zaščitni rajon, v 
katerem je zabranjeno vsako sledenje 
v § 3. občega rudarskega zakona pri
držanih rudnin in vseh zemeljskih ma
terij, ki so naštete v čl. 1. zakona o 
sledenju in pridobivanju mineralnih olj, 
zemeljskih smol in plinov z dne 31. mar
ca 1922. (»Službene novine« z dne 
17. maja 1922., št. CVII. pril. XVIII., 
»Uradni list« št. 167/61 leta 1922.). -

Meja zaščitnega rajona teče: Od stika 
Ptujske ceste in ceste iz Radenc pri 
Zgornji Radgoni ob poslednji do poljske 
poti in po tej do Mure, ob desnem bre
gu Mure do kolovoza v Moto, po tem ko
lovozu skozi vas Moto do železnice, ob 
železnici do kolovoza iz Hrastja, po tem 
kolovozu preko kote 285 do Kupetincev, 
ob poti do Dragotincev (kota 194), pre
ko mostu h koti 203 ob cesti, po cesti 
skozi čagovo h koti 204 v vasi Grabo-
noši, po kolovozu k triangulačni. točki 
305 (Gitabonoški vrh,'kota 227), po ce
sti do polovice daljave proti koti 229, 
od tu do kraja Ivanjski vrh in dalje ob 
sreski meji preko Kunove, LočiČkega 
vrha in Negovskega vrha do triangulač-
ne točke 304, od tu po poti mimo Čol-
neka (občina Drvanja) k sreski meji, 
ob tej preko Bačkove, Sčavnice, Nasove 
do sedla, kjer se zaobrne ta meja v do
lino Mure in po tej dolini vzhodno' do 
izhodišča. \ 

Ta meja je vrisana -v razsodbi prilo
ženi specialni karti v merilu 1:75.000 
zona 19. kol XIV % originalno označbo 

>Radkersburg und Luttemberg«, ki tvo
ri bistveni del te.razsodbe. 

R a z l o g i : 
Vrelci v občini Radinci imajo zaradi 

svoje svetovuoznane in od pristojnih 
organov priznane lekovitosti svoj za
ščitni rajon» Obisk zdravilišča po bolni
kih letno narašča in njih mineralna vo
da se porablja v veliki množini kot 
zdravilna in osvežujoča pitna voda, ne 
le v tuzemstvu, àmpak tudi v inozem
stvu. Razpošilja se letno nad 3 milijone 
steklenic. 

Radi tega zasluži to zdravilišče iz na
rod no-gospodarskih in narodno-zdrav-
stvenih ozirov zaščito proti rudarskim 
delom, zlasti še z ozirom na izjavo geo
loškega strokovnjaka, »da ni v vsem 
ozemlju po človeški predvidevnosti, ki 
temelji na znanstvenem spoznanju in 
na praktiških izkušnjah preteklosti — 
prav nikaka snov, ki bi mogla interesi
rati rudarja«. Po določitvi označenega 
zaščitnega ozemlja torej ni rudarstvo 
niti najmanj prizadeto. 

Mineralna voda vrelcev v Očeslavcih 
in Ščavnici ima več ali manj enako ke
mično vsebino oni v Radincih in se na
meravajo tudi v bodočnosti eksploati
rati. Njih zaščitni rajon je skupen z 
onim za radenske vrelce. 

V tem zaščitnem rajonu se za čas, 
dokler se mora ščititi obstoj in nemo
teno obratovanje označenih vrelcev iz 
javnih ozirov, ne smejo izvrševati no
bena rudosledna, prostosledna in rudar
ska dela. Radi tega v tem zaščitnem ra
jonu ne more pravnoveljavno obstajati 
nobena rudosledna, prostosledna ali ru
darska eks.ploatacijska pravica na pri
držane rudnine. 

Po rešenju gospoda ministra za šume 
in rudnike z dne 27. februarja 1932., 
R. br. 1288, velja označeni zaščitni ra
jon tudi za vse »materije, naštete v 
čl. 1. zakona o preiskavi (sledenju) in 
pridobivanju mineralnih olj, zemeljskih 
smol in plinov (metan, 4rugi gorljivi 
plini, ogljikova kislina itd.)«. 

Razsodba se razglasa v »Službenih 
novinah« in »Službenem listu za Drav
sko banovino< s pripombo, da ima vsa
ka prizadeta stranka pravico priziva na 
ministrstvo za šume in rudnike, ki se 
mora vložiti tekom 30 dni po razgla
sitvi pri rudarskem glavarstvu v Ljub
ljani. 

Rudarsko glavarstvo v Ljubljani, 
dne 8. marca 1932. 

Rudarski glavar 
ing. Strgar s. r. 

923—3—2 

Razglas 
o preložitvi prve javne pismene efertne 
licitacije sa dobavo in montažo hladilne 
naprave v splošni bolnici т Mariboru, 

Z razglasom od 16. februarja 1932. 
(»Službeni list« od 20. februarjav1932., 
14 kos, od 24 februarja, 15. kos, in 27. 
februarja, 16. kos) na dan 14. marca 
1932. ob 11. uri dopoldne razpisana 
ofertea licitacija za. dobavo im montažo 
hladilne naprave v splošni bolnici y, Ma-
-riberju e a p r & l p ž i na daa 



Stran 140. Štev. 20. 

21. marca 1932. ob 11. uri dopoldan, 
do katerega dne se z istimi pogoji po
nudbe sprejemajo. 

Uprava splošne bolnice v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 2. marca 1032. 

* 
995 

Popravek. 
Od okrožnega urada za zavarovanje 

delavcev (OUZD) v Ljubljani na dan 
18. marca 1932 razpisana javna pismena 
ofertalna licitacija za dobavo si.irečnega 
ekstrakta, žveplcnih jeter, matičnih lu-
gov, rentgen filmov itd. (»Službeni list« 
št. 19 z dne 9. marca 1932.) se prenese 
na d a n 5. a p r i la 1 9 3 2 . Drugi po
goji ostanejo neizpremenjeni. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev 
v Ljubljani. 

* 

Popravek. 
996 

V razglasu o javni pismeni ofnrtni li
citaciji za sukcesivno dobavo raznih ti
skovin za Okrožni urad za zavarovanje 
delavcev v Ljubljani, priobčenem v 
»Službenem listu« št. 19 z dne 9. marca 
1932. se mora pravilno glasiti: Licitacija 
s e v r š i d n e 2. a p r i l a 1 9 3 2. 
ob 11. uri dopoldne v sobi št. 200 na 
Miklošičevi cesti št. 20 (in ne 25. mar
ca 1932.). 

Okrožni urad za zavarovanje 
delavcev v Ljubljani. 

Br. 42.866. 968 

Narodna banka 
kraljevine Jugoslavije 

bo na podstavi sklepa, dvanajstega red
nega zborovanja delničarjev Narodne 
banke izplačevala dividendo za pre
teklo 1931. leto po kuponu št. 5 

Din 400'— (štiri sto) 
po komadu. 

Izplačevanje dividende se bo vršilo 
pri vseh bančinih blagajnah: v centrali 
in pri podružnicah, počenši od 

9. marca 1932. leta 
in sicer na osnovi kuponov, uvedenih 
po aritmetičnem redu v spisek, kateri 
se dobi pri bančinih blagajnah. 

B e o g r a d , 7. marca 1932. 
UPRAVA 

NARODNE BANKE. 

Razne objave 
; . 1001 

Vabilo 
na VIII. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

»Elektra« d. d. v Ljubljani, 
v četrtek, dne 31. marca 1932 ob šest
najstih v posvetovalnici družbe na Du
najski cesti št. l a II. nadstr. z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslo

vanju družbe v letu 1931. 
2. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. 
4. Sklepanje o uporabi čistega do

bička. 
•5. Sklepanje o predlogu glede abso-

lutorija upravnemu svetu. 
6. Izpopolnitev upravnega sveta. 
7. Predlog na likvidacijo družbe. 
8. Slučajnosti. 

Pripomba: 
Po § 22. družbenih pravil imajo 

glasovalno pravico na občnem zboru 
oni delničarji, ki so položili vsaj šest 
dni pred občnim zborom-svoje delnice, 
pri Ljubljanski kreditni banki v Ljub
ljani. Ti delničarji dobe legitimacije, ki 
se glase na njih ime ter navajajo šte
vilo položenih delnic in glasov, odpada
jočih na to število. 

Po § 21. družbenih pravil lipravičuje 
posest desetih delnic do enega glasu. 
Delničarji glasujejo ali osebno ali pa 
po pooblaščencih, ki se izkažejo s pis
menim pooblastilom, najsi so ti poobla
ščenci delničarji ali ne. 

Nesamopravne in juridične osebe vrše 
glasovalno pravico brez posebnega po
oblastila po drugih zakonitih zastopni
kih, četudi ti zastopniki sami za se 
niso delničarji. 

V Ljubljani, dne 10. marca 1932. 
Upravni svet. 

* 
983 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 
Strojilna, lesna in kemična industrija 
d. d. Polzela, dne 2. aprila 1932. ob 
10. uri predpoldne, v prostorih Jadran-
sko-Podunavske banke, filijale v Ljub
ljani, Šelenburgova ulica 7, s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega odbora in ra

čunskih preglednikov o poslovanju leta 
1931. 

2. Odobritev bilance in računa izgu
be in dobička za 1. 1931. in podelitev 
razrešnice. 

3. Volitev v upravni odbor. 
4. Volitev 2 računskih preglednikov 

in 2 namestnikov. 
5. Slučajnosti. 
Na Polzeli, dne 6. februarja 1932. 

Upravni odbor. 
# 

986 

Razid društva. 
»Društvo, državnih upravnih pisarni

ških uradnikov za Dravsko banovino v 
Ljubljani« se. je po, sklepu izrednega 
občnega zbora, ki se je vršil dne 

6. marca 1932. dopoldne v hotelu Mi-
klič, v Ljubljani — prostovoljno razšlo. 

Ljubljana, dne 6. marca 1932. 
Mislej, Rus, 

bivši tajnik. bivši predsednik. 
Jft 

. 965—3—2 

Poziv upnikom. 
»Prva mariborska tovarna metel in 

ščetk — Norbert Minibek — družba z 
o. z.« se je razdružila in je prešla v 
likvidacijo. Morebitni upniki se poziv-
ljejo, da prijavijo svoje terjatve proti 
likvidacijski tvrdki pri podpisanem 
likvidatorju najkesneje do dne 15. apri
la 1932. 

V Mariboru, dne 7. marca 1932. 
Bender Florijan, . 

Maribor, Taborska ul. št. 4. 
* 

993 

Razid društva. 
Izobraževalno društvo v Stonjcih se 

je prostovoljno razšlo, ker že več let ni 
delovalo. Inventar in gotovina sta ee 
predali Bralnemu društvu pri Sv. Marku 
in Prostovoljnemu gasilnemu društvu v 
Stonjcih. Razpust društva je sprejel.obč
ni zbor. 

V Stonicih, dne 28. februarja Ì932. 
Matija Turk s. r., bivši predsednik. 

O b j a v a . 094 
Izgubil sem šofersko legitimacijo, iz

dano od uprave policije v Ljubljani ;ia 
ime dr. Vidmar Milan. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ljubljana, dne 10. marca 1932. 

Dr. Vidmar Milan s. r. 
* 

982 
Objava. 

Izgubili sta se naslednji pristopni 
prijavi k »Obrtniški samopomoči« "v 
Ljubljani, glaseči se na ime: 

1. Miloš Regovc, roj. 1866. v Loki pri 
Mengšu, p. o. Kamnik, pristojen na Je
senice, okraj Radovljica, poklic: zidar
ski mojster in posestnik na Jesenicah; 

2. Terezija Regovc, roj. 1866. v Loki 
pri Mengšu, p. o. Kamnik, pristojna na 
Jesenice, okraj Radovljica, soproga zi
darskega mojstra in posestnika na Je
senicah. • • , / 

Obe pristopni prijavi se proglašata s 
tem za neveljavni. 

Jesenice, dne 7. marca 1932. 
M. Regovc, gradbeno podjetje, 

Jesenice. 
* 

964 

Objava. 
Izgubila sém šolsko izpričevalo, izda

no dne 28. junija 1925., štev. 63/25, od 
osnovne šole v Cankovi na ime: Sinko 
Marija. . 

Proglašam ga za neveljavno: 
Sinko Marija, sedaj Zagreb, 

Kužna bolnica. 

Izdaja kraljevska bn •-:-'. • uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
{Tiska In zalaga: ïi#kajrna Meri« y Ljubljani; njen predstavnik; Q. Шси&ек X LJubljani 
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SLUŽBENE LIST KRALJEVSKE BAlSkE UPRAVE DRAVSKE BAlOVlftlE 
Priloga k 21. kosu letnika III. z dne 15. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

v l . No. 6C7Ó/9. 1019 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. marca do 7. m a r c a 1932. 

Po naredbi ministrstva ta narodno zdravje 
S- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 

Skupina tiluznih bolezni. 

Celje 
dolnja Lendava . . 
Kranj 
Litija . . 
Mubljana (srez) . 
^Jubljana (mesto) 
Maribor levi breß 
£°vo mesto . . . . 
ptui (mesto) . . . . 

1 
1 
1 
1 

1 

2 

1 8 

— 

1 

1 

2 

1 

— 

-

1 

— 

— 

— 

-Vseea 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
°°lnja Lendava . . 
Kamnik 
Kranj 
Koïevie 
Krško 
Laäko 
Ljubljana (srez) . 
^ubijana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
^•"•skaSobota. . . 
Movo mesto 
Pr, evalje 
£luj (mesto) 
Radovljica 
Si, ovenjgradee 

Vseea 

Ošpice. — Morbilli. 
Celje 
i*lie (mesto) . . . . 

Krško 
Litija ! hunier :::::;: 

4 
2 
2 
1 
3 
10 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
8 
1 
1 
1 

63 

1 
— 

6 

2 
1 
2 

— 

— ¥ 

12 

1 
— 
2 
1 
1 
3 

1 
— 

— 

1 
— 
— 

10 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

= 
— 

— 
— 

-

- 9 

Metlika 

emarje p/i JeläähJ_ 

Vsega . 

60 

57 
74 
69 
— 
16 
19 
61 

336 

1 

68 
— 
2 
— 
9 
— 

80 

— 

54 
— 
— 
2 
— 
14 
13 

83 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 65 

60 
l 
3 

142 
69 

16 
14 
88 

— 333 

j , .Nalezljivo Tnetje možganov. 
en»ngiti8 cerebrospinalis epidemica. 
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DaVica. — Diphtcria ct "roup. 

Brežice 
Celje 
Črnomelj t . 
Gornjisrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice 
Laänc 
Litija 
Ljubliana (srpu) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree • 
Maribor 'nie^to) . . 
Murskn Sobota . . . 
Novo mesto 
Provalje 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjeradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

Vseea . . 

Dušljivi kašelj. 

Konjice 
Ptui 
Ptui (mesto) . . . . i . 

•>'i IG 
7 [ 1 
- 1 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
.3 
7 
6 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
13 

101 

2 
— 

.1 
1 
— 
— 
1 
4 

1 
1 
1 
1 
— 
4 

36 

20 
2 

1 

1 

-

1 
4 
1 
— 
1 

— 

— 
2 

• — 

1 
2 

30 

— 

1 
— 

-

_ 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
1 
— 
— 
— 

2 

Vsega . . 

Pertussis. ' 

27 
10 

39 3 7 — 3 5 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice 
Dolnja Lendava . • 
Kamnik 
Laško 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
Murska Sobota . . 
Radovljica . . . . . 
Šmarje pri Jelšab . 

Vseea 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

1 

12 

1 

1 
— 
— 
— 

t 

3 

1 

1 
— 
3 
1 
1 
1 

— 

.8 

— 

— 
1 
-
— 
— 

— 

1 

Maribor desni bree 
Ptuj 1 — 

Vsega . . . | 21 - | 

Otročična vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Konjice . • « 
Metlika . • . 
Novo mesto 

23 
6 
1 

2 
11 

1 
1 
2 
4 
7 
2 
2 
2 
8 
2 
1 
2 
3 

2 
1 

16 

98 

27 
6 

— 1 

Vsega . . 

Vnetje primäevne slinavke. — Parotitis epid. 

Maribor desni breg . . [ 1 1 — 1 — I — 1 1 

Vseea . . . | 11 - I - I — I 1 

Ljubljana, dne 11. marca 1932. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
, banovine y LJubljani, 

III . No. 2538/1. 1021 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. m a r t a 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskib na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedem v oklepajih. 

Š u š t a v e c : 

Murska Sr.bota: Domajinci (Doina-
jinci 1 dvorec). 

S t e k l i n a : 
Celje: Petrovce (Kasaze 1 .primer). 

Maribor, desni breg: Brezje (Križeča 
vas 1 pr imer) . Maribor, levi b reg : Na 
Ranci (Na Ranci 1 pr imer) . Ljubljana: 
Dobrunje (Besnica i p r imer) . Ljuto
mer: Štrikova (Sv. Urban 1 pr imer) . 
Ptuj : Breg (Zg. Breg 1 pr imer) , Jurov-
ci (Tržeč 1 pr imer) . Slovenjgradec: Sv. 
Florjan (Sv. Florjan 1 pr imer) , Šoštanj 
oltol. (Ravne 1 pr imer) . 

G a r j a v o s t : 
Maribor desni breg: Zg. Bistrica (Zg. 

Bistrica 1 dvorec). Ptuj: Sikole (Sikole 
1 dvorec). Slovenjgradec: Sv. Florijan 
(Sv. Florijan 2 dvorca). 

S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Gaberje (Gaberje 5 dvorcev), 
Mrčnasela (Raštanj 1 dvorec), Sela 
(Sela 14 dvorcev), Senovo (Dovsko 3 
dvorci). Črnomelj: Črnomelj (Črnomelj 
1 dvorec).' Kočevje: Li void (Dolgavas 1 
dvorec, Livold 4 dvorci), Borovec (Bo
rovec 1 dvorec). — Konjice: Stranice 
(Stranice 1 dvorec). Maribor, levi bre-;: 
Krčevina (Petrovo selo 1 dvorec), K'>-
šaki (Košaki 1 dvorec). Maribor, desni 
breg: Rače (Rače 1 dvorec). Slovenj
gradec: (Slovenjgradec 7 dvorcev). 

Kraljeva banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani, 

dne 10. marca 1932. 

* 

V. No. 138/35 1Ó22—3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine y Ljubljani razpisuje za grad
bena dela v odseku med km 52.339 in 
km 54.868 banovinske cestne proge 
Ljubljana—Litija—Radeče 
I I . javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 25. marca 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi u r a m i pri 
tehničnem oddelku v Ljubljani, I I . 
nadstropje, soba, št. 3. 
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Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) пч 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša 
Din 976.889-99. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v iSlužbenih novi-
nah« in na razglasui deski tehničnega 
oddelka. , 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 10. marca 1932. 

* 
V. No. 1364/2. 1023—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev gradnje ženskega od
delka v državni bolnici za duševne .bo
lezni na Studencu 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 26. marca 1932 ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
štev. 26.-

Ponudbe za posamezne skupine del 
naj se glase v obliki popustov v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša: za I. sku
pino Din 1 £65.004-24; za II. skupino 
Din 126.389-06 in za III. skupino Din 
500.609-50. . 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravsko banovine 

v Ljubljani. 
dne 9. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

T III. 20/32—1. 974 3-2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Društvene tiskarne Celeja 

v Celju se uvede postopanje radi amor
tizacije sledečih vrednostnih ~ papirjev, 
ki jih je prosilka baje izgubila, ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 
6 mesecev svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: de
ležni • listini (Anteilscheine) Št. 138 ter 
št. 139, vsaka claseča se na Din 50-—. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 5.*marca 1932. 

* 
T IV 16/32—2 i024—3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Gradišnika Ivana, posest

nika v Šmarjeti pri Celju, kot zastop
nika matere Gradišnik Marije, posest-
nice .v št. Janžu pri Velenju, se uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom 6 mesecev svoje 
pravice, sicer, bi se po^poteku tega ra

ka proglasilo, da so vrednostni papirji 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica št. 3218/6763 Ljudske 
posojilnice v Celju z imovino po Din 
7.461-90, glaseča se na ime Gradišnik 
Marija. .. / 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 7. marca 1932. 

H? 
Ne 239/32—3 1023—3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Zore Marije, vžitkarice v 

Marnem št. 3, se uvode postopanje za 
amortizacijo sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
tekom 6 mesecev, počenši 21. februar
ja 1932 svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči,, 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica Posojilnice na Dolu 
pri Hrastniku št. 3329 z vlogo Din 3.500. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. L, 
dne 21. februarja 1932. 

* 
P VIII 36/32—15. 1046 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani, odd. VIII., z dne 18. januarja 
1932., opr. št. L VIII 61/31—5, je bil 
Presetnik Ignac, prej stanujoč v Stoži-
cah št. 35, zaradi umobolnosti popolno
ma preklican. 

Za skrbnika je bil postavljen Ra
movš Anton, posestnik v Stožicah št. 11. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VIII., 

dne 27. februarja 1932. 

A 102/32—8. j 049 

Oklic, s katerim še sklicujejo 
zapuščinski upniki 

Winter Slavko, lesni trgovec v Zre-
čah, je umrl dne 22. februarja 1932. 
^ Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 
dne 6. aprila 1932. predpoldne ob 9. 
uri v sobi št. 1. ali pa do tega dne 
pismeno, sicer ne bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, ni-
kake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zbog plačila napovedanih terja
tev pošla. 

Okrajno sodišče v Konjicah, odd. L, 
dne 9. marca 1932. 

A 49/32—5 1027 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Voglar Roža, učiteljica v Hrastniku 
št. 17, je dne 10. decembra 1931 umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, 
se pozivljejo, naj jih napovejo in doka
žejo pred tem sodiščem v sobi št. 3 ust
no dne 

22. aprila 1932 ob desetih 
ali pa do tega dne pismeno. 

Upniki, ki svoje terjatve do tega dne 
ne bi ustno ali pismeno prijavili, nima

jo nobene pravice do zapuščine, ako 
bi zaradi plačila napovedanih terjatev 
pošla. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. L, 
dne 23. februarja 1932. 

C 323/32. 
Oklic. 

1028 

Tožeča stranka Ргекпшгзка posojil' 
niča v Murski Soboti je vložila proti to
ženi stranki Hariju Adamu in Mariji, 
pos., Panovci 17, radi 15.000 Din k opr-
št. C 325/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 22. aprila 1932. ob 10. uri dop-
pred tem sodiščem v izbi št. 23, raz-; 
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke Hari; 
ja Adama neznano, se postavlja g. Hai'i 
Marija, pos. v Panovcih 17, za skrbnika,' 
ki ga bo zastopal na njegovo nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi заШ 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okroino sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, dne 8. marca 1932. 

C 330/32. 1029 

Oklic. 
Tožeča stranka Rajsar Marija, pos. \, 

Gor. Lendavi 45, je vložila proti tožeui 
stranki Ficku Alojzu, pos. v Gor. Len
davi 155, radi 4245 Din s pp. k opr. §t< 
C 330/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 22. aprila 1932. ob 10. uri dop-
pred tem sodiščem v izbi št. 23, ras
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. škerlak Vla*;: 
dimir, odv. v Murski Soboti za skrbni'" 
ka, ki jo bo zastopal na njeno nevarnost' 
in stroške, dokler ne nastopi sama sđ1 

ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, 

odd. IL, dne 8. marca 1932. ' 

C 743/31. 
* 

Oklic. 
1030 

Tožeča stranka Sinic Judita, pos. * 
Puževcih št. 26, je vložila proti tožen} 
stranki Persa Ani v Sev. Ameriki rad' 
1075 Din s* pp. k opr. št. C 743/31 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 22. aprila 1932. ob 10. uri dop' 
pred tem sodiščem v izbi št. 23, ras
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke n e \ 
znano, se postavlja g. Temlin Ivan, pos-
v Borejcih, za skrbnika, ki jo bo zašto-: 
pal na njeno nevarnost in stroške, do*--; 
kler ne nastopi sama ali ne imenuj6 

pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, dne 8. marca 1939. 

C 326/32 
* 

Oklic. 
103Ì 

Tožeča stranka Sijarto Jožef, poS-j 
Dol. Slaveči 46, je vložila proti tožefl1 

stranki Merklinu Rudolfu (Merkl) •* 
Dol, Slavečih 46, radi priznanja in V^ 
pisa lastninske pravice k opr. ste'*, 
C 326/32 tožbo, 
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v Narok za ustno razpravo se je dolo
či na 22. aprila 1932. ob 10. uri dop. 
P''ed tem sodiščem v izbi št. 23, raz-
Pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Škerlak Vla-
d ' m i r , odvetnik v Murski Soboti, za 
Vrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, dne 8. marca 1932. 

'E 15/32-9. < 1050 

Oklic. 
л Tabularnima upnikoma Porentu & 
?loserju, trg. v Moravčah, je vročiti v 
lzvršilni stvari Cerarja Antona, posest
nika v Verniku pri Kresnicah št. 16. ki 
Sa zastopa dr. Krevl Josip, notar v Li-
ilA zoper Ribiča Janeza, pos. v Dešnju 
*]•• 5, radi 4500 Din s prp. sklep z dne 
I 7- februarja 1932., opr. št. E 15/32—2, 
s katerim je dovoljena prisilna dražba 
"epremičnin vi. št. 52, 53 in 298, k. o. 
Drtija. 
v Ker je bivališče trgovcev Porenta & 
!°šerja neznano, se postavlja za skrb

nika na čin Robar Franc, notarski urad-
J"1* v Litiji, ki jih bo zastopal na njih 
^varnost in stroške, dokler se ne ogla
s a sama ali ne imenujeta poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
dne 10. marca 1932. 

E 35/32-3. 1051 

Dražbeni oklic. 
, Dne 16. aprila 1932 ob enajsti uri 

0 pri podpisanem sodišču v sobi št. 7 
5ražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
*4ie, vlož. štev. 349. 

Cenilna vredmost: 83.143 Din. Naj
manjši ponudek 55.430 Din. 
j \ravice, katere bi ne pripuščale 

razbe, je priglasiti sodišču najpozneje 
v^dražbenem naroku pred začetkom 
,.razbe, sicer bi se ne mogle več uve-
#?'v*ï! glede neprimičnine v škodo 
tražitelja, ki je ravnal v dobri veri. 
J ™ede podrobnosti se opozarja na 
, ažbeni oklic, ki je nabit na uradni 

4<*Ki tega sodišča. • 
t r a j n o sodišče v Ribnici, odd. II., 

dne 10. marca 1932. 
»J» 

E 1074/31—9 1032 

Dražbeni oklic. 
S e n 1 1 6 J 8 , a p r i , a 1 9 3 2 - d ° P ° l d n e o b d e ' 
št o ^° VTl P o d P i s a n e m sodišču v sobi 
^•..21 dražba nepremičnin: zemljiška 
*n№a Šmartno, vi. št. 152. 

Crnina vrednost: 18.280 Din. 
'J^manjši ponudek: 12.186'66 Din. 

Je y ice> ki bi ne pripuščale dražbe, 
b p r iRlasiti sodišču najpozneje pri draž-
sicp m n a r ° k u pred začetkom dražbe, 
gled *** s e n e m °K l e v e 5 uveljavljati 
jj. ? e nepremičnine v škodo zdražitelja, 

J e ravnal v dobri veri. 
öjjj. °8telem se opozarja na dražbeni 
sQd V ' 9 n a ^ t n a u r a d i u * deski tega 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 7. marca 1932. 

E 9/32-13. 1052 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. aprila 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 5 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Verace, vi. št. 160. 

Cenilna vrednost: Din 79.393-80, po 
odbitku vrednosti užitnih'pravic Opreš-
nik Ane in Jožefa, cenjenih na 31.900 
dinarjev, torej čista vrednost 47.493-80 
dinarjev. 

Vrednost pritikline: Din 2270-—. 
Najmanjši ponudek: Din 31.663-—. 
Pravice, -ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 7. marca 1932. 

* 
K 1015/31-9. 1053 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. aprila 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 10 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Radehova, vi. št. 144. 

Cenilna vrednost: Din 8.312-80. 
Najmanjši ponudek: Din 5.541-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opoEarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 2. marca 1932. 

E 459/31—8. «35 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. a p r i l a 1932 . dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Novo-Zabukovje, 
•vi. št. 2 in 231; zemljiška knjiga1 k. o. 
Straža, vi. št. 756. 

Cenilna vrednost: Din 28.100-—. 
Najmanjši ponudek. 18.733 Din 40 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 1. marca 1932. 

•j. 
E 782/31—11 . 1033 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. aprila 1932.» dopoldne ob de

setih bo pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 12 dražba nepremičnin: šest trav
niških parcel: zemljiška knjiga Dedja 
vas, vi. št. 154, in Blatno, vi. št. 168. 

Cenilna vrednost: 28.668-40 Din. 
Najmanjši ponudek: 19.112 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

jé priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeoi 
oklic, ki je nabit na uradni deski te«a 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. IL, 
dne 23. februarja 1932. 

* 
E 2444/31—11. 950 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. a p r i l a 19 32. dopo.ldne • 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6-dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga d. o. Senačak, vi. št. 100 

Cenilna vrednost: Din 20.600'—. 
Vrednost pritikline: Din 1105'—, vpo-

števane že v cemilni vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Din 13.735'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju odd. IV., 
dne 23. februarja 1932. 

* 
E V 2370/31—14. 1045 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. .aprila 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v: sobi 
štev. 15 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Št. Petersko predmestje, vi. št. 
152 I. del. 

Cenilna vrednost: 428.000 Din. 
Najmanjši ponudek: 214.000 Din. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. marca 1932. ' 

îj-
E 32/32-9. y 5 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Podkoren, vi. št. 104. 

Cenilna vrednost: Din 7237-—. 
Najmanjši ponudek: Din 4824-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
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ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, 
dne 29. februarja 1932.. 

•J; 
E 150/32—5 1034 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. maja 1932. dopoldne ob 9. 

in pol uri bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Radomlje, vi. št. 397. 

Cenilna vrednost: 61.000-— Din. 
Najmanjši ponudek: 40.700 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

•glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 29. februarja 1932. 

* 
E 771/31—8 3036 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. maja 1932. dopoldne ob de

setih bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 12 dražba nepremičnin: enonad-
stronne hiše št. 21 v Starßm gradu in 
pelili zemljiških parcel: zemljiška knji-
ea Stari grad, vi. št. 159. 

Cenilna vrednost: 25.724-40 Din. 
Najmanjši ponudek: 17.150 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II., 
dne 29. februarja 1932. 

* 
E 735/31—16 1035 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. maja 1932. dopoldne ob de

vetih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
šl. 12 dražba nepremičnin: njiva pare. 
št. 544 z leseno uto in mostno tehtnico, 
njiva pare. št. 543/2 in travnik pare. št. 
538/2, vse parcele ležeče ob banovinski 
cesti Brežice—Pišece. Zemljiška knjiga 
Mali vrh, vi. št. 124. 

Cenilna vrednost 4.479*25 Din. 
Najmanjši ponudek: 2.986 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Olede podrobnosti se opozarja • a 
dražbeni oklic, ki je\ nabit na uradni 
de*'-i tega sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. IL, 
dne 29. februarja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 

307. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 25. februarja 1932. 
Besedilo: Kari Prah — prva maribor

ska plctarna košar in pohištva. -
Obratni predmet: pletenje košar in 

pohištva. 
Imetnik: Prah Kari, pletar v Mari

boru, Dvorakova cesta št. 2. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 

dne 25. februarja 1932. 
Firm. 116/32 — Rg. A 111*205/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
308. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Intex, tekstilno-industrijal-

na družba z o. z. 
Na občnem zboru dne 28. julija 1930. 

se je spremenila družabna pogodba v 
točkah 1. in 6. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. ITT., dne 20. februarja 1932. 
Firm. 118, 164. — Rg. C III 59/10. 

* 
509. Sedež: Ljubljana. 

Dan vnisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: »Alpeko«, trgovsko - indu

strijska družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Matzner Bruno. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubliani, 
odd. III., rine 20. februarja 1032. 

Firm. 168. — RT. C IV 157/5. 
* 

310. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. januarja 1932. 
Besedilo: Atlanta, importila in eks

portna družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Babnik Josipi 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubliani, 
odd. III., dne 30.' januarja 1932. 

Firm. 101. — Rg. C I 82/32. 
* 

311. Sedež: Ljubljana. 
Dan vnisa: 7. marca 1932. 
Besedilo: Modni atelje Hity, družba 

z o. z. 
Izbriše se poslovodkinja Tavčar Al

bina, vpiše pa poslovodkinia Zvar Adol
fina, šivilia v Ljubljani VII., Celovška 
resta št. 102. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. ITI., dne 5. marca 1932. 

Firm. 232. — Rg. C III 105/7. 
* 

312. Sedež: Ljubljana. 
Dan vnisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Strojne tovarne in livarne 

d. d. 
Izbriše se prokura ravnatelja Sirca 

Stanka. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20. februarja 1932. 
Firm. 167. — Rg. B I 110/18. 

* 
313. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 7. marca 1932. 

Besedilo: Zadružna gospodarska ban
ka d. d. v Ljubljani. 

Izbriše se prokura Gogala Franca. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 5. marca 1932. 
Firm. 230. — Rg. B I 125/56. 

* 
314. Sedež: Mojstrana. 

Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Portland-ccmentna tovarna 

d. d., Dovje. 
Izbriše se prokura Rozmana Mihajla. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 20. februarja 1932. 

Firm. 166. — Rg. B II. 172/9. 

* 

315. Sedež: Škofja Loka. 
Dan vpisa 30. januarja 1932. 
Besedilo: Elektrarna Škof ja Loka in 

okolica d. d. 
Na rednem občnem zboru dne 15-

aprila 1931. so bila sprejeta nova druž-
bina pravila. / 

Tà pravila so bila odobrena po ban
ski upravi dne 17. septembra 1931-, 
VIII. Nr. 3368/2. 

Predmet podjetja odslej: 
.1. Proizvajanje in oddajanje električ

nega toka za razsvetljavo, gonilno silo 
in kurjavo proti plačilu, 

2. inštalacija v okrožju elektrarne, 
3. prodaja vseh elektrotehničnih in k 

tej stroki spadajočih predmetov: 
V smislu § 2. novih pravil objavlja 

družba svoje razglase v »Službenem H- ; 
stu Dravske banovine« ali v drugem za 
take razglase uradno določenem listu. 
Mesto' prejšnjega predsedstva in nad
zornega sveta so poklicani za vodstvo 
družbe in upravljanje njenih poslov v 
smislu § 11. novih pravil sledeči organi: 

a) upravni svet, 
b) eksekutiva, 
c) občni zbor delničarjev. * 
Glasom § 13. obstoji upravni svet iz [ 

petih članov, ki jih volijo delničarji na 
občnem zboru družbe. 

Glasom § 18. se podpisuje firma druž
be na ta način, da se pod štampiliko 
tvrdke ali kakorkoli pisano besedilo 
tvrdke podpisujeta kolektivno dva čla
na upravnega sveta ali pa oseba, kate
ri podeli upravni svet prokuro, skupno 
z enim članom upravnega sveta. Osebe» 
ki jim je poverjeno podpisovati družbo« 
pa niso člani upravnega sveta, imajo 
pred podpisom postaviti posebno, pro-
kuri slično označbo »V. z.«. 

Vpišejo se člani upravnega sveta: 
Heinrihar Franc st., industrijalec ff 

Škofji Loki — kolodvor; 
Heinrihar Franc ml., industrijalec * 

Škofji Loki — kolodvor; 
Heinrihar Stanko, industrijalec v 

Škofji Lqlrì — kolodvor; 
Kašman Anton, posestnik in trgove" 

v Škofji Loki in 
Prokurist dr. Krenner Viktor. 
Izbriše se dosedanii član upravnega 

sveta dr. Krenner Viktor. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani» 

odd. III., dne 30. januarja 1932. 
Firm. 1024: — Rg. B II 19/7. 
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I z b r i s a l i s ta se n a s t a p n i f i r m i : 

310. Sedež: Ljubljana. 
Ban-izbrisa: 25. januarja 1032. 
Besedilo: Fcrlinz, reja živali s pleme

nito kožuhovino, komanditna družba v 
Ljubljani. 

Radi opnstâ obrata. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 23. januarja 19:52. 
Firm. 70. — Rg. A VII 3/4. 

* 
317. Sedež: Ljubljana, 

Dan izbrisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Golii & Pompe. 
Obratni predmet: trgovina s pisalni

mi in kadilnimi potrebščinami. 
Radi opušta obrata. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 20. februarja 1932. 
"Firm. 180. — Rg. A III 181/2. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l i s ta se n a s t o p n i z a d r u g i : 
318. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 3. februarja 1932. 
Besedilo: Pomočna hranilnica in po

sojilnica v Ljubljani, registrovanu za
druga z neomejeno zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen, zboljševati raz

mere svojih članov v gmotnem oziru; 
zlasti vzpodbujati varčnost in s svojim 
zadružnim kreditom preskrbovati svojim 
članom v gospodarstvu potrebna denar
na sredstva. 

Ta namen dosega zadruga s tem, da 
a) sprejema in obrestuje hranilne 

vloge in pa vloge v tekočem računu; 
b) si pridobiva nadaljnja sredstva, 

kolikor so za dosego zadružnega smo
tra potrebna, s svojim zadružnim kre
ditom; 

<0 daje svojim članom posojila; 
, d) oskrbuje svojim članom inkaso; 

e) eskomptuje menice. 
Zadružna pogodba (statut) z'dne 10. 

decembra 1931. 
Oznanila se izvršujejo po v zadruž

nem prostoru nabitem naznanilu. 
' Načelstvo obstoji iz načelnika in 7 od

bornikov. Člani načelstvn <-.-: 
1. dr. Valentin Rožič, senator, profe

sor v pokoju in posestnik v Ljubljani, 
načelnik; 

2. Josip Šiška, stolni kanonik in po
sestnik v Ljubljani, Pred škofijo št. 13; 

3. Rudolf Šinkovec, ravnatelj Vzajem
ne pomoči v Ljubljani, Riharjeva uli
ca št. 6; 

/£. Vekoslav Pele, zadružni revizor v 
Ljubljani, Kopališka ulica št. 8; • 

5. Avgust Ogrizek, uradnik, Ljublja-
11(t, Riharjeva ulica št. 8; 

6. Janez Poljak, podravnatelj v Ljub-
4«ni, Rimska cesta 12; 

7. Slavko Pele, podravnatelj v Ljub-
Jiani, Kopališka ulica št. 8; 
. '8. dr. Niko Zupanič, bivši minister 
* n ravnatelj muzeja v Ljubljani, Can
karjevo nabrežje št. 1. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

č j e za zadrugo na ta način, da se pod

pišeta dva člana načelstva pod zadruž
no tvrdko. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. januarja 1932. 
Firm. 95/32. — Zadr. X 21.9/1. 

* 
319. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 30. januarja 1932. 
Besedilo:Splošna podporna zadruga v 

Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen, nuditi svojim 

članom denarno podporo ob smrti nji
hovih sorodnikov ali drugih oseb, dalje 
ob poroki ali porodu, ter dajati svojim 
članom denarno pomoč tudi o priliki 
elementarnih nezgod. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 25. 
januarja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po enkratnem 
objavljenju v zadružni pisarni in z en
kratno objavo v kakem ljubljanskem 
dnevniku. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, podna-
čelnika in 2 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Skalar Josip, višji računski svetnik v 

pokoju v Ljubljani, Resljeva 13, na
čelnik; Ramovš Fran, bančni ravnatelj 
v Ljubljani, podnačelnik; Ing. Otalial 
Josip, višji tehnični svetnik v Ljublja-

% ni in dr. Ražem Joahim, odvetnik v 
Ljubljani. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje zanjo na ta način, da se pod njeno 
tvrdko podpišeta po dva člana načelstva 
ali en član načelstva in za sopodpiso-
vanje pooblaščeni uradnik zadruge. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odrt. III., dne 19. januarja 1932. 
Firm. 106/32. — Žadr. X 216/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
320. Sedež: Izlake pri Zagorju ob Savi. 

Dan vpisa: 3. februarja 1932. 
Besedilo: Mlekarska zadruga Iz akc-

Zagorjc, registrovana zadruga z omeje- K 
no zavezo. 

Izbriše se član načelstva Kolenc Ja
nez, vpiše pa član načelstva Brvar 
Franc, posestnik v Suhem potoku. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. januarja 1932. 
Firm. 107. — Zadr. II 78/62. 

* 
321. Sedež: Izlake pri Zagorju ob Savi. 

Dan vpisa: 3. februarja 1932. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro

dajna zadruga v Izlakah pri Zagorju ob 
Savi, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbriše se član načelstva Kralj Franc, 
vpiše pa Član načelstva Osolnik Franc, 
ekspozit v Izlakah. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. januarja 1932. 
Firm. 108. —Zadr. VII. 46/17. 

* 

322. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. februarja 1932. 
Besedilo: Društvo prvih ljubljanskih 

postreščkov v Lubljaiii, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Iz načelstva so izstopili Heinrihar To
maž, Erjavec Franc in Hočevar Alojzij, 
na novo pa so bili izvoljeni v načelstvo: 
Dolinar Urban, postrešček št. 4, Ogrinc 
Jože, postrešček št. 18 in Golob Alojzij, 
postrešček št. 16 — vsi v Ljubljani. 
Deželno kot trs:, sodišče v Ljubljani, 

odd. III.. dne 29. januarja 1932. 
Firm. 94. — Zadr. II 47/65. 

* 
323. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 8. februarja 1932. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga usluž

bencev državnih železnic v Sloveniji, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Ljubljani VII. 

Podpredsednik zadruge je že vpisani 
član načelstva Novak Ivan. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 5. januarja 1932. 
Firm. 1093. — Zadr. VII 143/26. 

* 
324. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 3. februarja 1932. 
Besedilo: Osrednje mlekarne v Ljub

ljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Iz načelstva so izstopili: Cerne'Franc, 
Pokorn Ivan in Markeš Alojzij; na novo 
so bili izvoljeni v načelstvo dr. Kulovec 
Franc, profesor v Ljubljani, Miklošiče
va cesta 7; Gabrovšek Franc, ravnatelj 
v Ljubljani, Frančiškanska ulica št. 2; 
dr. Milavec Anton, zasebni uradnik v 
Ljubljani, Mariborska ulica 18. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III.. dne 29. januarja T«32. 
Firm. 89. — Zadr.'VIII 227/10. 

& 
325. Sedež: Mostv 

Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Mosali, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Iz načelstva je izstopil Tršan Franc, 

na novo je bil izvolien v načelstvo Tr
šan Franc ml. iz Moš št. 12. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20.,februarja 1932. 
Firm. 169. — Zadr. VI 81/24. 

326. Sedež: Naklo. 
Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Naklem pri Kranju, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo. 

Iz načelstva je izstopil Barle Janez; 
na novo je bil izvoljen v načelstvo Až-
man Franc, posestnik v Malem Naklu 
št. 1. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20. februarja 1932. 
Firm. 174. — Zadr. III.'5/50. 

* 
327. Sedež: Vrhnika. 

Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Gospodarsko društvo na 

Vrhniki, registrovana zadruga z omeje
no zaVczo. 
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Iz načelstva je izstopil Furlan Franc; 
na novo je bil izvoljen v načelstvo Mo
drijan Jože, posestnik na Vrhniki 
št. 405. 

Deželno kot trs. sodišče v Ljubljani, 
odd. lir., dne 20. februarja 1932. 

Firm. 142. — Zadr. V 295/45. 

* 
328. Sedež: Vrhnika. 

Dan vpisa: 22. februarja 1932. 
Besedilo: Mlekarska zadruga na 

• Vrhniki, registrovana zadruga z omeje
no zavezo. 

Iz načelstva je izstopil Jerina Miha; 
na novo je bil izvoljen v načelstvo 
Umek Anton, posestnik iz Blatne Bre
zovice št. 2. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20. februarja 1932. 
Firm. 161. — Zadr. III. ' 182/57. 

Konkurzni razglasi 
S 7/32-
329. 

-1. 1025 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Pre-

sterla Franca, posestnika in pekovske
ga mojstra na Jesenicah. 

Konkurzni sodnik: dr. Bregar Stan
ko, starešina okrajnega sodišča v Kranj
ski gori. 

Upravnik mase: dr. Stanovnik Aleš, 
odvetnik na Jesenicah. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Kranjski gori dne 18. mar
ca 1932. ob 10. uri. 

Ogla*itveni rok do 16. aprila 1932 na 
sodišče Kranjska gora. Ugotovitveni na
rok pri okrajnem sodišču v Kranjski 
gori dne 23. aprila 1932. ob 10. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. marca 1932. 

Sa 22/32—2 
330. 

* 
1037 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Gomboca Ivana, kro
jača v Mariboru, Aleksandrova cesta. 

Poravnalni sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: Dr. Irgolič 
Franc, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
18. aprila 1932. ob devetih. 

Rok za oglasitev do 13. aprila 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. marca 1932. 

Sa 11/32—2. 997 
331. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Ahčana Rudolfa, trgovca v Za
gorju, registrovanega pod' firmo: Ru
dolf Ahčan. 

Poravnalni sodnik: dr. Turato Tomo, 
starešina okrajnega sodišča y Litiji. 

Poravnalni upravnik: dr. Wurzbach 
Artur, odvetnik v Litiji. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Litiji d n e 20. a p r i 
la 1932. d o p o l d n e ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 15. aprila 1932. 
pri sodišču v Liliji. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 9. marca 1932. 

Sa 8/32-5. 1011 
332. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

premoženju tvrdke Antona Verbiča, 
trgovca v Sevnici — lastnica Julka Ver
bi« — reg. pod Pos II 181. 

Poravnalni sodnik: Kočnik Rudolf, sta
rešina okrajnega sodišča v Sevnici. 

Poravnalni upravitelj: dr. Jesenko 
Rok, odvetnik v Sevnici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okraj, sodišču v Sevnici d n e 20. a p r i 
la 1932. d o p o l d n e ob d e s e t i h . 

Prijavni rok do 16. aprila 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 

Okrožno ket poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 9. marca 1932. 

Sa 33/31—49 
333. 

* 
1040 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika 
Kraupner Riharda, medičarja in sve-
čarja v Celju, se proglaša za končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 9. marca 1932. 

* 
1039 Sa 42/31—6 

334. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Praprotnikom Štefa

nom, trgovcem z lesom v Marenbergu, 
in njegovimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 25. januarja 1932 pred 
okrajnim sodiščem v Marenbergu skle
njena prisilna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega popačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v štirih četrtletnih 
obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo 
3 mesece po pravnomočno potrjeni po
ravnavi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. marca 1932. 

* 
1038 Sa 43/31-6 

335. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico Praprotnik Jerico, po-

sestnico in gostilničarko v Marenbergu, 
in njenimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 8. februarja 1932 pred 
okrajnim sodiščem v Marenbergu skle
njena prisilna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v štirih četrtletnih 
obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo 
3 mesece po pravnomočno potrjeni po
ravnavi. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 3. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

T. No. 24/125. 1020 3 - 1 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

Maribor, levi breg, razpisuje po nalogu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine V. No. 431/2 z dne 3. marca 
1932. na oodlagi zakona o državnem ra
čunovodstvu, njegovih sprememb, od
nosno dopolnitev za prevzem in izvrši
tev adaptacijskih del v hiralpici v Ptuju 

j III. javno, pismeno, ponudbeno licita
cijo na dan 31. marca 1932. 

ob 11. uri v prostorih tehničnega raz
delka pri sreskem načelstvu Maribor, 
levi breg, soba štev. 51/11. 

Ofertni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi št. 47. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami), na uradno 
odmerjene proračunske zneske: 

Din 
1. Polaganje terrazo podov 28.750-— 
2. Tesarska dela 54.726-90 
3. Krovska dela 7.410-— 
4. Slikarska in pleskarska 

dela 75.509-10 
5. Steklarska dela 16.800'—; 
Lastnoročno podpisane ponudbe, kol-

kovane s kolkom Din 100-— (priloge po 
Din 2-—), zapečatene v zavitku z zuna
njo označbo ^ponudba za gradbena do
la v hiralnici v Ptuju< od ponudnika 
N. N., nadalje reverz o položeni kavciji, 
potrdilo pristojne davčne uprave o po
ravnanih davkih za tekoče tromesečje, 
odobrenje ministrstva za gradbe za ude
leževanje pri javnih licitacijah in potr
dilo pristojne zbornice za trgovino, obrt 
in industrijo o sposobnosti, mora po
nudnik ali od njega pismeno pooblašče
ni zastopnik predložiti med 10. in 11. 
uro predsedniku licitacijske komisijo. 
Po pošti pravočasno došle ponudbe џв 
upoštevajo s pogojem, ako ponudnik v 
njih navede, da so mu znani vsi pogoji 
ter jih brez pridržka sprejme. 

Zapoznele, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne uvažujejo. 

Ponudniki morajo v ponudbah izrec
no izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 
splošne in tehnične pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
,10%, za tuje 20%, v navzgor zaokrože

nih zneskih (v celih tisočakih), mora 
biti položena v gotovini ali vrednostnih 
papirjih, oziroma garantnih pismih, iz
danih po denarnem zavodu v smislu 
čl. 88. zakona o državnem računovod
stvu in registriranih v smislu člena 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od-
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delka ;>B« pogodbe in nabave, najkes-
neje na dan licitacije do 10. ure pri 
Hranilnici Dravske banovine v Mari
boru. 

Kraljevska banska uprava si pridržu
je pravico, oddati razpisana dela ne 
oziraje se na višino razpisane vsote ali 
vse ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 
Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg, 

dne 10. marca 1932. 

* 
T. No. 415/48. 987 3—2 

Razglas. 
o drugi ustni licitaciji /a dobavo tolče-
nega gramoza na državni cesti št. 50 in 
št. 17 v proračuiie':em lotu Ш2./1933. 

V smislu odloka kraljevske banske 
uprave v Ljubljani z dne 16. januar
ja 1932., V. No. 336/1, razpisuje tehnični 
razdelek pri sreskem načelstvu v Mari
boru levi breg na podstavi čl. 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu 

drugo javno ustno licitacijo za dobavo 
jesenskega in pomladanskega tolfcncga 
gramoza za rodno vzdrževanje državnih 

cest, 
in sicer: 

a) drž. cesta štev. 50 za delnice od 
lem 110-000 do 124-000, km 124-000 do 
134-600 in km 137-400 do 154-200; 

b) drž. cesta štev. 17 za delnico od 
hm 00-000 do 11-000. 

L i c i t a c i j a se bo v r š i l a d n e 
2. a p r i l a 1932. v pisarni tehničnega, 
razdelka pri sreskem načelstvu v Mari
boru levi breg, soba št. 51. s pričetkorn 
ob d e v e t i h d o p o l d n e . 

Količine in vrsle gramoza, ki se bodo 
na tej licitaciji oddajale za zgoraj na
vedene delnice,kakor tudi izklicne cene 
in vsi pogoji licitacije so razvidni po
drobno iz razglasa prve ustne licitacije, 
objavljene v prilogi k »Službenemu li
stu Dravske banovine« v št. 8., 9. in 10. 
iz leta 1932. 

Kazen tega so splošni in posebni po-
Roji dobave interesentom na vpogled v 
pisarni razdelka soba št. 51 vsak dan v 
dopoldanskih uradnih urah. 

Sresko načelstvo Maribor levi breg, 
tehnični razdelek, 
dne 8. marca 1932. 

* 
918—3—3 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek pri sreskem načel-

stvu Maribora, levi breg, razpisuje po 
nalogu kraljevske banske uprave Drav
ske banovine V. No. 1679/11 % dne 2. 
"larca 1932. na podlagi zakona o držav
nem računovodstvu, njegovih sprememb 
"n dopolnitev, 'za prevzem in izvršitev 
'Stanovanjskih in gospodarskih, poslopij 
v splošni bolnici v Mariboru 

H- ponovno, javno, pismeno ofertno 
licitacijo 

^ skrajšanem roku na dan 24. marca 
*«S2. ob 11. uri v sobi št. 61/11. . 

Orerlni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi št. 47. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (liKìi z besedami) ua uradno od
merjene proračunske zneske: 

a) gospodarska poslopja: 
1. Težaška dela: * . . Din 12.696-35 
2. Zidarska dela: . . . ., 279.751-26 
3. Tesarska dela: . . . „ 71.230-21 
4. Krovska dela: . . . „ 18.048-34 
5. Kleparska dela: . . „ 9.337-70 
6. Mizarska dela: . . . „ 35.250-— 
7. Pečarska dela: . .. , „ 1.800'— 
8. Kanalizacija: . . . . „ 55.980-— 
9. Elektro-mstalae.iia: . „ 24.007"— 

skupaj: Din 508.10086 

b) Stanovanjsko poslopje, delavnice itd. 
1. Težaška dela: . . . D i n 11.420-96 
2. Zidarska dela: . . . „ 278.797-74 
3. Tesarska dela: . . . „ 10.879"20 
4. Kleparska dela: . . „ 22.314-45 
5. Mizarska dela: . . . „ 40.870'— 
6. Pečarska dela: . . . „ 13.300"— 
7. Elektro-instalacija: . „ 8.03Q-— 

skupaj Din 385.612-35 

Popusti za posaniз'лна dela morajo 
biti nižji od najnižjega, ki je bil dose
žen pri prvi javni pismeni licitaciji dne 
11. decembra 1СЛ1., in sicer: 

a) gospodarska poslopja 
1. Težaška dela . . . . 
2. Zidarska dela • - • 
3. Tesarska dela . . . 
4. Krovska dela . -. . 
5. Kleparska dela*. . . 
6. Mizarska dela . . . 
7. Pečarska dela . . . 
8. Kanalizacija *. . . . 
9. Elektro-instalacija . . 

16% 
23% 
21% 
45% 
18% 
26% 
21% 
21% 

2% 

b) Stanovanjsko poslopje, delavnice itd. 
1. Težaška dela . . . . 16% 
2. Zidarska dela . . . 23% 
3. Tesarska dela . . . 25% 
4. Kleparska dela . . .32-4% 
5. Mizarska dela . . . 28% 
6. Pečarska dela . . . 21% 
7. Elektro-instalacija . . 2% 

Lastnoročno podpisane ponudbe kol-
kovane s 100'— Din kolkom (priloge po 
2-— Din), zapečatene v zavitku z zunanjo 
označbo »Ponudba za zgradbo stanovanj
skih in gospodarskih poslopij v splošni 
bolnici v Maribora« od ponudnika N. N., 
nadalje reverz o položeni kavciji, potr
dilo pristojne davčne uprave o poravna
nih davkih za tekoče tromesečje, odo
brenje ministrstva za gradbe za udele
ževanje pri javnih licitacijah in potrdilo 
pristojne zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo o sposobnosti, mora ponudnik 
ali od njega pismeno pooblaščeni zastop
nik predložiti med IO. in i l . nro pred
sedniku licitacijske komisije. Po pošti 
pravočasno došle ponudbe se upošte
vajo s pogojem, ako ponudnik v njih. na
vede, da so mu znani vsi pogoji in da 
jih brez pridržka sprejme. Zapoznele, 
nepravilno opremljene ali brzojavne 
ponudbe se ne uvažujejo. 

Ponudniki morajo v ponudbi izrecno 
izjaviti, da v celoti pristajajo, na vse 
splošne in tetaiöne pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10% za tuje 20% v navzgor zaokroženih 
zneskih (v celih tisočakih), mora biti 
položena v gotovini ali vrednotna h pa
pirjih ozimna ga mi in ih pismih, izdanih 
po denarnih zavodih v smislu čl. 88. ža
lu na o drž. računovodstvu, in registri
ranih v smislu čl. 24. pravilnika za izvr
ševanje določil iz oddelka »B« pogodbe 
in nabave, najkesneje na dan licitacije 
do 10. ure dopoldne pri Hranilnici Drav
ske banovine v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava si pridržuje 
pravico oddati razpisano delo ne oziraje 
se na višino razpisane vsote ali vse po
nudbe odkloniti brez* obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni. 

Sresko načelstvo Maribor, levi breg. 
V Maribor, dne 3. marca 1932. 

T. No. 134/1. 

* 

Razglas 
943a—2—2 

p drugi ustni licitaciji gramoza za 
državno cesto 49. 

Razpisuje se druga ustmena licitacija 
na dan 

30. marca 1S32. ob deveti uri dopoldne. 

Natančnejše podatke glej prilogo 
; Službenega lista« z dne 9. marca 1932. 
štev. 19. 
Tehnični razdelek sreskega naïelstva. 

Ljubljana dne 4. marca 1932. 

* 

No. 2126/3. 1041 

Preklic lovske dražbe. 
S tuuradnim razglasom z dne 26. fe

bruarja 1932., No. 2023, na sredo, dne 
23. marca t. 1. ob 9. uri, razpisana lov
ska- dražba občinskega lova Stari trg 
pri podpisanem sreskem načelstvu, ka
tera dražba je bila objavljena v prilogi 
k 17. kosu > Službenega lista-?; z dne 
2. marca 1932. se s tem preklicuje. 

Sresko načelstvo v Logatcu, 
dne 10. marca 1932. 

* 
»23—3—3 

Razglas 
o preložitvi prve javne pismene ofertne 
licitacije za dobavo in montažo hladilne 

naprave v splošni bolnici v Mariboru. 
Z razglasom od 16. februarja 1932. 

(»Službeni list« od 20. februarja 1932., 
14. kos, od 24. februarja, 15. kos, in 27. 
februarja, 16. kos) na dan 14. marca 
1932. ob 11. uri dopoldne razpisana 
ofertna licitacija za dobavo in montažo 
hladilne naprave v splošni bolnici v Ma
riboru s é p r e l o ž i ' na dan 

21. marca 1932. ob 11. uri dopoldan, 
do katerega dne se z istimi pogoji po
nudbe sprejemajo. 

Uprava splošne bolnice v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 2. marca 1932. 
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. Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 020 

Stanje 8. marca 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.954,445.735-12 (+71.950.689-06) 

Devize, ki ni- N 

'so v podlogi 80,883.814-01 (-j- 4,100.888-0'J) 
Kovani no

vec v niklu 42,801.153.50 (-{- 512.724'-) 
Demonetizr-
rano srebro 38,007.917-55 

Posojila . . 2.200,408.075-77 (-}-10,812.208.30) 
Vrednostni 

papirji . . 27,420.000-— 
Prejšnji pred

ujmi državi 1.802,134.400-04 (-(- 162 465-81) 
Začasni pred

ujmi gl. drž. 
blagajni . 

Vrednosti re-
zervn. fonda 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 

Nepremični
ne . . . . 

Kazna aktiva 

437.000.000-- ( + G,000.000-—) 

79,502.939-55 ( + 200.012-50) 

2,937.312-23 (— 13.000--) 

147,672.736-04(4- 641.429-62) 
37.069.848-23 (4- 1,070.784-47) 

6.852,304.838-64 
Pasiva. ; 

Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 

fond . . . 83,807.061-70 
Ostali fondi 4,345.915-15 (-f- 64.070 79) 
Novčanice v 

obtoku . . 4.801,656.325-—(4- 85,677.710- - ) 
Obveze na 

pokaz . . 487,238.794-69(4-36,550.204-51) 
Obveze z ro

kom . . . 1.176,430.345-33(— 5.424 950-23) 
Raznapasiva 58.816.796-77 (— 20,454.707-10) 

6.852,304.838-64 
Obtok in ob

veze . . . 5.348,895.110-60 
Celotno kritje . . . 36-53°/, 
Kritje v zlatu . . . 32-89°/0 

Obrestna mera: 
po eskomptu 
po lom bard u 

* 
9% 

1056 Štev. 1884/11. 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za na dan 22. marca 1932 ob 

11. uri dobavo: 20.000 kg pšenične mo
ke št. Ogg, Og, G., 400 kg sirove kave 
3-Santos« najboljše vrste, 1.300 kg riža 
boljše vrste, 400 kg cikorije, 300 kg ječ
menove kave, 500 kg mila za pranje, 
500 kg bučnega olja. Pogoji pri podpi
sani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 11. marca 1932. 

Razne objave 
1048 

Vabilo 
na IV. redni občni zbor 

Kreditne zadruge detajlnih trgovcev 
v Ljubljani, ki se bo vršil v torek, dne 
5. aprila 1932.. ob 15. uri popoldne 
v sejni dvorani »Trgovskega doma«, 

Gregorčičeva ulica 27. 

D n e v n i r e d : 
1. Poslovno poročilo. 
2. Potrditev računskih zaključkov. 
3. Čitanje revizijskega poročila. 
4. Sklepanje o likvidaciji zadruge. 
5. Slučajnosti. 

Načelstvo. 
* 

1034 

Vabilo 
na VII. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 
Centralna v i n a m a d. d. v Ljubljani, 
v ponedeljek, dne S. aprila 1932., ob 
15. uri v svojih prostorih v Ljublja
ni VII, Frankopanska ulica štev. 11. 

D n e v n i r e d : 

1. Čitanje zapisnika o zadnjem obč
nem zboru. 

2. Poročilo upravnega sveta. 
3. Poročilo nadzorstva. 
4. Odobritev bilance za leto 1.931. 
5. Volitev upravnega sveta. 
6. Volitev nadzorstva. 
7. Slučajnosti. 

Po čl. 14. družbenih pravil morajo 
položiti delničarji, ki se hočejo udele
žiti občnega zbora, 6 dni pred občnim 
zborom vsaj po 25 delnic z nezapadli-

mi kuponi pri Vzajemni posojilnici, 
r z. z o. z. v Ljubljani, Miklošičeva c. 7. 

V Ljubljai" dne 11. marca 1932. 

Upravni svet. 
* 

1047 

Vabilo 
na 53. redni občni zbor, 

rudarskih družbenikov Rudnika in že
lezarne v Štorah, ki ga sklicuje upravni 
svel, na torek, dne 12. aprila 1932., »h 
enajstih, v tovarniške prostore v Storali. 

D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta o obra
tovanju od 1. januarja 1931. do 31. de
cembra 1931. 

2. Predložitev bilance in računa o 
dobičku in izgubi z dne 31. decem
bra 1931. 

3. Slučajnosti. 
Upravni svet. 

* 

9 6 5 - 3 - 3 
Poziv upnikom. 

5-Prva mariborska tovarna metel in 
scelk — Norbert Minibek — družba z 
o z.c se je razdružila in je prešla v 
likvidacijo. Morebitni upniki se poziv-
I.H-JO, da prijavijo svoje terjatve proti 
likvidacijski tvrdki pri podpisanem 
likvidatorju najkesneje do dne 15. apri
la 1932. ' џ 

V Mariboru, dne 7. marca 1932. 
Bender Florijan, 

Maribor, Taborska ul. št. 4. 

* 

1042 

Objava. 
Podpisani Horvat Jakob, rojen 1866. 

leta, pristojen v Ptujsko goro, srez Ptuj, 
sem v mesecu decembru 1931. izgubil 
svoj orožni list, glaseč se na izdano mi 
dovoljenje za nošenje dveh dvocevnih 
lovskih pušk. 

Horvat Jakob s, r. 

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Dravske b anovine 
znaša naročnina : mesečno Din 1 6 - , četrtletno Din 4 8 - , polletno Din 9 6 - , letno Din 1 9 2 - in se mora plačevati vedno napre j . 

N a » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

«r дн t
L Ì S t ° V a V l Ì a V S e Z a D r a V S k ° b a n 0 V i n ° V e l J a V n C Z a k 0 n e i n k r a « e ^ k e uredbe, uredbe osrednje vlade, banovo 

uredbe okrozn.ee kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razsise služb m razne objave. • . • 

l i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 
t 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubljani, Gregorčičeva ulica št. 23. 

Izdaja kraljevska ba : •. uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 

fCJaka in, galagaj Zigkajaa Merjtur .v LJubljani.; njen c e d e t e v n i ^ ß, МШШ S. LJubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BAISkE UPRAVE DRAVSKE BAIOVIIE 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vili. No. 1476/2. 1076 

Razglas. 
Na osnovi § 128., točke 3. in 4. al. 2., 

zakona o občem upravnem postopku 
razveljavljam vpis registrirane pomož
ne blagajne »Unitas« v Ljubljani v re
gister pomožnih blagajn, ki sem ga do
volil pod tukajšnjim razglasom z dne 
10. decembra 1931., VIII. No. 6603/1. 

Po ß 39. zakona o registriranih po
božnih blagajnah z dne 16. julija 1892., 
državni zakon št. 202, postavljam za 
likvidatorje sedanji pripravljalni odbor, 
j° so gg. Premeri Ivan, Ljubljana, Stari 
trg 16/1., in tovariše. Likvidacija se mo
ra izvršiti tekom enega meseca. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 3. marca 1932. 
Ban 

dr. Marušič s. r. 

Vili. No. 1698/1. 1074 

Razglas. 
Na osnovi § 128., t. 3. in 4., al. 2., za

gona o občem upravnem postopku in 
S 15. zakona o registriranih pomožnih 
blagajnah z dne 16. julija 1892., drž. 
г а к . št. 202., razveljavljam vpis registri
r n e pomožne blagajne »Vzajemnost« v 
yubljani v register pomožnih blagajn, 
«i sem ga dovolil pod tukajšnjim raz
glasom z dne 8. januarja 1932., VIII. 
No. 7137/1. 

Po § 39. zakona o registriranih po
božnih blagajnah z dne 16. julija 1892., 
^ z . zàk. št. 202, postavljam za likvida-
x°rja Kastelica Antona, knjigovodjo, Za
gorje 0p S a v i g t 1 2 8 > 

Likvidacija se mora izvršiti tekom 
eneRa meseca. 

Kraljevska banska-uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 15. marca 1932. 

Za bana 
namestnik pomočnika, 

načelnik upravnega oddelka 
dr. Stare s. r. 

11 No. 7149/1 1062 

Uradni razpust društva. 
.Društvo >Rdečega križa« v Ormožu 
£ izpuščeno v smislu § 11. zakona o 
1 ustvih, shodih in posvetih,' »Službeni 
j"[t«vz dne 3. oktobra 1931, št. 403/60, 
*<* ze več let ne deluje. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 8. marca 1932. 

*!• No. 7474/1. * 1086 

Uradni razpust društva. 
^Metodi 

Priloga k 22. kosu letnika Ш. ž dne 18. marca 1932. 

Društvo: Podružnica družbe Sv. Cirila 
a y Sv. Emi je razpuščeno v 

smislu § 11. zakona o društvih, shodih 
in posvetih, »Službeni list« z dne 3. ok
tobra 1931, št. 403/60, ker že več let ne 
deluje. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

V Ljubljani, dne 11. marca 1932. 

* 
VI. No. 8636/1. 1088 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. K r i š t o î Boris, zdravnik v Ljub

ljani, je bil vpisan v imenik zdravniške 
zbornice za Dravsko banovino.-

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 9. marca 1932. 

* 
VI. No. 8770/1. ' 1087 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. P o d p e č a n Ivan, zdravnik v 

Ljubljani, je bil vpisan v imenik zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 10. marca 1932. 

* 
VI. No. 8875/1. • 1089 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. L o v š i n Jan*KO, zdravnik-volonter 

v Ljubljani, je bil vpisan v imenik 
zdravniške zborrJice za Dravsko bano
vino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 11. marca 1932. 

* 
V. No. 138/35 1022—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za grad
bena delà v odseku med km 52.339 in 
km 54.868 banovinske cestne proge 
Ljubljana—Litija—Radeče 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 25. marca 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami pri 
tehničnem oddelku v Ljubljani, II. 
nadstropje, soba št. 3. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša 
Din 976.889-99. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na u-azglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 10. marca 1932. 

V. No, 1364/2. 
* 

1023—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev gradnje ženskega od
delka v državni bolnici za duševne bo
lezni na Studencu 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 26. marca 1932 ob i l . uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
štev. 26. 

Ponudbe za. posamezne skupine del 
naj se glase v obliki popustov v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša: za I. sku
pino Din 1,865.004-24; za II. skupino 
Din 126.389-06 in za III. skupino Din 
500.609-50. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« ,in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovino 

v Ljubljani. 
dne 9. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

G III. 33/32—1. 

Oklic. 
1063 

Tožeča stranka Rednak A. trgovina 
z mešanim blagom Teharje pri Celju, 
je vložila proti toženi stranki Bosner 
Tereziji, do sedaj najemnici, Teharje, 
sedaj neznanega bivališča radi Din 510 
s pripombo k opr. št. C III. 33/32—1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 14. aprila 1932. ob 9. uri dopol
dne pred tem sodiščem v izbi št. 6 raz-

.pravna dvorana. 
Ker je bivališče tožene stranke ne

znano, se postavlja Josip Videnšek. viš
ji pisar, oficijal v pokoju v Celju, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne nasto
pi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III. 
dne 12. marca 1932. ' 

* 
Nzk. Krog. jog-j 

Oklic. 
V postopanju za napravo nove zemlji

ške knjige za kat. občino K reg bodo raz
grnjeno posestne pol© pri podpisanem 



;\ 150. Štev. 22. 

sodišču v sobi štev. 8 v času od dne .21. 
marca do dne 21. aprila 1932. na obči 
vpogled. 

0 morebitnih ugovorih, ki jih je pri
javiti v tem roiku ustno ali pismeno, se 
bo razpravljalo dne 21. aprila 1932. ob 
9. uri v občinski pisarni v Krogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 14. marca 1932. 

•t 
C 12/32—1 1092 

Oklic. 
Tožeča stranka Škerl Jakob, trgovec 

in posestnik v Fužini-Zagradec, je vlo
žila proti toženi stranki Glavan Ivanu, 
posestniku iz Zagradca 39 oz. Fužine, se
daj neznanega bivališča v Ameriki, ra
di 4896 Din 50 p s prip. k opr. štev. 
C 12/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 20. aprila 1932 ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v sobi»št. 6 razpravma dvo
rana. 

Ker je bivaHšče tožene stranke nezna
no, se postavlja g. Majerič Aleksander, 
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Žužemberka, 
dne 16. marca 1932. 

4» 
P I 22/32—1 1090 

Sklep. 
Šinkovec Kari, kočair iz Bezovnika 

štev. 15, sedaj v bolnici za duševne bo
lezni v Novem Cedju, se radi umobolno-
sti popolnoma prekliče. 

"a varuha se imenuje njegova žena 
Šinkovec Neža, kočarica v Bezovniku 
štev. 15. 

Varstveno-oblastveno se odobri na
daljnje pridržanje pireklicanca v zaprtem 
zdravilišču za nedoločen čae. 

Razlogi. 
Glasom spisa L I 128/31 okrajnega so

dišča v Ljubljani je bil Šinkovec Kari 
po svojcih oddan dne 26. junija 1931 v 
splošno bolnico v Ljubljani in od tam 
v bolnico za duševne bolezni na Stude
nec. Ob priliki nato uvedene sodno-
zdravniške preiskave je ugotovil izve
denec dr. Gosti, da boluje Šinkovec Kari 
za shicofrenijo in da ga je tedaj smatra
ti za umobolinega v toliki meri, da je za 
opravi janje svojih poslov nesposoben in 
potreben zavodne oskrbe. Ker so ugoto
vitve zdravniške preizkušnje in pre
iskave podprte po izpovedbah prekli-
cančeve žene Šinkovec Neže in po izpo
ved bah na pristojni občini, je bilo izre
či kakor zgoraj. Ponovna predstava iz
vedencem in zaslišanje preklicanca se 
je v smislu § 33. pr. r. opustila, ker od 
zarJme sodnozdravniške preiskave še ni 
poteklo 6 mesecev in se po izjavi zdrav
nika umobolnice v Novem Celju bolni
kovo stanje bistveno ni spremenilo. 

Izrek o stroških je odpadel, ker se 
niso zaznamovali. 

Proti temu aklepu je dopusten ugo
vor in rekurz na okrožno sodišče v Ce
lju, v 14 dneh po vročitvi. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 10. marca 1932. 

T 12/32—4 1059 

Amortizacija. 
Na prošnjo 2 i r o v n i k A n d r e j a , 

iz Vaš št. 4 pri Medvodah, se uvede po
stopanje radi amortizacije sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje 
izgubil. Njih imetnik se pozivlje, da 
uveljavi tekom šestih mesecev od raz
glasitve v »Službenem listu« svoje pra
vice. Po poteku tega roka bi se gicer 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Zavarovalna listina Vzajemne zava

rovalnice v Ljubljani št. 4381, glaseča 
se na ime Zirovnik Ljudmila za vsoto 
10.000 Din. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. V., 

dne 2. marca 1932. 

T 9/32—4 1058 

Amortizacija. 
Na prošnjo R u d o l f a H l e b c a , 

v Kranju, se uvede postopanje radi 
amortizacije sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil. 
Njih imetnik se pozivlje, da uveljavi 
tekom šestih mesecev počenši z objavo 
v »Službenem listu« svoje pravice, ker 
bi se sicer po poteku tega roka pro
glasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

OznameniJo vrednostnih papirjev: 
Zavarovalna polica splošne zavaro

valne družbe »Jugoslavija«, Ljubljana 
št. 8314 i, dne 29. III. 1926. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 

dne 3. marca 1932. 

* 
T III. 20/32-1. 974 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Društvene tiskarne Celeja 

v Celju se uvede postopanje radi amor
tizacije sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih je prosilka baje* izgubila, ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 
6 mesecev svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: de
ležni listini (Anteilscheine) št. 138 ter 
It. 139, vsaka glaseča se na Din 50-—. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 5. marca 1902. 

• • ' . . * 

T IV 16/32-2 1024—3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Gradišnika Ivana, posest

nika v Šmarjeti pri Celju, kot zastop
nika matere Gradišnik Marije, posest-
rfice v Št. Janžu pri Velenju, se uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom 6 mesecev svoje 
pravice, sicer bi se po poteku tega ro-; 

ka proglasilo, da so vrednostni papirji 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica št. 3218/6763 Ljudske 

posojilnice v Celju z imovino po Din 
7.461-90, glaseča se na ime Gradišnik 
Marija. . . 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 7. marca 1932. 

Ne 239/32-3 1026—3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Zore Marije, vžitkarice v 

Marnem št. 3, se uvede postopanje za 
amortizacijo sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
tekom 6 mesecev, počenši 21. februar
ja 1932 svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči, 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica Posojilnice na Dolu 
pri Hrastniku št. 3329 z vlogo Din 3.500. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. L, 
dne 21. februarja 1932. 

* 
E 308/31—12. . 1077 

Sklep. 
Pri prisilni dražbi dne 11. marca 1932 

ni bilo nikakršnega ponudka. Zato se s 
sklepom tega sodišča E 308/31—2 dovo
ljena izvršba z dražbo polovice nepre
mičnin vi. št. 218 in 205 k. o. Rajhen-
burg po § 151. i. r. ustavi. 

Pred potekom pol leta od dražbenega 
naroka se ne more predlagati vnovična 
uvedba dražbenega postopanja.' 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. IL, 
dne 11. marca 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 16/30—77 1060 
336. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Lesna industrija in 

parna žaga, družba z o. z. v Zireh. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle; 

pom opr. štev. S 16/30—2 o imovini 
prezadolženca, se odpravi, ker je bila 
razdeljena vsa masa, po § 151. k. z» 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш ч 

dne 1. marca 1932. 
•j. 

S 4/31-106. 1061 
337. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Protokolirana tvrdka ; 

I. Kostevc, naslednik Pirš Alojzija, \ 
Ljubljana, Wolfova ulica 12. . 1 

Konkurz, ki je bil razglašen s stote" J 
ppm opr. št. 4/31—3 o imovini preža* J 
dolženca, se odpravi, ker je bila raz-; ï 
deljena vsa masa, po § 151. k. e. , 1 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ill'» | 

dne 3. marca 1932. ' J 

S 13/31-49. 108*1 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Thiel Karl, trgovec * I 

Mariboru. \ 
Konkurz, ki je bil razglašen s sW0J| 

pom opr. štev. S 13/31—2 o imovifli" 



Štev. 22. Stran loi. 

Prezadolženca, se odpravi po razdelitvi 
vse mase v smislu § 139. k. r. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. marca 1932. 

* 
1082 

Štev. 2297/1932. 1057 

Sa 40/31—6. 
339. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Reškom Francetom, 

trgovcem v Beltincih, in njegovimi up
niki pri poravnalnem naroku dne 23. fe
bruarja 1932. pred okrajnim sodiščem 
v Dolnji Lendavi sklenjena prisilna po
ravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 42% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v štirih enakih tro-
niesečnih obrokih; prvi obrok zapade v 
plačilo 3 mesece po sprejeti (sklenjeni) 
Poravnavi, tedaj 23. maja 1932. 

Kot poroka in plačnika sta poravnavi 
pristopila Matjašec Marija, rojena Kolar 
in Rešek Rozalija, obe iz Beltinc; dalje 
Pa tudi Rešek Janez, posestnik v Št. 
Janžu na Dravskem polju, ta pa le za 
znesek 12.000 Din. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 980/32. 1103 

Razglas. 
, Direkcija Šum v Ljubljani razpisuje 
Ponovno licitacijo za prodajo okoli 1800 
Pira8 v področju šumske uprave v Boh. 
Bistrici v režiji 1. 1931. izdelanega lesa, 
ki se proda loko žaga Soteska v treh 
Partijah po voa 600 plm8. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
•dobe pri direkciji šum v Ljubljani, Blei-
^eisova cesta štev. 1, je vložiti do dne 
6. aprila 1932. do 11. ure dopoldne pri 
direkciji, kjer se bodo vršile licitacije. 

Vsa predmetna pojasnila se dobe pri 
direkciji šum v Ljubljana in prj šumski 
upravi v Boh. Bistrici. 

Direkcija Sum v Lin>4ni»j 
dne 16. marca 10ÌÌ2. 

% 
No. 3709/32. 1078 

Razglas. 
V smislu § 54.. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (>Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrajnega sodišča v Mariboru z 
d n e 30. nov. 1931. Kzp. VIII. 898/31 pre
povedano Pogorevcu Josipu, samskemu 
delavcu, rojenemu 12. februarja 1907 na 

- J r a gerskem, srez Maribor, desni breg, 
Dravska banovina, stanujoČemu v 'Rac-
3eDi 71, zahajati v krčme za dobo 6 me
scev, to je od 1. marca 1932. do 1. sep
tembra 1932. ' ' ' ' , 
. / o § 268. kaz. zak. se kaznuje vsakdo, 
Ki ve za razglašeno prepoved iz § 55. 
K- z., pa vendarle postreže taki osebi z 
« l o m . 
*r°8ko načelstvo v Mariboru, desni bregj 

dne 7. marca 1932. 

Odredba. 
S pravomoćno razsodbo Kzp 766/31/15 

okrožnega sodišča v Novem mestu je iz
rečena prepoved posečanja krčem Ka-
stelicu Antonu, roj. 28. februarja 1901 
na Mirni, pristojnemu na Mirno, oženje-
nemii, trgovskemu sotrudniku in Mirni 
št. 44, za dobo 1 (enega) leta, in to od 
8. januarja 1932 do 8. januarja 1933. 

Srcsko načclstvo v Novem mestu, 
dne 9. marca 1932. 

•J; 
T. No. 24/125. 1020 3—2 

Razglas licitaci e. 
Tehnični razdelek sreskega ìmcelstva 

Maribor, levi breg, razpisuje po nalogu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine V. No. 431/2 z dne 3. marca 
1932. na podlagi zakona o državnem ra
čunovodstvu, njegovih sprememb, od
nosno dopolnitev za prevzem in izvrši
tev adaptacijskih del v hiralnici v Ptuju 
III. javno, pismeno, ponudbeno licita

cijo na dan 31. marca 1932. 
ob 11. uri v prostorih tehničnega raz
delka pri sreskem načelstvu Maribor, 
levi breg, soba štev. 51/11. 

Ofertni . pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi št. 47. • 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami), na uradno 
odmerjene proračunske zneske: ' 

Din 
1. Polaganje terrazo podov 28.750*— 
2. Tesarska dela 54.726-90 
3. Krovska dela ' 7.410— 
4. Slikarska in pleskarska 

dela 75.509-10 
5. Steklarska dela . 16.800— 
Lastnoročno podpisane ponudbe, kol-

kovane s kolkom Din 100— (priloge po 
Din 2—), zapečatene v zavitku z zuna
njo označbo »ponudba'za gradbena de
la v hiralnici v Ptuju« od ponudnika 
N. N., nadalje revera o položeni kavciji, 
potrdilo pristojne davčne uprave o po
ravnanih davkih za.tekoče tromeseeje, 
odobrenje ministrstva za gradbe za ude
leževanje pri javnih licitacijah in potr
dilo pristojne zbornice za trgovino, obrt 
in industrijo o sposobnosti, mora po
nudnik ali od njega pismeno pooblašče
ni zastopnik predložiti med 10. in 11. 
uro predsedniku licitacijske komisije. 
Po pošti pravočasno došle ponudbe se 
upoštevajo s pogojem, ako ponudnik v 
njih navede, da so mu znani vsi pogoji, 
ter jih brez pridržka sprejme. 

Zapoznele, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne uvažujejo. 

ponudniki morajo v ponudbah izrec
no izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 

. splošne in tehnične pogoje. 
Kavcija, ki znaša za naše državljane 

10%, za tuje 20%, v navzgor zaokrože-
, nih zneskih (v celih tisočakih), mora 
' biti položena v gotovini ali vrednostnih 

papirjih, oziroma garantnih pismih^ iz
danih po denarnem zavodu v smislu 
gl. 88. zakona o državnem računovod-

1 stvu in registriranih v smislu' Čleaa 24. 

pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka »B« pogodbe in nabave, najkes-
neje na dan licitacije do 10. ure pri 
Hranilnici Dravske banovine v Mari
boru. 

Kraljevska banska uprava si pridržu
je pravico, oddati razpisana dela ne 
oziraje se na višino razpisane vsòte ali 
vse ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 
Srcsko načclstvo v Mariboru, levi breg, 

dne 10. marca 1932. 

* 
T. No. 415/48. Ô87 3 - 3 

Razglas. 
o drugi uetni licitaciji za dobavo tolče-
nega gramoza na državni cesti št. 50 in 
št. 17 v proračunskem letu 1932./1933. 

V smislu odloka kraljevske banske 
uprave v Ljubljani z dne 16. januar
ja 1932., V. No. 336/1, razpisuje tehnični 
razdelek pri sreskem načelstvu v Mari
boru levi breg na podstavi čl. 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu 

drugo javno ustno licitacijo za dobavo 
jesenskega in pomladanskega tolčenega 
gramoza za redno vzdrževanje državnih 

cest, 
in sicer: 

a) drž. cesta štev. 50 za delnice od 
km 110-000 do 124-000, km 124-000 do 
134-600 in km 137-400 do 154-200; 

b) drži cesta štev. 17 za delnico od 
km 00-000 do 11-000. 

L i c i t a c i j a se bo v r J i . l a d n e 
2. a p r i l a 1932. v pisarni tehničnega 
razdelka pri sreskem načelstvu v Mari
boru levi breg, soba št. 51. s pričetkorn 
ob d e v e t i h d o p o l d n e . 

Količine in vrste gramoza, ki se bodo 
na tej licitaciji oddajale za zgoraj na
vedene delnice, kakor tudi izklicne cene 
in vsi pogoji licitacije so razvidni po
drobno iz razglasa prve ustne licitacije, 
objavljene v prilogi k ^Službenemu li
stu Dravske banovine« v št. 8., 9. in 10. 
iz leta 1932. 

Razen tega so splošni in.posebni po
goji dobave interesentom na vpogled v 
pisarni razdelka soba št. 51 vsak dan v 
dopoldanskih uradnih urah. 

Sresko načelstvo Maribor levi breg, 
tehnični razdelek,« 

• : dne 8. marca 1932. 

* 
No. 2621/1. 1096 

Dražba lova. 
V četrtek, dne 31. marca 1932 ob 10. 

uri dopoldne se bo pri sreskem na-
: čelstvu v Kamniku v uradni sobi št. 4 
na jarmi dražbi oddal v zakup lov občine 
Hruševika za dobo,, nadaljnjih petih let, 
in sicer od dne 1. apriöa 1932., do 31. 
marca 1937. 

D'raäbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri sreskem naóelstvu 
v Kamniku soba št 4. 

Sresko naželstvo v Kamniku, 
dne 12. .marca 1932. 



Stran lô2. 
Stëv"22. 

No. 2634/1. 1097 

Dražba lova. 
V četrtek, dne 31. marea 1932 ob 10. 

uri dopoldne se bo pri sreskem na
celstvu v Kamniku v uradni sobi št. 4 
na javni dražbi oddal v zakup lov občine 
Motnik za dobo nadaljnjih petih let, 
in sicer od dne 1. aprila 1932. do 31. 
marca 1937. 

Dražbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri sreskem nacelstvu 
v Kamniku soba št 4. 

Sresko načelstvo т Kamniku, 
dne 12. marca 1932. 

No. 2619/1. 1 0 98 

Dražba lova. 
V četrtek, dne 31. marea 1932. ob 

10. uri dopoldne se bo pri sreskem 
nacelstvu v Kamniku v uradni sobi št. 4 
na javni dražbi oddal v zakup lov občine 
Nasoviče za dobo nadaljnjih petih let, 
in sicer od 1. aprila 1932. do 31. marca 
1937. 

Dražbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri sreskem nacelstvu 
v Kamniku, soba št. 4. 

Sresko načelstvo v Kamniku, 
dne 12. marca 1932. 

No. 2620/1. 1099 

Dražba lova. 
V četrtek, dne 31. marea 1932 ob 10. 

uri dopoldne ee bo pri sreskem na
celstvu v Kamniku v uradni sobi št. 4 
na javni dražbi oddal v zakup lov ob
ojne Stranje za dobo nadaljnjih petih 
let, in sicer od 1. aprila 1932. do 31. 
marca 1937. 

Dražbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri'sreskem nacelstvu 
v Kamniku, soba št. 4 

Sresko načelstvo v Kamniku, 
dne 12. marca 1932. 

* 
Štev. R U 622/29 - 250. 1085 

Razglas. 
Lov agrarne skupnosti (srenje) Stara 

Fužina — Studor (lovišči »Peršivec« in 
>Ukanca«) se bo oddal na javni dražbi 
dne 30. marca t. 1. ob 13. (trinajsti) uri 
r hotelu >Sr. Janez« ob Bohinjskem je
zeru v zakup za dobo od 1. aprila 1932 
do 31. marca 1937. 

Dražbeni pogoji v zakupu so na vpor 
gled pri podpisanem komisarju za 
agrarne operacije I. v Ljubljani, Gospo
ska ulica št. 15/11. nadstropje, med obi
čajnimi uradnimi urami in pa pri na
čelniku gospodarskega odbora Stara 
Fužina — Studor, g. Jožefu Strosu v 
Stari Fužini št. 84. 

L j u b l j a n a , dne 15. marca 1932. 
Komisar za agrarne operacije I. 

Pokorn 1. r. 
•J; 

Opr. št. 321/1—1932. 1075 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani razpisuje za zobni ambula- I. 

torij v Mariboru eno pogodbeno mesto 
zobozdravnika, odnosno zobotehnika-
dentista, ki ima pravico do zobozdrav-
niških del po zakonu z dne 18. novem
bra 1930. 

Dnevna zaposlitev za vršitev ekstrak-
cij in za plombiranje bi znašala 4 do 
5 ur po dogovoru. Honorar se določi po 
veljavnih predpisih po številu ordina-
eijskih ur. 

Prošnje je vložiti opremljene s pred
pisanimi dokumenti do 

2. aprila 1932. 
do 12. ure po pošti ali osebno v vloži
šču urada. Prošnjam je priložiti: rojstni 
in krstni list, domovnico, prepis doktor
ske diplome, dokaz o ureditvi vojaških 
obveznosti, spričevala o specializaciji 
odnosno o upravičenosti do izvrševanja 
dentistične prakse. V prošnji je navesti 
vse podatke o dosedanjem službovanju. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev 
v Ljubljani, 

dne 14. marca 1932. 

Štev. 415/32. 
* 

Objava. 
1070 

Po § 8. advokatskega zakona se ob
javlja, da je gospod dr. S c h a u b a c h 
Franc z današnjim dnem vpisan v tu
kajšnji imenik advokatov s sedežem v 
Mariboru. 

V Ljubljani, dne 14. marca 1932. 
Za odbor Advokatske komore v Ljub
ljani predsednik: dr. Žirovnik Janko l.r. 

Razne objave 
1100 

Vabilo 
na 25. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Hranilnica in posojilnica 
v Središču ob Dravi, 

registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo, 

dne 28. marca 1932., t j . na velikonočni 
ponedeljek ob 14. (2.) uri v zadružni 

pisarni 
s tem-lè 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Čitanje zapisnika lanskega občnega 

zbora. 
2. Poročilo načelništva. 
3. Poročilo nadzorništva. 
4. Odobritev računskega zaključka za 

leto 1931. 
5. Volitev dveh članov načelništva. 
6. Slučajnosti. 

Ce ob določeni uri občni zbor ne bi 
•bil sklepčen, se bo vršil eno uro kesneje 
drug občni zbor, ki bo sklepal ob vsa
kem številu zadružnikov. 

V Središču ob Dr., dne 15. marca 1932. 
Načelriištvo. 

Vabilo 
1073 

na 
IX. red ni občni zbor, 

ki ga bo imelo društvo 

Dečji in materinski dom 
kraljice Marije v Ljubljani 
v sredo, dne 6. aprila 1932. ob 6. uri 
zvečer, v društvenem domu v Ljubljani, 

Lipičcva ulica št. 16.-
D n e v n i r e d : 

Poročilo društvenih funkcionarjev.. 
Slučajnosti. 
L j u b l j a n a , dne 15. marca 1932. 

Franja dr. Tavčar-jeva, 
predsednica. 

* 
, / 1 1 0 4 

Vabilo 
na XXIII. redni občni zbor 

Produktivne zadruge 
ljubljanskih mizarjev, 

r. z. z o. z. 
kateri se vrši 

v nedeljo, 3. aprila 1932. oh 9. uri dop. 
v zadružni delavnici na Glincah-Vičn. 

D n e v n i r e d : 
1'. Čitanje zapisnika zadnjega občnega 

zbora. 
2. Predložitev bilance za leto 1931. 
3. Poročilo nadzorstva. 
4. Volitve v odbor v smislu zadr. pravil. 
5. Predlogi in nasveti. 

Načelstvo. 
* 

1102 
Razpust društva. 

Sadjarska in vrtnarska podružnica v 
Rakitni, občina Preserje, ustanovljena 
1.2. aprila 1927., se je na občnem zboru 
dne 24. januarja 1932. prostovoljno raz
šla. 

Za odbor.: 
Predsednik: Tajnik: 
Taučar s. r. Suhadolnik s. u 

1079 '; 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico 4-razredne 

osnovne šole v Mežici, izdano dne 14. 
februarja 1924., št. 90, na ime Logar i 
Jožef. Proglašam jo za neveljavno. '•• 

Logar Jožef s. r. 
* 

110Ï \ 
Objava. 

Dve letni izpričevali, izstavljeni od h 
škofijske gimnazije v Št. Vidu pri Ljub- -i 
Jjani, iz šolskih let 1924./25. in 1920./274 i 
za I. in III. gimnazijski razred na ime '; 
Stanislav Valentinčič, rodom iz Grosup- j 
lja, sta se izgubili in ju je smatrati za | 
neveljavni. i 

Stanislav Valentinčič s. r„ 3 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik": Pohar Robert т LJubljani 
SCiska, in zalagaj liskajcna Merjo« jr. LJubljani; njen predstavniki fi. Michâlek v LJubljani 



Štev 23. 

SLUŽBEN LIST KRALJEVSKE BAIS k E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 23. kosu letnika III. z dne. 23. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 1730/1. 1139 

Razglas, v 
., Tovarni klobukov »Šešir« d. d. v Škof-
И Loki sem odobril izpremembo § 7. 
družbenih pravil po sklepu X. rednega 
občnega zbora delničarjev z dne 10. sep
tembra 1931. 

lapr&memba pravil se nanaša na re
dukcijo delniške glavnice od 2,500.000 
Din na 500.000 Din z zložitvijo 5 delnic v 
*. delnico, tako da je delniška glavnica 
razdeljena na 5000 polno vplačanih del-
Mc po Din 100'-. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

•v Ljubljani, dne 12. marca 1932. 
Za b a n a 

namestnik pomočnika bana, 
načelnik upravnega oaue-ika: 

dr. Stare s. r. 

^ No. 3607/10. 
* 

1119 

Razpis. 
, Na osnovi določb čl. 91. in 94. >zakona 
0 državnem računovodstvu« se razpi
suje za zdravilišče na Golniku nora pis
a n a , ofertalna licitacija za dobavo mesa 
}в mesnih izdelkov, moke in mlevskih 
Izdelkov, špecerijskega in kolonijalnoga 
, ,aga ter hišnih potrebščin v proražun-

&k<>m letu 1932./1933., t. j . za dobo od 
l- aprila 1932. do 31. marca 1933. 

'•Licitacija se-bo vršila v 
*orek, 29. marca 1932., ob 11. uri dop., 
P r i upravi zdravilišča na Golniku. 
. Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
*n izkazi potrebščin tega zavoda so in-

eresentom na vpogled v pisarni uprave 
^ravilišča. 
..Ponudbe, opremljene s kolkom 100-— 

f a r j e v v zapečatenem ovitku z ozna-
5°: »Ponudba za dobavo (navesti pred-
r™|) ponudnika N. N.« morajo dospeti 
.ajkesneje do pričetka licitacije v roke 
vj^bene komisije. Ponudnik se mora 
*°.v ponudbi obvezati, da v polni meri 
P o f ^ * n a draâbene in dobavne pogoje. 
Dtìiw^ тота najkesneje eno uro pred 
j^racetkom licitacije predpisano kavcijo 
wi blagajni zavoda, ki mu nudi dobavo, 
trd'j C ^ komisiji mora predložiti po-
kftV? ° za^eiD^ kavciji, plačanih dav-

9• шх dražiteljski sposobnosti. 
* Pravi zavoda kakor tudi dobavitelju 

Peiidržaina pravica, odpovedati dobav-
gKjPpgodibo vsako četrtletje proračuil-
j T * * leta 1932/1933 najmanj deset dni 
ЈЈЦГ* Potekom četrtletja. Ako se pogod
i j o uè poslfužita te pravice, odnosno 
( j % izprememjenih tržnih cen spo-
ton!«???10 revidirata dobavno ceno,-velja 
P^odjba tudi vnaprej, .... 
ceiiu^dba se mora glasiti na . stalno 

Kraljevska banska uprava iui vezana 
na najnižjo ponudbo in ima pravico po
razdeliti dobavitelje. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 15. marca 1932. 
Za bana 

namestnik pomočnika bana, 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

V. No. 155/11. 
* 

1137—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
ijo železobelonsikega mosta Čez Bistrico 
na železniški dovozni cesti v Tržiču 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 12. aprila 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub-
ljani.^Pcjasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tehnič
nem oddelku, Ljubljana. 

Ponudbe/naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša dinarjev 
235.33Г62. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 18. marca 1932. 
•{• 

V. No. 138/35 1022—3—3 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za grad
bena dela v odseku med km 52.339 iu 
km 54.868 banovinske cestno proge 
Ljubljana—Litija—Radeče 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 25. marca 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami pri 
tehničnem oddelku v Ljubljani, II. 
nadstropje, soba št. 3. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša 
Din 976.889-99. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
Jne 10. marca 1932. 

s& 
V. No.. 1364/2. 1023—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

: banovine^.y Ljubljaiüj-azpjsuje za gre-

vzem in izvršitev gradnje ženskega od
delka v državni bolnici za duševne bo
lezni na Studencu 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 26. marca 1932 ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnib stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
štev. 26. ,; 

Ponudbe za posamezne skupine del 
naj se. glase v obliki popustov v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša: za I. sku
pino Din 1,865.004-24; za II. skupino 
Din 126.389-06 in za III. skupino Din 
500.609-50. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani. 

dne 9. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Prede. 1101—5/29—4 ц б 7 

Razglas. 
Vaš je deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo odvetnika dr. Kimovca Ivana 
za sodnega tolmača za nemški in itali
janski jezdk pri okrajkem sodišču v 
Kranju. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča 
v Ljubljani, dne 14. marca 1932. 

Cg la 295/32-1 Ш 4 

Oklic. 
Tožeča stranka prot. tvrdka Baum .n 

Josip, veležganjarna, Št. Ilj v Slov. gor., 
je vložila proti toženi stranki Verglezu 
Karlu star. in ml. ter ležeči zapuščini 
pokojne Verglez Julijane, posestnice, 
vsem v Racah, radi Din 19.877-25 s prip 
k opr. št. Cg la 295/32—1 tožbo. 

' . arok za ustno razpravo se je do
ločil na 30. marca 1932 ob pol -9. uri dop 
pred tem sodiščem v izbi št. 80, ra'Ä-
pravna dvorana. 

Za sLrbnika zapuščine po Verglez Ju
lijami se postavlja g. Verglez Karl, star., 
posestnik v Račju, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama eli ne imenuje .pooblaščen
ca 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. la. 

dne 15. marca 1932. ' 

Cg la 178/32—1. 
* 

Oklic. 
1131 

Tožeča stranka dr. Vovk Viktor, od
vetnik v. Ljubljani, je vložila proti to^ 
ženi stranki Moddc Aidji, neznanega bi
vališča, radi 14.834-37 Din s ©rip. k opr. 
SL Cg 1д &Ш tožfro. 
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Prvi narok za ustno razpravo se je 
določil na 7. aprila 1932 ob poide vetih 
pred tem sodiščem v sobi št. 184, raz-
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja dr. Ražem Joahim, 
odvetnik v Ljubljani, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dne 2. marca 1932, 

* 

A 204/30—53. 1120-3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Špilek Ana, soposestnica v Prilipah 
št. 10, občina Čatež, je dne 27. oktobra 
umrla. 

Dedič Špilek Anton, njen sin, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da se tekom e n e g a l e t a od danes 
naprej zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega raka se bo obravnavala za
puščina z ostalimi dediči in z gospodom 
M. Bellejem v Kostanjevici, ki se je po
stavil za skrbnika za odsotnega. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. L, 

dne 1. marca 1932. 

* 
T IV 16/32—2 1024—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Gradišnika Ivana, posest

nika v Smarjeti pri Celju, kot zastop
nika matere Gradišnik Marije,, posest-
nic6' v gt. Janžu pri Velenju, зе uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekom 6 mesecev svoje 
pravice, sicer bi se po poteku tega ro
ka proglasilo, da so vrednostni papirji 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica št. 3218/6763 Ljudske 
posojilnice v Celju z imovino po Din 
7.461-90, glaseča se na ime Gradišnik 
Marija. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IV 
•' dne 7. marca 1932. 

* 

Ne 239/32—3 1026—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Zore Marije, vžitkarice v 

Marnem št. 3, se uvede postopanje za 
amortizacijo sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec« baje izgubil, 
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
tekom 6 mesecev, počenši 21. februar
ja 1932 svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči, 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica Posojilnice na Dolu 
pri Hrastniku št. 3329 z vlogo Din 3.500. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. L, 
dne 21. februarja 1932. 

E 3275/31-10. 1084 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Ljud
ske posojilnice, r. z. z n. z. v Celju, bo 
dne 6. aprila 1932. ob 10. uri pri tem 
sodišču, v sobi št. 4, na podstavi s tem 
odobrenih pogojev dražba sledečih ne
premičnin: zemljiška knjiga Sv. Martin, 
vi. št. 43: a) poslopja, b) zemljišča, in 
Sv. Martin, vi. št. 9: c) zemljišča, č) pri-
tikline. 

Cenilna vrednost: ad a) 34.000 Din, 
ad 'b) Din 102.810-10, ad c) Din 44.498-50, 
ad č) Din 16.146—; skupaj 197.454 di
narjev 60 par. 

Najmanjši ponudek: Din 131.640-—. 
Vadij znaša Din 19.750—. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Sv. 

Martin, vi. št. 43 in 9 spadajo sledeče 
pritikline: en par konj, dva poljska vo
za, dva pluga, dve brani, ena stiskalni
ca, več sodov, en peremač, ena gozdna 
kad, en stroj za mletje sadja, ena sla-
moreznica, ena mlatilnica in razno go
spodarsko orodje v cenilni vrednosti 
Din 16.146—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodaja. 

To sodišče kot zemljiškoknjižno sodi
šče naj zaznamuje določitev dražbenega 
naroka. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 24. februarja 1Ó32. 

* 
E 550/31—7. 1080 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. aprila 1932 dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 3 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Kočice, vi. št. 7 in 8. 

Cenilna vrednost: 2.946 Din. 
Vrednost pritikline: 920 Din. 
Najmanjši ponudek: 1.964 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beneni naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 28. februarja 1932. 

# 
E 434/31—9. 1126 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 3 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Dobrina, vi. št. 143 in 144. 

Cenilna vrednost: 17.416 Din 25 p. 
Vrednost pritikline: 2920'— Din. 
Najmanjši ponudek: 11.700 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
кј je ravnal х ДоВД seri, 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 28. februarja 1932. 

E 488/31—10 1064 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. aprila 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 7 dražba nepremičnin: zemljiška1 

knjiga: Bočna, vi. št. 291. 
Cenilna vrednost: Din 22.590— 
Najmanjši ponudek: Din 11.393-32. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- : 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjemgradu, 
dne 23. februarja 1932. 

E 794/31-

Dražbeni oklic. 
1065 

Dne 11. aprila 1932. dopoldne ob 9. 
uri bo' pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga: Pristava, vi. št. 40, ena petinka. 

Cenilna vrednost: Din 5.022-60, in vl-
št. 204 s cenilno vrednostjo Din 1.100-—« 

Najmanjši ponudek: Din 3767-70. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draŽ-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Ljutomer, 
dne 10. marca 1932. 

* 
E 63/31—25 1115 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. a p r i l a 1932 dopoldne o\> 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi štev. 2 dražba nepremičnini 
zemljiška .knjiga k. o. Mokronog vi. Št., 
62, k. o. Lakenc vi. št. 416, k. o. Ostrož-
nik vi. š t 33 in 122, k. o. Bietrica vi. St« 
230 in 421. 

Cenilna vrednost : Din 439.190'—. 
Vrednost pritikline: Din 3680-—. 
Najmanjši ponudek: Din 292.930-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž* 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljal 
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbefl» 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg* 
sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 26. februarja 1932. 
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E 19/31-18 1116 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

° s m i uri bo pri podpisanem sodišču 
У sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemlji
c a knjiga k. o. Mokronog, vi. št. 594. 

Cenilna vrednost: Din 85.200'—. 
Najmanjši ponudek: Din 56.800"—. 

, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
I e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
°enein naroku pred začetkom dražbe, 
s 'cer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
"i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodisfa. 

Окглјио sodišče v Mokronogu, 
dne 26. februarja 1932. 

* 
E 238/31—10. 10S3 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. aprila 1932. dopoldne ob 9. 

j?ri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
°tev. 18 dražba nepremičnin: zemljiška 
4iiga št. Janž pri Zusmu, vi. št. 294. 

Cenilna vrednost: 2149 Din 60 p. 
Vrednost pritikline: 39 Din. 
Najmanjši ponudek: 1.459 Din 07 p. 

.. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 
^e Priglasiti sodišču najpozneje prHraž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
S l c er bi se ne mogle več uveljavljati 
?'ede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
• ' ie ravnal v dobri veri. 

У ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 4. marca 1932. 

E 24/32 1066 

Dražbeni oklic. 
one 15. aprila 1932. dopoldne ob 10. 

№ bo pri podpisanem sodišču v sobi 
?'• 5 dražba nepremičnin: zemljiška 
K l l i ?a: k. o. Ojstrškavas, vi. št. 50. 

Cenilna vrednost: Din 37.592-—. 
prednost pritikline: Din 30—. 
Najmanjši ponudek: Din 25.410-—. 

, Pravice, ki bi ne pripuščal dražbe. 
r Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe, 
^.cer bi se ne mogle več uveljavljati 
slede nepremičnine v škqdo zdražitelja, 
' j e ravnal v dobri veri. 
Mede podrobnosti se opozarja na 

j*ražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
Q eski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 11. marca 1932. 

E 15/32 1067 

Dražbeni oklic. 
ur? K6 1 5 ' a P r i l a 1 9 3 2 - d ° P o l d n e o b 9-
Št к° P " podpisanem sodišču v sobi 
K ' . . & dražba nepremičnin: zemljiška 
» a k. o. Ojstrškavas, vi. št. 57, 313, 

riA °- Dobrovlje, vi. št. 82. 
temina vrednost: Din 85.235-10. 

Vrednost pritikline: Din 1.528'—. 
Najmanjši ponudek: Din 56.830. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tecra sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko. 
dne 1.1. marca 1932. 

H* 
F. 576/31-5 - 1038 

Eražbeni oklic. 
Dne 18. aprila 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. G dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Brezje, vi. št. 18 in 93, in Kot, 
vi. št, 304. 
• Cenilna vrednost: Din 101.106-50. 

Vrednost pritikline: Din 17.400-—, ki 
je že vsebovana v navedeni cenilui 

vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Din 67.444-33. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benein naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlja, odd. II., 
dne 6. marca 1932. 

* 
E 38/32. 1093 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a 19 3 2. dopoldne 

cb d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi štev. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Šmatevž, vi. št. 64, 
k. o. Sped. Gorče, vi. št. 262. k. o. Pcd-
vrh, v.l. št. 250. 

. Cenilna vrednost: Din 141.927-60. 
Vrednost pritikline: Din 6704-—. 
Najmanjši ponudek: Din 94»021-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
• benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 14. marca 1932. 

* 
E V a 4636/31—9. 1135 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a 1 9 3 2 . ob d e v e 

t i h bo pri podpisanem sodJšču v sobi 
št. 16 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Udmat vi. št. 415. 

Cenilna vrednost: 86.300*— Din. 
Najmanjši ponudek: 46.150-— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benema naroku pred začetkom dražbe. 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, 
dne 28. februarja 1932. 

<£ 
E 89/32—4 1109 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a li;32. dopoldne^ ob 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška kiriga Črneče, vi. št. 10 in 20. 

Cenilna vrednost: Din 151.30275. 
Vrednost pritikline: Din 19.780. 
N?jman;ši ponudek: Din 1C8.0S6--
Varščma: Din 16.208-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

okrajno sodišče Preyaljp, 
dne 11. marca 1932. 

;jj 

E 987/31—11 1110 

Dražbeni oklic. 
Dne. 19. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

d e s e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ja ver je," vi. š t 'zračna 
keča na pare. štev. 952/1. 

Cenilna vrednost: Din 140.000'—. 
Vrednost pritikline: Din. 7.121'—. 
Najmaniši ponudek: Din У8.080-— 
Vadij: Din 14.712'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Prevalje, 
dne 11. marca 1932. 

* 
1111 E 880/31—6 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

d e s e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi štev. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška kuj.'"? M odraze, vi. št. 2 in 11. 

Cenilna vrednost: Din 44.005-25. 
Vrednost pritikline: Din 2800-—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.337'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče S1OY. Bistrica, 
dne 14. marca 1932. 
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E 480/31—5. — 82/32. 1094 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. _ a p r i 1 a 19 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Katarina, vi. št. 64, 
4/i5 vložka 125 in "/tis vložka 232. 

Cenilna vrednost: Din 122.050-—. 
Vrednost pritikline: Din 8036-—. 
Najmanjši ponudek: Din 85.390-67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 16. februarja 1932. 

* 
E 415/31—10 1108 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

ju e v e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Cirnifc, vi.' št. 47. 

Cenilna vrednost: Din 28.560. 
Najmanjši ponudek: Din 19.040. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 16. marca 1932. 

E 12/32—6. 
* 

1121 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin:- hiša 
z dvoriščem; hiša s trgovskim lokalom 
in mesnico, 2 pašnika, 3 vrtne parcele, 
2 vinograda, 4 gozdovi in 2 njivi zem
ljiška knjiga k. o. Raka, vi. št. 135. 

Cenilna vrednost: Din 102.626-80. 
Najmanjši ponudek: Din 68.450-—. 
Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Krško, odd. IL, 
15. marca 1932. 

E 801/31—11. 1069 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. aprila 1932. predpoldne ob 

8-30 uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 31 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Ribno, vi. št. 57 fn 58 (krneč- I 
ko posestvo z dvema hišama štev, 6 in 1 

7 v Ribnem, z gospodarskimi poslopji 
ter 57 zemljiškimi parcelami in dvema 
srenjskima pravicama). 

Cenilna vrednost: Din 303.501-—. 
Vrednost pritikline: Din 12.785-—. 
Najmanjši ponudek: Din 210.233-—. 
Dražba se vrši v 43 skupinah. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
• dne 29. februarja 1932. 

* 
E 24/32—6 1112 

Dražbeni oklic 
Dne 27. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Sladka gora, vi. št. 246, 
zemlj. knjiga okolica Lemberg vi. štev. 
82, zemlj. knjiga okolica Lemberg polo
vica vi. št. Ш. 

Cenilna vrednost: Din 10.656-40. 
Vrednost pritikline: Din 1344—. 
Najmanjši ponudek: Din 8000-30-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več 'uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 7. marca 1932. 

* 
E 869/31 1.113 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. a p r i l a 1032. dopoldne ob 

p o l d e s e t i uri.bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
graščine,'parne žage, zemljišča, gospo
darskih poslopij, strojev; zemljiška knji
ga k. o. Smatevž, vi. št. 183, 98, 201, 167. 

Cenilna vrednost: Din 1,418.008'40. 
Vrednost pritikline: Din 72.086, stro

jev Din 304.252. 
Najmanjši ponudek: Din 840000;—. 
Pravice, katere bi ne pripuščale 

dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje 
pri dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se- ne mogle več uve
ljaviti etlede nepremičnine v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni, oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 15. marca 1932. 

* 
E 31/32—7. 1122 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v, sobi št. 6 dražba icepremičnin: zem

ljiška knjiga Gor. Jezero, vi. št. 103. 
. Cenilna vrednost: 26.000-— Din. 

Najmanjši ponudek: 15.000'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 14. marca 1932. 

* 
E 46/32—6. 1095 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. m a j a 1 9 3 2 . dopoldne, ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 3 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Hrib, vi. št. 127 in 133. 

Cenilna vrednost: Din 22.612--r-. . 
Najmanjši ponudek: Din 15.074'67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne moale več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' . 

Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL 
dne 8.-marca 1932. 

* 

E 155/32—5. 1127 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi' št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mekinje, vi. št. 39. 

Cenilna vrednost: Din 15.000'—. 
Najmanjši ponudek: Din 7-500-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne. mogle več uveljavljati 
glede, nepremični ne v škodo zdražitelja* 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, k. je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 16. marca 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 

340. Sedež: Maribor. 
Dari vpisa: 3. marca 1982. ; 
Besedilo: Vaupotič Boštjan. 
Obratni predmet: Trgovina z uraiini« 
Imetnik Vaupotič Boštjan, trgovec ^ "j 

Mariboru, Marijina ulica 10. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče т •• :: 

Mariboru, --.•} 
dne 3. marca 1932. . :4 

Firm. 148/32 - Rg. A III 206/1. • • jj 



^*> 
Štev. 23. Stran 157. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h ; 

341. Sodež: Graben, pošta Ortenck. 
Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: A. Oblak & Co., lesna trgo

vina, družba z o. z. 
.Temeljem notarskega akta od 18. ja

nuarja 1932 se 4z današnjim dnem vpiše 
v trgovski register izstop poslovodje 
Šparovica Leopolda. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 12. marca 1932. 
Firm. 22/32 - Reg. C I 86/2. 

342. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: Tovarna klobukov Šešir rt. 

d. v okolji,Loki. 9 

Izbrišejo se upravni svetniki Dorinola 
Jakob, Dermota Leopold in inž. Turn-
šek Viktor. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

• odd. III., dne 11. marca 1932. 
Firm. 229. — Rg. B II 1/12. 

•.'- ' # ' , 

343. Sedež: Radeče. 
Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: Peta, družba z omejeno za

vezo. 
Kot nov poslovodja se vpiše Cerne 

Franjo, trgovec in posestnik v Radečah. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 12. marca 1932. 
Firm. 24/32 — Reg C I 102/2. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

344. Sedež: Kočevje. 
.'Dan'vpisa: 5. marca 1932. 
Besedilo: Ljudska kuhinja v Kočevju, 

r- г. i o. z. 
Obrat in predmet: Zadruga ima na

men pospeševati gospodarske koristi 
delavskega, meščanskega in kmetskega 

, stanu, v prvi vrsti s tem, da članom 
oskrbuje po ugodnih pogojih hrano ter 
"zdržuje v ta. namen posebne kuhinje, 
fnlečne pivnice in mlekarne, dalje, da 
jim posreduje nakup in prodajo polje
delskih in živinorejskih predmetov ter 
končno oskrbi zanje cenena stanovanja 
i'1 prenočišča, v kolikor bi to( dopuščala 
nJena sredstva. 
. zadružna pogodba z dne 23. februar
ja 1932. 

Opravilni delež znaša 10 Din in se 
'nora- plačati pri vstopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa t enkratnim zne-
8«om istega. 

Oznanila se izvršujejo z objavo v po
novnih prostorih zadruge. 
»Načelstvo sestoji iz 7 zadružnikov. — 
^Jani načelstva so: Studen Franc, ka
plan v Kočevju; Lavrenčič Marija, so-
P r°ga sodnega starešine v Kočevju; Ši-
T

r e r Elza, soproga geometra v Kočevju; 
|agodič Jožefa, delavka v Kočevju 167; 
v

kjjlj Karol, župnik in duhovni svetnik 
kar nJi v a s *> dr. Lavrič Janko, advo-

a* v. Kočevju; Kužnik Franc, delavec 
s S a lk i vasi št.'88,. 

Pravico zastopati zadrugo ima načel-
stvo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno po dva člana načelstva. 
Okrožno sodišče Novo mesto, odd. IL, 

dne 5. marca 1932. 
Firm.. 18/32 — Zadr. IV. 52/1. • 

* 
345. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 25. januarja 1932. 
Besedilo: »Prva pomoč«, registrovana 

podporna zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Namen zadruge je 

nuditi in na temelju vzajemnega prispe
vanja zasigurati svojim članom podpore 
(denarna sredstva) za primer smrti nji-

* novih sorodnikov ali oseb, ki so •/. njimi 
v skupnem gospodarstvu, ozi: .na nji
hovi oskrbi, za kritje njih bolezenskih 
in pogrebnih stroškov. 

Zadružna pogodba, (statut) z dne 21. 
januarja 1932. Vsak zadružnik jamči s' 
svojimi opravilnimi deleži in pa z njih 
dvakratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z razglasi na 
zadružni deski v zadružnem uradu. 

Načelstvo sestoji iz predsednika, pod
predsednika in treh odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Kovač Josip, uradnik, Ljubljana, Rud

nik 58, predsednik; 
Hlebec Anton, postajenačelnik v š t 

Vidu nad Ljubljano, podpredsednik; 
Zalar Stane, tipograf, Ljubljana, Stari 

trg št. 3; 
Kovač Franc, trg. zastopnik, Ljublja

na, Stari trg 3/И. 
Pravico zastopati zadrugo ima: Na

čelstvo zastopa zadrugo in podpisuje 
zanjo na ta način, da se pod zadružno 
tvrdko podpišeta kolektivno predsednik 
ali podpredsednik in še en član načel
stva ali mesto tega od načelstva v so-
podpisovanje pooblaščeni vodilni urad
nik zadruge. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 23. januarja 1932. 
Firm. 84/32. — Zadr. X 213/1. 

* 
346. Sedež: Prevaljc. 

Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Nabavna zadruga trgovcev 

Mežiške doline, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Prevaljah. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je 
pospeševati gospodarstvo svojih članov 
potem skupnega nakupovanja blaga z 
uporabo vseh zakonito dopustnih sred
stev za dosego svojega namena. 

a) Da se nudi konsumentom za vse 
potrebščine najugodnejša cena. 

b) Nalagati v svojem hranilnem oddel
ku prihranke svojih članov. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 27. 
februarja 1932. 

Opravlni delež znaša 300 Din in se 
mora plačati, najkesneje en mesec po 
vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim,pet
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po razglasu v 
listih, ki jih določa skupna seja in z na
bi tjem v društvenih prostorih. 

Načelstvo sestoji iz 4 zadružnikov. 

Člani načelstva so: 
Klun Janko, trgovec v-Prevaljah (na

čelnik); Kohlenbrand Peter, trgovec v 
Črni (tajnik), Punzengruber Niko, trgo
vec v Črni (blagajnik); Peče Alojzij, tr
govec v Črni (gospodar)* 

Pravico zastopati zadrugo ima na
čelstvo. . . 

Podpis firme: Besedilo firme podpisu
jeta skupno načelnik in tajnik. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče i 
Mariboru, 

dne 3. marca 1932 
Firm 149/32 — Zadr. V. 27/1. 

347. Sedež: Št. Lovrenc ria Dolenjskem. 
Dan vpisa: 5. marca 1932. 
Besedilo: Strojna zadruga v Št. Lov

rencu na Dolenjskem, r. z. z o. z. 
Obrat in predmet: Zadruga ima na

men, nabavljati kmetijske stroje in jih 
posojati članom. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 
25. februarja 1932. 

Opravilni delež znaša 100 Din in se 
mora plačati ali takoj od podpisu izja
ve ali pa v od načelstva določenih ob
rokih. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z enkratnim zne
skom istega. 

Oznanila se. izvršujejo po enkratnem 
objavljenju v glasilu Zadružne zveze 
»Narodnem gospodarju«, ki izhaja v 
Ljubljani. . , ,..-•-

Načelstvo sestoji iz 4 zadružnikov. — 
Člani načelstva so: Pugelj Anton, šolski 
upravitelj v Št. Lovrencu št. 6; Zupan
čič Anton, posestnik v Martinji vasi št. 
26; Barle Jožef, posestnik v Martinji 
vasi št. 16.; Lah Franc, posestnik v 
Martinji vasi št. 6. 

Pravico zastopati zadrugo ima načel
stvo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta'skupno po dva člana načelstva. 

Okrožno sodišče Novo mesto, odd. IL, 
dne 5. marca 1932. 

Firm. 19/32 — Zadr. IV.—1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
348. Sedež: Dobrniče. 

. Dan vpisa: 12. marca 1932. 
. Besedilo: Mlekarska zadruga v Dobr-

ničah, r. z. z o. z. 
Izbrisail se je. nače 1st ven i član Zuko-

vec Janez, vpisa] pa novi član načelstva 
Omahen Ignacij, župnik v Dobrničah. 
Okrožno sodišče v Novom mestu, odd. IL, 

dne 12. marca 1932. 
Firm. 32/32 — Zadr. III 57/4 

349. Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 9. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Braslovčah, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbrisala sta se člana načelstva Franc 
Vrankovič in Vinko Brišnik in vpisal 
novoizvoljeni član načelstva: Franc 
Piave, posestnik v Parižljah ter vpisale 
so se izpremembe pravil v §§ 18. in 37. 



Siran 158. ëtev 23. 

Glasom novega § 18. pravil sestoji 
načelstvo iz načelnika, njegovega na
mestnika in 5 članov. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 9. marca 1932. 
Firm. 90/32,— Zadr. I 310/46. 

' * 
350. Sedež: Hajdina. 

Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Hajdini, registrovana zadruga' г neome
jeno zavezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva: 
Vogrinec Valentin, Ogrizek Janez, Skaza 
Mihael, vpišejo pa se novoizvoljeni člani 
načelstva: Skoliber Franc, posestnik in 
trgovec v Hajdini, Drevenšek Andrej, po-
sestuik v Hajdini, in Zupanič Franc, po
sestnik v Slovenji vasi. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče r 
Mariboru, 

dne- 3. marca 1932. 
Firm. 140/32 — Zadr. II 3/34. 

* 
351. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 10. marca 1932. 
Besedilo: Kreditna zadruga uslužben

cev drž. železnice v Mariboru, registro
vana zadruga z omejeno zavezo. 

Zadružna pravila so se spremenila v 
členu 35. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 10. marca 1932. 
Firm. 169/32 — Zadr. IV. 69/5. 

* 
352. Sedež: Murska Sobota. 

Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v MUI-SM 

Soboti, registrovana zadruga 2 neomeje
no zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 27. de
cembra 1931 se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Vogrinec Franc, stolar 
In posestnik v Murski Soboti, in 

Sebjanič Franc, krojač in posestnik v 
Murski Soboti. 

Likvidacijska firma: Agrarna zajedni
ca v Murski Soboti registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja pod pieu i?-
ta likvidacijsko firmo kolektivno. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 3. marca 1932. 
Firm 144/32 — Zadr. IV. 46/7. 

Konkurzni razglasi 
S 8/32-
353. 

1133 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Grud-

nika Rudolfa, izdelovatelja mesarskih 
potrebščin v Dravljah. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Turna Henrik, 
odvetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi
šču, eoba št. 140 dne 26. marca 1932. ob 
devetih. 

Oglasitveni rok do 23. aprila 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem so

dišču dne 30. aprila 1932. ob desetih. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

due 17. marca 1932. 

S 29/31— бЗ. 1134 
354. 

Poravnalni narok 
k konkurznemu postopanju Hrastnika 
Angeloslava, trgovca v Ljubljani, Kar-
lovška cesta št. 8, se določa 

na 16. aprila 1932. ob 10. uri 
pri podpisanem sodišču, soba št. 140. 

Prezadolženec ponuja svojim upni
kom 40% kvoto njihovih terjatev z eno
letnim plačilnim rokom, in sicer 10% v 
treh mesecih, daljnjih 10% v šestih me
secih, nadaljnjih 10% v devetih in zad
njih 10% v dvanajstih mesecih po pra-
vomočnosti poravnave. 

Žena Hrastnik Pavla pristopa kol po-
rokinja in plačnica. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 15. marca 1932. 
* 

Sa 23/32—3 1141 
355. 

Poravnalni oklis. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Traivtman Hinka, tr
govca v Murski Soboti. 

Poravnalni sodnik: dr. Šumenjak 
Slavko, S'tarelîna okrajnega sodišča v 
Murski Soboti. 

Poravnalni upravitelj: Dr. Vesnik 
Slavko, odvetnik v Murski Soboti. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 19 dne 25. 
aprila 1932 ob 10. uri. 

Rok za oglastfev do 20. aprila 1932 pri 
okrajnem sodišču v Murski Soboti. 
Okrožno sodišče v Mariboru. o«ld. III., 

dne 17. marca 1932. 
* 

Sa 12/32—2. 1132 
356. 

Poravnani o^îc. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Gabrijela Breznika, trgovca v 
Ljubljani, Florjanska ulica št. 1. 

Poravnalni sc-dnik Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Brejc Janko, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba štev. 140 dne 
30. aprila 1932. ob enajstih. 

Rok za oglasitev do 23. aprila 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 17. marca 1032. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No 2821. 1128 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Vel. Laščah" 'je z 

obsodbo z dne 26. februarja 1932, 
gps. 10/32, pxepjQvedalp zahajati y krčme 

Debevcu Francu, roj. 10. novembra 1909 
v Brlogu št. 5, obč. Lužarje. 

Ta prepoved se začne dne 24. marca 
1932. in konča 24. septembra 1933. 

Sresko načelstvo v Kočevju, 
dne 15. nwrea 1932. 

No 3^37/1—32 
Razglas. 

111.7 

Okrajno sodišče v Ptuju je s pravo-
močno razsodbo z dne 22. I. 1932, ksp. V. 
12/32 prepovedalo zahajati v krčme za 
dobo enega leta Alojziju Maleku, pos. 
sinu v Jiršovcih. (Prepoved traja od 16. 
marca 1932. do 16. marca 1933.) 
, Sresko načelstvo v Ptuju, 

dne 12. rr.arcu 1C32. 
& 

No. 1274/1? ' . 1129 

Razglas. 
Lov krajevne občine Stari trg bo v pe

tek dne 1. aprila 1932 ponovno oddajan 
v zakup za triletno dobo, t. j . od 1. aprila 
1932. do 31. marca 1935. Javna dražba 
se vrši pri sres.keni načelniku v Črnom
lju v sobi št. 3. Začetek ob 9. uri dopol
dne. Istctain so med uradnimi urami na 
vpogled dražbeni in zakupni pogoji. 

Sresko načelstvo v Črnomlju, 
dne 18 m «rea 1932. 

T. No. 506/59. 
* 

Razglas. 
1136 

Sresko načelstvo v Mariboru, levi 
breg — tehnični razdelek, razpisuje v 
skrajšanem rr.ku 10 dni 
drugo javno pismeno licitacijo za dobavo 

730 m:i Iomljenega kamna 
za regulacijska de'a na reki Dravi v ob
čini Stojnci, ki se bo vršila dne S, aprila 
1932. ob 11. uri v pisarni '«reškega cest
nega odbora v Ptuju. 

Vsi pogoji za dobavo in licitacijo so 
razvidni iz razglasa .prve licitacije, ki 
jo bil clvavljen v prilogi »Službenega 
lis'a kraljevske banske uprave Dravske 
banovine« v številkah 16, 17 in 18 t. 1. 
Vsi dobavni roki, odrejeni v razglasu 
prve licitacije, se podaljšajo za 20 dni. 

Pri drugi licitaciji se bodo upoštevale 
samo nižje ponud.be od Din 104'— za 
1 m', kolikor je znašala najnižja ponud
ba na prvi licitaciji, 

Maribor, dne 18. marca 1932. 
Sresko načelstvo, tehnični razdelek, 

Maribor, levi breg. 
•g; 

T. No. 24/125. 1020 3—3 

Razglas licitacije. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

Maribor, levi breg, razpisuje po nalogu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine V. Np. 431/2 z dne 3. marca 
1932. na podlagi zakona o državnem ra
čunovodstvu, njegovih sprememb, od
nosno dopolnitev za prevzem in izvrši
tev adaptacijskih del v hiralnici v Ptuju 
Ш . javno, pismeno, ponudbeno Hcita* 

eijo na dan 31. marca 1932. 
ob 11. uri v prostorih tehničnega raz
delka pri sreskem načelstvu Maribor, 
levi breg, soba štev. 61/11* 



Štev. 23. Strah 159. 

Oîerlni pripomočki se dobijo med 
uradnimi urami v sobi št. 47. 

Ponudbe za posamezna dela je pred
ložiti v obliki enotnega popusta v od
stotkih (tudi z besedami), na uradno 
odmerjene proračunske zneske: 

Din 
1. Polaganje terrazo podov 28.750-— 
2. Tesarska dela 54.726-90 
3. Krovska dela 7.410— 
4. Slikarska in pleskarska 

dela 75.609-10 
5. Steklarska dela 16.800—* 
Lastnoročno podpisane ponudbe, kol 

kovane s kolkom Dih 100-— (priloge po 
Din 2-—), zapečatene v zavitku z zuna
njo označbo »ponudba za gradbena de
la v hiralnici v Ptuju« od ponudnika 
N. N., nadalje reverz o položeni kavciji, 
potrdilo pristojne davčne uprave o po
ravnanih davkih za tekoče tromesečje, 
odobrenje ministrstva za gradbe za ude
leževanje pri javnih licitacijah in potr
dilo pristojne zbornice za trgovino» obrt-
in industrijo o ^sposobnosti, mora po
nudnik ali od njega pismeno pooblašče
ni zastopnik predložiti med 10. in i l . 
uro predsedniku licilacijske komisije. 
Po pošti pravočasno došle ponudbe se 
upoštevajo s pogojem, ako ponudnik v 
njih navede, da so mu znani vsi pogoji 
ter jih brez pridržka sprejme. 

Zapoznele, nepravilno opremljene ali 
brzojavne ponudbe se ne uvažujejo. 

Ponudniki morajo v ponudbah izrec
no izjaviti, da v celoti pristajajo na vse 
splošne in tehnične pogoje. 

Kavcija, ki znaša za naše državljane 
10%, za tuje 20%, v navzgor zaokrože
nih zneskih (v celih, tisočakih), mora 
biti,položena v gotovini ali vrednostnih 
Papirjih, oziroma garantnih pismih, iz
danih po denarnem zavodu v smislu 
81. 88. zakona o državnem računovod
stvu in registriranih v smislu člena 24. 
Pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka »B« pogodbe in nabave, najkes-
Eeje na dan licitacije do 10. ure pri 
Hranilnici Dravske banovine v Mari
boru. 
., Kraljevska banska uprava si pridržu- ' 
3e pravico, oddati razpisana dela ne 
oziraje se na višino razpisane vsote ali 
V s e ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
30 dni po licitaciji. 
Srcgko načelstvo v Mariboru, levi breg, 

dne 10. marca 1932. 

No. 638. 1143 

Razpis. 
Občini Sv. Jurij ob Taboru in Preko-

Pa razpisujeta službo občinske babice. 
Eventualne prošnje za razpisano me

sto morajo biti svojeročno pisane, pra-
T^mo kolkovane in opremljene- s toza
devnimi izpričevali, katere se vlagajo do 
i- aprila t. L pri občinskem uradu v Sv. 

p i u . ° b Ta.boru. 
*M imenovanju se ne bo uvaževal naj-

™4i ponudek, ampak drugi odstavek te-
» a razpisa — izpričevala glede sposob-
^ 0 8 " za to elužibo. 

Županstvo Sv. Jurij ob Taboru, 
dme №> marca Д93& 

1142 

Objava. 
Izgubil se je okrogli pečat občine Sta

ri Beznovci, srez Murska Sobota, Drav
ska banovina. 

Županstvo občine Stari Beznovci. 

* 

Št. 551/1-1. H. f. 1932. • 1106 

Razpis. ] 

Oblastna uprava bo>I. fonda pri direk
ciji j . drž. žel. v Ljubljani razpisuje na 
podlagi pravilnika za zdravniško služ
bo bol. fonda državnega prometnega 
osebja 

a) službo honorarnega prometnega 
zdravnika s sedežem v Šiški (Ljubljana 
v i l ) ; , 

b) službo honorarnega prometnega 
zdravnika s sedežem v Kočevju in 

c) po eno mesto kontrolnega zobo
zdravnika v Ljubljani in Mariboru. 

Kompetent za službo honorarnega 
prometnega zdravnika mora: 

1. biti doktor vsega zdravilstva z di
plomo, ki velja v naši državi, 

2. biti državljan kraljevine Jugosla
vije, 

3. biti popolnoma vešč slovenskemu 
ali srbskohrvatekem jeziku, 

4. imeti splošno in lokalno pravico 
prakse, 

5. biti zdrav in imeti zmožnost za raz
ločevanje barv, 

6. dati pismeno izjavo, da pristaja v 
polnem obsegu na imenovani pravil
nik in 

7. če je kompetent v državni službi, 
doprinesti dovoljenje za sprejem v služ
bo pri bol. fondu. 

Pravilnik za zdravniško službo bol. 
fonda državnega prometnega osebja je 
na vpogled pri šefu stanice Kočevje za 
to okrožje in pri podpisani upravi za 
obe okrožji med uradnimi urami, kjer 
se zvedo tudi natančnejši pogoji za 
službo saobraćajnih zdravnikov in kon
trolnih zobozdravnikov. 

Z dokumenti popolnoma opremljene 
in pravilno kolkovane prošnje naj se 
poš'ljejo v roku 8 dni po tej razglasitvi 
na oblastno upravo bol. fonda pri direk
ciji j . drž. žel. v Ljubljani, Celovška ce
sta št. 4. 
Oblastna uprava bol. fonda pri direkciji 

drž. žel. v Ljubljani. 

Štev. 505/32. 
* 

Objava. 
1130 

Gospod dr. Z u p a n e Fran, advokat 
iz Ljubljane, se je dne 15. marca 1932. 
preselil s svojo pisarno ,v Tržič, Glavni 
trg št. 18. 

V Ljubljani, dne 18. marca 1Ô32. 
Za odbor Advokatske komore r 

Ljubljani 
predsednik: dr. Žirovnik Janko L r. 

* 

Razpis. 
1130 a 

Kranjske deželne elektrarne, ж i z b 
ijani razpisujejo gddajos 

; I. zemeljskih, 
II. zidarskih, 

III. tesarskih in krovskih del > 
za zgradbo transformatorske postaje pri 
vasi Polira na pare. št. 169, k. o. Polica, 
žel. postaja Naklo. 

Načrti in pojasnila se dobe med urad
nimi urami pri ravnateljstvu kranjskih 
deželnih elektraren v Ljubljani, Gajeva 
ulica 3/1. 

Ponudbe se sprejemajo do 6. aprila 
t. 1. do 11. ure dopoldne. 

Kranjske deželne elektrarne. 

Razne objave 
1105 

Vabilo 
na 9. redni občni zbor 

tovarne ogledal in 
brušenega stekla 

»Kristal« d. d. v Mariboru, 
„ ki se vrši 

15. aprila 1932. ob 11. uri v prostorih 
Zadružne gospodarske banke, podruž

nice v Mariboru, 
s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova

nju in predložitev bilance za poslovno 
leto 1931. 

2. Poročilo nadzorstva. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. in 

podelitev absolutorija upravnemu 
svetu. 

4 Volitev 5 članov upravnega sveta in 
3 članov nadzorstva. 

S. Slučajnosti. 
Občnega zbora se smejo udeležiti v 

smislu čl. 14. družbenih pravil oni del
ničarji, ki predložijo 6 dni pred zboro
vanjem pri Zadružni Gospodarski banki 
d. d. v Ljubljani ali pri njeni podružni
ci v Mariboru vsaj 25 delnic z nezapad-
limi kuponi. 

Upravni svet. 
* 

1123 
Vabilo 

na XXXI. redni občni zbor 
Okrajne 

hranilnice in posojilnice 
v škof Ji Loki, r. z. z n. z., 

ki se bo vršil 
v sredo, dne 30. marca 1932. ob 16.30 
(pol 5.) uri popoldne v hrani lnici po

svetovalnici. 
D n e v n i r e d : 

1. Potrditev letnega računa za leto 193Î. 
2.. Razdelitev čistega dobička. 
3. Izvolitev enega člana načelstva. 
4. Slučajnosti in predlogi po § 36. pra

vil. 
8 35. pravil: V slučaju, ako bi občni 

zbor ob določeni uri ne bil sklepčen, 
se vrši čez pol ure na istem prostoru 
in z istim dnevnim redom drug občni 
zbor, ki % sme brezpogojno sklepati ne-
glede na število navzočih zadružnikov. 

У СШХјЈлЦџ dne 15. marca 1932. 
IftfeletRP. 



Si rau 160. 
Štev. 23. 

Objava. 
1124-

« U k r a d e n a mi je bila šoferska legiti
macija za samostojno vodstvo motorne
ga kolesa (solo), izdana od sreskega na-
čelstva v Ptuju dne 10. junija 1931., 
štev. 5179/1-31. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ptuj, dne 15. marca 1932. 

Martin BrenkoTič s. r. 
kleparski mojster v Ptuju. 

Objava. 
ne

podpisani Robič Boris iz Limbuša pri 
Mariboru sem izgubil izpričevalo o 
šoferskem izpitu, izdano od veiikega ču
pana mariborske oblasti pod A No 390/1 
z d n e 18. VI. 1929, in šofersko legiti
macijo št. 13 z d n e 8. julija 1929. 

Proglašam obe listini za neveljavni. 

Robič Boris, s. r. 

Objava. 
1125 

Izgubil sem orožni list, izdan od sre
skega načelstva v Ptuju, glaseč se za 
posest in nošenje lovske puške dvo-
cevke. 

Proglašam ga za neveljavnega. 

Hojnik Franc s. r. 
Hlaponci št. 11. 

RAČUNSKI ZAKLJUČEK 
Kreditnega zavoda za trgovino in industri}o 

k 31. decembru 1931. 
Aktiva " Bilanca per 51. decembra 1951. Pasiva 

Blagajna . . . . 

Menice . . . . . . 

Vrednostni papirji . . . 

Konzorcijalni računi . : 

Debitorji : 
vista naložbe . , . . 
dolžniki . . . , . •. 

Report . . . . . . 

Inventar . . . . . . 

/Realitete . . . . . . 

Garancije D. 15,034.744'-

Din 

12.339Л96 
218,336.538 

93 
02 

Din 

11,634.237 

51,013.195 

18,954.479 

9,078.529p 

230,675.934 

20,310.315 

1 

846.802 

P 

53 

66 

20 

54 

95 

88 

65 

342,513.496 41 

Glavnica . . . , , 

Rezervni fond: 
redni 
izredni . . . . . 
za dubiozne terjatve 

azijski . . . . . 

Trate . . . . . . 

Vložne knjižice . . . 

Kreditorji 

Nedvignjena dividenda 
Dobiček 
Garancije D. 15,034.714 

Din 

1,250.000 
7,000 000 
4000.000 
3,750.000 

D--bet Račun izgube in dobička dne 51. decembra 1951. 

Din 

12,500.000 

16,000.000 
132.800 

72,264.864 
238,523.703 

80 
3,092.047 

342,513.496 

93 
56 
30 

82 

41 

Kredit 

Plače 

Stroški . . . . 

Odpis od realitet . 

Davki in pristojbine 

Dobiček : 
prenos iz leta 1930. 
za leto 1931. . . 

Din 

445.877 
2,646.169 

Din 

2,345.365 

2,650.080 

20.946 

451.869 

3,092.047 

8,560.308 

82 

35 

Prenos iz leta 1930. . 

Obresti in provizije 

Dobiček iz deviz, valut 

in drugih poslov . . 

Realitelni dohodki . . 

Din 

V L j u b l j a n i , dne 3 1 . decembra 1931. 

• Din 

445.877 

6,312.885 

1,727.230 

74.314 

8,560.308 

P 

98 

44 

81 

12 

35 

Objava. 
r. M- .P° f f ^ i S r e , « T oLČ"e?« z b ? r a z d n e 1 5 - m « c a 1932. izplačuje Kreditni zavod za frgovlno in industrijo v Š 

V Ljubljani, dne 15. marca 1932. 

Upravni svet. 

Izdaja kraljevska ba:•.-•: r. uprava Dravske banovin^ Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 

Œiaka. « »alagaj; J B s W ^ d Merjffii y Ц ц Ј ) 1 ј ^ . д | в д preMavn&i &Michâkk.ïLjubljani 



Štev. 24. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BÀISKE UPRAVE DR4VSKE BANOVINE 
Priloga k 24. kosu letnika I I I . z dne 25. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

v l . No. 6675/10. 1144 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. marca do 14. marca 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tiluznih bolezni. 

Celje 
Kran) 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Novo mesto . . . . 
Ptuj (mesto) 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

9 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

1 

— 

1 Vseea 

Skrlatinka. — Scarlat ina. 

jezice 
Celje » 
Kranj 
Kočevje 
Krško . . 
Laško 
L i ' i ia 
Logatec 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mestai 
{•Jaribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Murska Sobota. . » 
;Novo mesto . . . . 
Ï u] 
Ptuj (mesto) . . . . 
*,revalje , 
Hadovljica 
»lovenJKradeo . . . 

Vseea 55 24 

— i ' 

6 -

3 
1 
2 

13 

73 

k I * I * 

• » • • > 

» » » • • l i l i « 

Celje . . . . 
^eiie (mesto) 
g°niice 
Krško 

ft!ika ::::::: 
Šmarje :pri jeisah_ 

. Vsega 

Ošpice. — Morbilli. 

60 
1 
8 

142 
69 
16 
14 
38 

833 

60 
— 
— 

147 
— 
— 
3 

— 

200 

60 
1 
3 

142 
— 
16 
12 
7 

241 

— 
— 
— 

— 
— 
_ 
— 

— 

— 50 

147 
59 

5 
81 

292 

», Kalecljiro vnetje možganov 
«eningit is cerebrospinalis epide cerebrospinalis epidemica. 

teî|a»a(Brez) . . . . 
***** desni breg . . 

1 
1 

_aJ 

__ 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Krško 

Litija • . • . 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer 
Maribor desni bree • • 
Maribor levi bree • . . 
Maribor (mesto) . . . . 

Ptuj 

Šmarje pri Jelšah 

Vseea . . . 

23 
6 
1 
2 

11 
1 
1 

2 
4 
7 
2 
2 
2 
8 
2 
1 
2 
3 

2 
3 

15 

98 

3 
1 

1 
3 

1 

2 
— 

2 
1 

— 
— 

1 
1 

— 
1 
1 

2 
1 

21 

1 
— 

1 
1 

1 
2 

— 
1 

— 
2 
1 

— 
1 
1 

1 
4 

17 

— 

1 

— 

— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

2 

?fi 
7 

3 
13 

1 
9, 

' 6 
5 
3 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

12 

100 

Dušljivi kašelj. 

Konjice 
Ptuj 
Ptuj (mesto) . . . ;_;_. 

— Pertussis . 

Vseea 

Sen. — Erysipelas. 

27 
6 
-i 

35 

— 
14 
— 
14 

— 
4 

— 
4 

— 
— 
— 
— 

27 
16 

2 

Črnomelj 
Krani 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Ljubljana (mesto) 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Radovljica 
Šmarje pri Jelšah . 

Vseea . 

Krčevita odrevenelost. -

* Maribor desni bree . • ! 1 

1 

2 

1 

1 
1 
6 

1 
1 
1 

1 
3 
1 

8 

1 

.— 

— 

1 

2 

— 

— 

— 

— 

45 

-^ 12 

Tetanus. 

Vseea 1 - - -

OtročP-a r->ïica. _ 
puerperal!» 

Sepsis 

Kočevje . > 
Konjice . > * 
Metlika . . . 
Novo mesto 

Vsega . . . 

1 
1 
2 

4 

1 

1 

2 

— 

•" 

— 

— 

— 

— 

1 
1 
1 
3 

6 

Vnetje primSevne slinavke. — Parotitle epid. 

Maribor desni breg . . l l — * — — 

Vseea . . . | X j — 1 l | —| -

Ljabljana, dne 18. marca 1932. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
^banovine, i Izubijani. 

V. No. 155/11. 1137—3—2 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za'zgrad-
bo železobelonsfeega mosta čez Bistrico 
na železniški dovozni cesti v Tržiču 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
n a dan 12. apri la 1932. ob 11. uri dop. 

,v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tehnič
nem oddelku, Ljubljana. 

Ponudbe naj se glase v oblaki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša dinarjev 
235.33Г62. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, d n e 18. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A 204/30—53. 1120-3—2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Spilek Ana, soposestnica v Pri l ipah 
št. 10, občina Čatež, je d n e 27. oktobra 
umrla. 

Dedič Špilek Anton, njen sin, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da se tekom e n e g a l e t a od danes 
napre j zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo obravnavala za
puščina z ostalimi dediči in z gospodom 
M. Bellejem v Kostanjevici, ki se je po
stavil za skrbnika za odsotnega. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 1. marca 1932, 

C 44/32—4. 1J48 

Oklic. 
Tožeča s t r a n k a : Tvornica seKta invrn- ' 

ske kleli d o t a r Borni er, vinogradniško 
veleposestvo v Gornji Radgoni, ki jo za
stopa Kavčič Leopold v Gornji Radgoni, 
je vložila prot i toženi stranki Wirthu 
Maksu, Palace hotel Therapia v Crikve
nici, radi 3746'— Din s pripadki k opr. 
štev. C 44/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 12. apr i la 1932 ob 10. ur i 15 minut 
dop. p r e d t«m sodiščem v izbi št. 1, raž-
pravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene s t ranke ne
znano, se postavlja gosp. Zemljak Aloj
zij, občinski tajnik v Gornji Radgoni, za v 

skrbnika, k i jo bo zastopal na njeno ne- 1 

varnost in etroške, dokler n e nastopi 1 

sama ali n e imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodiSče v Gornji Radgoni, 
o d d . I I . , d n e 22. marca 1982. 
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C 290/32. 1152 

Oklic. 
Tožeča stranka: Prekmurska banka 

v Murski Soboti je vložila proti toženi 
stranki Miholiču Janez in Etelki v An-
drejcih št. 40 radi 12.942-— Din s pri-
pr.dki k opr. št. C 290/32 tožbo. 

( Narok za ustno razpravo se je določil 
na 20. maja 1932 ob desetih dop. pred 
tem sodiščem v izbi štev. 23, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Zoniik Jožef, pos. 
v Vel. Selu štev. 43, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. II., dne 15. marca 1932. 

* 
Ne 264/32—2. 1151 

Amortizacija. 
Po prošnji Vogrin. Ivanke, roj. Novak, 

iz Dovjega štev. 117, se uvaja postopa
nje za amortizacijo nastopnih, po pro
silcu baje izgubljenih vrednostnih pa
pirjev, ter se njih imetnik pozivlje, da 
u-eljavi svoje pravice tekom šestih me
secev, počenši z dne 18. marca 1932, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da vrednostni papirji niso več veljavni. 
Oznamenilo papirjev: Vložna knjižica 
št. 1006 Posojilnice radovljiške, podruž
nice na Jesenicah, glaseča se na ime 
Novaka Ivana. 
Okrajno sodišče • Kranjski gori, odd. I., 

dne 18. marca 1932. 

* 
Ne III. 10/32—2 1165 

Dražbeni oklic. 
Dne 29; m a r c a 1932 ob d e v e t i 

uri dopoldne se bo v Celju, Prešernova 
ulica št. 17. na javni dražbi prodajalo 
razno pohištvo, oprava mehanične delav
nice in prodajalndce, 1er razni v meha
nično stroko spadajoči izdelki kot šival
ni stroji, kolesa in posamezni deli, ter 
deloi šivalnih strojev in koles. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na sodni de
ski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 18. marca 1932. 

* 
E 479/31—10. 1154 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. a p r i l a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Topole, % vi. št. 15 in 
Sv. Mohor, И vi. š t 8 in 111-

Ceni Ina vrednost: 21.148 Din 45 p. 
V rednost pritikline: 270*— Din. 
Naimanjši ponudek: 14.098 Din 89 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je raynal Y dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 

dne 23. februarja 1932. 

* 

E V a 4037/31—11. 1155 

Dražbeni oklic. 
Dne. 19. a p r i l a 1 9 3 2. ob d e v e -

t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 16 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Krakovsko predm., vi. št. 1. 

CeniLna vrednost: 450.000 Din. 
Najmanjši ponüdek: 250.000 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni, 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 4. marca 1932. 

% 
E 54/32 1164 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

d e s e t i uri bo pri podpisanem sodišču 
dražba nepremičnin: zemljiška, knjiga 
k. o. Prekopa, vi. št. 17, k. o. Ojstrška 
vas, vi. št. 126. 

Cenilna vrednost: 43.840 Din. 
Vrednpst. pritikline: 265 Pih. . 
Najmanjši ponudek: 29.230' Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 16. marca 1932.. 

* 
E V a 4869/31—8. 1158 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. a p r i l a 1 9 3 2. ob d e v e 

t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 16 dražba nepremičnin: zemljiška 
k. o. Sela, vi. št. 126, 254. 

Cenilna vrednost: 63.000 Din, 660 Din. 
Vrednost pritikline: 3000 Din. 
Najmanjši ponudek: 42.000 Din, 440 

dinarjev. . , . , 
Pravice, ki bi ne -pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se ; opozarja na 
dražbeni oklic^ ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. , 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 4. marca 1932. 

. * . . 

E 15/32—11 1163 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. a p r i l a 1932 ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dra
žba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Drtija, vi. št. 52, 53 in 298, obstoječih 
iz hiše, gospodarskega poslopja in zem
ljiških parcel. 

Cenilna vrednost: 17.902-50 Din. 
Najmanjši ponudek: 11.935 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, odd. H., 
dne 9. marca 1932. 

* 
E 96/32—7. 1147 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. a p r i l a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 19 -dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Bistrica, vložna 
štev. 1080 B 6. 

Cenilna vrednost: Din 2300-—. 
Najmanjši ponudek: Din 1534*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
dne 17. marca 1932. 

. E 13/32-14 • 1161 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. a p r i l a 1932 dopoldne ob 

1Л uri bo v občinski pisarni občine Mo
zirje trg v Mozirju dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mozirje, vi. št. 37. 

Cenilna vrednost: 124.918 Din. . 
Najmanjši ponudek: 62.459 Din. 
Pravice, ki bi né pripuščale dražbe, 

je. priglfcsiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe) 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, k. je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjemgradu, 
dne 16. marca 1932. • 

t£ 
E 558/31-4 1162 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. m a j a 1932 dopoldne ob 

d e s e t i' uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: po, 
% zemljiška knjige Sv., Primož, vi. Št.. 
144 in 148. 

Cenilna vrednost: 4913 Din 32 p, od
nosno: 9Ô5jQ CinéO p> ' 
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1170 Najmanjši ponudek: 4913 Din 32 p, 
odnosno 9650 Din 40 p, to pa z ozirom 
üa baje nizko cenitev. 

Pravice, katere bi ne pripuščale 
dražbe, je priglasiti sodišču najpozneje 
pri dražbenem naroku pred začetkom 
dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljaviti glede nepremičnine v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjemgradu, 
dne 29. februarja 1932. 

* 

E 7732—8. ч 1153 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a j a 1 932 . dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2, dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Podgora, vi. št. 68. 

Cenilna vrednost: 23.479 Din 25 p. 
Najmanjši ponudek: 15.653 Din.* 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki j© ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
diažbeni oklic, ki je . nabit na ' uradni 
deski tega sodišča.. 

Okrajno sodišče Vel. Lašče, 
dne 16. marca 1932. ч 

Vpisi y zadružni register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 
357. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: >Liga za medsebojno po-

Hioïk, občekoristna gospodarska in vza
jemno podporna zadruga, registrirana 
zadruga г omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je: 
^boljšati Članom njih. gmotne in prido
bitne prilike s tem, da bo zadruga: 

1. Kupovala in prodajala, pa tudi po
sredovala nakup in prodajo gospodar
skih in življenskih potrebščin svojih 
Članov; 

2. dajala v mejah razpoložljivih sred
stev posojila in predujme; 
, 3. podeljevala podpore po načelu vza
jemnega prispevanja za bolniške in po
grebne stroške v slučaju smrti člana, 
njegovih svojcev, oskrbovancev, oseb, ki 
sivijo z njim v skupnem gospodarstvu 
Ï* vseh onih oseb, ki pristanejo na pri
javo za posmrtno podporo; 

4. podeljevala podpore ob poginu go
spodarske živine po načelih izraženih v 
t o$ki 3. tega člena. 

Zadružna pogodba (Statut) z drie 21. 
lebruarja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njih desetkratnim 
^евкото. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem v 
Poslovnih prostorih. 

Načelstvo sestoji iz načelnika in 3 do 
0 odbornikov. 

Člani prvega načelstva so: 
Kovačič Rudolf, trgovec v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta št. 32; 
Plećko Martin, špediter, Ljubljana, 

Na Kodeljevo št. 5; 
Bartol Ivan, poslovodja, Ljubljana, 

Kolodvorska ulica št. 29; 
Tavčar Franjo, špediter, Rakek; 
Adamič Janko, zasebni uradnik, Ljub

ljana, Povšetova ulica; št. 7. 
Pravico zastopati zadrugo ima: 
Zadrugo zastopata in za njo podpisu

jeta načelnik oziroma podhačelnik in še 
en član načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 11. marca 1932. 

Firm. 202/32 — Zadr. X. 229/1. 

.. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 
358. Sedež: Velike Lašče. 

Dan vpisa: 22. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Velikih Laščah, r. z. z n. z. 
Izbrisala sta se načelstvena člana 

Dolšina Ivan in Jaklič Ivan, vpisala pa 
nova načelstvena člana: 

Petrič Frnc, posestnik v Velikih La
ščah 43, in Zadnik Josip, posestnik v 
Adamovem 9. . 
Okrožno "sodišče Novo mesto, odd. IL, 

dne 22. marca 1932. 
(Firm. 35/32. — Zadr. I 103/32.) 

Konkurzni razglasi 
S 9/32—4 • 1169 
359. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini tvrd-

ke Carl Pollak, d. d. v Ljubljani, regi-
strovane pod firmo Carl Pollak d. d. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: Dr. Ravnihar Vladi
mir, odvetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču v Ljubljani, soba št. 140 dne 2. 
aprila 1932 ob 9. uri. 

Oglasitveni rok do 24. maja 19Г2 na 
deželno sodišče v.Ljubljani. . 

Ugotovitveni дагок pri deželnem sodi
šču v Ljubljani dne 4. junija 1932 ob 
9. uri. " 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. marca 1932. 
* 

1171 Sa 3/32. 
860. 

Poravnalni narok. 
V poravnalnem postopanju izven 

konkurza glede premoženja Jurija Fe-
renc, konc. zidarskega mojstra v Ljub
ljani, Komenekega ulica 26, se odreja 
narok za sklepanje poravnave na dan 

1. aprila 1932. ob 9. uri 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 140. 

•Dolžnik ponuja 62% kvoto plačljivo v 
10 enakih mesečnih obrokih po 6 %• 
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. III., 

dne 21. marca 1332. , 

Sa 14/32—2. 
361. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Erjavca Franca, trgovca z us
njem v Ljubljani, Stari trg Št. 11. 

Poravnalni sodnik Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani; po
ravnalni upravnik dr. Sajovic Josip st., 
odvetnik.v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču v Ljubljani, sobafšt. 140, 
dne 30. aprila 1932. ob pol 9. uri. 

Rok za oglasitev do 23. aprila 1932. 
na deželno sodišče v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.« 

dne 22. marca 1932. 

Sa 15/32—2. 1157 
362. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini doJžnice Livarne železa in ko
vin, družbe z o. z. v Sred.Gameljnih. 

Poravnalni sodnik Avsec Anten, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik dr. Božidar Vo-
dušek, odvetnik v Ljubljani. 

Nirok -i sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba štev. 140 dne 30. 
aprila 1932 ob poldesetih. 

Rok za oglasifev do 24. aprila 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne J), marca 1932. 

# 
1172 'Sa 16/32—2; 

363. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Mišica Mateja, posestnika in mi
zarja v Novi vasi št. 20 pri Rakeku. 

Poravnalni sodnik Kajfež Anton, sta
rešina okrajnega sodišča v Ložu; porav
nalni upravnik Poznik Viktor, notar v 
Ložu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ložu dne 30. aprila 
1932 ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 24. aprila 1932. 
pri okrajnem sodišču v' Ložu. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.. 

dne 22. marca 1932. 

* • 

Sa 13/ЖЈ 1156 
364. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Sajovica Leopolda, posestnika 
in usnjarja v Motniku št. 21. 

Poravnalni sodnik Hutter Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Kamniku 

Poravnalni upravnik dr. Žvokelj Do
minik, odvetnik v Kamniku. , 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okr. sodišču v Kamniku dne 30. aprila 
1932 ob desetih. • • • . • 

Rok za oglasitev do* 24. aprila 1932. 
pri okrajnem sodišču v Kamniku. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. marca 1932. 
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Sa 25/32—2. 1150 
365. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini tvrdke Siawitsch & Heller, tr
govina z mešanim blagom v Ptuju, regi-
strovane pod firmo Slawitsch in Heller 
v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Visen jak 
Alojz, advokat v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št. 84, dne 2. maja 1932 ob enajstih. 

Kok za oglasiitev do 26. aprila 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. marca 1932. 
•J; 

Sa 24/32—2. • 1149 
366. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Slawitsch Leopolda, 
trgovca v Ptuju, registrovanega pod fir
mo Srata Slawitsch v Ptuju. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovca Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Visenjak 
Alojz, advokat v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št. 84, dne 2. maja 1932. ob devetih. 

Rok za oglasitev do 26. aprila 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru» 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 2665/1—32. 1167 

Razglas. 
"V smislu § 53. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (>Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe sreskega sodišča v Rogatcu z dne 
24. oktobra 1931., opr. št. Kps 127/31-12, 
posestnici Bercko Amaliji, rojeni 29. ju
lija 1891. v Topolah, stanujoči in pri
stojni v občino Sp. Sečovo, srez Šmarje 
pri Jelšah, Dravska banovina, prepove
dano zahajati v krčme za dobo 1 leta od 
dne 11. marca 1932. do 11. marca 1933. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsa
kdo, ki ve za razglašeno prepoved, pa 
vendarle postreže taki osebi z opojilom. 

Sresko naČelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 17. marca 1932. 

No. 2628/1. 1166 

Razglas. 
V smislu § 53. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih oredb (>Uradni list kraljev
ske banske uprave Dravske banovine« 
št. 28/125 od 6. februarja 1930.) se raz
glaša, da je glasom sodbe okrožnega so

dišča v Celju z dne 25. januarja 1932., 
opr. št. Kzp VII. 135/31—47, posestniku 
Siebenreichu Avgustu, roj. 24. avgusta 
1886. v okolici Slatina, domov, pristojen 
v Rogatcu in bivajočemu v Rogatcu, srez 
Šmarje, Dravska banovina, prepoveda
no, zahajati'v krčme za dobo 1 leta. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsa
kdo, ki ve za razglašeno prepoved, pa 
vendarle postreže taki osebi z opojilom. 

Sresko nacelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 17. marca 1932. 

# 
Štev. 98/32. •' 1168 

Razglas, 
Na osnovi člena 3. uredbe bivše ljub

ljanske oblastne skupščine v štev. 14., 

»Samouprava« št. 3/1., se v zvezi a tu-
uradnim razglasom z dne 17. marca 
1930., štev. Spi. 40/30, razširi območje 
komisarja za agrarne operacije II. v 
Ljubljani na sodne okraje Velike Lašče, 
Ribnica, Kočevje, Novo. mesto, Črno
melj in Metlika in se istočasno ti sodni 
okraji izločijo iz območja komisarja za 
agrarne operacije I. v Ljubljani. 

Komisija za agrarne operacije 
v Ljubljani, 

dne 15. marca 1932. 

Za predsednika 
dr. Lu kan s r. 

* 

Razne objave 
Zadružna gospodarska banka d. d., Ljubljana. 

Cista bilanca z dne 31. decembra 1931. 
Aktiva. Pasiva. 

1. Gotovina . . . , 4 i , i 
2. Valute in devize . . . , 

4. Vrednostni papirji . » 
5. Račun tečajne razlike 

na državnih vrednost
nih papirjih . . . , , , . 

6. Dolžniki . . , i , . . , f 
7. Inventar . . . . . • « , » 
8. Nepremičnine 

Din 

8,534.59005 
1,907.488-05 

77,046.406-65 
17,829.357— 

3,669.291-85 
358,894.724-22 

265.646-22 
5,529.600-— 

473,677.104-04 

1. Delniška glavnica . . . 

3. Pakojninski sklad . . . 
4. Vloge . . . , . , . , , . 

7. Prenosne postavke . . 
8. Neizplačana dividenda 

• 

Din 

12,000.000— 
4,636.614:28 
1,268.149.57 

340,374.447^-
103,930,028^75 

8,801.86404 
1,083.789-48 

13.464— 
l,56§.746-92 

473,677.ÌQ4-Ò4 

Račun izgube in dobička z due 31. decembra 1931. 
Izguba. 

1. Obresti . . . . . . t . . . 4 

2. Plače in doklade . . . 
3. Prispevki za starostno 

in bolniško zavarovanje 
4. Upravni stroški . . . . 
5. Davki in pristojbine . 

7. Dobiček ' , . . . , . , . , 

Din 

38,015.201-75 
4,928.424-92 

675.856-40 
1,631.941-35 

502.118-56 
2,062.01606 
1,568.74692 

49,384.305-96 

1. Prenos dobička iz le
ta 1930 

3. Donos vrednostnih pa-

4. Donos nepremičnin . , 
5. Iznos bančnih poslov . 

Dobitek.: 

Din 

44Ì38405 
44,210.708-77 

2,498.897rl2 
423.814-87 

• 2,206.50115 

49,384.806-96 

Dividenda za leto 1931 znaša 7% ali Din 7-— za kupon in se. prične izpla- [ 
čevati s 1. aprilom 1932 pri centrali in V9eh podružnicah Zadružne gospodar
ske banke. . . . • • " • ~T~ 

Primerjali s knjigami in našli vse popolnoma v redu. •! 

N a d z o r n i o d b o r : ' ! . ' : • 

Josip Burgar s. r . Avgust Martinčič s. r. Martin Stoblovnik s. jjr,' 
Dr. Anton JerovSek s. r: Bvgen Legat s. r, 

V Ljubljani, dne 81. decembra 1931. 

Za ravnateljstvo: Franjo Brce s r. Za knjigovodstvo: Ciril Golmajor s. t, 

Izdaja Kraljevala banska пргата Dravske banovine. Uredniï: Pohar Robert т Ljubljani 
flNafel ia i a la^^ösksrn i Мегкпх »ЈЦчМјап^ njen n r ^ t a v n % Q.fficbaleki LJubljani 



Štev. 2б. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 25. kosu letnika III. z dne 30. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

П1. No. 3030/1. 1229 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. marca 1932. 

Opomba: Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom, zaku-

. ženili dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a : 
.Litija: Krka (Vel. Lese 1 primer). 

Ljubljana: Dobrunje (Besnica 1 pri
mer). Maribor, desni breg: Rdeči breg 
(Podvelka 2 primera), Skoke (Skoke i 
Primer). Prevaljc: Zg. Vižinga (Sp. Vi
kinga 1 primer). Sloven jfçradcc: St. 
?anž (št. Janž 3 primeri), Šoštanj (Šo
štanj 1 primer). 

G a r j a v o s t : . 
Maribor desni breg: Zg. Bistrica (Zg. 

Bistrica 1 dvorec). Slovcnjgradcc: Sv. 
*'lorijan (Sv. Florijan 2 dvorca). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Maribor, levi breg: Plač (Plač 1 dvo

rec). 
S v i n j s k a k u g a : 

. Brežice: Gaber je (Gaberje 5 dvorcev), 
Mrčnasela (Raštanj 1 dvorec), Sela 
(Sela 14 dvorcev), Senovo (Dovsko 3 
dvorci). Črnomelj: Črnomelj (Črnomelj 
* dvorec). Kočevje: Livold (Dolgavas 1 
dvorec, Livold 4 dvorci), Borovec (Bo
rovec 1 dvorec). — Konjice: Stranice 
(otranice 1 dvorec). Maribor, levi breg: 
gosaki (Košaki 1 dvorec). Maribor, des-
>4 breg: Rače (Rače 1 dvorec), Slovcnj-
Sradec: (Slovenjgradec 7 dvorcev). 

kaljeva banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani, 

dne 25. marca 1932. 

* 
V—No. 276/3. 1215—3—1 

Razglas o licitaciji. 
ђ kraljevska banska upirava Dravske 
da^T* 1 1 6 v Ljubljani raapisuje za 1. zi-
DeJ; ' t e^ a 3i { a» tesarska, kleparska in 
r^arslta dela ter polaganje linoleja, 2. 
jjj^a-raka in steklarsOta dela, 3. polaga
la Li P a r t c e i t o v > 4- ključavničarska deda, 5. 
J^eskarska dela in slikarska dela in 6. 
j vodovodno instalacijo 
üaif^o0 Pismeno ponudbeno licitacijo na 
^ 1». aprila 1932 ob 11. uri dopoldne 
1јаУ-о§1-. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ki s». ^взиИа in ponudbeni pripomoČ-
dob- ^ r o t * P i a ^ u na/pravnih stroškov 
^ôv1 V |i? m e ^ u r a d n i m i # r a m i V. sobi 

Ponudbe naj se glase za posamezne 
skupine v obliki popustov (tudi z bese
dami) na vsote odobrenih proračunskih 
zneskov, Ici znašajo za: 
1. zidarska, težaška, te

sarska, kleparska, pe-
čarska dela ter pola
ganje linoleja Dm 1,106.256-06 

2. mizarska in steklar
ska dela » 214.286"90 

3. polaganje parketov » 76.100-50 
4. ključavničarska dela » 25.880-50 
5. pleskarska in slikar

ska dela » 123.556-50 
6. vodovodna instalacija » 148.482'30 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 25. marca 1932. 

V. No. 155/11. 
* 

1137—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
bo železobetonsikega mosta čez Bistrico 
na železniški dovozni cesti v Tržiču 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 12. aprila 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tehnič
nem oddelku, Ljubljana. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša dinarjev 
235.33Г62. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 18. marca 1932. . 
•j» 

II. No. 7870/1. 1173 

Uradni razpust društva. 
Društvo Krščansko socijalno gospo

darsko izobraževalno društvo v Žibiki 
je razpuščeno na podlagi § 11. zakona 
o društvih, shodih in posvetih, »Službe
ni list« z dne 3. oktobra 1931, štev. 
403/60, ker že več ne deluje. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 18. marca 1931. 

Razglasi sodišč1 

in sodnih oblâstev 
Preds. 265—4/32—2. ' , 1 2 2 6 — 3 — 1 

Razpis. 
Pri okrajnih sodiščih v Laškem in • 

Rogate« SÔ pddastei niesti .^isamižkiili 

uradnikov od IX. do VII. položajne sku
pine. Hkratu se oddado tudi ona mesta 
pisarniških uradnikov in pripravnikov, 
ki bi se eventualno izpraznila tekom raz
pisa adi pa zavoljo njega. Podčastniki, ki 
so dovršili vsaj. z dobrim uspehom eno
letno pripravljalno dobo s predpisanima 
izpitoma, se opozarjajo na-§ 8. zakona o 
uradnikih. 

Prošnje za razpisano mesto morajo biti 
svojeročno spisane, pravilno kolekovane 
in opremljene z vsemi listinami, ki po
trjujejo izpolnitev pogojev iz §§ 2. in 3. 
zakona o uradnikih. Vložiti jih je do 

28. aprila 1932. leta 
pri podpisanem predsedništvu. 

Po gornjem roku ali brez predpisanih 
dokumentov ali nepopolno vložene pro
šnje se pri tem natečaju ne bodo upo
števale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča, 
v Celju, dne 27. marca 1932. 

* 
Preds. 266 4/32—2 1227-3-1 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Celju se odda 

mesto jetniškega pazniika-pripravnika. 
Hkratu se oddajo tudi vsa mesta jet-

niških paznikov-zvaničnikov, ki bi se 
izpraznila tekom razpisa ali pa zavoljo 
njega. 

Prošnje za razpisano mesto morajo 
biti svojeročno spisane, pravilno koJko-
vane in opremljene z vsemi listinami, 
ki potrjuje izpolnitev pogojev iz §§ 2. 
in 3. -zakona o uradnikih. Vložiti jih je 
do 

28. aprila 1932. leta 

pri podpisanem predsedništvu. 
Po gornjem roku ali brez predpisanih 

dokumentov ali nepopolno vložene pro
šnje se pri tem natečaju ne bodo upo
števale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča. 
v Celju, dne 27. marca 1932. 

U VII 12/32—4. 
* 

1210 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani Je razso

dilo z razsodbo z dne 6. februarja 1932, 
da je Gašperlin Frančiška, stara 51 lei', 
po poklicu trgovka z mlekom, v Ljub
ljani, Florjanska ul. št. 17, kriva pre
stopka po členu 6 zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije, storjenega s tem, da 
ni imela v zadnjem času, zlasti dne 13. 
I. 1932 ob 14. uri v Florjanski ulici št. 
17 v Ljubljani v svoji trgovini nikakega 
cenika za nadrobno prodajo kruha. 

Zaradi tega je bila obsojena po členu 
6. zgoraj navedenega zakona na 100 
Din denarne kazni, ki se ob neizterlji
vosti izpremeni v kazen 2 dnevov za
pora. . 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd YI 

dne. 18, februacia 1932. '' 



Stran 166. fitev. 25. 
1 

P 14/32-1. 1200 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Čr

nomlju z dne 10. II. 1032., opr. štev. 
L 2/31—12, je bila Jerman Ana, roj. 
Malnarič, prej stanujoča v Mihelji vasi 
št. 3, zaradi zlorabe alkohola omajeno 
deloma preklicana. 

Za skrbnika-pomočnika je bil postav
ljen g. Kočevar Martin, pos. Rožanc 
štev. 11. 
Okrajno sodišče v Črnomlja, odd. I., 

dne 12. marca 1032. 

Cw IIa 229/32. 
* 

Oklic. 
1177 

Tožeča stranka Posojilnica pri Sv. 
Lenartu v Slov. gor. r. z. z n. z. je vlo
žila proti toženi stranki Potočniku To
mažu in Mariji, posestnikoma v Žikar-
cih, ter zapuščini po Feliksu Šalamunu, 
posestniku v Grušovi št. 17, radi 10.500 
Din s prip. k opr. št. Cw l ia 229/32 
tožbo. 

Ležeči zapuščini po pok. Feliksu Ša
lamunu, posestniku v Grušovi 17, se 
postavlja dr. Milan Gorišek, odvetnik 
pri Sv. Lenartu v Slov. gor., za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in stroške. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II-a, 

dne 18. marca 1932. 

C 133/32—1. 
Oklic. 

1222 

Voroš Rozalija, rojena Berden, pos. v 
Gprnjem Lakošu štev. 118, je vložila 
zoper Berdena Jožefa, sedaj stanujočega 
R.F.D. 2 box 114 Allentown IL S. A., 
in zoper Berdena Janeza, sedaj Reszin-
to Nr. 171 Montevideo Uruguay Sud 
America, tožbo zaradi Din Q10-— s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
16. aprila 1932. ob 9. uri pri tem sodi
šču v sobi štev. 19. 

Toženi stranki se postavlja za skrb
nika dr. Cerne Ferdo, odv. v Dolnji 
Lendavi, v smislu § 276. o. d. z. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. II., dne 14. aprila 1932. 

H* 
C III 127/32. 1175 

Oklic. 
Tožeča stranka Ulm Joliana, roj. 

Kranjc, velepos. v Zavrču, je vložila 
proti toženi stranki Domeniku (Frei
herr) Wetzlarju pi. Plankensterii, Ma--
riji Kranjc, njegovi soprogi, v roke 
skrbnika na čin g. Jože Kogeja, radi 
dopustitve izbrisa zastavne pravice k 
opr. št. C III 127/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 21. aprila 1932, ob četrt na 9. uri 
dop. pred tem sodiščem v izbi št. 14, 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gosp. Kogej Jožef, 
višji sodni oficial v Ptuju za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sama aH 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju. odd. III., 
dne 21. marca 1932, 

C 371/32. 
Oklic. 

1204 

Tožeča stranka Kmečka posojilnica v 
Murski Soboti je vložila proti toženi 
stranki Benko lloni iz Vučje Gomile, 
sedaj neznanega bivališča radi 13.590 
Din s pp. in upravičbe predznambe za
stavne pravice k opr. št. C 371/332 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 20. maja 1932 ob 10. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Ceh Franc, trgo
vec v Murski Soboti, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, 

dne 23. marca 1932, 

* 
A VI 448/31-37. 11'JU 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Germuth Franc, veleposestnik in lesni 
trgovec v Podvelki 35, je umrl dne 9. 
julija 1931. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 

dne 20. julija 1932. pop. ob 16. uri 
v sobi 4 ustno, ali pa do tega dne 
pismeno, sicer ne bi imeli' upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, ni-
kake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zbog plačila napovedanih terja
tev pošla. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 15. marca 1932, 

A 204/30—53. 1120-3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Špilek Ana, sopcsestnica v Prilipah 
št. 10, občina Čatež, je dne 27. oktobra 
umrla. 

Dedič Špilek Anton, njen sin, čigar 
bivališče sodišču ni znano, se pozivlje, 
da se tekom e n e g a l e t a od danes 
naprej zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka зе bo obravnavala za
puščina z ostalimi dediči in z gospodom 
M. Bellejem v Kostanjevici, ki se je po
stavil za skrbnika za odsotnega. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 1. marca 1932. 

A 201/31—4. 
* 

1209 3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Kračnik Štefan, posestnik v Št. Janžu 
št. 33, občina Rečica ob Savinji, srez 
Gornji grad, je dne 3. oktobra .1931 
umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Zapustnikovi sinovi Kračnik Jože, 
Franc in Ivan, katerih bivališče sodišču 
ni znano, se pozivljejo, da se tekom 
e n e g a l e t a od .danes naprej zgla-

sijo pri tem sodišču. Po preteku tega 
roka se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z gospodom Veršna-
kom Ivanom p. d. Ropom, posestnikom 
v Homcih št. 18, ki se je postavil za 
skrbnika odsotnim. 

Okrajno sodišče v Gornjem pradu, 
odd. L, 

dne 23. marca 1932, 

Ne I 498/32—4. 
* 

1212 

Amortizacija. 
Po prošnji Tatra Avto, Werner Sli- \ 

ger, Zagreb, Kustošija 6 uvaja se po- ] 
stopanje v namen amortizacije nastop-} 
nih, po prosilcu baje izgubljenih vred- i 
nostnih papirjev ter se njih imejitelj ; 
pozivlje, da uveljavi svoje pravice te- \ 
kom šestih (6) mesecev, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da vrednost
ni papirji niso več veljavni. 

Oznamenilo papirjev: 
• Hranilna knjižica Hranilnice in poso
jilnice za Kandijo in okolico, reg. zadr. 
z n. z. v Kandiji št. 9759, glaseča na 
ime Tatra Auto, Werner Štiger, Za
greb, z vlogo 5020 Din 83 par. 
Okrajno sodišče v Novem mestu, odd. h, 

dne 23. marca 1932. 

E 766/31-8 1176 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. aprila 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 18' 
dražba nepremičnin: hiša, njive, zemlj- i 
knjiga Kramarovci 8/16, vi. št. 37 iP-3 
zemij. knjiga Fikšlinci celi vi. št. 50. ' 

Cenilna vrednost: Din 18.933'—. • ^ 
Najmanjši ponudek: Din 12.622-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja n» 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 26. februarja 1932. 

•j» 
E 489/31—4. 1208 ; 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. in po potrebi 18. aprila 1932-

dopoldne ob 9. uri bo na mestu samem 
v Brezovici pri Borovnici dražba zem* 
Ijišč vi. št. 77, 75, 377, 517 in 550, k. o. 
Sabočevo. ; 

Cenilna vrednost: 171.788 Din. i 
Vrednost pritiklin: 29.400 Din. " 
Najmanjši ponudek: 134.133 Din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, i 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- j 
bene m naroku pred začetkom dražbe, 1 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče,na Vrhniki, odd. VU 

dne, 24. marca 1932. 
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E IV ,2869/31 1189 

Dražbeni oklic. 
P"e 20. aprila 1932. ob devetih ho 

Pri ^podpisanem sodišču v sobi št. 27 
<jr»žba nepremičnin zemljiška knjiga 
1 °lička vas, vi. št. 120. 

Cenilna vrednost: Din 13.636-80. 
Najmanjši ponudek: Din 9091-20. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

^e priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
| c er bi se ne mogle več uveljavljati 

Rlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
K l je ravnal v dobri veri. 
Л ostalem se opozarja na dražbeni 

oKlic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. * 

okrajno sodišč© v Mariboru, odd. IV., 
dne 6. marca 1932. 

E 678/31—7. 
* 

1218 

Dražbeni oklic. 
9 Dne 22. aprila 1932. dopoldne ob 
v-uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
',.• 18 dražba nepremičninskih deležev 
j l s e z gospodarskimi poslopji, njiv, 
j&vnikpv in gozda: zemljiška knjiga 
lso Z n i a VM vi. št. 3, V« vL št. 93, 136, 
°°; V. vi. št. 128, 159, V™ vi. št. 101 

l n V» vi. gt. 212. 
Cenilna vrednost: Din 18.468-45. 
J;a.jmanjši ponudek: Din 12.313-—. 

.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
t Pr iglasiti sodišču najpozneje pri draž-
sio e m . n a r o k u Pr&<i začetkom dražbe, 
s W *" s e n e m o 8 l e v e c uveljavljati 
? d̂© nepremičnine v škodo zdražitelja, 

te ravnal v dobri veri. 
okr o s t a l e m s e opozarja na dražbeni 
ê j-v" ki je nabit na uradni deski tega 
s°disča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 15. marca 1932. 

E 312/32-4. 
* 

1219 

Dražbeni oklic. 
l Qt)ne 22. aprila 193?. dopoldne ob 
*ob'U^ k° P " podpisanem sodišču v 
niiv ^ ' ^ dražba nepremičnin: hiše, 
Fui l n travnikov; zemljiška knjiga: 

ìZ°nìk vL §t- 392' 221' 334 in 1/2 vI-v- 490. 
he«ilna vrednost: Din 130.860-—. 
^ajimmjši ponudek: Din 87.240-—. 

je Dr*
v, lce: k i b î n e pripuščale dražbe, 

bene s i t ' s o d i š 2 u najpozneje pri draž-
siCe

 m . .naroku pred začetkom dražbe, 
g W b l s e ne mogle več. uveljavljati 
ly ? e nepremičnine v škodo zdražitelja, 

te ravnal v dobri veri. 
oklic °?. , e m s e o P o z a r J a na dražbeni 
sodiš'g З е п а * " * n a uradni deski tega 

O k r a jno sodišče v Murski Soboti, 
dne 16. marca 1932. 

* 
1220 

E 9 W/3l-8. 

D Dražbeni oklic. 
Ц. ц в. 22. aprila 1932. dopoldne ob 

n °o pri podpisanem sodišču v 

sobi štev. 18 dražba nepremičnin: hiša, 
njive, travniki, gozdi; zemljiška knjiga: 
Tešanovci, vi. št. 261, 626, 708; 3f- vi. 
št. 86; V* vi. št. 699, 169, 814, 702; V-i 
vi. Št. 493, 615, 873, 687; '/« vi. št. 385; 
7» vi. št. 107; Vie vi. št. 278, 829. 

Cenilna vrednost: Din 108.149-86. 
Vrednost pritikline: Bin 3.360-—. 
Najmanjši ponudek: Din 72.102-10. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 16. marca 1932. 

•{• 
E 38/32-5 Uli 

Dražbeni oklic. 
•Dne 23. aprila 1982. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 7 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
SnijkJavž, vi. št. 10, spodaj s kamenjam 
zidana, zgoraj lesena in ometana, s 
skodlami krita hiša z gospodarskim po
slopjem, 1 stavbna, 1 vrtna. 4 njivske, 
1 travniška in 1 gozdna parcela. 

CeniJna vrednost: Din 12.24.3-95, v 
kateri znesek so vračunana služnostna 
in stvarna bremena v znesku 11.905 Din. 

Najmanjši ponudek: Din 8163-—. 
_ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred. začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slovenjgradec, 
dne 15. marca 1932. 

E 67/32-2 • 1 J 8 8 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. aprila 1932 ob pol devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 
dražba nepremičnin: pašnika zemljiška 
knjiga Dol pri Hrastniku, vi. št. 173. 

Cenilna vrednost: Din 2895-—. 
Najmanjši ponudek: Din 1930-—. 
Pravice, ki bi ne 'pripuščale dražbe, 

]e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. IL, 
dne 15. marca 1932. 

* 
E 401/31—11. 1207 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. aprila 1932 dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 2 dražba nepremičnih: zemljiška 
knjiga k. o. Št. Rupert, vi. št. 76, 798, 
k. o. Straža, vi. št. 253. 

Cenilna vrednost: Din 20.865-—. 
Najmanjši ponudek: Din 13.776-67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 21. marca 1932. 

E 2/32—7. 1206 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. maja 1932 dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Zagrad, vi. št. 7. 

Cenilna vrednost: Din 34.180-—. 
Najmanjši ponudek: Din 22.787-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku, pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja', 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Mokronogu, 
dne 18. marca 1932. 

E 975/31-9 1179 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. maja 1932 ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Borovec, 
vi. št. 15. 

Cenilna vrednost: Din 36.411-—. 
Vrednost pritikline: Din 1615-—. 
Najmanjši ponudek: Din 24.274'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 18. marca 1932 

«j* 
E 104/32-8 1201 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. maja 1932 ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 10 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Rade-
hova, vi. št. 89. 

Cenilna vrednost: Din 21.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 14.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal "v dobri veri. 
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V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče pr i Sv. Lenartu, < 
dne 16. marca 1932. 

* 
1202 i; 1182/31-10 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. maja 1932 ob osmih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 26 draž 1 

ba nepremičnin: zemljiška knjiga Bo
hinjska Bistrica, vi. št. 395. 

Cenilna vrednost: Din 81.328—. 
Najmanjši ponudek: Din 40.664-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pr i draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 23. marca 1932. 

V. 312/32-4 1203 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. junija 1932. ob enajstih bo pr i 

podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Spod. 
Gorje, vi. št. 336. 

Cenilna vrednost: Din 3956*—. 
Najmanjši ponudek: Din 2637-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

'je priglasiti sodišču najpozneje pr i draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se n e mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit n a uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 23. marca 1932. 

Ne I II . 440/32—1. 1160 

* 
T 45/31—10. 1225 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Spelee Jožef, rojen 24. februarja 1896. 
v (Ščavnici, srez Ljutomer, tja pristojen, 
posestnika sin v Ščavnici, je koncem 
leta bil vpoklican k neki obmejni četi v 
južno Srbijo v okoliš Bitolja in je baje 
služil pri 12. pogranični četi I I I . odsek 
kot podnarednik. Zadnjikrat je pisal 
21. decembra 1920. iz Pančeva; od tedaj 
ni nobenega glasu več o njem in se po
greša. 

Ker je potemtakem smatrat i , da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v 
smislu § 24. o. d. z., se uvede na proš
njo sestre Brauner Ivane v Plitvičkem 
vrhu štev. 25 postopanje za proglasitev 
mrtvim ter se poziva vsakdo, da spo
roči podpisanemu sodišču, kar bi vedel 
o pogrešanem. 

Spelee Jožef se pozivlje, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, aH da da kako 
drugače na znanje, da še živi. 

Po 5. aprilu 1933. bo razsodilo sodi
šče po zopetni prošnji o proglasitvi 
mrtvim. _ _ 
Okrožno sodišče r Mariboru, odd. IIL, 

dne 24. marca 1932. 

Proglasitev mrtvih. 
Okrožno sodišče v Celju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj nave

deni pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. ces. naredbe z dne 31. 
Vnarca 1918, drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli . Vsakdo, ki bi kaj vedel o 
kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešan-
ce same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj dado 
te kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešanca 

Bistvene okolnosti, na 
katere se opira predlog 

Proglasitev 
mrtvega 
predlaga 

Brinovc Anton, rojen 
9. junija 1895, po
sestnikov sin, Ra-
kovlje, 

Vcrbovšek Franc, roj. 
3. avgusta 1884, po
sestnik v Slivnici 17, 

Slatinšek Franc, rojen 
27. novembra 1893, 
pos. sin, Ljubno 110, 

Lugarif Martin, rojen 
1888. leta, posestnik 

. v. Dekmarcih, 

Sovi? Anton. roj. 19. 
aprila. 1889, v Misli-
nju štev. 23, 

je odšel leta 1915. iz 
Koflaeha na rusko bo
jišče ter zadnjič pisal 

27. maja Ì915. 

Dan in 
opr. štev. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče 

Brinovc G. I. 1932. 1 I T 1 f i q q 

Alojz T III 1/32-2 1 - J 1 , 1Jäc-

odšel 27. julija 1914. 
s 87. p. p. na bojišče: 
od toga časa ni več 

glasu o njem. 

odšel leta 1914 k voja
kom v Celje in odrinil 
v jeseni leta J.914. s 
87. p. p. na rusko bo
jišče in je od tega ča

sa pogrešan. 

odšel 1. februarja 1915. 
s črnovojniškim p. na 
rusko bojišče in se po

greša od leta 1915. 

odšel k vojakom k 87. 
p. p. v Žalec in odri
nil leta 1915. na tirol

sko bojišče. 

Toplišek Martin, rojen 
31. oktobra 1891, 
prevžitkarjev sin, So-
pote št. 14, 

Ramšak ' Franc, rojen 
1878, posestnik, Zalo
že štev. 14, 

Tacer Franc, rojen 28. 
novembra 1891, po
sestnikov sin, Gubno 
štev. 22, 

Škrabar Anton, rojen 
1895, posestnikov sin 
v Praprečab št. 5, 

odšel 15. marca 1915. 
z lovskim bat. št. 30 na 
italijansko bojišče ter 
zadnjič pisal 30. maja 

leta 1915. 

odšel 10. avgusta 1915. 
k vojakom v Store, na
to na rusko bojišče 
dne IG. oktobra 1915. 

Verbovšek 
Neža 

Slatinšek 
Marija 

12. I. 1932 t ш ш з 

Г III 2/32-2 L 1 И - lMÓ 

12. I. 1932. 
T III 3/32-2 1. III. 1933. 

Babič 12. I. 1932. 
Jakob T III 4/32-3 

Sovič 
Franc 

Toplišek 
Terezija 

18. I. 1932. 
T IH 7/32-2 

Ramšak 
Ivana 

odšel leta 1914. s '87. 
p. p. na srbsko boji
šče te> se pogreša od 

oktobra 1914. 

Vogrinc (Ogrinc) Ivan, 
rojen 10. marca 1884, 

poljski delavec, Ho-
strivnica št. 59, 

Kiep Martin, rojen 15. 
novembra 1881, tov. 
delavec v Libojah 
št. 40, : 

Zalokar Franc, rojen 
18. februarja 1871, 

Pisarič Anton., rojen 
14. januarja .1893,. 

' posestnikpv sin. Last
nic št. 23. . 

odšel 15. marca 1915. 
k vojakom v Ljubljano 
in odrinil istega leta 
na rusko bojišče, baje 
padel 17. junija 1915. 

odšel začetkom svetov
ne vojne na italijansko 
bojišče in ee pogreša 

od leta 1918. . 

odšel v svetovni vojni 
na italijansko bojišče 
in se pogreša od 1. 1918. 

Tacer 
Anton 

Škraba r 
Avgust 

1. III. 1933. 

12. I. 1932 
Г III 5/32-2 1. III. 1933. 

1. III. 1933. 

T V I 8Ш-2 !• Ш - 1 9 3 3 

19. I. 1932. . T,» .qoq 
T III 9/32-2 l- U 1 - lJÓ0 

T lil'10/32-2 L 1 I L 1 9 3 3 * 

Vogrinc 
(Ogrinc) 
Julijana 

Kiep 
Katarina 

odšel februarja 1916. 
z domobranskim p. št. 
26 na tirolsko fronto 
in se pogreša od 13. 

. julija leta 1914. 

odrinil začetkom sve
tovne vojne s 26. do
mobranskim p. na rus
ko bojišče in se pogre
ša od decembra 1914. 

Sket 
. Marija 

29. II. 1932. 
T III 12/32-4] 

29. II. 1932. 
T III 17/32-2 

3. III. 1932. 
T III 18/32-2 

Pisarič 
Ana 

1. IV. 1933. 

1. IV. 1933. 

1. IV. 1933 

3. III. 1932. > T v Ла(Л 
T i l l 19/32-2 L I V - 1 M * 

M 
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Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogreSanca 
Bistvene okolnosti,, na 
katere se opira predlog 

Proglasitev 
mrtvega 
predlaga 

Dan in 
opr. štev. 

oklica 

Ogrizek Janez, rojen 
24. maja 1882, po
sestnik v Kristan-
vrhu št. 35, 

Savri? Marko, roj. 22. 
aprila 1880, delavec, 
Vel. Obrez št. 4C, 

Jančif Helena, omožc-
na Kovač, rojena 3. 
maja 1891, žena hlap
ca v Malevrhu pri 
Sevnici, 

Kcrt (Krt) Florjan, ro
jen 19. aprila 1879 
v Janini pri Rogaški 
Slatini, 

odšel začetkom svetov
ne vojne k vojakom in 
zadnjic pisal leta 191.8. 
z italijanskega bojišča. 

odšel 2. marca 1915. k 
vojakom in zadnjič pi
sal 7. junija leta 1915. 

odpotovala 8. januarja 
1917. neznano kam. 

odšel leta 1910. na Du
naj, nato v Rogaško 
Slatino in se pogreša 
od 3. avgusta leta 1914. 

Ogrizek 7. III. 1932. 

Oklicni rok 
poteče 

Marija T III 21/32-2 

Savrič 
Terezija 

Jančič 
Martin 

Kert (Krt) 
Marija 

17. III. 1932 
T III 22/32-2 

1. IV. 1933. 

1. IV. 1933. 

30. I. 1932. 
T lil 11/32-2 1. III 1933. 

18. II. 1932 
Ï III 14/32-2 1. IV. 1933. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 18. marca 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 

367. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: Komanditna družba M. Jan-

kole. 
Obratni predmet: Trgovinski obrat 

velikega obsega (§ 140 (°) obrt. zak.). 
Družbena obLika: Koniandrtiia druž

ba od 9. marca 1932. 
Družabniki: osebno jamčeči: Miro 

Jankole v Ljubljani, Šelenburgova ulica 
štev. 6/II. 

Za namestovanje upravičen: osebno 
jamčeči družabnik Miro Jankole, samo
stojno. 

Samostojna prokura je podeljena Zin-
fci Jankole v Ljubljani, Šelenburgova 
ulica št. 6/II. 

•Podpis firme: 
Pod pisano, natisnjeno PV S štampilj-

ko odtisnjeno besedilo firme pristavi v 
zastopstvo in podpis upravičeni svoj 
°sebni podpis, prokuriet s pristavkom 
P. p. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 11. marca 1932. 

Firm. 240/32 — Rg. A VII 94/1. 

V p i s a l e so se I z p r e m e m b e in 
d ° d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
368. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 19. marca 1932. 
Besedilo: Carl Pollak d. d. ' 
Vpiše se kooptirani član upravnega 

sveta dr. Pestotnik Pavel, član ravna
teljstva Mestne hranilnice ljubljanske 
v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 19. marca 1932. 

Firm. 278 - Rg. B I 129/46. 

Konkurzni razglasi 
S 3/31-13 
369. 

1182 

Odprava koukurza. 
Prezadolženec: Laure Martin, trgovec 

v Konjicah. Konkurz, ki je bil razgla
šen s sklepom S 3/31-1 o imovini pre-
zadolženca, se odpravi, ker je bila masa 
razdeljena po § 151. k. z. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 16. marca 1932-. 

* 
1183 S 9/31-12 

370. 

Potrditev prisilne 
poravnave. 

Stečajna zadeva: Pezdevšek Janko, 
trgovec z usnjem in posestnik v Rog. 
Slatini. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle,-
nil stečajuik Pezdevšek Janko dne 15. 
marca 1932. 

Upniki III. razreda prejmejo 20% 
kvoto njihovih terjatev, plačljivo v 4 
tromesečnih enakih obrokih v gotovini, 
počenši 60 dni po pravomoćnosti po
ravnave. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 3. marca 1932. 

# 
1187. S 14/31-21 

371. 

Odprava koukurza. 
Prezadolženka: Zapuščina Blatnik 

Vinka. Konkurz, ki je bil razglašen s 
sklepom opr. štev. S 14/31-2 o imovini 
prezadolženca, se odpravi po razdelitvi 
vse mase v smislu § 139. k. T. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

due 17. inarca Ш 2 , 

Sa 22/32—7. 
372. 

1224 

Sklep. 
Dolžnik: Gc-mboe Ivan, krojač v Mari

boru, Aleksandrova ulica. 
Ker je dolžnik umaknil poravnalni 

predlog, se s tus. sklepom od 10. marca 
1932, opr. štev. Sa 22/32—2, uvedeno po
ravnalno postopanje v smislu § 56., toč
ka 4., poravnalnega zakona ustavi. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 25. nia rea 1932. 

Sa 10/32-5 
373. 

* 
1185 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Juraka Josipa, neprot. trg. v 
Oplotnici. 

Poravnalni sodnik: Mihelič G v id on, 
starešina okrajnega sodišča v Konjicah. 

Poravnalni upravitelj: dr. Rudolf Ivan, 
od v. v Konjicah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Konjicah dne 2. ma
ja 1932 ob 9. uri. 

Prijavni rok do 26. aprila 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 23. marca 1932. 

•j» 
Sa 26/32-2 1193 
374. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega ^postopanja o 

imovini Pernica Antona, trgovca v Slo
venski Bistrici. 

Poravnalni sodnik: Vodošek Štefan, 
starešina okrajnega sodišča v Slovenski 
Bistrici. Poravnalni upravitelj: dr. Le-
mež Urban, odvetnik v Slov. Bistrici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 12. maja 1932. 
ob devetih. Rok za oglasitev do 7. maja 
1932. pri okrajnem sodišču Slovenska 
Bistrica. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odri Ш., 

dne 24. marca 1932. 

* 
1184 Sa 1/32-68 

375. 

' Potrditev poravnave. 
Poravnalna zadeva: Tvrdka Vegi In 

Beve, manufakturna trgovina v Celju, 
Glavni trg št. 10. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nila poravnalna dolžnica s svojimi up
niki na naroku dne 21. marca 1932. in 
ki določa, da je prednostne terjatve in 
zahtevke,,ki jih ne doseza poravnava, 
prvenstveno plačati v celoti, ostali up
niki pa prejmejo 40% kvoto, plačljivo 
v 10 mesečnih enakih obrokih, pričenši 
60 dni po sprejetju poravnave od upni
kov. 

Tej poravnavi pristopi Dobovičnik 
4Franc, trgovec v Celju, kot porok in 
plačnik, s posledicami § 60. zak. o pri
silni poravnavi izven stečaja. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 23. marca 1932. 
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Sa 1/32-116 1186 
376. 

Potrditev poravnave. 
Odobri se poravnava, sklenjena pri 

poravnalnem naroku dne .12. marca 
1932 med dolžnikoma Pavlinom Fran
cetom in Ivo, trgovcema v Ljubljani, 
Gradišče št. 1, in njunimi upniki. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 

dne 15. marca 1932. 
* 

1223 Sa 30/31—96. 
377. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Žem

ljic Friderika, trgovca in posestnika v 
Ljutomeru, registrovanega pod firmo 
Fric Žemljic v Ljutomeru, je končano. 

Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 
dne 17. marca 1932. 

Sa 41/31-118 1196 
378. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Pre-

aca Jakoba, trgovca •/. manufakturnim 
blagom v Mariboru, Gosposka ulica št. 
8, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. marca 1932. 

Sa 44/31-111 1197 
379. 

Konec noravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Mli

naric Josipa, trgovca v Mariboru, Glav
ni trg št. 17, je" končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. marca 1932. 

Sa 45/31-65 1199 
380. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice Dur-

java Anice ml. v Mariboru, registrova-
ne pod firmo A. Durjava, tvornica pe
rila v Mariboru, Gregorčičeva ulica št. 
24, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 2621/3. 1216 

Preklic dražbe. 
Lra-žba občinskega lova Hruševka, ki 

bi se morala dne 31. marca 1932. vršiti 
pri sreskem načelstvu v Kamniku, se s 
tem preklicuje. 

Sresko načelstvo v Kamniku, 
dne 23. marca 1932. 

No. 7542/1. 1194 

Oglas. 
Sresko načelstvo v Ljubljani, bo 

dne 18. aprila 1932 prodalo na javni 
dražbi orožje, odvzeto 

po Čl. 22 in 40 zakona o posesti in no
šenju orožja in po čl. 35 pravilnika za 

izvrševanje zakona o posesti in noše
nju orožja. Na dražbi bodo prodane lov
ske puške eno- in dvocevke, flobertovke 
in samokresi. 

Dražba se bo pričela točno ob 9. uri 
v veži sreskega načelslva v Ljubljani, 
Hrenova ul. št. 11. 

Pravico do nakupa na dražbi imajo 
trgovci z orožjem in osebe, ki se izka
žejo pri dražbi, da imajo dovoljenje za 
nabavo ali za nošenje orožja, ki ga ho
čejo na dražbi kupiti. 

Na isti dražbi se bo prodala tudi ena 
stara stenska ura, eno rogovje, naprav
ljeno za obešalnik, dva docela obrab
ljena konjska komata in en kolobar ba
krene žice. 

O vsakem primeru zdražitve orožja 
in ostalih stvari se bo sestavil poseben 
zapisnik po tarifni postavki 81 taksnega 
zakona, kolkovan s kolkom za Din 5-—. 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 21. marcn 1932. 

No. 1670. 
* 

Razglas. 
1178 

Okrožno sodišče v Novem me?tu je 
obsodilo Zupančiča Jožeta, roj. dne 

,17. marca 1866 v Novem mestu, pristoj
nega v Črnomelj ter stanujočega v Čr
nomlju, radi prestopka §§ 110., 50., 
54/JII. in 57. kaz. zak. (Ur. 1. 313/7 1929, 
SI. 1. 474/67/1931) s pravomoćno sodbo 
z dne 11. marca 1932, Kzp 42/32-5, med 
drugim na prepoved zahajanja v gostil
ne za dobo 2 (dveh) let v smislu § 55. 
kaz. zak. 

Ta prepoved je stopila v veljavo 12. 
marca 1932 in ima moč do dne 12. mar
ca 1934. 

Po določilu § 268. k. z. 310/74/29 se 
kaznuje z zaporom 6 mesecev in v de
narju do Din 5000*— vsakdo (ne-samo 
gostilničarji- in kavarnarji), ki, ved-jč za 
prepoved po § 55. k. z., Ur. 1. 310/74 
1929, postrežejo takim osebam z alko
holnimi pijačami. 

Srečko načelstvo v Črnomlju, 
dne 20. marca 1932. 

No. 11776/1. 
* 

Razglas. 
1217 

V smislu S 54. uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb (»Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrožnega sodišča v Mariboru z 
dne 27. februarja 1931. prepovedano 
Pešlu Jožefu, rojenemu 8. januarja Ì909. 
v Vukovskem dolu, Dravska banovina, 
stanujočemu istotain, zahajati v krčme 
za dobo 2 M. to je od 3. aprila 1932. 
do 3. aprila 1934. 

Po § 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved iz 
§ 5 5 . k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojilom. 
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg, 

dne 22. marca 1932. 
* 

1211 . 2 - 1 Štev. 3952/661/1932 

Oklic. 
Tvrdka Kari Thoma, mehanična tvor

nica svilenih izdelkov, ki izvršuje na 

podlagi obrtnega lista z dne 2:1. novem-
b>a 1927., štev. 31.489/1992/1927, obrt 
lovarne za izdelovanje sviletih tkanin 
s sedežem v Mariboru. Mlinska ul. 23, 
je z vlogo z dne 18. marca 1932. zapro
sila, da se ji dovoli -iredi'.i nekaj pro
ste, rov v Cvetlični ul. 18 z-i bai varno 
lastnih izdelkov. 

Radi lega odreja mestno načelstvo v 
Mariboru v smislu IV. poglavja zakona 
o obrtih komisijski ogled in razpravo 
na 11. aprila 1832. oh četrt na 16. uro. 
s sestankom na mestu samem v Mari
boru, Cvetlična ul. 18. 

Pri tej razpravi je vložiti, ugovore, ki 
niso bili že prej pismeno uveljavljeni, 
drugače se bo smatralo, da se udele
ženci strinjajo z ustanovitvijo obrata in 
se bo razsodilo, ne oziraje se na poznej
še ugovore.. • 

Izvršitev naprave se bo dovolila, če 
se uradno ne podajo pomisleki. 

Mejaši in drugi interesenti se vabijo, 
da prisostvujejo tej razpravi. 

Načrti so do dneva razprave na vpo
gled pri mestnem načelstvu v Mariboru 
med uradnimi urami. 

O tem se obveščajo z vabilom ude
ležbe: 

1. Tvrdka Kari Thoma, mehanična 
tvornica svilenih izdelkov v Mariboru, 
Mlinska ul. 23; 

2. Eksportna družba Matheis, Sup-
panz & Co. v Mariboru, Cvetlična ul. 18;, 

3. Gospod Herman Berg, industrija
lec v Mariboru, Usnjarska ul. 2; 

4. Gospod dr. Anton Dolar, profesor . 
in hiš. pos. v Mariboru, Wildenrainer-
jeva ul. 12; 

5. Gospod Fran Domicelj, industrija
lec v Mariboru, Wildenrainerjeva ul. 15; 

6. Kraljevska banska uprava JOrav-
ske banovine, oddelek VI., v Ljubljani; 

7. Mestni gradbeni urad v Mariboru; 
8. Mestni fizikal v Mariboru. 

Mestno načelstvo v Mariboru, 
dne 24. marca 1932. 

Mestni podnačelnik: 
Golouh s. r. 

Št. 812. 
* 

Razglas. 
1192 

o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
zgradbo železobetonskega mostu čez 
»Mali graben« v km 3.1.88 drž. ceste 
št. 49. 

Tehnični ìazdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani razpisuje po naročilu kr. 
banske uprave 25. sept, 1931, V. No. 
1411/4, in na podstavi čl. 86. do 98. za
kona o drž. računovodstvu z dne 6. mar
ca 1910. ter njegovih sprememb, od
nosno spopolnitev za prevzem in izvr
šitev 

železobetonskega mostu 
čez »Mali graben« 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 7. maja 1932 ob 11. uri dop, 
v prostorih tehničnega razdelka Ljub
ljana, Št. Peterska vojašnica, Vrazov 
trg št. 4. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami y 
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prostorih tehničnega razdelka soba št. 
55, oziroma je dobiti vse ponudbene 
pripomočke pròti plačilu Din 70-— pri 
tem uradu. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v procentih na uradno od
merjeni proračunski znesek, ki znaša: 

680.528 Din 69 p 
Zapečatene ponudbe, opremljene s 

kolkom za 100 Din, vsaka priloga s 
kolkom za 2 Din, morajo izročiti ponud
niki ali njih pooblaščenci na dau lici
tacije z označbo »Ponudba za gradbo 
železobetonskega mostu čez »Mali gra-
ban« v km 3.188 drž. ceste št. 49« od 
ponudnika N. N. neposredno predsed
niku licitacijske komisije med 10. m 
11. uro dopoldne. Po pošti pravočasno 
došle ponudbe se hodo upoštevale s po
gojem, ako ponudnik v njih navede, da 
so mu vsi pogoji znani in da jih brez 
pridržka sprejme. Poznejše, nepravilno 
opremljene ali brzojavne ponudbe se 
ne bodo uvaževale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje ter mora 
položiti kavcijo, katera znaša za vse 
vrste del 69.000— Din, odnosno 138.000 
Din za tuje državljane. 

Kavcija se mora položiti najkesneje 
na dan licitacije do 10. ure dopoldne 
pri blagajni dravske finančne direkcije 
v Ljubljani v vrednostnih papirjih, ozi
roma garantnih pismih, izdanih po de
narnem zavodu v smislu čl. 86. zakona 
0 drž. računovodstvu in registriranih v 
smislu čl. 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka »B pogodbe in na
bave«. Kavcijo je tudi mogoče položiti 
v gotovini pri Državni hipotekami ban
ki, podružnici v Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davčnih plačil, za — tekoče 
— četrtletje, odobrenje ministrstva za 
gradbe, da se sme ponudnik udeleže
vati javnih licitacij in potrdilo pristojne 
zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
0 sposobnosti je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprle predsedniku 
«citacijske komisije. Pooblaščenci mo
rajo predložiti poleg tega pooblastilo, 
^a smejo zastopati svojo firmo pri li
citaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
Pravico, oddati razpisano 'delo, ne ozi
raje se na višino ponujene vsote ali 
'Udi vse ponudbe odkloniti brez kake 
obveznosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
°° (trideset) dni po licitaciji. 

Ј-chniîni razdelek pri srcskem načelstvu 
v Ljubljani, 

dne 24. marca 1932. 

Št. 
* 

10294/32. 1191 

Razglas. 
Pri VIII. žrebanju 6% obligacijskega, 

Sr&dboncga in investicijskega posojila 
cestne občine ljubljanske, ki so je vrši

lo 15. marca 1932., so bile izžrebane na
slednje obligacije: 

Po Din 200— štev. 28, 80, 103, 128, 
158, 199, 203, 210, 216, 220, 268, 277, 
294, 299, 578, 651, 654, 685, 733, 734, 
770, 1813, 1858, 1891, 1910, 1997, 2022, 
2055, 2064, 2130, 2145, 2194, 2205, 2235, 
2270, 2352, 2399, 2503, 2542, 2624, 2765, 
2797, 28И, 2829, 2838, 2841, 2868, 2894, 
2948, 3033, 3044, 3045, 3077, 3079, 3087, 
3119, 3129, 3135, 3174, 3200, 3201, 3211, 
3238, 3241, 3251, 3257, 3266, 3271, 3275, 
3285, 3328, 3332, 3449, 3514, 3541, 3551, 
3555, 3562, 3610, 3687, 3742. 3756, 3775, 
3799, 3802, 3845, 3896, 3909, 3910, 3942, 
9021, 9028, 9108, 9150, 9175, 9194, 9200, 
9220, 9243, 9291. 

Po Din 500— štev. 15024, 15042, 
15059, 15061, 15080, 15115, 15249, 15252, 
15278, 15291, 15325, 15332, 15334, 15366, 
15383, 15465, 15468, 15487. 15499, 15564, 
15607, 15741, 15771, 15797, 15806, 15858, 
15875, 15880, 15938, 15967. 

Po Din 1.000— štev. 24749, 24779, 
24793, 24846, 24911, 24938. 24945, 25031, 
25037, 25051, 25082, 25163, 25182, 25259, 
25276, 25311, 25323, 25456, 25458, 25471, 
25493, 25513, 25523, 25587, 25627. 25670, 
25711, 28717, 28721, 28802. 
'. Po Din 5.000— štev. 28870, 28926, 
28938. 

Po Din 10.000— štev. 29518, 29571, 
29602. 
, Po Din 50.000— štev. 29824, 29852, 
29864, 29875. 

Po f. 100— štev. 46, 64, 67, 80, 118, 
123, 150, 259, 287, 298, 304, 347, 408, 
.502, 503, 565, 639. 

Izžrebane obligacije so plačljive dne 
15. septembra 1932. pri mestni blagajni 
v Ljubljani. 

Mestno načelstvo v Ljubljani, 
,: dne 21. marca 1932. 

Župan in mestni načelnik: 
dr. Puc Dinko s. r. 

* 
No. 194. 1205 

Preklic. 
Straus Ivan, roj. 26. junija 1898 v 

Ehrenhausenu, pristojen v občino Zg. 
Jakobski dol, srez Maribor, 1. breg, se 
preklicuje kot delamržnež. 

Podpore, ki mu jih dajejo razne ob
čine na račun domovne občine, se ne 
bodo vračale. 

Občina Zg. Sv. Jakobski dol, srez mari
borski, levi breg, 

dne 24. marca 1932. 

Štev. 2187/11. 

* 

Razpis. 
1195 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje na 

dan 1. aprila 1932 ob H. uri 
dobavo: 400 kg surove kave Santos la 
in 400 kg ka vine primesi (cikorije). 

Pogoji pri podpisani direkciji drž. 
rudnika Velenje. 

Direkcij* д ^ rutinjki* ВДшЈе, 

Št. 12.488/1932. 1180 

Razglas licitacije. 
Predmet: Dobava qbvezilnega materiala 

za krajevne organe Osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Krajevni organi Osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev potrebujejo za ob
časno oskrbovanje svojih ambulant, sa-
natorijev, zdravilišč, bolnic, okrevališč 
in članov z obvezilnim materialom v 
polovici leta približno: 1500 kg vate, 
1.000 kg vate iz staničevine, 25.000 m 
hidrofilne tkanine, 25.000 kosov kaliko-
obvez razne širine in dolžine, 25.000 
kosov mull-obvez razne širine in dolži
ne, 1000 kosov sadrenih obvez, 3000 m 
impregnirane hidrofilne tkanine, 500 
kosov trioglatib. rutic in 1000 m Bill-
rothovega in Mozetikovega batista in se 
drug drobni obvezni material. 

Za dobavo tega blaga se razpisuje 
na podstavi odloka gospoda komisarja 
Osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev z dnè 18. marca 1932. javna 
pismena efertna licitacija na dan 16. 
aprila 1932. ob enajstih, do katerega 
roka se morajo zapečatene pismene po
nudbe predati v vložišču podpisanega 
urada (soba št. 305}. Na zapečatenem 
ovitku je označiti: »Ponuda na jeftim-
beni oglas broj 12.488/1932. za dobavu 
ovojne robe.« 

Vse ponujene cene se morajo razu
meti franco pakovanje (zaobala), franco 
poštnina, odnosno voznina, ocarinjeno, 
kraj organa Osrednjega urada, ki na
roča, vštevši v enotno ceno eventualni 
davek na poslovni promet ter državn/ 
in samoupravne takse, trošarine in po». 
dobno. 

• Vsaki ponudbi je priložiti ogledke za 
vse ponujene vrste blaga. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
za svojo ponudbo 30 dni po izvedeni li
citaciji, in mora do 11. ure dne 16. apri
la 1932. položiti pri blagajni Osrednje
ga urada (soba št. 413) kavcijo, ki zna
ša 20.000 Din za naše državljane, za 
tuje državljane pa 40.000 Din. 

Osrednji urad ni dolžan sprejeti naj
nižje ponudbe, ali katerekoli, in svoje 
odločitve ni dolžan obrazložiti, niti ni 
vezan na navedene količine, ter ima 
pravico, razdeliti dobavo med dva ali 
več ponudnikov po ugodnosti ponudb. 

Ponudba mora biti taksirana s kol
kom Din 100—, opremljena s potrdi
lom pristojne zbornice (komrre, esnafa, 
sindikata) o pravici za udeležbo pri jav
nih licitacijah, nadalje s potrdilom pri
stojnega Okrožnega urada za zavarova
nje delavcev, da je ponudnik plačal vse 
dospele predpisane mu prispevke k za
varovanju in končno podpisana z izjavo 
ponudnika, da so mu pogoji licitacije 
znaniч in da pristaja nanje glede lici
tacije. 

Ponudbo je treba predložiti na pred-
pisnem obrazcu tiskovine, ki jo vsak 
ponudnik lahko dobi pri Osrednjem 
uradu za zavarovanje delavcev (soba 
št. 305) za ceno Din 5-— kos. Ta tisko
vina obsega tudi vse podrobne pogoje 
za dobavo. Ponudbe, ki ne bi bile se
stavljene na teh tiskovinah, telegrafske 
ponudbe, nejasne ali p_q pričetku licita-
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cije in otvarjanja ponudb prejete, pa 
čeprav po pošti pravočasno oddane po
nudbe, odprte in pogojne, kakor tudi 
ponudbe, ki ne bi ustrezale predpisa
nim določilom in naknadne, po preteku 
določenega roka predane ponudbe, se 
ne bodo mogle upoštevati. 

V Z a g r e b u , dne 23. marca 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

Mihanovićeva ul. br. ЗЛП. 
A. A 

* 
Št. 12.489/1932. 1181 

Razglas licitacije. 
Predmet: Dobava sanitarnih potrebščin 

za krajevne organe Osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Krajevni organi Osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev potrebujejo za ob
časno oskrbovanje svojih ambulant, sa-
natorijev, zdravilišč, bolnic, okrevališč 
in članov s sanitarnimi potrebščinami 
v polovici leta približno: 2000 m Em-
pla3trum adhaesivum razne dolžine ш 
širine, 1000 kosov svetlih, temnih in ze
lenih zaščitnih naočnikov, 1000 kosov 
suspenzorijev, 5004kosov pasov za kilo, 
Ö000 kosov kapljavcev za oči, 1000 ko
sov brizgalk za kapavico, 500 kosov iri-
gatorjev, 2000 kosov toplomerov in ste
klenih paličic za oči, trebušne obveze, 
vložke za čevlje, naprstnike iz gume, 
tenke gume in kože, gumaste rokavice, 
vrečice za led, kirurško svilo, gumaste 
nogavice, rekord-igle, rekord-brizgalke 
itd. v nepredvidljivi večji in manjši ko
ličini. 

Za dobavo tega blaga se razpisuje 
na podstavi odloka gospoda komisarja 
Osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev z dne 18. marca 1932. javna 
pismena ofertna licitacija na dan 18. 
aprila 1932. ob enajstih, do katerega 
roka se morajo zapečatene pismene po
nudbe predati v vložišču podpisanega 
urada (soba št. 305). Na zapečatenem 
ovitku je označiti: »Ponuda na jeftim-
beni oglas broj 12Ì489/1932. za dobavu 
sanitarnih potrebština.« 

Vse ponujene cene se morajo razu
meti franco pakovanje (zaobalaj, franco 
poštnina, odnosno voznina, ocarinjeno, 
kraj naročnika-organa Osrednjega ura
da za zavarovanje, delavcev, vštevši v 
enotno ceno eventualni davek na po
slovni promet ter državne in samo
upravne takse, trošarino in podobno. 

Osrednji urad za zavarovanje delav
cev si pridržuje pravico, razdeliti doba
vo med dva, eventualno tudi več ponud
nikov po ugodnosti ponudb ali po vrstah 
poedinih predmetov in ni vezan na na
vedene količine kakor tudi ne na naj
cenejšega ponudnika, in svoje odločitve 
o sprejetju ali nesprejetju katerekoli 
ponudbe ni dolžan obrazložiti. 

Vsaki ponudbi je priložiti ogledke za 
vse ponujene vrste sanitarnih potreb
ščin. 

Vsak ponudnik ostane v besedi za 
svojo ponudbo 30 dni od dne opravlje
ne licitacije in mora do 11. ure 18. apri
la 1932. položiti pri blagajni Osrednje
ga urada za zavarovanje delavcev (soba 
št. 413) kavcijo, ki znaša za naše držav
ljane Din 10.000-—, za tuje državljane 
pa Din 20.000-—. Ponudba mora biti 
taksirana s kolkom Din 100-—, oprem
ljena s potrdilom pristojne zbornice 
(komore, esnafa ali sindikata) o pravici 
za udeležbo pri javnih licitacijah, na
dalje s potrdilom pristojnega Okrožne
ga urada za zavarovanje delavcev, da 
je plačal vse dospele predpisane mu 
prispevke k zavarovanju in končno pod
pisana s ponudnikovo izjavo, da so mu 
pogoji licitacije znani in da glede lici
tacije pristaja nanje. 

Ponudbo je predložiti na predpisa
nem obrazcu tiskovine, ki jo vsak po
nudnik lahko dobi pri Osrednjem ura
du za zavarovanje delavcev (soba št. 
305) za ceno Din 5*— kos. Ta tiskovina 
obsega tudi vse podrobne pogoje doba
ve. Ponudbe, ki bi ne bile sestavljene 
na teh tiskovinah, nejasne ponudbe ali 
po pričetku licitacije in odpiranja po
nudb prejete, čeprav po pošti pravo
časno oddane ponudbe, odprte aH po
gojne, kakor tudi ponudbe, ki ne bi 
ustrezale predpisnim zahtevam, tele
grafske ponudbe, kakor tudi naknadno, 
po preteku določenega roka predane 
ponudbe, se ne bodo mogle upoštevati. 

V Z a g r e b u , dne 23. marca 1932. 

Središnji ured za osiguranje radnika 
Mihanovićeva ul. br. 3/Ш. 

A. A. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. ш4 

Stanje 22. marca 1932. 
Aktiva. . Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.909,472.975-30 (+12.320.946-52) 

Devize, ki ni
so v podlogi 86,390.133-74 (— 435.790-85) 

Kovani no
vec v nlklu 43,979.940.50 (-)- 589.928-50) 

Demonetlzi-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . . 2.184,481.032-43 (— 1,790.625.18) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.802,078.092*40 (+ 383.210-55) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 437,000.00Cr— 

Vrednostire-
zervn. fonda 79,283.382-85 (-f 14.773*30) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23. 

Nepremični
ne . . . . ,148,O72,240'30(4- 104.426-85) 

Razna aJrtiga -40#Ш67'11 ( + 143.664-87) 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 85,441.057-70 

ustali fondi 4,424.860-28 
Novčanice v 

obtoku . . 4.750,986.160-—(— 52,727.480' -) 
Obveze na 
pokaz . . 567,184.154-—(-f 31,473.521-81) 

Obveze z ro
kom . . . 1.2O0,658.145-33(-|- 28,295.844-88) 

... _..nj_. 4,288.646-87) Razna pasiva 06,960.813-101 

6.855,655.790-41 
Obtok in ob
veze . . . 5.318,170.314-— 

Celotno kritje . . . 37-03°/0 
Kritje v zlatu . . . 33-137,, 

Obrestna mera: 
po eskomptu , , , . 7tf< 
po lombardu . . . , f . , , . 9% 

Razne objave 
1231 

Vabilo 
na 57. redni občni zbor 

ki ga bo imelo 

KREDITNO DRUŠTVO 
Hranilnice Dravske 

banovine 
v četrtek dne 7. aprila 1932 ob 15. uri 
v poslopju Hranilnice Dravske banovine, 
pritličje v Ljubljani, Knaflova ulica št. 9. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo odbora o društvenem dedo

vanju V lohi 1931. 
2. Poročilo odbora' za pregled računov. 
3. Dopolnilna volitev odbora. 
4. Nova volitev odbora za pregled ra

čunov. 
5. Slučajnosti. 

Odbor. 
Po § 26. pravil je občni zbor sklepčen, 

če je navzočih 20 članov. Če se to število 
ne doseže, se vrši pol ure pozneje na 
i3tem kraju in z istim dnevnim redom 
nov občni zbor, ki je sklepčen, ne oziraje 
se na število navzočih ölanov. 

Objava. 
1228 

Podpisani Maks Goleč, rojen 1916.. 
leta, pristojen v Radvanje pri Mariboru, 
srez Maribor, desni breg, sem izgubil 
šolsko izpričevalo mariborske humani
stične gimnazije za drugi a) razred iz 
leta 1929./30. ter ga proglašam neve
ljavnim. 

Goleč Maks s. r. 
* 

Objava. 
1213 3 - 1 

Podpisani Ulčar Mirko, Jesenice, Ale
ksandrov trg št. 5, sem izgubil izpri
čevalo II. razreda meščanske šole na 
Jesenicah. Proglašam ga neveljavnim. 

Ulčar Mirko s. r. 

Izdaja kraljevska br 
ïieka. la. allagai ЖЈ̂  

•Trti oprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
*ul»4 аОДШЕ ft idublla.nl: njen predstavnik; O. Michalak s Ljubljani 
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K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

25. k09. V LJUBLJANI, dne 30. marca 1932. Letnik III. 
V S E B 

258. Resolucija o izpremembah in dopolnitvah zakona o poslov
nem redu v narodni skupščini. 

269. Resolucija o izpremembi zakona o poslovnem redu v senatu. 
260. Pravila za opravljanje drž. strok, izpita v stroki kontrole 

mer in dragocenih kovin. 
261. Izpreim&mbe in dopolnitve pravilnika dijaškega doma kra

lja Aleksandra I. v Beogradu. 
262. Iapremeniba pravilnika o cenzuri filmov. 
263. Razglas banske uprave o prošnjah za zaposlovanje ino-

zemcev. 

I N A : 
264. Razglas in navodila banske uprave o priznavanju prispev

kov" za izboljšanje travnikov in pašnikov. 
265. Razglas in navodila banske uprave o priznavanju prispev

kov pri nabavi gnojniûnih sesaljk. 
266. Objave banske uprave o pobiranju občinskih trošarin v 

letu 1932. 
267. Izpremembe v staležu drž.-in banovinskih uslužbencev na 

področju Dravske banovine. 
268. Razne objave iz »Službenih novine. 

258. 

Narodna skupščina 
kraljevine Jugoslavije. 

sklicana za dan 7. decembra 1931. na izredno zase
danje z ukazom z dne 23. septembra 1931., je usvojila 
v svoji XIV. redni seji, ki jo je imela dne 26. februarja 
1932. v Beogradu, to-le 

RESOLUCIJO 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o poslovnem redu v narodni skupščini,* 
ki se glasi: ^ 

Izpreminjajo in dopolnjujejo se §§ 6., 9., 12., 13., 
17., 19., 20., 21., 26., 29., 31., 32., 43., 45., 49.,-50., 53., 54., 
65., 56., 64., 65., 72., 93., 111., 115., 119., 121., 128., in 134. 
in se dodaja nov § 135. v zakonu o poslovnem redu 
v narodni skupščini z dne 26. novembra 1931., »Službene 
novina« št. 282. z dne 2. decembra 1931.** Z izpremem-
bami-in dopolnitvami se ti paragrafi glase tako-le: 

§6. 
Verifikacijski odbor. si izvoli predsednika, podpred

sednika, tajnika in enega ali več poročevalcev. 
Verifikacijskemu odboru odkaže predsednik poslan

ska pooblastila, vse Volilne spise in vse pritožbe zoper 
volitve. : 

Verifikacijski odbor mora svoj posel izvršiti v sed
mih dneh. .. 

9. 
* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z. dne 

marca 1932., št. 55/XXI/140. 
** >Službeni liât« èk 6Q2Z8Q iz J, 1931, 

§ 9.* 

§ 12. 

I. Skladno s točko 4. § 13. zakona o volitvah narod
nih poslancev izgube mandat poslanci, ki prestanejo biti 
člani one skupine, ki ji pripada nosilec državne liste, 
s katerim je bila' vezana kandidatna lista tega poslanca. 

Predlog o tem mora vložiti najmanj deset poslancev 
te skupine s soglasnostjo nosilca liste te skupine. Pred : 

log je vložiti pri narodni skupščini. 

V predlogu morajo navesti predlagalci činjenice, po 
katerih je ugotovljeno, da je dotični narodni poslanec 
prestal bili član te skupine. 

Narodna skupščina odkaže ta predlog takoj verifi
kacijskemu odboru,, ki mora po zaslišanju prvega podpi
sanega predlagalca in po zaslišanju poslanca, za katerega 
se predlaga izguba mandata, v sedmih dneh ugotoviti: 
ali je dotični poslanec prestal biti član skupine, in mora 
izdati svojo ustrezno odločbo, ki jo izroči kot svoj predlog 
narodni skupščini. 

Narodni poslanec sme tudi sam pismeno obvestiti na
rodno skupščino, da je prestal biti član skupine, ki ji 
pripada nosilec državne liste, s katero je bila vezana nje
gova kandidatna lista. V tem primeru pošlje narodna 
skupščina to vlogo verifikacijskemu odboru. Verifikacij
ski odbor pripravi in vroči narodni skupščini v sedmih 
dneh poročilo in svoj predlog, potem ko zasliši dotičnega 
poslanca in enega člana te poslanske skupine, če se pri
javita k besedi. 

Na predlog verifikacijskega odbora odloči narodna 
skupščina v sedmih dneh-potem, ko zasliši prvega pod
pisanega predlagalca in narodnega poslanca, za katerega 
sé predlaga izguba mandata. 

* Popravljen je e a izraz v srbskohrvatskem beeedilu, 
ki ле. vgliya na slovensko besedilps — Op. ur, 
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Ce je obvestil' narodni poslanec sam narodno skup
ščino, da je prestal biti član izvestne skupine, se zaslišita 
pri seji skupščine dotični poslanec in en član te po
slanske skupine, če se javita k besedi. 

Ob tej priliki ne smejo biti govori daljši od pol ure. 
II. Narodni poslanec ne sme biti član upravnega od

bora uprave državnih monopolov, član upravnega ali nad
zorstvenega odbora Narodne banke, Državne hipotekarne 
banke, razredne loterije, Privilegirane agrarne banke, 
državnih brodarskih društev, državnih tvornic sladkorja 
in Tseh drugih podjetij in družb, ki so državna lastnina 
ali pri katerih je država delničar z najmanj 5°/o glavnice 
ali katerim daje podporo, lstotako ne sme narodni po
slanec biti član upravnega ali nadzorstvenega odbora 
onih delniških družb in podjetij, ki imajo rudniške pra
vice ali ugodnosti ali ki vobče imajo poslovne pogodbe z 
državo ali ki imajo posebne in izjemne ugodnosti po spe
cialnih zakonih. 

Narodni poslanec mora izročiti, če ni sam podal 
ostavke na članstvo v odboru omenjenih naprav, svoj 
primer v mesecu dni od izvršene verifikacije mandata 
ali od dne, ko je postal član dotičnega odbora, po pred-
gedništvu narodne skupščine verilikacijskemu odboru, ki 
poslanca pozove, naj se izjavi, in takoj podatke za skle
panje pribavi in sklepa. Če narodni poslanec tega v odre
jenem roku ne stori, smatra verifikacijski odbor, čim 
izve za tak primer ali se mu primer naznani, da je na
rodni poslance podal ostavko na svoj poslanski mandat, 
stori o tem sklep in ga priobči narodni skupščini. 

Svoje sklepe priobčuje verifikacijski odbor narodni 
skupščini in ta sklepa o njih brez-pretresa v prvi seji 
s poimenskim glasovanjem. 

(Izpremenjen in dopolnjen s skupščinsko resolucijo, 
sklenjeno v XIV. redni seji narodne skupščine z dne 26. 
februarja 1932.) 

§ Д 
V zasedanju, s katerim se prične skupščinska peri

oda, se takoj izvoli predsedništvo, čim se konča pretres 
o poročilu verifikacijskega odbora. V ostalih zasedanjih 
se izvoli predsedništvo takoj po prvem sestanku pod 
predsedstvom po letih najstarejšega navzočnega poslanca.' 

Predsedništvo je sestavljeno iz predsednika, treh 
podpredsednikov in petih tajnikov. Vsi ti poslovalci se 
volijo za vsako zasedanje (člen 62. ustave). 

Najprej se izvoli predsednik narodne skupščine. Ce 
bi absolutne večine ne bilo pri prvem glasovanju, zado
šča pri drugem glasovanju relativna večina. Ob enakosti 
glasov pri drugem glasovanju se smatra, da je izvoljen 
kandidat, ki je po letih starejši. Ko je izvoljen pred
sednik, se izvolijo najprej podpredsedniki, potem pa se 
izvolijo tajniki tako, kakor je to določeno za- volitev 
predsednikovo. 

O volitvah predsednika in ostalih skupščinskih po-
siovalcev se sme glasovati tudi istočasno s posebnimi 
listami. 

Pri volitvi predsedništva, je glasovanje tajno. 
Ce poda kateri skupščinski poslo.valec ostavko na 

svoj položaj, se smatra, da je razrešen, ko vzame narodna 
skupščino to ostavko na znanje. 

§ 17. 

Za proučevanje predlogov in drugih predmetov skup
ščinskega aeia izvoli narodna skupščina poedine odbore. 
Ti odbori so stalni aH posebni. Stalni odbori so: 1. veri
fikacijski odbora 2. administrativni odbor; 3, шшпДеМ 

odbor; 4. odbor za prošnje in pritožbe in 5. finančni 
odbor. 

Posebni odbori se volijo za proučevanje zakonskih 
predlogov, ki jih vloži vlada ali jih vlože narodni po
slanci, kakor tudi za proučevanje drugih predmetov, o 
katerih skupščina sklene, da je potrebno odkazati jih 
posebnemu odboru. 

Stalni odbori se volijo ob pričetku vsakega rednega 
zasedanja. Posebni odbori trajajo, dokler ne dovrše 
posla. 

§ 19. 

Finančni odbor ima ;i! članov, ostali stalni odbori 
' pc 21 članov; posebni odbori pa, kolikor jim jih skup
ščina, določi. 

Za stalne in posebne odbore se izvoli obenem enako 
število namestnikov, ki imajo iste pravice kakor člani, 
kadar jih nadomeščajo. 

§ 20. 

Vsak odbor si z večino gla.sov izvoli predsednika, 
podpredsednika in tajnika in vodi kratek zapisnik o 
svojem poslovanju. Vabila na odborske seje se objav
ljajo narodnim poslancem na kraju, posebej za to do
ločenem v poslopju narodne skupščine; morajo pa se. 
osebno vročiti vsakemu narodnemu poslancu z označbo 
dnevnega reda, če ob koncu poslednje seje ni bil dolo
čen dan prihodnje seje odbora. 

V zapisnik vsake seje se zapisujejo imena navzoč-
nih članov, pismeno vročeni predlogi in sklepi odbora. 
Predsednika odbora nadomešča, če bi bil zadržan, pod
predsednik, če pa je zadržan tudi ta, po letih najstarejši 
odbornik. , 

Narodna skupščina lahko določi, če smatra to za po
trebno, brez diskusije rok, do -katerega mora odbor po
dati poročilo. Ce odbor tega ne stori, razen če mu je 
rok podaljšan, lahko narodna skupščina izvoli nov odbor. 

Odbor je sklepčen, če je prisotna ena tretjina nje
govih članov. Polnoveljavno se sklepa z večino glasov 
prisotnih članov odbora; če pa so glasovi razdeljeni, se 
to v odborskem poročilu ugotovi in predlog, o katerem 
se je glasovalo, se predloži narodni skupščini v rešitev. 

Dolžnost člana odbora je, da prihaja redno k sejam 
ali da obvesti o svojem neprihodu predsednika odbora, 
ki pozove namestnika s kandidatske liste. 

Na izpraznjeno mesto odborskega člana stopi pri
hodnji na listi. 

§ 21. 

Ko se pretres dovrši, izvoli odbor enega ali več po
ročevalcev, ki čitajo v narodni skupščini poročilo in za
govarjajo poročilo in predlog odbora pred njo. 

Ce se razdeli odbor na večino in manjšino, ima ta 
in ona stran posebej svojega poročevalca. • • 

Vsako ločeno mnenje bodisi o načelu bodisi pri 
poedinih členih predloga, o katerem se sklepa v odboru, 
je predati pismeno odboru, ki ga obenem z večinskim 
poročilom predloži skupščini, kjer ga sme zastopati član * 
odbora, ki je oddal ločeno mnenje. 

Svoje poročilo mora odbor izdelati in predati skup
ščinskemu predsedniku najkesneje v 24 urah potem, ko 
se je dovršil pretres v odboru, 

§ 26. 

Cim se izvoli predsedništvo narodne skupščine, ob
vesti predsednik skupščine o tem predsednika ministra 
3fe&ga, Sjgj& ;B&§dgfidjftfe mjfligteflkqga. eç&a, «fegest* Ј Ц * 
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tem predsednika skupščine, katerega dne otvori kralj 
skupščinske seje osebno s prestolnim govorom ali pa po 
ministrskemu svetu s poslanico ali z ukazom. 

Ce otvarja zasedanje kralj s prestolnim govorom, 
zasedata senat in narodna skupščina skupno (člen 32. 
ustave). 

V skupnih sejah senat in narodna skupščina lahko 
razpravljata tudi o adresi kot odgovoru na prestolni govor 
tako, kakor je določeno v § 69. tega zakona. 

§ 29. 

Seje narodne skupščine so javne. Toda smejo se 
pretvoriti v tajne, če to predlaga predsednik skupščine, 
vlada ali 20 poslancev. O takem predlogu se glasuje 
brez pretresa. 

Ce je predlagal tajnost predsednik skupščine ali jo je 
predlagalo 20 poslancev, sme skupščina sklepati o tem: 
ali ostane seja tajna ali ne. 

Predmeti, o katerih se posvetuje skupščina na taj
nem sestanku, se pretresajo, če treba, tajno tudi v od
borih in se ne sme o njih nikomur nič praviti, razen 
poslancem. 

Ce se dokaže poslancu, da ni čuval tajnosti, sme 
izključiti skupščina takega poslanca iz sej do najvišjega 
števila sej po § 98. Izjave aH predlogi vlade v tajnih 
sejah se smejo predajati javnosti samo s privolitvijo 
vlade. 

§ 31. 

Na predsednikov predlog in po zaslišanju vlade do
loča dnevni red za vsako prihodnjo sejo narodna skup
ščina sama ob koncu seje brez pretresa. Na predlog vlade 
ali predsednika narodne skupščine ta lahko poedine 
točke z dnevnega reda odstavi ali prestavi. Dnevni red 
se razglaša s posebnimi objavami v dvorani in v po
slopju narodne skupščine. 

Oni predmeti, o katerih se pretres ni mogel izvršiti 
v eni seji, se postavljajo na prvo mesto na dnevni red 
prihodnje seje. 

Ce se dnevni red ni mogel izvršiti zaradi nezadost
nega števila navzočnih poslancev, objavi predsednik, da 
velja za dnevni red novi seji nadaljevanje starega dnev
nega reda z dodatkom onih točk, ki jih je treba po tem 
poslovniku samem postaviti na dnevni red ali glede 
katerih je narodna skupščina sama sklenila prej, da jih 
je tega dne postaviti na dnevni red. 

Ce naj bi bila nova seja na dan, določen v poslov
niku za interpelacije, se ne sme v tej seji nič reševati, 
razen interpelacij po § 71. tega poslovnika. Če .pa ni 
interpelacij ali če so izčrpane, je preiti na stari dnev
ni red. 

§ 32. 

Zapisnik narodne skupščine pišejo po vrsti Rajniki, 
ki jih določi predsednik; ti zapisniki se čitajo ob začetku 
vsake seje narodne skupščine. 

V zapisnike se vpisujejo: 1. vladna in predsednikova 
naznanila; 2. predmeti, o katerih je sklepala narodna 
•kupščina in njeni sklepi o njih z načinom glasovanja 
*n s številom glasov za in zoper pri poimenskem glaso
vanju in 3. predmeti, o katerih sklene narodna skupščina, 
da jih je vpisati v zapisnik. Poslanski govori se ne vpi-
•ujejo T zapisnik; vedno pa se označujejo imena govor
nikov za in zoper. 
• Zapisniki narodne skupščine se objavljajo v >Služ-
t*ftih aeriualK, 

§ 43. 

V načelnem pretresu lahko sklene potem, ko so 
govorili vsi poslanci, ki so imeli govoriti v imenu ene 
ali druge skupine, skupščina brez diskusije, koliko sej 
je pustiti za govore drugih poslancev. V posebnem pre
tresu sme skupščina, ko sta o poedinih poglavjih od 
vsake skupine govorila po dva govornika, skleniti na 
predlog 30 poslancev, da se pretres zaključi, 

§ 45. 

Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je na 
dnevnem redu. V svojem govoru ne sme žaliti niti kle
vetati niti privatnega življenja nobene osebe v -pretres 
jemati. Prepovedano je čitati govore, dopuščeno je pa 
uporabljati zaznamke in citate. Istotako je prepovedano 
čitati uradne ali druge listine, ki niso ali kolikor niso 
v zvezi s predmetom, o katerem se pretresa. 

Spore o tem rešuje predsednik. 

§ 49. 

Preden preide narodna skupščina na dnevni red, 
po potrebi pa tudi ves čas, dokler traja seja, ji pred-
sedništvo in vlada podajata priobčila. Nato podajajo po
slanci kratka vprašanja predšedništvu, če so jih predali 
prej predšedništvu pismeno. Potem odgovarjajo ministri 
na kratka vprašanja, s katerimi se poslanci obračajo 
do njih. 

Na kratka vprašanja se dajo odgovori v <vsaki seji, 
razen na dan, ki je določen za interpelacije. Vse, kâr 
se tiče kratkih vprašanj, sme trajati skupaj največ 
pol ure. 

Potem se preide na dnevni red. 

§ 50. 

Predsednik narodne skupščine sme predlagati, če 
opaži, da v skupščinski dvorani, ni zadostnega števila 
narodnih poslancev, naj se izvrši prozivanje. 

§ 53. 

Cim dobi predsedništvo vladni zakonski predlog, 
mora o tem obvestiti narodno skupščino, ki pošlje pred
log onemu stalnemu odboru, v čigar stroko spada. Na 
predlog vlade ali 10 poslancev sme skupščina skleniti, 
da se izvoli za proučevanje kakega zakonskega predloga 
poseben odbor. V tem drugem primeru se lahko izvrši 
izvolitev tega odbora v isti ali v prihodnji seji. Obenem 
odredi predsednik, da se vladni predlog natisne in raz
deli med poslance. 

§ 54. 

Ko je poročilo odbora izdelano, obvesti predsednik 
o tem narodno skupščino in odredi, da se poročilo z 
odborskim predlogom vred natisne in razdeli med po
slance tako, kakor je določeno v § 7. tega poslovnika. 

Narodna skupščina določi dan, ko naj se otvori pre
tres. Pretres se sme otvoriti šele potem, ko mine naj
manj 24 ur, odkar je bilo natisnjeno odborsko poročilo 
razdeljeno. 

§ 55. 

Ko pride predlog na dnevni red, se o njem najpref 
otvori načelni pretres. Po izvršenem načelnem pretresu 
se glasuje, ali se predlog sprejme v načelu ali ne. 

Ce se predlog v načelu sprejme, preide skupščina 
na £ratreaanje Dpedinih oddelkov (poglavij) zakona. Ola-
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suje se po paragrafih, čim se zaključi pretres vsakega 
poedinega oddelka (poglavja) zakona. 

Ko se dovrši pretres in sprejem poslednjega oddelka 
(poglavja), se glasuje drugič in dokončno o predlogu 

-v celoti (člen 72. ustave). 

§ 56. 

Narodna skupščina sme, preden prestopi na končno 
glasovanje, s prostim glasovanjem vstajaje in sede, brez 
pretresa, takoj sama sklepati ali odkazati predlog od
boru, da pregleda in popravi redakcijo kakor tudi zato, 
da se spravijo v soglasje njegove izpremenjene in do
polnjene odredbe. Odbor se mora takoj sestaviti. Tako 
popravljeni predlog se priobči narodni skupščini, če so 
pa popravki večjega pomena, se razdeli natisnjen skup
ščini pred glasovanjem o predlogu v celoti. O njem ne 
sme biti več nobene diskusije. 

§ 64. 

Čim pride poročilo o predlogu, ki je bil proglašen 
za nujnega, iz odbora, ga vroči predsednik skupščini 
najkesneje r 24 urah tako, kakor je določeno v § 7., 
skupščina pa lahko določi, da se začni pretres takoj ali 
T prihodnji seji. 

V pretresu zakonskega predloga, ki je proglašen za 
nujnega, sme govoriti za skupine samo po en govornik za 
in po eden proti. 

§ 65. 

Nujnost se sme predlagati tudi za predlog, ki je 
odboru že odkazan. Če skupščina nujnost sprejme, se 
določi odboru rok, v katerem mora svoje poročilo izde
lati. Ko pride predlog iz odbora, se. uporablja nanj § 64. 

Od nujnosti je moči odstopiti v odboru samem ali v 
narodni skupščini pred pričetkom pretresa, če to predla
ga oni, ki je nujnost zahteval. O tem sklepa odbor sam 
ali narodna skupščina brez diskusije. 

§ 72. 

Vsak poslanec ima pravico naslavljati na ministre 
interpelacije (člen 68. ustave). 

Interpelacije se vlagajo pismeno pri skupščinskem 
predsedniku, ki jih priobči takoj dotičnemu ministru, 
skupščini pa poroča o njih na prvem sestanku, ko poda 
tudi vsa ostala priobčila. Vsaka interpelacija se mora 
natisniti in razdeliti med poslance najkesneje 24 ur pred 
pretresom. 

Ministri so dolžni odgovoriti na interpelacijo v istem 
zasedanju (člen 68. ustave). 

§ 93. 

Sede in vstajaje se glasuje vselej, kadar ni s tem 
poslovnikom določen drugačen način glasovanja. Če je 
odborsko poročilo razdeljeno po vsebini na točke pod 1., 
2., 3. itd., se vrši glasovanje po točkah s sedenjem in 
vstajanjem. 

O izidu glasovanja s sedenjem in vstajanjem odloča 
predsednik. Če je po njegovem mnenju izid dvomen, se 
glasuje iznova. Če je tudi drugič po njegovem mnenju 
izid dvomen, se glasuje po imenih. 

§ 111. 

.Noben poslanec ne sme izostajati od sej narodne 
skupščine, če mu ta ne dovoli dopusta. Ob izemnih nuj

nih prilikah sme predsednik narodne skupščine poslan
cem sam dajati dopust do desetih dni; tedaj mora o tem 
obvestiti narodno skupščino. 

Poslanec sme dobiti zaradi privatnega posla v enem 
zasedanju največ 15 dni dopusta z dnevnico; za čaa do
pusta čez ta rok ne prejema dnevnice, razen če boluje, 
za kateri čas prejema dnevnico neglede na to, koliko 
časa traja bolovanje. Bolovanje odobruje narodna skup
ščina. Poslanec, ki ne prihaja k skupščinskim sejam, a 
mu ni bil odobren dopust ali bilo odobreno bolovanje, 
ne dobiva dnevnice, niti mu predsednik ne sme odrediti 
njenega izplačila. 

§ П5. 

Vsak narodni poslanec sme podati ostavko na svoj 
mandat. Ostavko priobči predsednik narodni skupščini, 
ki jo odkaže verifikacijskemu odboru v nadaljnje poslo
vanje. Dokler pooblastilo ni poverjeno, ostavka ne za
držuje skupščine od preiskovanja in sklepanja, ali je 
bila volitev pravilna ali ne. 

O ostavki narodnega poslanca sklepa narodna skup
ščina brez pretresa, čim se ji priobči poročilo verifika-
cijskega odbora. 

§ И9. 

Vzdrževanje reda v notranjosti dvornice narodne 
skupščine in na njenem dvorišču nadzira izključno pred
sednik. Za to potrebno število skupščinskih stražnikov 
ter policijskih uradnikov in uslužbencev( ki ga določi 
predsednik sam, mu da minister za notranje zadeve 
takoj v začetku zasedanja izmed policijskih organov na 
razpolago. 

Ti stražniki nosijo posebno viden znak, ki ga pred
piše predsedni.štvo narodne skupščine in po katerem se 
vedno 'ločijo od drugih .policijskih uslužbencev. Tem 
stražnikom in uslužbencem ne smejo nobena civilna niti 
vojaška oblastva niti kdo drugi razen predsednika na
rodne skupščine izdajati naredb, niti ne smejo ti organi 
od koga drugega sprejemati naredb, razen od predsed
nika narodne skupščine. ч 

Predsednik narodne skupščine izdaja potrebne od
redbe za vzdrževanje reda in čuvanje varnosti narodne 
skupščine 

§ 121. 
(Popravlja se zgolj tiskovna pomota v srbskohrvat-

skem besedilu, ki ni motila slovenskega besedila. — Op. 
ured.) 

§ 128. 

Predsednik narodne skupščine izvršuje njen pro
račun. Iz proračuna se ne smejo vršiti nobeni izdatki, 
ki niso v njem določeni. Administrativni odbor, kot kon
trolno oblastvo, mora vsak mesec pregledati skupščinske 
račune in predložiti svoje poročilo narodni skupščini 
vsake tri mesece. 

Administrativni odbor odpošilja dva svoja člana т 
odbor za nabave narodne skupščine. Ta odbor odreja 
predsednik narodne skupščine. 

•Isti odbor nabavlja tudi knjige, časopise in liste in 
vodi nadzorstvo nad knjižnico. 

§134 . 

Ta poslovnik narodne skupščine se sme Izpreme-i 
niti s skupščinsko resolucijo. 

Tak predlog o izpremembi poslovnika mora poprej 
£roučiti poseben skupščinski сеШл čtear, пдЦадјдпд пси 
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ročilo se mora razdeliti med poslance vsaj 24 ur pred 
sklepanjem o izpremembi poslovnika. 

0 predlogu se sklepa kakor o resoluciji, toda gla
suje se o vsakem paragrafu zvrstoma z vstajanjem in 
sedenjem. 

XVI. POGLAVJE. 

Prehodne odredbe. 

§ 135. 

Vsak narodni poslanec mora v 15 dneh, ko stopijo 
sklenjene izpremembe in dopolnitve v moč, postopati 
po § 12., odstavku II., tega poslovnika; drugače se upo
rabijo odredbe § 12. tega poslovnika. 

V Beogradu, dne 26. februarja 1932. 

Predsednik narodne skupščine 
dr. K. Eumanudi s. r. 

Tajnik ' — 
dr. Drag. S. Jevremović s. r. 

259. 

Senat 
kraljevine Jugoslavije, 

sklican za dan 11. januarja 1932. na izredno zasedanje 
z ukazom z dne 28. novembra 1931. je usvojil v svoji 
X. redni seji, ki jo je imel dne 26. februarja 1932., 
na osnovi § 134. zakona o poslovnem redu v senatu 
to-le 

RESOLUCIJO,* 
s katero izpreminja zakon o poslovnem 
redu vsenatu z dne 3. decembra 1931.,** 
tako-le: 

I. 
§ 6. — Prvi odstavek se dopolnjuje z besedo: 

>podpredsednika«, tako da se ves odstavek glasi: »Veri
fikacijski odbor si izvoli predsednika, podpredsednika, 
tajnika in enega ali več poročevalcev«. 

II.*** 

III. 

§ 12. — se glasi z dopolnitvami in izpremembami 
tako-le: 

>Senator ne sme biti: član upravnega odbora uprave 
državnih monopolov, član upravnega ali nadzorstvenega 
odbora Narodne banke, Državne hipoitekarne banke, 
razredne loterije, Privilegirano agrarno banke, držav-

* »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 
»• marca 1932., št. 55/XXI/139. 

** »Službeni list« št. 637/82 iz 1. 1931. 
*** Izprememba: »uništi« — >poništk v slov. bese

dilu že izražena. .-^ Op. ur. 
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mh brodarskih društev, državnih tvornic sladkorja ;in 
vseh drugih podjetij in družb, ki so državna lastnina ali 
pri katerih je država delničar z najmanj 5V» glavnice 
ali katerim daje podporo. Istotako ne sme senator biti 
član upravnega ali nadzorstvenega odbora onih delni
ških družb in podjetij, ki imajo rudniške pravice ali 
ugodnosti ali ki vobče imajo poslovne pogodbe z državo 
ali ki imajo posebne in izjemne ugodnosti po specialnih 
zakonih. 

Senator mora izročiti, če ni sam podal ostavke na 
članstvo v odboru omenjenih naprav, svoj primer v me
secu dni od izvršene verifikacije mandata ali od dne, 
ko je postal član dotičnoga odbora, po predsediiištvu 
senata verifikacijskemu odboru, ki mora takoj, podatke 
za sklepanje pribaviti in sklepati, če senator tega v 
odrejenem roku ne stori, ga verifikacijski odbor, čim 
izve «a tak primer ali se mu primer naznani, pozove, 
naj se v 8 dneh izjavi; drugače smatra, da je senator 
podal ostavko na svoj senatorski mandat, stori o tem 
sklep in ga priobči senatu. 

Svoje sklepe priobčuje verifikacijski odbor senatu 
in ta sklepa o njih brez pretresa v prvi seji s poimen
skim glasovanjem«. 

IV. 

§ 13. — se v tretjem odstavku izpreminja in naj se 
glasi tako-le: 

Namesto besed »kandidat, ki je po letih najstarejši« 
stopijo besede: »kandidat, ki je po letih starejši«. 

Poslednji stavek istega odstavka se izpreminja in 
se glasi: 

»Ob volitvah vseh senatskih poslovalcev se- sme 
glasovati tudi istočasno s posebnimi listami.« 

§ 17. — Tretji odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Stalni odbori se volijo ob pričetku vsakega red

nega zasedanja. Posebni odbori trajajo, dokler ne dovrše 
posla.« / • 

VI. 

§ 19. — se dopolnjuje in se glasi: 
»Finančni odbor ima 15 članov. Ostali stalni 'od

bori imajo po 11 članov, posebni odbori pa, kolikor 
jim jih senat določi. 

Za stalne in posebne odbore se izvoli obenem enako 
število namestnikov, ki imajo iste pravice kakor člani, 
kadar jih nadomeščajo.« 

VII. 

§ 20. —, Četrti odstavek se izpreminja in se gîasf: 
»Senat lahko določi, če smatra to za potrebno, brez 

diskusije rok, do katerega mora odbor podali poročilo. 
Ce odbor tega ne stori, razen če mu je rok podaljšan, 
lahko izvoli senat nov odbor.« 

Peti odstavek se izpreminja in se glasi: ••'••• 
»Odbor je sklepčen, če je prisotna ena tretjina nje

govih članov. Polpoveljavno se sklepa z večino prisotnih 
članov odbora; če pa so glasovi razdeljeni, se to v od-
borskem poročilu ugotovi in predlog, o katerem se je 
glasovalo, se predloži senatu v rešitev. 

V § 20. — se dodaja sedmi odstavek, ki se glasi: 
»Dolžnost člana odbora je, da prihaja ïedno k se

jam ali da obvesti o svojem neprihodu predsednika od
bora,, ki pozove naraesjtnika z njegove liste.« 
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Vili. 

§ 21. — se izpreminja in dopolnjuje tako-le: 
V tretjem odstavku morajo biti namesto besed »o 

katerem se sklepa v odboru< besede: »o katerem se 
je sklepalo v odboru«. 

V četrtem odstavku stopijo namesto besed »naj-
kesneje v petih dneh« besede: »najkesneje v 24 urah.« 

iX. 

§ 26. — Drugemu odstavku se dodaja na koncu: 
>V skupnih sejah senat in narodna skupščina raz

pravljata lahko tudi o adresi na prestolni govor kot o 
celoti.« 

X. 

§ 29. — Prvi odstavek: namesto >Ce to zahteva pred
sednik senata« se mora glasiti: »če to predlaga pred
sednik senata«. 

Drugi odstavek: namesto >Če je zahteval tajnost 
predsednik senata ali jo je zahtevalo deset senatorjev,« 
se mora glasiti: >Ce je predlagal tajnost predsednik 
senata ali jo je predlagalo deset senatorjev« 

XI. 

§ 31. — Prvi odstavek se dopolnjuje: 
Za besedami »ob koncu seje brez pretresa« se vstav

lja nov stavek, ki se glasi: >Senat lahko odstavi na 
predlog vlade ali predsednika senata poedine točke 
z dnevnega reda«. 

XII. 

V § 32. — se dodaja tretji odstavek: 
»Zapisniki senata se objavljajo т »Službenih nu-

vinah.« 
XIII 

§ 43. — Namesto > . . . sklene potem, . . . skupine, 
senat brez diskusije,...« se mora glasiti: > . . . lahko 
sklene potem,. . . skupine, senat brez diskusije,...«. 

XIV. 

§ 45. — Prvi odstavek se dopolnjuje in se glasi: 
»Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je na 

dnevnem redu. V svojem govoru ne sme žaliti niti kle
vetati niti privatnega življenja nobene osebe v pretres 
spravljati.« 

Drugi odstavek* se dopolnjuje in se glasi: 
»Prepovedano je citati govore, dopuščeno je pa 

uporabljati zaznamke in citate. Istotako je tudi prepo
vedano čitati uradne itd.« 

XV. 

§ 49. — Prvi odstavek: 
Namesto »Preden preide senat na dnevni red, mu 

predsednik in vlada ...« se mora glasiti: »Preden preide 
senat na dnevni red, po potrebi pa tudi ves čas, dokler 

\ senatska seja traja, mu predsedništvo in vlada.. .< 

XVI. 

§ 50. — se črta In se glasi novi g 50.: 
»Predsednik senata sme predlagati, če opati, da т 

senatski dvorani ni zadostnega števila senatorjev, naj se 
izvrši prozivanje.« 

* Prav: Drugi stavek. — Op. ur. 

XVII. 

§ 53. — Za besedami »V tem drugem primeru« je 
namesto besed »je postaviti« postaviti besede: »se lahko 
izvrši« in se za besedami »izvolitev tega odbora« na
mesto ostalega stavka dodaja: »v isti ali pa v prihodnji 
seji.« 

XVIIL 

§ 54. — Prvi odstavek: 
Na koncu za besedami: » . . . razdeli med senatorje« 

je dodati: »tako, kakor je to določeno v § 7. tega zakona.« 
Drugi odstavek naj se glasi: 
»Senat določi dan, ko naj se otvori pretres. Pre

tres se sme otvoriti šele potem, ko mine najmanj 24 ur, 
odkar je bilo natisnjeno odborsko poročilo razdeljeno.« 

XIX. 

§ 55. — Drugi odstavek: 
»Na koncu je dodati v podaljšanju stavka: »čim se 

zaključi pretres vsakega poedinega oddelka (poglavja) 
zakona.« 

XX. 

§ 56. — Za besedami »s prostim glasovanjem« se 
dodaja: »vstajaje in sede.« 

Za besedami »brez pretresa« se dodaja: »takoj sam 
skleniti ali«. 

Za besedami »njegove izpremenjene in dopolnjene 
odredbe« se dodaja: »Za to opravilo se mora odbor takoj 
sestati.« 

Za besedami »Tako popravljeni predlog se« se do
daja »priobči senatu, če so pa popravki večjega po
mena, se razdeli natisnjen ...« 

XXI. 

§ 64. — Prvi odstavek se izpreminja in se glasi: 
»Čim pride poročilo o predlogu, ki je bil progla

šen za nujnega, iz odbora, ga vroči predsednik senatu 
najkesneje v 24 urah tako, kakor je določeno v § 7., 
senat pa lahko določi, da se začni pretres takoj v pri
hodnji seji.« 

XXII. 

§ 65. — Dodaja se drugi odstavek, ki se glasi: 
>Od nujnosti je moči odstopiti v odboru samem ali 

T senatu pred pričetkom pretresa, če to predlaga oni, 
ki je nujnost zahteval. 0 tem sklepa odbor sam ali senat 
brjez diskusije.« 

XXIIL 

§ 72. — Drugi odstavek: 
Poslednji stavek se izpreminja in ee glasi: »V?aka 

interpelacija se mora natisniti in razdeliti med senator
je najmanj 24 pred pretresom.« 

XXIV. 

V § 93. — se dodaja prvemu odstavka: 
>Če je odborsko poročilo razdeljeno po vsebin! na 

točke pod 1., 2., 3. itd., se vrši glasovanje po točkah • 
sedenjem in vstajanjem.« 

XXV. 

§ 111. — Drugi odstavek: 
Prvi stavek se izgreminja in se glasfc 
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»Senator sme dobiti zaradi privatnega posla v enem 
zasedanju največ 15 dni dopusta z dnevnico ...« 

XXVI. 

§ 115. — Dodaja se drugi odstavek, ki se glasi: 
>0 ostavki senatorja sklepa senat br"ez pretresa, čim 

se mu priobči poročilo verilikacijskega odbora.« 

XXVII. 

§ 119. — Prvi odstavek: 
Za besedami »Za to potrebno število stražnikov« 

se dodaja: »ter policijskih uradnikov in uslužbencev«; 
na koncu odstavka pa se postavljajo namesto »iz orož-
ništva« besede: »izmed policijskih organov«. 

Drugemu odstavku se dodaja na koncu: »ali od one
ga, ki ga predsednik senata za to odredi«. 

Tretji novi odstavek se glasi: 
»Predsednik senata izdaja potrebne odredbe za vzdr

ževanje reda in čuvanje varnosti senata.« 

v XXVIII.* 

XXIX. 

§ 134. — V drugem odstavku je namesto besedi 
»vsaj pet dni pred sklepanjem« postaviti besede: »naj
manj 24 ur pred sklepanjem«. 

Dodaja se tretji odstavek: 
»0 predlogu se sklepa kakor o resoluciji, toda gla

suje se o vsakem paragrafu zvrstoma z vstajanjem in 
sedenjem.« 

XXX. 

XVI. POGLAVJE. 
§ 135. — »Vsak senator mora v 15 dneh, ko stopijo 

sklenjene izpremembe in dopolnitve v moč, postopati 
po § 12. tega poslovnika; drugače se uporabijo odredbe 
§ 12. tega poslovnika.« 

Predsednik senata 
dr. A. Pavclié s. r. 

Tajnik 
M. Popović s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

260. 

Na osnovi § i'4. zakona o uradnikih predpisujem ta-le 

pravila 
p opravljanju državnega strokovnega 
izpita y stroki kontrole mer in drago

cenih kovin.** 
Člen 1. 

Uradniški pripravniki osrednje uprave za mer© in 
dragocene kovine in oddelkov kontrole mer smejo biti 

* V slov. besedilu (§ 121.) že upoštevano. — Op. ur. 
** >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne 

-3*. marca 1932.J št, 58/XXII/14& 

postavljeni na uradniško službeno mesto samo, Ce poleg 
tega, da izpolnjujejo ostale pogoje, opravijo državni stro
kovni izpit, predpisan s temi pravili. 

Člen 2. 

Pripravnik mora upoznati vse grane svoje stroke in 
vse posle konceptnega, odnosno pisarniškega uradnika in 
mora dokazati izobrazbo za opravljanje vseh teh poslov. 

Člen 3. 

Državni strokovni izpit se opravlja po tem, kakršno 
šolsko izobrazbo kandidat ima in kakršne funkcije vrši. 

Člen 4. 

Pripravniki s fakultetno ali tej enako strokovno iz
obrazbo opravljajo državni strokovni izpit po svojih po
sebnih funkcijah, ki jih vrše iz inženjersko-tehniške ali 
kemijske skupine. 

Člen 5. 

Izpit iz inženjersko-tehniške in kemijske skupine je 
sestavljen iz dveh delov: občega in posebnega. 

A. Obči del obsega samo pozitivno zakonodajstvo, 
in sicer: 

1. ustavo kraljevine Jugoslavije; 
2. zakon o uradnikih, uredbo o organizaciji ministr

stva za trgovino in industrijo, zakon o ureditvi vrhovne 
državne uprave, uredbo o razdelitvi na oddelke predsed-
ništva ministrskega sveta in ministrstev, zakon o nazivu 
in razdelitvi kraljevine na upravna območja, zakon o 
notranji upravi, zakon o banski upravi, zakon o občem 
upravnem postopku z izpremembami in dopolnitvami 
in poslovnikom za obča upravna oblastva; 

3. zakon o državnem računovodstvu, zakon o taksah 
in pravilnik o njegovem izvrševanju glede na uporabo v 
stroki, zakon o glavni kontroli; 

4. zakon o osrednji upravi za mere in dragocene ko
vine, zakon o merah, njih rabi v javnem prometu in nad
zorstvu nad njimi z izpremembami in dopolnitvami, za
kon o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in 
platine z izpremembami in dopolnitvami in zakon o ure
ditvi službe kontroliranja meril in dragocenih kovin pri 
občih upravnih oblastvih z vsemi uredbami, pravilniki 
itd., izdanimi za izvrševanje teh zakonov. 

B. Posebni del obsega te-le predmete: 

. 1. Iz inženjersko-tehndčne skupine (stroini in elektro 
strojni inženjerji): 

a) obče znanje iz verjetnostnega računa in računa 
o izravnavi glede na uporabo v metro! ogiji, dalje iz prak
tične metrologie in areometrije, teorije električnih pri
prav za merjenje in tokomerov; 

b) tehniška svojstva (kemijska in fizikalna) drago
cenih kovin in njih zlitin, kovin in zlitin za izdelovanje 
meril; 

c) poznanje izdelkov iz dragocenih kovin; 

č) postopanje pri pregledovanju in žigosanju meril 
in merilnih priprav in pri preizkušanju in žigosanju 
izdelkov iz dragocenih kovin. 

d) uporabljanje in poznanje priprav in pribora za 
pregledovanje meril in merilnih priprav in za preizkuša
nje izdelkov iz dragocenih kovin. 

2. Iz kemijske skupine (inženjerji kemije in kepiiki): 
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a) obče znanje iz metalurgije in elektrometalurgije 
dragocenih kovin in onih, ki se z njimi največ spa„ajo 
(Cu, Ni, Zn in Al); 

b) načelna pravila kakovostne in kolikostne ana
lize zgoraj omenjenih kovin; 

c) načelna pravila elektrolize in njena uporaba pri 
dragocenih kovinah; 

č) poznanje izdelkov iz dragocenih kovin; 
d) osnove praktične metrologije, areometrije; 
e) postopanje pri preizkušanju in žigosanju izdelkov 

iz dragocenih kovin in pri pregledovanju in žigosanju 
meril in merilnih priprav; 

f) uporabljanje in poznanje priprav in pribora za 
preizkušanje izdelkov iz dragocenih kovin in za pregle
dovanje meril in merilnih priprav. 

Člen 6. • 

Pripravniki s popolno srednješolsko ali tej enako 
strokovno šolsko izobrazbo (kontrolorji mer) opravljajo 
državni strokovni izpit iz teh-le predmetov, ki so: 

1. usrtava kraljevine Jugoslavije; 
2. obče odredbe o organizaciji državne uprave, za

kon o ureditvi vrhovne državne uprave, uredba o raz
delitvi na oddelke predsedništva ministrskega sveta in 
ministrstev, zakon o nazivu in razdelitvi kraljevine na 
upravna območja, zakon o notranji upravi, zakon o ban
ski upravi, važnejše odredbe zakona o uradnikih, uredba 
o organizaciji ministrstva za trgovino in industrijo, zakon 
o občem upravnem postopku z izpremembami in dopol
nitvami in poslovnik za obča upravna oblastv.a; 

3. zakon o državnem računovodstvu (odredbe o pro
računu in o državnih nabavah v poglavitnih potezah), za
kon o taksah in pravilnik o njegovem izvrševanju glede 
na uporabo v stroki, zakon o glavni kontroli; 

4. zakon o osrednji upravi za mere in dragocene ko
vine, zakon o merah, njih rabi v javnem prometu in nad
zorstvu nad njimi z izpremembami in dopolnitvami, za
kon o kontroliranju čistine izdelkov iz zlata, srebra in 
platine z izpremembami in dopolnitvami in zakon o ure
ditvi službe kontroliranja meril in dragocenih kovin pri 
občih upravnih oblastvih z vsemi uredbami, pravilniki 
itd., izdanimi za izvrševanje teh zakonov; 

5. glede na posebnjo uporabo v območju meril in dra
gocenih kovin poznanje: 

a) mehanike, fizike in kemije; 
b) praktične metrologije in metalurgije; 
c) tokomerov in njih preizkušanja; 
6. poznanje izdelkov iz dragocenih kovin; 
7. postopanje pri pregledovanju in žigosanju meril 

in merilnih priprav in pri preizkušanju in žigosanju iz
delkov iz dragocenih kovin; 

8. uporabljanje in poznanje priprav in pribora za 
pregledovanje meril in merilnih priprav in za preizkuša
nje izdelkov iz dragocenih kovin. 

Člen 7. 

Pripravniki z nepopolno srednješolsko ali tej enako 
strokovno šolsko izobrazbo (žigosači in arhivski uradni
ki) opravljajo izpit po svojih posebnih funkcijah, ki jih 
vrše, in sicer za žigosača ali za arhivskega uradnika. 

Izpit je sestavljen iz dveh delov: občega.in poseb
nega. 

A. Obči del obsega: obče. odredbe-o organizaciji 
državne upjrave, zjjsjj jia, e Р*ЏШШ$ ®.ШМ?1кУа z a 

trgovino in industrijo; osnovne odredbe zakona o osrednji 
upravi za mere in dragocene kovine, zakona o meran, 
njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi, 
zakona o kontroliranju čistine izde'kov iz zlata, srebra 
in platine in zakona o ureditvi službe kontroliranja ine
rii in dragocenih kovin pri občili upravnih oblastvih z 
uredbami in pravilniki, izdanimi za njih izvrševanje; ,)0-
glavitnejši predpisi zakona o taksah m pravilnika o nje
govem izvrševanju glede na uporabo v stroki, poglavitne 
odredbe zakona o uradnikih; temeljito poznanje vseh 
arhivskih poslov. 

B. Posebni del obsega te-le predmete: 
1. za žigosače kovin in sodov: obče znanje iz račun

stva, geometrije, fizike in kemije glede na uporabo pri 
merjenju in žigosanju sodov, preizkušanje čistine izdelkov 
iz dragocenih kovin, uporabljanje in poznanje priprav in 
pribora za pregled in žigosanje sodov, steklenic, posod 
in dragocenih kovin in poznanje postopanja pri njih pre
izkušanju in žigosanju; 

2. za žigosače tokomerov: obče znanje iz računstva, 
geometrije, fizike in kemije glede na uporabo pri pre
izkušanju električnih aparatov in tokomerov, poznanje 
konstrukcij tokomerov in njih preizkušanja, poznanje in 
uporaba priprav za električne meritve ob preizkušanju 
tokomerov. 

Člen 8. / 

Izpit za pripravnike, označene v členih 4., 6., in 7. 
teh pravil, je pismen in usten, razen za arhivske priprav
nike (člen 7.), ki opravljajo samo ustni izpit. 

Ustni izpit sme opravljati kandidat samó, če je 
opravil pismeni izpit. 

Člen 9. 

Pismeni izpit obstoji v rešitvi in izdelavi praktičnih 
primerov iz gradiva, določenega za izpit s temi pravili. 

Naloge odreja predsednik izpraševalne komisije spo
razumno s člani komisije. 

Naloge se dajejo kandidatu na dan, določen za izde
lovanje pismenega izpita. 

Pismeni izpit je tajen. Njegovo trajanje odreja pred
sednik komisije, toda tako, da določeni čas ne sme biti 
krajši od 6 ur. Kandidati smejo uporabljati knjige, ki 
jih komisija določi. Nadzorstvo nad pismenim izpitom 
vrši en član komisije. 

Ustni izpit je javen in se opravlja ob enem izmed 
naslednjih dni po opravljenem pismenem izpitu. Dan 
ustnega izpita določi predsednik komisije. 

Člen 10. 

Pravico, opravljati ustni izpit, pridobi vsak kandidat 
pripravnik po zvršetku -drugega leta pripravljalne službe. 

Člen 11. ; • 

Ce pripravnik pismenega izpita ne opravi, se ne pri
pusti k ustnemu izpitu in ee smatra, da izpita ni opraviL 

Ce pripravnik od izpita odstopi potem, ko je že dobil 
dovolitev ga opravljati, se smatra, da izpita ni opravil. 

Člen 12. 

' Pripravnik sme opravljati državni efrotëovnï îzpïf 
največ trikrat. Med vsakim izpitom mora biti najmanj 
Sest meseoey, presiedi^, 
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Pripravnik, ki strokovnega izpila do dovršenega pe
tega leta pripravljalne službe ne opravi ali ki ga pred 
tem rokom tudi tretjič ne opravi, se odpusti iz priprav
ljalne službe osrednje uprave za mere, odnosno oddelka 
kontrole mer 

Člen ia 

Pripravniku, ki prestopi v službo osrednje uprave za 
mere, odnosno oddelka kontrole mer iz drugega resorta, 
odnosno iz druge stroke, se šteje čas, ki ga je prebil v 
tem resorlu, odnosno stroki, v rok pripravljalne službe; 
vendar izpita ne more opravljati prej nego prebije leto 
dni v službi osrednje uprave za mere, odnosno oddelka 
kontrole mer. S tem letom vred pa se ne sme prekora
čiti skrajni rok 5 let pripravljalne službe. 

Člen 14. 

Rokova za izpit sta maj in november. 
Izpiti se opravljajo pri osrednji upravi za mere, od

nosno pri pristojni banski upravi pred komisijo, ki jo 
določa minister za trgovino in industrijo, odnosno pri
stojni ban. 

Pripravniki, navedeni v členih 4. in 6. teh pravil, 
opravljajo izpit pri osrednji upravi za mere v Beogradu, 
neglede na njih službeni kraj; pripravniki po členu 7. 
teh pravil opravljajo izpit pred komisijo, pristojno «a 
področje, na katerem služijo na dan, ko vlože prošnjo za 
pripustitev k izpitu. 

K izpitu pripravnikov, navedenih v členu 7. teh pra
vil, pošilja osrednja uprava za mere svojega odposlanca, 
ki sodeluje pri izpraševanju kandidatov. Zbog tega mora 
banska uprava osrednjo upravo pravočasno obvestiti o 
dnevu, ko se laki izpiti opravljajo. 

Člen 15. * 

Clane komisije in zapisnikarja postavlja minister za 
trgovino in industrijo z odlokom zâ vsako leto naprej in 
se njih imenovanje objavlja v »Službenih novinah«, od
nosno v službenem listu banske uprave. 

Člen 16. 

Izpraševalno komisijo sestavljajo: 
a) za pripravnike iz inženjersko-tehniške In kemij

ske skupine eden izmed najstarejših uradnikov osrednje 
uprave za mere, en višji .uradnik ministrstva za trgovino 
in industrijo in en inženjer iz stroke, ki ji kandidat pri
pada; 

b) za pripravnike h člena 6. teh pravil dva izmed 
najstarejših uradnikov osrednje uprave za mere in en 
višji uradnik ministrstva za trgovino in industrijo. 

V komisijo pri banskih upravah spadajo tudi urad
niki stroke, iz katere se izpit opravlja. 

Minister postavlja z istim odlokom za isto časovno 
dobo tudi enega člana namestnika višjemu uradniku mi
nistrstva trgovine in industrije v komisiji pod a) in b) 
in enega člana namestnika za inženjerja v komisiji pod 
b), istotako tudi zapisnikarja in njegovega namestnika, 
ki morata biti stalna uradnika s šolsko izobrazbo, ome
njeno, v členu 4. teh pravu. 

Člen 17« . • ' f 

IspftSev&irna! Jfomteifa se sestaja na pori* Gereönje 
uprave za mere in dragocene kovine, odnosno banske 
uprave. 

Člen 18. 

Najstarejši član ; komisije je njen predsednik. 
Predsednik vodi poslovanje komisije. 
Zapisnikarju je dolžnost, da vodi zapisnik komisije 

in da opravlja1 vse administrativne posle ob opravljanju 
izpita. 

Ciani komisije, ki so s kandidatom v dokazanem ne
prijateljstvu aH v sorodstvu v premi črti. aH v stranski 
črti do vštete četrte, stopnje, v razmerju moža ali žene 
ali v svaltvu do vštete druge stopnje, ne morejo sodelo
vati kot izpraševatelji. 

Člen 19. 

Prošnjo za opravljanje državnega strokovnega izpita 
mora pes1.".ti pripravnik po svojem neposrednem starešini 
ministrstvu za trgovino in industrijo, osrednji upravi za 
mere, odnosno banski upravi. 

V prošnji mora navesti pripravnik podatke o letih 
državne službe in iz katere predpisanih skupin hoče 
opravljati izpit. Na predlog starešine, ki inora prošnjo 
najkesneje v 15 dneh predložiti, izda ministrstvo, odnosno 
ban odlok o pravici pripravnika, opravljati izpit 

Člen 20. 

O dnevu, določenem za opravljanje izpit*, se obvesti 
pripravnik po neposrednem starešini. 

Izpiti se opravljajo med urami pisarniškega dela, pa 
tudi potem, če to potreba zahteva. 

Člen 21. 

O poteku izpita se vodi za vsakega pripravnika po
sebej zapisnik v posebni knjigi; vanjo se vpisuje poleg 
ostalih potrebnih podatkov sklep komisije o tem ali je 
kandidat opravil izpit ali ga ni opravil; 

Vpisnik podpisujejo predsednik, vsi člani in zapis
nikar komisije. 

Ocene o pokazanem uspehu kandidatovem so: 
.1. opravil soglasno, 2. opravil, 3. ni opravil. • 

Člen 22. 

Izid'izpita se priobči kandidatu takoj in nato pošlje 
predsednik komisije zapisnik o poslovanju komisije z 
ostalimi episi vred upravnika osrednje uprave za mere, 
ki obvesti obči oddelek ministrstva za trgovino in indu
strijo. 

Ce se opravlja izpit pri banski upravi, je vročiti za
pisnik o poslovanju komisije s spisi vred občemu od
delku banske uprave. 

Člen 23. 

Ce Je pripravnik izpit opravil, vpiše obči oddelek 
sklep komisije v uelužbenski list in personalno knjigo, 
obči oddelek pri banskih upravah pa obvesti o tem mi-
niefcrstvo za trgovino, in industrijo, osrednjo upravo za 
mete» 

Osrednja: qprwra za mere, odnosno banska uprava 
izda kandidatu na zahtevo potrdilo o uspehu izpita brez 

.ôznjaa^SilM^-Ш izpit reden ali pa ponavljan. 



486 
25. kos. 

Člen 24 

Pripravniki, ki so opravili državni strokovni izpit 
v drugem resortu, so oproščeni upita iz onih predmetov, 
ki spadajo v izpitni program (členi ô., 6. in 7.), ki pa so 
}ih že opravili v drugem resortu. 

. Člen 25. 

Osebe z nižjo šolsko izobrazbo ne morejo napredo
vati če pridobe naknadno višjo šolsko izobrazbo, v višje. 
položajne skupine in zvanja, vezana s pridobljeno višjo 
šolsko izobrazbo, dokler ne opravijo po tukaj predpisa
nih pravilih državnega strokovnega izpita, ki se zahteva 
za skupine in zvanja (členi 4., 5., 6. in 7.), vezane s to 
višjo izobrazbo. 

Člen 26. 

Kdor prestopi iz druge stroke civilne državne služ
be ali iz druge državne službe ali iz samoupravne službe 
v službo osrednje uprave za mere in dragocene kovine 
ali oddelka kontrole mer, mora mirno izpolnitve ostalih 
pogojev opraviti pred prestopom predpisani državni stro
kovni izpit. 

Minister za trgovino in industrijo lahko oprosti oprav
ljanja tega izpita osebo, ki prestopi v četrto aH višjo 
položajno skupino. 

Člen 27. 

Za pripravnike s fakultetno aH tej enako strokovno 
izobrazbo, ki opravijo državni strokovni izpit po členu 
5., se smatra, da so opravilitudi strokovni izpit po členu 
6. teh pravil. 

Člen 28. 

Za pripravo in opravljanje izpita se <*ne odobrili 
pripravnikom iz člena 4. enomesečno cdsotstvo. 

Člen 29. 

Za honorar 'predsedniku, članom komisije in zapisni
karju plačajo vsakemu 

kandidati po členu 4. po 100 dinarjev, 
kandidati po členu 6. po - 80 dinarjev, 
kandidati po členu 7. po 50 dinarjev. 

Člen 30. 

Ta pravila stopijo v moč, ko se razglase v >Službe-
nih novinah«. 

.V Beogradu, dne 4. marca 1932.; št. 1671/932. 

Minister za trgovino in 
industrijo 

dr. Albert Kramer s. r. 

261. 

Na osnovi § 1. zakona o univerzah in člena 214. 
obče univerzitetne uredbe predpisujem te-le 

izpremembe in dopolnitve 
pravilnika dijaškega doma kralja Aleksan

dra I. v Beogradu, 

P. br. 1350 z dne 16. januarja 1932,, objavljenega v »Služ
benih novinah« dne 18. januarja 1932.* 

Člen 1. 

v trcljem odstavku za besedami V členu 5. se v tretjem odstavku za besedami 
»upravnega odbora doma« nadomešča beseda »postavlja« 
z besedama: »lahko postavlja«. 

člen 2. 

Na koncu člena 11. se za zaključno piko dodaja nov 
stavek, ki se glasi: »Le izjemoma se smejo sprejemati 
učenci z jako dobrim in dobrim uspehom, o čemer odloča 
ua predlog upravnega odbora minister za prosveto.« 

Člen 3. 

V členu 13. se v tretji vrsti od zadaj za besedami 
»starejših od 24 let« črtajo pika in besede: »ki pa nimaT 

jo več ko 25 polnih let starosti.« 

Člen 4. 

Te izpremembe in dopolnitve dobijo obvezno moč, 
ko se objavijo v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 7. marca 1932.; P. br. 7285. 

Minister za prosvelo 
dr. Drag. S. Kojić s. r. 

262. 

Na osnovi § 19. zakona o podaljšavi veljavnosti od
redb dosedanjih finančnih zakonov in zakonov o pro
računskih dvanajstinah predpisujem te-le 

izpremembe pravilnika 
o cenzuri filmov.** 

Člen 1. 

V členu 3. pravilnika*** je za besedo »pravilni« in 
piko črtati vse do konca člena 3. in nadomestiti z bese
dami: >Glede pisave so napisi in besedila lahko izpisani 
v cirilici ali latinici.« . 4 ,, 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z <Ine£ 

18. marca 1932., št. 63/XXV/163. - Pravilnik gl. »Službe-
ni list« št. 121/9 iz 1. 1932. 

** »Službene novine kraljevine Jugoslavije« z 'dne 
23. marca 1932., št. 67/XXVII/187. 

*** >Službeni list«.št. 216/19 iz Jeta1932. 
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Člen 2-

Ta izprememba stopi v veljavo, ko se objavi v s l u ž 
benih novinah«, obvezno moč pa dobi, ko jo dobi pravil
nik o cenzuri filmov. 

V Beogradu, dne 7. marca 1932.; P. br. 7286. 

Minister, za prosveto 
dr. Drag. S. Kojié s. r. 

Banove uredbe. 

263. 

Razglas 
glede postopanja pri vlaganju prošenj 
za dovoljenje zaposlovanja inozemcev. 

Radi enotnega postopanja pri vlaganju prošenj za do
voljenje zaposlovanja inozemcev po določilih § 103. zako
na o zaščiti delavcev ter pravilnika o zaposlovanju ino
zemcev določa kraljevska banska uprava, da se morajo 
prošnje za dovoljenje zaposlovanja inozemcev in za po
daljšanje takih dovoljenj vlagati za vsakega inozemca po
sebej pri kraljevski banski upravi Dravske banovine v 
Ljubljani, na posebnih obrazcih, ki so ha razpolago pri 
veeh sreekih načelstvih, pri upravi policije v Ljubljani in 
pri predstojništvih mestnih policij v Mariboru in Celju. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine т Ljubljani, 
dne 23. marca 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik oddelka za soc. politiko 

in narodno zdravje: 
dr. Dolšak s. r. 

264. 

III. No. 351/1. 

Razglas 
o priznavanju prispevkov pri izbolj

šanju travnikov in pašnikov. ' 
1. Prošnje se vlagajo od 15. maja do 1. februarja 

naslednjega leta. 
2. ProSnje morejo vlagati za svoje člane kmetijske 

organizacije ali pa občine za svoje občane. Prošnje posa
meznikov se ne upoštevajo. 

3. Prošnje morajo vsebovati sledeče podatke: 
a) ime in točni naslov prosilca (tudi pošta in žel. 

postaja); 
b) velikost, nadmorska višina in lega parcele, ki se 

hoče izboljšati. Kakovost in vlažnost tal te parcele; 

t\ kdaj je bila parcela zadnjič gnojena in kako; 

č) kaj je namen izboljšanja (stalni ali menjalni 
travnik, pašnik); 

d) število velike živine, ki jo redi prosilec. 
4. Prispevki se priznavajo za potrebno seme, za" 

umetna gnojila pri izboljšanju travnikov in za stroje, 
potrebne pri tem. \ 

5. Prošnja mora vsebovati sledeče obveze: 
a) da se bo ravnal prosilec točno po strokovnih 

navodilih; 
b) da bo odgovarjal prosilec na vsa vprašanja kra

ljevske banske uprave. 
6. Prošnje je vlagati pri pristojnem sreskem na-

čelstvu. 

III. No. 351/1. 

Navodila, 
po katerih se priznavajo prispevki pri izbolj

šanju travnikov in pašnikov. 

§ 1 . 
Prispevki za izboljšanje travnikov in pašnikov se 

priznavajo v okviru razpoložljivih sredstev v banovin-
skem proračunu po pogojih teh navodil. 

§2. 
Kraljevska banska uprava objavi praviloma vsako 

leto do najkesneje 30. aprila vsem sreskim načelstvom 
višino kredita, ki bo predvidoma na razpolago za posa
mezne sreze. S tem razpisom sporoči kraljevska banska 
uprava tudi rok za predložitev prošenj. 

V posameznih vaseh bo kraljevska banska uprava 
subvencionirala- nakup le tolikih strojev, kolikor je to 
potrebno, da se jih more v redu posluževati več kme
tovalcev. 

§3. 

Prošnje se vlagajo načelno tsako leto od 15. maja 
do 1. februarja naslednjega leta. Izven tega termina 
vložene prošnje zavračajo že sreska načelstva sama z 
opozorilom, da jih je mogoče v prihodnjem letu obnoviti. 

§4. 

Prošnje morejo vlagati za svoje člane samo kmetij
ske organizacije (zadruge, društva, podružnice itd.) ter 
občine za svoje občane. Na prošnje posameznikov se ni 
mogoče ozirati. 

Ž 5. 

V prošnji mora biti poleg natančnega naslova (tudi 
žel. postaja) kmetovalca, ki hoče izboljšati travnike, 
Oziroma pašnike, navedeno tudi število velike živine, ki 
jo ima. Še posebej je treba točno navesti površino trav
nikov in pašnikov, ki se nameravajo izboljšati. 

§6. 
Pri priznavanju prispevkov se bo v splošnem po

stopalo tako, da bodo dobili posestniki, ki imajo do 8 
glav velike živine, do 50%, oni, ki imajo do 13 glav 
velike živine, do 40% in oni, ki imajo do 18 glav velike 
živine do 30% prispevka. Kdor ima nad 18 glav velike 
živine more dobiti prispevek samo v izjemnem primeru. 
Prispevka tudi ne dobi oni, ki je v razdobju zadnjih 
treh let dobil nad 4,000— Din prispevkov za kmetijstvo 
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iz javnih sredstev. Prispevki se priznavajo za izboljšanje 
do največ Уг ha travnika, oziroma pašnika. Več kakor 
dva prosilca iz ene korporacije ali občine ne bo mogoče 

^ upoštevati. 

§7-

Prispevki se priznavajo samo za ureditev travnikov 
in pašnikov na takih površinah, ki niso preveč vlažne. 
Prednost pri priznavanju prispevkov pa imajo posest
niki, ki so izvedli na površinah, kjer nameravajo urediti 
travnik oziroma pašnik, drenažo. Nadalje imajo prednost 
oni, ki so si že uredili gnojišča in nato člani živinorej
skih organizacij in prosilci iz krajev, kjer prispevke pri
znavajo tudi lokalni činitelji. 

§8. 
Prispevki se priznavajo: 
a) za potrebno množino mešanice travniških in de-

teljnih semen za stalne in menjalne travnike; 
b) za apno in umetna gnojila; 
c) za stroje, potrebne pri pravilnem gospodarstvu 

s travniki in pašniki (navadna travniška brana, krožna 
brana skarifikator, valj itd.), se priznavajo prispevki v 
isti višini in z istimi pogoji. Vendar pa je treba za pri
znanje teh prispevkov vložiti posebno prošnjo. Ta mora 
biti ravno tako opremljena kakor ona za priznanje pri
spevka pri izboljšanju travnikov in pašnikov. 

Gornji prispevki se bodo priznavali samo s slede
čimi pogoji: 

a) proti obvezi, da se bo prosilec pri obnovi ali 
napravi novih travnikov ali pašnikov ravnal popolnoma 
po strokovnih navodilih; 

b) proti obvezi, da bo prosilec kmetijske stroje, ki 
jih nabavi za izboljšanje travniškega in pašniškega 
gospodarstva z banovinskim prispevkom, posojal proti 
primerni odškodnini tudi bližnjim posestnikom; 

c) kmetijske organizacije in občine, ki bodo dobile 
prispevek pri nabavi strojev za skupno uporabo, se 
morajo zavezati, da bodo prispevke, ki jih bodo dobile 
pri izposojanju teh strojev, uporabile izključno za na
bavo novih enakih ali sličnih strojev. 

Višino odškodnine določi občinski kmetijski oVlbor, 
odnosno občinski odbor in to razglasi na krajevno obi
čajni način. 

Z istim sklepom je po možnosti določiti tudi čas in 
vrstni red izposojanja poedinih strojev ter imena kmeto
valcev, za katere so določeni posamezni stroji radi 
izposojanja. 

d) prosilec se mora zavezati, da bo odgovarjal na 
vsa vprašanja in bo dajal poročila na vse zahteve, ki 
jih bo stavila kraljevska banska uprava in ki so v zvezi 
z izboljšanjem travnikov in pašnikov z banovinskim 
prispevkom. 

Prošnja mora vsebovati izjavo, s katero prosilec pri
znava na strojih solastninsko pravico banovine v raz
merju, ki odgovarja višini subvencije. 

§ 9 . . 

Tako opremljene prošnje je vložiti na Kraljevsko 
bansko upravo, in to po pristojnem ereškem nacelstvu, 
ki posamezne podatke v prošnji overi, prošnja se obraz
loži in pošlje s predlogi kraljevski banski upravi, Pri 
tem .je posebno uvažavati načelo^ § 2.,_рф& 2, 

25. kos. 

Predlogi morajo biti stavljeni tako, da upoštevajo 
enakomerno razdelitev za prispevke določenih kreditov 
v vseh občinah sreza; nadalje tako, da ne odpade preveč 
prispevkov na eno občino. 

§ 10. 

Kraljevska banska uprava določi nato, ako je potreb
no, strokovnega referenta, ki da vsa potrebna navodila 
na mestu samem. Ta tudi določi travno mešanico in 
množino potrebnega semena ter način izboljšanja. Vse 
poslednje pa sporazumno s posestnikom. 

§11. 

Kraljevska banska uprava naroča sama kmetijske 
stroje kakor tudi vsa potrebna semena in gnojila. Samo 
v izjemnih primerih se priznava prispevek za že nabav
ljene stroje oziroma semena in gnojila, in to samo proti 
predložitvi računa, ki ga morata overiti občinski urad in 
sresko načelstvo. Take prošnje morajo biti vložene tekom 
enega meseca po nabavi. V prošnji je izrecno navesti, 
zakaj ni bilo mogoče pre;dhodno prositi za prispevek. 
Da posestniki ne zavračajo teh pošiljk in da ni neprijet
nosti pri plačilu, mora vsak prosilec podpisati obvezo, 
da bo naročene in poslane stroje, gnojila in semena brez
pogojno prevzel. 

§ 12. 

Posestniki, ki dobijo prispevek, pa se ne ravnajo po 
navodilih, ki jih dobijo tudi pismeno in uradno, morajo 
vrniti v celoti priznani jim prispevek v gotovini. Zato . 
vodijo sreski kmetijski referenti točno evidenco o upo
rabi priznanih prispevkov in morajo o-tem enkrat letno, 
in to meseea decembra, poslati poročilo kraljevski banski 
upravi, ki bo tako dana strokovna navodila kakor tudi 
sestavoporočil od časa do časa prekontrolirala po svojem 
strokovnjaku. 

§ 13. 

Koncem vsakega leta obvestijo sreska načelstva po
samezne občinske,urade, pri katerih posestnikih v srezu 
je bilo urejeno travniško in pašniško gospodarstvo z 
banovinskim prispevkom. Občinski uradi razglasijo nato 
naslove teh-posestnikov z dostavkom, da si urejeni način 
gospodarstva lahko vsakdo ogleda. Občine morajo voditi 
seznam z banovinskim prispevkom nabavljenih • strojev 
in izvajajo solastninsko pravico banovine na strojih. 

§14. 

Rešitve banske uprave morajo vsebovati vse pogoje, 
s katerimi je prispevek priznan. 

V Ljubljani, dne 24. februarja 1832. 
Ban: 

dr. Drago MarnSič s. t. 

Reverz, 
s katerim se podpisani pravnoveljavno obvezuje,, da so 
bo v primeru priznanja prispevka za izboljšanje trav
nika, oziroma pašnika, ravnal popolnoma po določilih, ki 
jih predpisujejo zadevna navodila, izdana po kraljevski 

banski upravi. 

Zlasti ee Se zavezujem: 
1. Pri izboljšanju travnika, oziroma pašnika se bom 

ravnal točno po navodilih, ki jih dobim od strokovnjakov 
krdjeyske bonske uprave. 
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2. Na vprašanja, ki jih bom o načinu in uspehu 
izboljšanja uradno dobival, bom odgovarjal vestno 
in točno. 

3. Dovolil bom, da si morejo banovinski kmetijski 
strokovnjaki vsak čas ogledati način izboljšanja in njega 
uspeh in bom upošteval njihova navodila. 

4. V primeru, da se ne bi ravnal točno po dobljenih 
navodilih in po določilih navodil, po katerih je bil pri
spevek priznan, bom vrnil priznani prispevek v celoti 
v gotovini. 

5. S prispevkom poslano seme in gnojila bom pre
vzel brezpogojno in plačal razliko med ceno semen, 
oziroma gnojil in banovinskim prispevkom. 

V _ ..„., dne .... 193... 

Podpis: 

Obrazec prošnje. 
• 

Kolek za Din S ' 
ali štampiljka o oprostitvi. 

Občine proste. 
Štev 

Kraljevski banski upravi Dravske banovine 
, Ljubljana. 

Podpisana (občina, podružnica, društvo, zadruga) 
prosi na temelju navodil za priznavanje prispevkov pri 
izboljšanju travnikov in pašnikov za prispevke za svoje
ga člana: 

1. Ime in pr i imek — ~™ 
2. K raj .' '„ ._„.„. 

3. Pošta _ *. _ 

4. Železniška postaja ~ 
. D. Velikost (površina) parcele, ki se jo namerava izbolj

šati (v ha) ; „-„_.„ 

6. Nadmorska višina ™̂.™-™ _. 

. 7. Lega parcele (strma, valovita, ravna, solnčna, senčna) 

8. Kakovost tal (peščena,' ilovnata itd.) 

. 9. Vlažnost tal (vlažna, suha, event, drenaža) 
. 1 J. „..._ ,„_„ „ , 

10. Kdaj je bila parcela zadnjič gnojena, kako in koliko 

11. Namen izboljšanja: stalni, menjalni travnik, pašnik 

12. število velike živine, ki jo redi prosilec 

...:, dne, 193. 

Žig občine ali organizacije: 

Podpis: 

265. 

III. No. 296/1. 

Razglas 
o priznavanju prispevkov pri nabavi 

gnojničnih sesaljk. 

. 1. Prošnje za priznavanje teh prispevkov morejo 
vlagati kmetijske organizacije za svoje člane ali pa obči
ne za svoje občane. Prošnje posameznikov se ne upo
števajo. Prošnje se vlagajo od 15. maja do 30. oktobra. 

2. Prošnje morajo vsebovati sledeče podatke: 
a) ime in točni naslov prosilca (tudi pošta in žel. 

postaja); 
b) število velike živine prosilca; 
c) kako je urejeno gnojišče in gnojnična jama, na 

lastne stroške ali z javnim prispevkom in koliko je 
znašal ta prispevek; 

č) izjavo, da bo prosilec posojal sesaljko proti pri
merni odškodnini tudi bližnjim posestnikom; 

d) izjavo, da priznava prosilec solastninsko pravico 
banovine v višini priznanega prispevka. 

3. Vse prošnje je treba vložiti pri pristojnem sre-
skem načelstvu. 

4. Sesaljke naroča kraljevska banska uprava. 
Natančnejše podatke vsebujejo navodila, po katerih 

se priznavajo prispevki pri nabavi gnojničnih sesaljk. 

III. No. 296/1. 

Navodila, 
po katerih se priznavajo prispevki pri nabavi 

gnojničnih sesaljk. 

§ 1 . 

Prispevki pri nabavi gnojničnih sesaljk se prizna
vajo v okviru razpoložljivih sredstev v banovinskom 
proračunu ob pogojih teh navodil. 

§2. 

Kraljevska banska uprava objavi praviloma vsako 
leto do najkesneje 30. aprila sreskim načelstvom višino 
kredita, ki bo predvidoma na razpolago za posamezne 
sreze. S .tem razpisom sporoči kraljevska banska uprava 
tudi rok za predložitev prošenj. V posameznih vaseh bo 
kraljevska banska uprava prispevala le za nakup toliko 
sesaljk, kolikor je to potrebno, da se jih morejo poslu
ževati vsi kmetovalci. 

, § 3. 

Do 15. maja opozori sresko načelstvo po kmetijskih 
organizacijah in občinskih uradih zanimance, da morejo 
vlagati prošnje do 30. oktobra istega leta. 

Prošnje morejo vlagati kmetijske organizacije za 
svoje člane ali pa občine za svoje občane. Na prošnje 
posameznikov se ni mogoče ozirati in jih morajo sreska 
načelstva zavračati, izvzemši primere, ako je kraljevska 
banska uprava na posebno prošnjo posameznika prispe
vala za ureditev gnojišča. Ravno tako zavračajo sreska 
načeletva preSnje, Ш m töte yjjozejxe DO preteku dojoče-
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nega roka; pri tem pa je opozoriti prosilce, da morejo 
prošnje obnoviti v prihodnjem letu. 

V prošnji mora biti točno navedeno in potrjeno ime 
in točno bivališče (tudi železniška postaja) posameznih 
posestnikov, ki bodo sesaljko prevzeli in število velike 
živine, ki jo imajo. Navedeno mora biti, ali imajo ti po
sestniki že pravilno urejeno gnojišče in gnojnično jamo, 
nadalje, da-li so si to uredili sami ali z javnim prispev
kom in v kakšni višini. Kdor nima gnojišča ali gnojnične 
jame pravilno urejene, ne more prositi za ta prispevek. 

§4. 

Posestniki, ki bodo sesaljko prevzeli, morajo pod
pisati izjavo, da bodo posojali sesaljko proti primerno 
nizki odškodnini tudi bližnjim posestnikom. 

Višino odškodnine in čas, v katerem mora biti 
sesaljka soobčanom na razpolago, določi občinski kmetij
ski odbor, odnosno občinski odbor. Odbor sestavi za 
vsako sesaljko seznam občanov, ki imajo pravico zahte
vati izposojilo sesaljke, nabavljene z banovinskim pri
spevkom. 

Občine, oziroma kmetijske organizacije, ki dobijo 
prispevek za nabavo sesaljke, se morajo zavezati, da 
bodo uporabile odškodnino, ki jo dobijo pri izposojanju 
sesaljke, kot amortizacijo za nabavo nove sesaljke. 

V prošnji mora biti tudi zaveza, da bo prosilec 
sesaljko brezpogojno prevzel. 

V izjavi po § 4. mora biti izrecno omenjeno, da pri
znava prosilec solastninsko pravico banovine do sesaljke 
v razmerju likvidiranega prispevka. 

§ 5 . 

Vse prošnje je treba vložiti pri pristojnem sreekem 
načelstvu, ki nato posamezne podatke v prošnji overi, 
prošnjo še obrazloži in jo pošlje s predlogi kraljevski 
banski upravi. Pri tem je predloge stavljati tako, da so-
upoštevani predvsem oni kraji, kjer je' še manj urejeno 
gospodarstvo z gnojem. Paziti je tudi, da so pri tem ".po-
števane čim bolj vse posamezne vasi in občine ter 
deli vasi. 

§ 6 . 

Pri priznavanju prispevkov se bo v splošnem po
stopalo tako,. da dobijo prispevka k nabavnim cenam 
sesaljke: 

1. kmetovalci, ki imajo do 8 glav velike živine, 50%; 
2. kmetovalci, ki imajo do 13 glav velike živine, 40 % ; 
3. kmetovalci, ki imajo do 18 glav velike živine, 30%. 
Kdor ima nad 18 glav velike živine, ne dobi pri

spevka. Ravno tako tudi ne oni, ki je dobil v razdobju 
zadnjih treh let nad Din 4000— prispevkov za pospeše
vanje kmetijstva. 

Pri priznavanju prispevkov imajo prednost prosilci 
iz onih krajev, kjer tudi krajevni činitelji prispevajo k 
nabavi sesaljk. 

§7. 

Sesaljke naroča na pravilno opremljene prošnje kra
ljevska banska uprava. Prosilci dobijo v splošnem sesalj
ke po železniškem povzetju po odbitku one vsote, ki io 
je prispevala kraljevska banska uprava. Samo • izjemnih 
primerih se priznava prispevek za že nabavljeno sesaljko 

proti ErjjdiažUsi fâcuee^ki gß, ла maiale usatiti. ahfüMiri 

urad in sresko načelstvo. Take prošnje morajo biti vlo
žene tekom enega meseca po nabavi sesaljke. Nikakor se 
ne priznavajo prispevki na prošnje, ki so bile vložene 
pozneje. V prošnji je izrecno navesti, zakaj ni bilo mo
goče predhodno prositi za prispevek. 

Rešitve kraljevske banske uprave morajo vsebovati 
vse pogoje, s katerimi je prispevek priznan. 

§8. 

Sreeki referent mora voditi točen seznam o prispev
kih za sesaljke v srezu. Vsako leto do 31. decembra je 
ta seznam dostaviti občinam radi razglasa s pozivom, da 
si sesaljko lahko vsakdo ogleda. 

Občine morajo voditi seznam z banovinskim pri
spevkom nabavljenih sesaljk in izvajajo solastninsko pra
vico banovine na sesaljkah. 

V Ljubljani, dne 24. februarja 1932. 

Ban: 
dr. Drago Marušič s. r. 

266. 

Objave banske uprave 
o pobiranju občinskih trošarin 

v letu 1932. 

II. No. 29.743/1. 

Objava. 

Občina Cigonce, v srezu Maribor, desni breg, bo 
pobirala od dneva razglasitve v >Službenem listu< v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani; 
dne 16. marca 1932. 

II . No. 30667/1, 

Objava. 

Občina Donačka gora, v erezu àmarsRem, bo pobi
rala od dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 
1932. naslednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*—, 
. b) od 100 1 vinskega mošta Din 100"—, 

c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 
ruma in konjaka Din 6*—, 

c) od 1001 sadnega mošta Din 10*—v 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v LJubljani, 
àaa 1& и м о а 1232. 
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II. No. 29087/2. 

Objava. 
Občina Dranilje, v srezu celjskem, bo pobirala od 

dneva razglasitve v »Službenem Hstu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100*—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100*—, 
c) od 100 1 piva Din 100*—, 
č) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 5-—, 
. ' d) od 100 1 sadnega mošta Din 25*—, 

e) od goveda nad 1 letom Din 30*—, 
f) od goveda pod 1 letom Din 15-—, 
g) od prašičev Din 15'—, 

' h) od drobnice Din 5*—, 
i) od 100 kg uvoženega mesa vseh vrst Din 20*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. 

II. No. 709/1. 

Objava. 
Občina Gajovci, v srezu Ptuj, bo pobirala od dneva 

razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. občinsko 
trošarino: od 100 1 vina po Din 60-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932 

II. No. 30471/1. 

Objava. 
Občina Golobinjak, v srezu Brežice, bo pobarala od 

dneva razglasitve v >Službenem listu« v letu 1932. na
slednje občinske trošarine: 

a) od 100 1 vina Din 100-—, 
b) od 100 1 vinskega mošta Din 100-—, 
c) od hI stopnje alkohola špirita, žganja, likerja, 

ruma in konjaka Din 8*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v Ljubljani, 
dne 16. marca 1932, 

II. No. 349/L 

Objava. 
Občina Hruševka, v srezu kamniškem, bo pobirala 

Od.dneva razglasitve v »Službenem listu« v letu 1932. 
občinsko trošarino: od hI vina po Din 100*—. 

Kraljevska banska uprava Dravske banovine v.Ljubljani, 
dne 16. marca 1932. 

II. No. 2670Д. 

Objava, 
'"••'-''; Občina Rošpoh, v srezu Maribor, levi breg, bo po-
bifala od dneva razglasitve v -»Službenem listtK v letu 
1932. občinsko trošarino: od 100 1 vina po 60*— Din. 

КиШвддкц banska uprava Draveke ban-mne % ЦвМмш, 
dne 16. mavca Î98& 

•H» 

267. 

Izpremembe 
v staležu državnih in banovinskih 
uslužbencev na področju Dravske 

banovine. 
A. Državni uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 7. marca 1932, I. No. 2237/1, je premeščen 
po potrebi službe B e z j a k F r a n c , podnadzornik poli
cijskih agentov I. razreda IX. skupine pri predstojništvu 
mestne policije v Mariboru, k upravi policije v Ljubljani. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 12. marca 1932., I. No. 1189/2, je premeščen 
po potrebi službe Č u k M a t i j a , podnadzornik polic, 
agentov I. razreda IX. skupine pri upravi policije v Ljub
ljani k predstojništvu mestne policije v Celju. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine z dne 7. marca 1932., I. No. 263/3, je premeščen 
na lastno prošnjo P i š o r n K a r i , podnadzornik poli
cijskih agentov II. razreda X. skupine pri upravi poli
cije v Ljubljani, k predstojništvu mestne policije v 
Mariboru. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 15. marca 1932., I. No. 2441/1, je premeščen 
po potrebi službe P o d k u b o v š e k Alojzi j , arhivar 
VIII. položajne skupine pri okrožnem inspektoratu v 
Mariboru, k sreskemu načelstvu v Mariboru, desni breg. 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine z dne 
2 1 U m a r c a 1 9 3 2-> L N o - 2424/1, je bila postavljena za 
zaščitno sestro X. položajne skupine pri zavodu za 
zdravstveno zaščito mater in dece v Ljubljani V o v k 
E l e o n o r a , zaščitna sestra uradniška pripravnica istotam. 

Z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani z 
dne 22. marca 1932., I. No. 2642/1, je premeščen po po
trebi službe Ceh K o n r a d , zvaničnik pri kraljevski 
banski upravi Dravske banovine v Ljubljani, k sreskemu 
načelstvu v Kranju. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine z dne 16. marca 1932., i. No. 2483/1, je premeščena 
po potrebi službe U n t e r l u g a u e r J a d viga, zvanični-
ca II. skupine pri sreskem načelstvu v Novem mestu, k 
sreskemu načelstvu v Črnomlju. 

B- Banovinski uslužbenci. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 29. februarja 1932, L No. 459/1, 
je postavljena B a j l e c - K o š i r Z o r a , banovinska eko
nomska pripravnica v splošni bolnici v Mariboru, za 
upravno uradnico IX. položajne skupine na dosedanjem 
službenem mestu. 

Z odlokom kraljevske banske uprave z dne 9. marca 
1931, L No. 906/4, je bil odpuščen iz banovinske službe 
d r . B r e « n i k F r a n c , banovinski zdravnik združene 
çdartvetraeoe občine v Cankovi. 

Po odloka fcraljeivske banske uprave Dravske bano-
vàne z dne 7. marca 1932,1. No. 2271/1, je na osnovi § 104, 
točka 16., zakone o uradnikih prestala služba i n g . C e r 
n e t t i J o s i p u , l«movinekemu kmetijskemu'pristavu 
MUULfÈanÊtàisà ifÊk banak« mravL — 
t*****************!* «***f*l**^l***********0****r**l Ј Ш Н г г . S ^ ^ ^ ^ УЧ!3*****************В •************3***Bg3*l*j| 
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Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani z dne 29. februarja 1932, I. No. 2121/1, 
je bil postavljen K o k a l j R i k a r d , banov, knjigovodja 
VIII. položajne skupine v zdravilišču v Dobrni, za bano-
vinskega računskega kontrolorja VII. položajne skupine 
s plačo Din 910-—, položajno doklado Din 500'— in 
osebno drag. doklado Din 750-— mesečno na doseda
njem službenem mestu. 

Z odlokom gospoda bana Dravske banovine v Ljub
ljani z dne 29. februarja 1932, I. No. 375/1, je bil postav
ljen za banovinskega sekundarnega zdravnika v VIII. po
ložajni . skupini d r . K r e u z i g e r B o g o m i r , bano
vinski uradniški pripravnik ter sekundarni zdravnik iste 
bolnice. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravslce ba
novine v Ljubljani z dne 9. marca 1932., I. No. 2242/1, je 
bil postavljen P o t u š e k A v g u s t za banovinskega 
uradniškega pripravnika z mesečno plačo Din 1180-— 
pri sreskem cestnem odboru v Kranju. 

Z odlokom kraljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani z dne 3. 'marca 1932., I. No. 1974/1, je 
bil postavljen S t r a j n a r M a t i j a za banovinskega cest
nega nadzornika-uradniškega pripravnika X. položajne 
skupine z mesečno plačo Din 1180-— pri sreskem cest
nem odboru v Novem mestu. 

•d»*« 

268. 

Razne objave 
iz „Službenih novin". 

Številka 29 z dne 8. februarja 1932. 

Minister za promet je z odlokom od 21. Januar
ja 1932. na predlog finančnega oddelka generalne direk
cije državnik Železnic premestil po potrebi službe S a r 
t i c a M i l a n a , administrativnega uradnika VIII. po
ložajne skupine računovodstva pri direkciji državnih že
leznic v Ljubljani, v direkcijo pomorskega prometa v 
Splitu. 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Z odlokom mini
strstva za notranje posle od 30. januarja 1932., I. št. 2859, 
je prepovedano uvažati v našo državo in v njej razširjati 
časopis >Magyar Kissebsegf, ki izhaja v Lugušu v Ru-
muniji. 

Številka 30 od 9. februarja 1,932. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 28. ja
nuarja 1932., R. štev. 1302, je bil premeščen po potrebi 
službe v nižjo rudarsko šolo v Celju za rudarskega svet
nika v V. položajni skupini i n g . C i h e l k a B o g u 
m i l , dosedanji svetnik ministrstva v isti položajni sku
pini z istimi prejemki. 

Številka 32 z dne 11. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja ž dne 31. ja

nuarja 1932., O. štev. 2235, je bil postavljen po potrebi 
službe za višjega pristava pri oddelku za socialno poli
tiko.in narodno zdravje kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani v VI. položajni skupini d r. 
L u ž a r J o ž e f , dosedanji zdravstveni višji pristav v 
isti položajni skupini pri sreskem načelniku sreza ko
čevskega. 

Prepoved uvažanja in razširjanja. Ministrstvo za no
tranje posle je prepovedalo z odlokom od 6. februar
ja 1932., I. štev. 3671, uvažati v našo državo in v. njej 
razširjati časopis »Makedonski preglede, ki izhaja v So
fiji, z odlokom z dne 6. februarja 1932., I. štev. 3673 
ročni molitvenik >Novena« Azaz Kilenknapi Ajtatossag, 
ki ga je izdal v madžarskem jeziku Sentivatìy Karol, 
z odlokom od 6. februarja. 1932., I. štev. 3672, knjigo 
>Otto von Habsburg« od Karla Freiherra von Werk
manna v založbi Rudolf A. Heger, Berlin—Wien—Leip
zig in z odlokom od 6. februarja 1932., I. štev. 3G74, 
koledar »Hrvatski list in Danica Hrvatska« za 1. 1932. 
v jugoslovanskem jeziku od Ivana Krešića, ki je izšel 
v New Yorku. 

Številka 34 od 13. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. fe

bruarja 1932., Pov. 71, je bil na prošnjo upokojen's 
pravico do prejemkov, ki mu pripadajo po službenih le
tih, T i m o t i j e v i ć L.. K o s t a , minister na razpo
loženju. 

Z odlokom ministra za prosveto od 27. januarja 1932., 
0. n. štev. 94029, je bila upokojena B o ž i č A n i c a , 
učiteljica v Ormožu v 3. skupini II. kategorije s 15. sep
tembrom 1930. kot dnem, ko ji je po enoletnem bolova
nju prestala služba. 

Številka 35 z dne 15. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 14. ja

nuarja 1932. sta bila postavljena: pri generalni direkciji 
državnih železnic v ekonomskem oddelku v VI. položajni 
skupini za višjega kontrolorja v tiskarni voznih listkov 
v Ljubljani J e r a s E r n e s t , dosedanji višji kontro
lor iste položajne- skupine pri tiskarni voznih listkov 
prometno-komercialnega oddelka direkcije državnih že
leznic v Ljubljani, v VII. položajni skupini pa za kon
trolorja v tiskarni voznih listkov v Ljubljani B a j d 
V l a d i m i r , dosedanji kontrolor iste položajne skupi
ne pri tiskarni voznih listkov prometno-komercialnega 
oddelka direkcije državnih železnic v Ljubljani, oba po 
potrebi službe. ' 

Številka 36 z dne 16. februarja 1932. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja od 28. ja

nuarja 1932., III. štev. 4406, je bil upokojen B e d e n k 
1. J a n k o , poveljnik policijske straže uprave policije 
v Ljubljani v VI. položajni skupini, s pravico dO pokoj
nine, ki mu pripada po službenih letih. 

Številka 38 z dne 18. februarja 1932. 
Minister za promet je premestil na prošnjo z odlo

kom od 27. januarja 1932. R a d e j a F. H e n r i k a , 
administrativnega uradnika VIII. položajne skupine po
staje Poljčane v postajo Celje. / 

ïzdaja kraljevska banaka upravaDratike banovine; njen predstavnik în urednik: Pohar Robert v Ljubljani. 
@ska. j b » Џ а ч ИАмп» јЖмкакжХЈДОН» Plea fitedeiftiaik; Шаш ШсММ v Ljubljani 



Štev. 26. 

SLUŽBENI LIST KRALI E VS li E BAIS k E UPRAVE DRAVSKE BAIOVME 
Priloga k 26. kosu letnika I I I . z dne 31. marca 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

v t No. 6676/11. . 1235 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. marca do 21. marca 1032. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
s- or. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolesni. 

Litija ' 
Ljubljana (вгег) . . . . 
Ljubljana (mesto) . • . 
JJaribor levi bree • • • 

Ptuj . 

, Vseea . . • 
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2 
1 
2 
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Škrlatinka. — Scarlatina. 

• • • • џ 

5reïice . . 
Celje . . . 
Kamnik. . 

LaSko 
Ljubljana (erez) . . . 
Wubljana (mesto) . . 
JJaribor levi breg . . 
p r i b o r (mesto) . . . 
Murska Sobota 
g°»o mesto . . . . . . 
Er«valje 
Radovljica . . . . . . . 
eioverijgradec 

Vseea . . 

OSpice. — Morbilli. 
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' Naleiljivo vnetje možganov, 
"fenlhgitis cerebrospinalis epidemie«. 

?°nJîee 
ma"bor desni bree . . 

Sien . « * 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice < 
Celje 
Gornjiarad . . . . 
Kamnik 
Kranj , 
Konjice . . . . . . 
Krško , 
Lašio . 
Litija 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer» . . . . • . -
Maribor desni bree 
Maribor levi brea 
Maribor (mesto) 
Murska Sobota . 
Novo mesto . . • 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica . . . . 
Slovenjeradec . . 
Šmarje pri Jelšab 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

* • • • 

SB . • 

. . . . 

t . . . 

26 
7 
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13 
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2 

12 

100 

2 

1 
1 

1 
1 

— 
4 

— 
2. 

— 
— 
— 
— 

1 

— 
4 

17 

9 
4 

1 

3 
1 

— 
1 
2 

— 
1 
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Konjice • . • 
Ptuj 
Ptui (mesto) 

• » • • 
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44 V secca 

Sen. — Erysipelas. 

Kranj 
Kočevje 
KrSko 

Ljubljana (mesto) . . . 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) 

Ptuj 
Radovljica . . . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

Vseera . . . 

1 
1 
1 
2 
1 

4 
1 

1 

12 
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1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 

8 

1 

1 
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1 
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1 
« 
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3 
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' Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Maribor desni b r e s . . I -1 I — I 1 I —1 — 

Vseea . . . | 11 

Otročična vroëica. — 
puerperalis. 

Sepsis ' ! ' 

Kočevje . • • > • « . » , 
Konjice . • • • . . . . . . 
Metlika 

Vseea . . . 

1 
1 
1 
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1 
2 

4 

Ljubljana, dne 26. marca 1932. 

Kraljevska banaka «prava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

* 

V—No. 276/3. 1215— 3—2 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v.Ljubljani razpisuje za 1. zi
darska, težaška, tesarska, kleparska in 
pečarska dela ter polaganje linoleja, 2. 
mizarska in steklarska dela, 3. polaga
nje parketov, 4. ključavničarska deda, 5. 
pleskarska dela ih sl ikarska dela in 6. 
za vodovodno instalacijo 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo na 
dan 18. apri la 1932 ob 11. uri dopoldne 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
štev. 20. 

Ponudbe naj se glase za posamezne 
skupine v obliki popustov (tudi z bese
dami) na vsote odobrenih proračunskih 
zneskov, ki znašajo za: 
1. zidarska, težaška, te

sarska, kleparska, pe
čarska dela ter pola
ganje linoleja Din 1,106.256-06 

2. mizarska in steklar
ska dela 

3. polaganje parketov 
4. ključavničarska dela 
5. pleskarska in slikar

ska dela 
6. vodovodna instalacija 

Podrobnosti razpisa 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
. banovine, 
v Ljubljani, d n e 25. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 347—5/32—1. 1242 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo gospoda dr . Reismana Avgu
sta, odvetnika v Mariboru sodnim toil ma
čem za češkoslovaški jeziik pri okrož
nem sodišču v Mariboru. 
Predsedstvo višjega deželnega sodišča, 

v Ljubljani, d n e 22. marca 1932. 

214.286'90 
76.100-50 
25.880-50 

123.556-50 
148.482-30 

so razvidne iz 

> 
> 
> 

> 

* 
1234 3—1 Preds. 113—4/32—1. 

Razpis. 
Odda se 5 mest pisarniških uradni

kov od X. do IX. položajne skupine, in 
sicer pr i deželnem sodišču v Ljubljani 
2 mesti, p r i okrajnih sodiščih v Radov
ljici, Škofji Loki in na Vrhniki po eno 
mesto. 

Hkratu se razpisujejo tudi vsa mesta 
pisarniških uradnikov in pripravnikov, 
ki bi se eventualno izpraznila tekom 
raspisa al i pa zavoljo njega. 
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Podčastniki, ki so dovršili z dobrim 
uspehom enoletno pripravljalno dobo 
in napravili I. pisarniški in zemljiško
knjižni izpit, se opozarjajo na § 8. za
kona o uradnikih. 

Prošnje za razpisana mesta, ki mora
jo bili svojeročno pisane, pravilno kol
kovane in opremljene z vsemi listina
mi o izpolnitvi pogojev po §§• 2. in 3. 
zr.lona o uradnikih, je vložiti po služ
beni poti najkesneje do . 

30. aprila 1932. 
\ivi podpisanem predsedništvu. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje se pri natečaju ne bo
do upoštevale. 

Prcdsedništvo deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 
* 

1233 3—1 Preds.. 114—4/32—1. 

Razpis. 
Odda se 8 mest jetniških paznikòv-

pripravnikov pri deželnem sodišču v 
Ljubljani. 

Prosilci za razpisana mesta morajo 
ustrezati pogojem po §§ 2. in 3. zakona 
o uradnikih in §§ 7. in 8. uredbe o 
uslužbencih kazenskih in drugih sličnih 
zavodov z dne. 6. junija 1931., br. 67150 
U 536 »Službene novine« št. 132—XLI. 
Ker дје mogoče, da se kesneje izmed 
prosiicev popolni mesto stražnega nad
zornika, za katero je v smislu čl. 2., 
odst. 5., uredbe o ureditvi kazenskih za
vodov z dne 18. novembra 1931. v zvezi 
s členom 3., točko d), uredbe o ureditvi 
kazenskih zavodov z dne 6. junija 1931. 
predpisana spodnja srednja ali njej 
enaka šola in mora biti prosilec tudi 
rezervni častnik, se opozarjajo na raz
pisana mesta tudi prosilci s tako kvali
fikacijo. 

Vsi prosilci morajo biti samskega sta-, 
nu. v starosti nad 23 do 30 let. 

Prošnje za razpisana mesta, ki mo
rajo biti svojeročno pisane, pravilno 
kolkovane in opremljene z listinami o 
izpolnitvi vseh pogojev, je vložiti služ
benim potom najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. ; 

Hkratu se razpisujejo vsa mesta jet
niških paznikov-zvaničnikov, ki bi. se 
eventualno izpraznila tekom razpisa ali 
pa zaradi njega. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje se pri natečaju ne bodo 
upoštevale. . 

Prcdsedništvo/deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 
* . 

Preds. 115—4/32—1. 1232 3—1 

Razpis 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se 

odela mesto zvaničnika-poduradnika: 
Hkratu se razpisujejo tudi mesta ppd-

uradnikov-zvaničnikpv ter sluziteljßv", ki 
bi se eventualno izpraznila zavoljo faz-: 
pisa ali tekom razpisa. ^ , ., ..-.;,••••; 

Prosilci za mesto zvaničnika-podurad
nika morajo izkazati, fa so vršili naj
manj 1 leto izvršilno službo, da so na
pravili poduradniški izpit ter da ustre

zajo pogojem § 10. uradniškega zakona. 
Prošnje, ki morajo biti svojeročno pi

sane, pravilno kolkovane in s predpisa
nimi prilogami opremljene, je vložiti oo 
službeni poti najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Novi prosilci morajo izkazati tudi iz
polnitev pogojev po §§ 2. in 3. zakona 
o uradnikih. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje se pri natečaju ne. bodo 
upoštevale. 

Prcdsedništvo deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 
* 

1227—3-2 Preds. 266 4/32—2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Celju se odda 

mesto jetniškega pazniika-pripravnika. 
Hkratu se oddajo tudi vsa rrfesta jet

niških paznikov-zvaničnikov, ki bi se 
izpraznila tekom razpisa ali pa zavoljo 
njega. 

Prošnje za razpisano mesto morajo 
biti svojeročno spisane, pravilno kolko
vane !n opremljene z vsemi listinami, 
ki potrjuje izpolnitev ^ogojev iz §§ 2. 
in 3. zakona o uradnikih. Vložiti jih je 
do 

28. aprila 1932. leta 
pri podpisanem predsedništvu. 

Po gornjem roku ali brez predpisanih 
dokumentov ali nepopolno vložene pro
šnje se pri tem natečaju né bodo upo
števale. 

Prcdsedništvo okrožnega sodišča. 
v Celju, dne 27. marca 1932. 

* 
1226-^3—2 Preds. 265—4/32—2. 

v Razpis. 
Pri okrajnih sodiščih v Laškem* in v 

Rogatcu se oddaste mesti pisarniških 
uradnikov od IX. do VIL položajne sku
pine. Hkratu se oddado tudi ona mesta 
pisarniških uradnikov in pripravnikov, 
ki bi se eventualno izpraznila tekom raz
pisa ali pa zavoljo njega. Podčastniki, ki 
so dovršili -vsaj -v dobrina uspehom eno
letno pripravljalno dobo s predpisanima 
izpitoma, se opozarjajo .-na § 8. zakona o 
uradnikih... 

Prošnje zh razpisano mesto morajo biti 
svojeročno spisane, pravilno kolekovane 
in opremljene z vsemi listinami, ki po
trjujejo izpolnitev pogojev iz §§ 2. in 3. 
zakona o uradnikih. Vložiti jih je do 
",.".f-S~ 28.raprîla 1932. leta 

'''f»H podlpisapë^ predsedništvu. 
Po gornj4'rtl.''rtJk'ü ali brez predpisanih 

dokumentov ali nepopolno vložene 'pro
šnje se pri tem na tečaju, ne bodo upo
števale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča, 
v Celju, dne 27. marca 1932. 

* 
1238 Preds/82 4/32-2' ' 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

oddasta 2 mesti jetniških paznikov-pri-
pravmkov, 

Hkrati se oddado tudi vsa mesta jet
niških paznikov-zvaničnikov, ki bi se 
izpraznila tekom razpisa ali pa zavoljo 
njega. 

Za pazniško službo se mimo pogojev 
iz §§ 3. in 4. urad. za k. zahteva, še 

a) da je kandidat dovršil osnovno šolo, 
b) da ni oženjen, ali da je vdovec 

brez otrok ali sodno ločen brez otrok, 
c) da nima manj ko 23 let in ne nad 

30 let, ko stopi v službo. 
Prošnjam je treba priložiti te-le h>> 

stine: 
a) potrdilo o državljanstvu, 
b) rojstni (krstni) list, 
c) šolsko izpričevalo, 
č) potrdilo o opravljeni vojaški ob

veznosti, 
d) potrdilo o vedenju, v katerem mo

ra biti naznačeno, ali je bil kandidat 
kaznovan in obsojen za onečašcujoča 
dejanja, 

e) zdravniško potrdilo, da je telesno 
in duševno popolnoma zdrav in da je 
sposoben za pazniško službo, 

f) potrdilo, da ni oženjen, ali da je 
vdovec brez otrok, ali da je sodno lo
čen in brez otrok, 

g)' pismeno obvezo, overovljeno po 
pristojnem oblastvu, da bo služil v paz-
uiški službi najmanj 3 leta. 

Prvenstvo pri sprejemu imajo one 
osebe, ki poleg tega, da izpolnjujejo 
gornje pogoje, služijo pri policiji, orož-
ništvu ali vojski. 

Ob enakih pogojih imajo vselej pred
nost vzdržljivci in Sokoli. 

LastrfoTočno spisano prošnje гЛј se 
predlože do 

30. aprila 1982. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega, sodišča 
v Mariboru, 

dne 29. marca 1932. 

* 

1251-3-1 Preds. 218-4/32-2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Novem mesfck 

se oddasta mesti pisarniškega uradnika 
in služitelja. 

Svojeročno spisane in pravilno koliko-
vane prošnje za razpisani, mesti, je vlo
žiti 

do 30. aprila 1932. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Hkratu se s tem razpisujejo tudi mo

sta pisarniških uradnikov in pripravni
kov, odnosno služiteljev, ki bi se even
tualno izpraznila med razpisom ali za* 
voljo njega. ..-.•-'.' ;• 

Podčastniki, ki sd dovršili sodno-pif 
sarniško pripravljalno dobo s predpisar 
nima izpitoma in zvaničniki, se opozal" 
ja j o na § 8. zakona o uradnikih. 

Prosilci, ki so že v državni .službi, naj 
priložijo svoji prošnji overjen izvleče» 
iz uslužbenskega lista v 2 izvodih, osta
li prosilci pa naj opremijo svoje presffl0 

z listinami,, ki .potrjujejo, da imajo Vff 
goje iz §§ 2. in 3. zaltona o uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v 
Novem mestu, . , >,лг 

dne 29. marca 1932. ••'•! 
• •-.". . . 
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Proglasitve za mrtve. 122: 

Okrožno-sodišče v Novem mestu je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, ker se 
more o njih p o § 1. cesarske naredbe z dne.31.-marca 1918., d rž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel 
o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču, ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase 
Pri njem, a k o š e žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje . 

Ime in rojstni dan, stan in zadnje 
bivališče 'pogrešancev 

Bistvene okolnosti, na katere se 
opira predlog 

Proglasitev za 
mrtvega pred

laga 

Zupančič Jožo!, rojen 16. februarja 
1877,v Grmuljah, pristojen v ob
čino Raka, oženjen, posestnik v 

. • Tomažji vasi št. 26, 

odrinil dne 15. maja 1915 v svetovno 
vojno in je od avgusta 1915 neiz-

vesten. 

Kolenc Gregor, rojen 5. marca-1876 
v Lokvah št. 11, pristojen v Ko
stanjevico, oženjen, posestnik v 
Mladju, srez Krško, 

Miklavclč France, rojen 19. oktobra 
1880 v Dolenjem Kamenju št. 5, 
pristojen v občino Dobrnič, srez 
Novo mesto, oženjen, posestnik v 
Kitnem vrhu št. 19, 

Luzar Franc, posestnikov sin, rojen 
15. avgusta 1895 v Brezju št. 4, 
pristojen v občino Št. Jernej, srez 
Krško, 

iru-
ri 

Brinskelle France, rojen 9. febi 
. arjâ 1887 v Toplem vrhu 26, pri 

stojen v občino Črmošnjice, sin 
t Brinskelle Neže,' 

Gregorčič Jožef, rojen 20. marca 
1880, oženjen, posestnik v Mali 
Strmici, pristojen v občino Šniar-
jeta, srez Krško, 

odšel je 1. 1917 v svetovno vojno 
kot vojak 27. domobranskega peš-
polka na rumunsko fronto, odkoder 
se je zglasil zadnjič 15. avgusta 

1917, potem pa je neizvesten. 

odšel je kot vojak 27. domobr. peš-
polka leta 1914 v svetovno vojno in 
je od sv. Martina 1914 neizvesten. 

je odšel 15. marca 1915 s 55. peš-
polkom v Voitsberg na bivšem Šta
jerskem, a od tam je bil poslan v 
Galicijo in je od junija 1915 neiz

vesten. 

je odrinil v svetovno vojno leta 1914 
in ni o njem od 6. novembra 1914 

nikake vesti. 

žena 
Zupančič Jožefa 

st. 

Galič Martin, posestnikov sin, rojen 
7. marca 1888 v Velikem Cirni-
ТЖ 17, pristojen v Veliko do-
lm6;-'örez Krško, 

je odšel v vojno na gališko fronto 
koncem julija 1914, kjer je padel, 
zadet od sovražne krogle dne 8. av
gusta ter bil pokopan dne 9. avgu

sta 1914. 

Hočevar Franc, rojen 20. aprila 1886 
v Gorenji Radolji, pristojen v 

: Bučko, srez Krško, delavec v 
Bršljinu pri Novem mestu, 

Fäbjan joïef, rojen 17. marca 1889 
v Vel. Trnu pri Sv. Duhu, stanu
joč, kot delavec v Kalcah, pristo
jen, v Krško, 

je odrinil kot vojak bivš. 17. pp. 
II. nadomestne stotnije 1. voda v 
Karpate, odkoder je zadnjič pisal 
27. aprila 1915, odtlej pa je neiz

vesten. 

je Odšel kot vojak 17. pp. 3. stot
nije koncem julija 1914 v Galicijo 
in bil okrog 8. septembra 1914 v 
bitki z Rusi zadet smrtnonevarno v 
glavo in od takrat ni bilo več čuti 

o njem. 

Smolič Janez, rojen 26. maja 1881 
.. v Mokronogu št 82, oženjen, mi

zarski mojster y Šmavru, pristo-
. jen v Dobrnič, srez Novo mesto, 

Mirt; Franc, rojen 12. avgusta 1878 
' У-Sen'ušah š t 14, posestnik išto-
. .tàm,'. pristojen v .Krško, 

-.../ 

je odšel ob izbruhu vojne z bivšim 
27. domobranskim pešpolkom v Ga
licijo in prišel začetkom 1. 1915 v 
rusko vjetništvo',, odkoder je zadnjič 
pisal 6. aprila 1915 iz neke bolnice, 
potem ni bilo nobene vesti o njem. 

je odšel kot vojak bivšega 27. peš-
polka v Galicijo, od tam • na tirolsko 
fronto, kjer ga je baje meseca okto
bra 1916 zasul plaz in je, od tedaj 

neizvesten.. 

je odšel kot vojak bivšega 17.tpeš-'-
polka 11. čete .4. voda v vojno, na 
gališko fronto in je bil 26. avgusta 
1914 pri Volčji dolnji zadet od gra
nate v glavo in je ođ takrat ne-

• ' izvesten. 

Ime In blva-
lliče skrbnika, 
kije bij postav
ljen pogreSancu 

Dan in 
opr. št. 

Okli en i 
rok poteče 

žena 
Kolenc Ana 

sin 
Miklavčič Franc 

ml. 

oče 
Lu zar Jožef 

sorodnik 
Brinskelle 

Avgust 

Jarc Ivan, 
pristav po

možnih ura
dov v poko
ju v Novem 

mestu. 

žena 
Gregorčič 
Terezija 

brat 
Galič 
Janez 

žena 
Hočevar Ana 

roj. Vozelj 

sestra 
Fabjan. Ana 

žena 
Smolič Ana 

žena ; 
rlfMi.iit Marijja 

Okrožno sodišče v govern mestu, dne 24. marca 1932. 

9. XII. 
1931. 

T 41/31-2 

16. XII. 
1931. 

T 43/31-2 

1. X. 1932. 

1. X. 1932. 

28. XII. 
1931. 

T'42/31-3 

23. II. 1932. 
T 1/32-3 

27. I. 1932. 
T 27/32-2 

1. X. 1932. 

1. X. 1932. 

1. X. 1932. 

23. II. 1932. • 1. VII. 1932. 
T 3/32-3 (dokaz 

smrti) 

24. II. 1932. 1. X. 1932. 
T 4/32-3 

22. III. 
1932. 

T 6/32-3 

15. III. 
1932. 

T 8/32-3 

22. III. 
1932. 

T 9/32-7 

16. II. 
1932. 

T '5/32-4 

1. XI. 1932. 

1. XI. 1932. 

1. XI. 1932. 

1. X. 1932. 

;R'V; a-4394/81-8 1239-

• Dražbenl oklic. 
J ^ û e i°- maja 1932. ob devetih bo pri 
Popisanem sodišču v sobi št 16 draž-
vLn6PTemičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Va«>. vL št. 287,. 

Cenika vrednost.: Din 117.000'—. 
,,Najmanjši pomidek:' Din. 78.000-—. " 

Pravice, ki bi' ne .pripuščale dražbe. 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beherri naroku pred začetkom dra>žbe. 
eicer bi se ne mogie več uveljavljati; 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti sé opozarja na 
dražbeni oklic, ki, je nabit na uradni 
deski tega sodišča. . . 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 20. marca 1932. 
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Konkiirzni razglasi 
S 10/32-3 1240 

œi. Konkurznî oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini An-

tičevič Marije, bivše trgovke z vinom v 
Logatcu, sedaj lastnice vinotoča v Ljub
ljani, Dunajska cesta 37, registrovane 
pod firmo Antičevič Marija. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
ai k okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: Dr. Benkovič Ivo, 
odvetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču, soba št. 140, dne 2. aprila 1932. 
ob devetih. 

Oglasitveni rok do 30. aprila 1932. pri 
deželnem sodišču. Ugotovitveni narok 
pri deželnem sodišču dne 7. maja 1932. 
ob devetih v sobi št. 140. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 24. marca 1932. 
H*' 

Sa 25/31—16. ' 1247 
382. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini dolž
nika Juharta Mihaela, trgovca v Meli, 
je končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 30. marca 1932L 
* 

1246 Sa 4/32—6. 
383. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalna dolžnika: Tretjak Franc 
in Tretjak Marija, posestnika v Slovenj-
gradcu. 

Poravnalno postopanje se po § 56., 
točka 4 zak. o prisilni poravnavi izven 
stečaja ustavlja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 30. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 3952/661/1032 1211 2—2 

Oklic. 
Tvrdka Kari Thoma, mehanična tvor

nica svilenih izdelkov, ki izvršuje na 
podlagi obrtnega lista z dne 23.' novem
bra 1927., štev. 31.489/1992/19-27, obrt 
tovarne za izdelovanje svilenih tkanin 
s sedežem v Mariboru. Mlinska ul. 23, 
je z vlogo z dne 18. marca 1932. zapro
sila, da se ji dovoli uredi'.l ne.kaj pro
storov v Cvetlični ul. 18 za barvarno 
lastnih izdelkov. 

Radi tega odreja mestno načelstvo v 
Mariboru v smislu IV. poglavja zakona 
o obrtih komisijski ogled in razpravo 
na 11. aprila 1932. ob četrt na 16. uro 
s sestankom na mestu samem v Mari
boru, Cvetlična ul. 18. 

Pri tej razpravi je Vložiti ugovore, ki 
niso bili že prej pismeno uveljavljeni, 

drugače se bo smatralo, da se udele
ženci strinjajo z ustanovitvijo obrata in 
se bo razsodilo, ne oziraje se na poznej
še ugovore. 

Izvršitev naprave se bo dovolila, če 
se uradno ne podajo pomisleki. 

Mejaši in drugi interesenti se vabijo, 
da prisostvujejo tej razpravi. ' 

Načrti so do dneva razprave na vpo
gled pri mestnem načelstvu v Mariboru 
med uradnimi urami. 

O tem se obveščajo z vabilom ude
ležbe: 

1. Tvrdka . Kari Thoma, mehanična 
tvornica svilenih izdelkov v Mariboru, 
Mlinska ul. 23; 

2. Eksportna družba Matheis, Sup-
panz & Co. v Mariboru, Cvetlična ul. 18; 

3. Gospod Herman Berg, industrija
lec v Mariboru, Usnjarska ul. 2; 

4. Gospod dr. Anton Dolar, profesor 
in hiš. pos. v Mariboru, Wildenrainer-
jeva ul. 12; ^ 

5. Gospod Fran Domicelj, industrija
lec v Mariboru, Wildenrainerjeva ul. 15; 

6. Kraljevska banska uprava Drav
ske banovine, oddelek VI., v Ljubljani; 

7. Mestni gradbeni urad v Mariboru; 
8. Mestni fizikat v Mariboru. 

Mestno načelstvo v Mariboru, 
dne 24. marca 1932. 

Mestni podnačelnik: 
Golouh s. r. 

•t; 

St. 812. 1192 a 2 - 1 
Razglas 

o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
zgradbo železobetonskega mostu čez 
»Mali graben« • v km 3188 drž. ceste 
št. 49; 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani razpisuje po naročilu kra
ljevske banske uprave z dne 25. sep
tembra 1931. V. No. 1411/4 in na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o drž. raču
novodstvu z dne 6. marca 1910. ter nje
govih izprememb, odnosno izpopolnitev 
za prevzem in izvršitev 
železobetonskega mostu čez »Mali gra
ben« I. javno pismeno ponudbeno lici
tacijo na dan 7. maja 1932. ob 11. uri 

dopoldne 
v prostorih tehničnega razdelka, Ljub
ljana, Sv. Petra vojašnica, Vrazov trg 
št. 4. 

Vse natančnejše podatke vsebuje ce
lotna objava v prilogi objav s lužbe
nega lista« št. 25 z dne 30. marca 1932. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

v Ljubljani, 
dne 24. marca 1932. 

Stëv;'11143. 
Razglas. 

1253 

Direkcija šum v Ljubljana razpisuje 
ponovno pismeno ofertalno licitacijo za 
prodajo ca 700 plm3 bukovih hlodov, iz
delanih v režiji na Opatovi gori v pod
ročju šumske uprave v Kostanjevici. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani in 

pri šumski upravi v Kostanjevici, je 
vložiti do 18. aprila 1982 do 11. üre do
poldne pri podpisani direkciji, kjer ee 
bo tega dne vršila licitacija. 

Pojasnila dajeta omenjena dva urada. 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 30. marca 1932. 

Razne objave 
1245 

Prodaja hiše in zemljišč 
v štepanji vasi in na Barju. 

Zbog sodne dovolitve se vrši prostor 
voljna sodna dražba v zapuščino pokojne 
Bricelj Frančiške iz Štepanje vasi spa-
dajočih zemljišč, vlož. štev. 77 in 421, 
k. o. Štepanja vas, in vi. štev. 172 in 
601, k. o. Karlovsko predmestje, 

dne 13. aprila 1932. od 9. ure dalje 
na mestu samem v Štepanji vasi, hšt. 31, 
oziroma v gozdu na Golovcu, na Barju, 
»Dolgi breg« in »Ilovca«. 

Dražba se prične v Štepanji vasi, 
hšt. 31. — Dražbalo se bo po posamez
nih parcelah, potem cel vložek skupaj. 

Izklicna cena za celo posestvo 109.833 
Din 20 p, za posamezne parcele je iz
klicna cena cemlna vrednost. 

Vadij 10% izklicne cene v gotovini, 
hranilnih knjižicah ali pupilarnih vred
nostnih papirjih je položiti pred dražbo. 
— Vknjiženim upnikom so njihove pra
vice pridržane. 

Vpogled dražbenih pogojev v pisarni 
dr. Kuharja, javnega notarja, Kolodvor
ska ulica št. 3. 

V Ljubljani, dne 30. marca 1952. 
Dr. Kuhar Andrej 

javni notar kot sodni poverjenik. 

1237, \. 3 - 1 

Objava. 
»Commerce« d. d. v Ljubljani je na 

svojem rednem občnem zboru dne 2. no
vembra 1931. sklenila znižati delniško 
glavnico od 1,000.000 Din na 250.000 di
narjev. Vsi upniki družbe se pozivljejo, 
da se prijavijo pri družbi. Znižanje s© 
bo izvedlo v skrajšanem trimesečnem 
roku od dneva zadnje objave tega ogla
sa v smislu ces. nar. 21. junija 1873., 
drž. zak. št. 144. 

Upravni svet. 
* • • " 

124B 

Objava. 
Izgubil sem številko tovornega avto

mobila 2/55, izdano od policijske upra
ve v Ljubljani, ter jo proglašam za ne
veljavno. 

Fottyn Kari л»г. 
* 

1213 3—2 

Objava. 
Podpisani Ulčar Mirko, Jesenice, Ale

ksandrov trg št. 5, sem izgubil izpri
čevalo II. razreda meščanske : Sole ne 
Jesenicah. Proglašam ga neveljavnim. 

Ulčar Mirko s. r. 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
STieka In zalaga: Tiskarna Merkur, v Ljubljani; njen predstavnik; Q.Michâlek v Ljubljani 



SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE 
Btev. 27. 

Priloga k 27. kosu letnika III. z dne L aprila 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

И. No. 1055/29, ex 1932. 1268 

Razglas. 
Z odločbo kraljevske banske uprave 

Dravske banovine v Ljubljani z dne 
31. marca 1932., II. No. 1055/27 je bil 
oblastveno odrejen 

r a z p u s t 
Vzajemne pomoči, registro-
vane pomožne blagajne v 
Ljubljani (Borštnikov trg 

štev. 3/1.). 
Načeđstvo imenovane registravano po

dložne blagajne je na svoji seji dine 
31. marca t. 1. vzelo to odločbo na znanje 
Ш sklenilo, da se odpove vsakemu prav
e m . , leku zoper to odločbo ter ta svoj 
sklen dne 31. marca t. 1. naznanilo kra
ljevski banski upravi. 

K©r je s tem gori omenjena odločba 
Postala pravnomočna in izvršna, se po-
У^Ф z izvršitvijo banski svetnik gosp. 
Mencinger Anton ki bo poslej in do 
dokončane likvidacijo pravnoveljavno 
Podpisoval tako, da pristavlja pod pi
sano, natisnjeno ali s štampiljko odtis-
n\fno. Dese<ìilo razpuščene blagajne 
^Vzajemna pomoč, registrovana. pomož
na blagajna v likvidaciji« svoj svojeročni 
Podpis. 

.To se obenem vpiše v tukajšnjem re
gistru registrovanih pomožnih blagajn. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
1 banovine v Ljubljani, 

dne 31. marca 1932. 
Ban: 

dr. Drago Marušie s. r. 

* 
*• No. 2720/1. 1255 

Razpis. 
.Na osnovi § 31. zakona o banski upra-

/! ÖJ § 43. zakona o zdravnikih se raz-
Pxsuje služba banovinskega zdravnika 
^ ^ б п е zdravstvene občine Cankova s 
"odežem v Camkovi s plačo uradniškega 
Pripravnika v stroki, v kateri so zvanja 
Razporejena od VIII. pol. skupine, III. 
?J2g. razreda im. a potno povprečnim) 
««Mih Din 7800. 
_'*>jTosâici za to mesto morajo izpolnje-
Jr; 1 Pogoje iz § 3. zakona o uradnikih 
®r dokazati, da imajo vsaj 6 mesečno 

P^kso iz porodništva, 
v. Lastnoročno pisane in s kolkom za 5 
f a r j e v kolkovane prošnje, opremljene 

Р г а^Шшш in zadostno kolkovanimi 
Priiogajjj^ j e vložiti najkesneje do 20. 
jP rila 1932 pri kraljevski banski upravi 

r*veke banovine v Ljubljani. 
^•aljevska banska uprava Dravske 

banovine, 
• .. > Ljubljani, dne 25. marca 1932. 

' • ' ' * 

V—No. 276/3; 1215—3—3, 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za 1. zi
darska, težaška, tesarska, kleparska in 
pečarska dela ter polaganje linoleja, 2. 
mizarska in steklarska dela, 3. polaga--
nje parketov, 4. ključavničarska dela, 5. 
pleskarska dela in slikarska dela in 6. 
za, vodovodno instalacijo 

1. javno pismeno ponudbeno licitacijo na 
dan 18. aprila 1932 ob 11. uri dopoldne 
v sobi št. 17 tehničnega .oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sòbi 
štev. 20. 

Ponudbe naj se glase za posamezne 
skupine v obliki popustov (tudi z bese
dami) na vsote odobrenih proračunskih 
zneskov, Id znašajo za: 
J zidarska, težaška, te

sarska, kleparska, pe
čarska dela ter pola
ganje linoleja Din 1,106.256-06 

2. mizarska in steklar
ska dela > 214.286'90 

3. polaganje parketov » 76.100-50 
4. ključavničarska dela s> 25.C80-50 
5. pleskarska in slikar

ska d3la » 123.556-50 
6. vodovodna instalacija i> 148.482*30 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa ó licitaciji v »Službenih: novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske-
banovine, 

v Ljubljani, dne 25. marca 1932. 
j — 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 114—4/32—1. 1233 3—2 

Razpis. 
Odda se 8 mest jetniških paznikov-

pripravnikov pri deželnem sodišču v 
Ljubljani. ^ 

Prosilci za razpisana mesta morajo 
ustrezati pogojem po §§ 2. in 3. zakona 
o uradnikih in §§ 7. in 8. uredbe o 
uslužbencih kazenskih in drugih sličnih 
zavodovz dne 6. junija 1931., br. 67150 
U 536 »Službene novine« št. 132—XLI. 
Ker je mogoče, da. se kesneje izmed 
prosilcev popolni mesto strežnega nad
zornika, za katero je v smislu čl. 2., 
odst. 5., uredbe o ureditvi kazenskih za
vodov z dnë 18. novembra 1931. v zvezi 
s členom 3., točko d), uredbe o ureditvi 
kazenskih zavodov z dne 6. junija 1931. 
predpisana spodnja srednja , ali njej 
enaka šola in mora biti prosilec tudi 
rezervni častnik, se opozarjajo na raz
pisana mesta tudi prosilci s tako kvali
fikacijo. _ > 

Vsi prosilci morajo biti samskega sta-. 
ди, s starosti nad 23 do 30 let, 

Prošnje za razpisana mesta, ki mo
rajo biti svojeročno pisane, pravilno 
kolkovane in opremljene z listinami o 
izpolnitvi vseh pogojev, je vložiti služ
benim potom najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Hkratu se razpisujejo vsa mesla jet
niških paznikov-zvaničnikov, Id bi - e 
eventualno izpraznila tekom razp:sa ali 
pa zaradi njega. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje se pri natečaju ne bodo 
upoštevale. 

Prcdscdništvo deželnega sodišča 
v Ljubljani, . 

dne 29. marca 1932. 
* 

Preds. 115—4/32—1. 1232 3—2 

Razpis 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se 

odda mesto zvaničnika-poduradnika. 
Hkratu se razpisujejo tudi mesta pod-

uradnikov-zvaničnikov ter služiteljev. ki 
bi se eventualno izpraznila zavoljo raz
pisa ali tekom razpisa. 

Prosilci za mesto zvaničnika-podurad
nika morajo izkazati, da so vršili naj
manj 1 leto izvršilno službo, da so na
pravili poduradniški izpit ter da ustre
zajo pogojem § 10. uradniške^ zakona. 

Prošnje, ki morajo biti svojeročno pi
sane, pravilno kolkovane in s predpisa
nimi prilogami opremljene, je vložiti po 
službeni poti najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Novi prosilci morajo izkazati tudi iz
polnitev pogojev po §§ 2. in 3. zakona 
o uradnikih. 

Prekesno ali brez predpisanih prilo? 
vložene prošnje se pri natečaju ne bodo 
upoštevale. 

Predsedništvo deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 
* 

Preds. 113—4/32—1. 1234 3—a 

Razpis. 
Odda se 5 mest pisarniških uradni

kov od X. do IX. položajne skupine, in 
sicer pri deželnem sodišču v Ljubljani 
2 mesti, pri okrajnih sodiščih v Radov
ljici, Škofji Loki in na Vrhniki po eno 
mesto. 

Hkratu se razpisujejo tudi vsa mesta 
pisarniških uradnikov in pripravnikov. 
-ki bi se eventualno izpraznila tekom 
razpisa ali pa zavoljo njega. 

Podčastniki, ki so dovršili z dobrim 
uspehom enoletno pripravljalno dobo 
in napravili I. pisarniški in zeV.jiško-
knjižhi izpit, se opozarjajo na § 8. za
kona o uradnikih. 

Prošnje za razpisana mesta, ki mora
jo biti svojeročno pisane, pravilno kol
kovane' in opremljene z vsemi listina-
mi д izpojnitvi pogojev, po. §§ 2. in 3. 



Stran 178. Štev. 27. 

zakona o uradnikih, je vložiti po služ
beni poti najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog; 
vložene prošnje se pri natečaju ne bo
do upoštevale. 

Prcdsedništro deželnega sodišča ? 
T Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 

* 

Preds. 266 4/32—2 1227—3-3 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Celju se odda 

mesto jetniškega раишка-pripravnika. 
Hkratu se oddajo tudi vsa mesta jet-

niškik p"znikov-zvani£nikoY, ki bi se 
izpraznila tekom razpiea aH pa zavoljo 
njega. 

Prošnje za razpieano mesto morajo 
biti svojeročno spisane, pravilno kolko-
vaaie u opremljene z Ув&аА listinami, 
ki potrjuje izpolnitev j^gojev iz §§ 2. 
in 3. zakona o uradnikih. Vložiti jih je 
du 

28. aprila 1932. leta 
pri podpisanem predsedništvu. 

Po gornjem roku ali brez predpisanih 
dokumentov ali nepopolno vložene pro
šnje se pri tem natečaju ne bodo upo
števale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča, 
v Celju, dne 27. marca 1932. 

* 

1226-3—3 Preds. 265—4/32—2. 

Razpis. 
Pri okrajnih sodiščih v Laškem in v 

Rogatcu s© oddaste mesti pisarniških 
urednikov od IX. do VII. položajne sku
pine. Hkratu se oddado tudi ona mesta 
pisarniških uradnikov in pripravnikov, 
ki bi se eventualno izpraznila tekom raz
pisa ali pa zavoljo njega. Podčastniki, ki 
so dovršili vsaj z dobrim uspehom eno
letno pripravljalno dobo s predpisanima 
izpitoma, se opozarjajo na § 8. zakona o 
u n inikih. 

Prošnje za razpisano mesto morajo biti 
sv< ,;eročno spisane, pravilno kolekovane 
in opremljene z vsemi listinami, ki po-
trjt jejo izpolnitev pogojev iz §§ 2. in 3. 
zal ona o uradnikih. Vložiti jih je do 

28. aprila 1932. leta 
pri podpisanem predsedništvu. 

Po gornjem roku ali brez predpisanih 
dol umentov ali nepopolno vložene pro
šnja se pri tem natečaju ne bodo upo
števale. 

Predsedništvo okrožnega sodišča, 
v Celju, dne 27. marca 1932. 

* 

Preds. 218—4/32—2 1251—3-2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Novem mestu 

se oddasta mesti pisarniškega uradnika 
in služitelja. 

Svojeročno spisane in pravilno „kolko-
vane prošnje za razpisani mesti je vlo
žiti 

do 30. aprila 1932. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Hkratu se s tem razpisujejo tudi me

sta pisarniških uradnikov in pripravni
kov, odnosno služiteljev, ki bi se even
tualno izpraznila med razpisom ali za
voljo njega. 

Podčastniki, ki so dovršili sedno-pi-
sarniško pripravljalno dobo s predpisa
nima izpitoma in zvaničniki, ss opozar
jajo na § 8. zakona o uradnikih. 

Prosilci, ki so že v državni službi, naj 
priložijo svoji prošnji overjen izvleček 
iz uslužbenskega lista v 2 izvodih, osta
li prosilci pa naj opremijo svoje prošnje 
z listinami, ki potrjujejo, ća imajo po
goje iz §§ 2. in 3. zakona o uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v 
Novem mestu, 

dne 29. marca 1932. 

* 
Preds. 82 4/32-2 1238a 2—1 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

oddasta 2 mesti jetniških paznikov-
pripravnikov. 

Hkratu se oddado tudi vsa mesta jet
niških paznikov-zvaničnikov, ki bi se iz
praznila tekom razpisa ali pa zavoljo 
njega. 

Lastnoročno spisane in pravilno 
opremljene prošnje naj se predlože do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširni razpis glej >Službeni list« 
(prilogo) št. 26. z dne 31. marca 1932. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Maribor«, ' 

dne 29. marca 1932. 

* 

P 16/32—1. 1270 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Črnom

lju z dne 20. februarja 1932 opravilna 
štev. L 1/32—6, je bil Macele Franc, roj. 
17. oktobra 1895, soposestnik iz Rodin 
št. 47, prej stanujoč v Rodinah št. 47, 
zaradi zlorabe alkohola iz navade ome
jeno preklican. 

Za skrbnika-pomočnika je bila po
stavljena g. Macele Marija, roj. Vidmar, 
soposest. iz Rodin štev. 47. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I., 
dne 14. marca 1932. 

* 
A 201/31-4. 1209 3—2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Kračnik Štefan, posestnik v Št. Janžu 
št. 33, občina Rečica ob Savinji, srez 
Gornji grad, je dne 3. oktobra 1931 
umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Zapustnikovi sinovi' Kračnik Jože, 
Franc in Ivan, katerih bivališče sodišču 
ni znano, se pozivljejo, da se tekom 
e n e g a . l e t a od danes naprej zgla-
sijo pri tem sodišču. Po preteku tega 
roka se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z gospodom Veršna-
kom Ivanom p, d. Ropom, posestnikom 

v Homcih št. 18, ki se je postavil za 
skrbnika odsotnim. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., 

dne 23. marca 1932. 
*H 

C 146/32—1. • 1261 

Oklic. 
Gyó'rek Terezija, roj. Golob, posest, v 

Bukovnici štev. 30, po dr. Cerne Ferdo, 
odvetniku v Dolnji Lendavi, je vložila 
zoper Hajdinjaka Štefana, posest, v Bo-
gojini, tožbo zaradi 4000'— Din s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
d n e 2 7. a p r i l a 193 2. 

ob d e v e t i uri pri tem sodišču v sobi. 
štev. 19. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se ji postavlja za skrbnika 
dr. Pikuš Janko, odvet. v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
od II., dne 24. marca 1932. 

C 148/32—1. 1262 

Oklic. 
Ülen Karol, gostilničar, v Bratoncih, ki 

ga zastopa dr. Pikuš Janko, odvetnik v 
Dolnji Lendavi, je vložil zoper Barba
rica Štefana, posest, v Lipovcih, sedaj 
na delu v Canadi Menry Daker k. k. I. 
Pavistock Ont, tožbo zaradi Din 405'50 
s pripadki. 

Ustna sporna razprava se določa na 
d n e 2 7. a p r i l a 1 9 3 2. 

ob d e v e t i uri pri tem sodišču v sobi 
štev. 19. 

Toženi stranki se postavlja za skrb
nika dr. Strasser Armin, odvetnik v 
Dolnji Lendavi, v smislu § 276. odz. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
od II., dne 24. marca 1932. 

C 159/31—1. 1269 

Oklic. 
Tožeča stranka: Krušec Jožefa, Uča-

kovci št. 4 je vložila proti toženi stranki: 
Miheliču Juriju iz Učakovcev št. 4, se
daj 5206 Natrona M\v. Pittsburgh. Pa. 
U. S. A., in Krušcu Štefanu, Učakovci) 
4, sedaj neznanega bivališča nekje v 
U. S. A., na rok© skrbnika na čin radi 
1361 Din 30 p, in 272 Din 26 p s prip. 
k opr. št. C 159/31—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 10. junija 1932. ob pol devetih dop« 
pred tem sodiščem v izbi št. 7, razpravna; 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne* 
znano, se postavlja g. dr. Ignac Malne- : 
rič\ odvetnik v Črnomlju, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost ifl 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodiščo v Črnomlju, odd. I I , 
dne 24. marca 1932. i 

* 
E V a 4037/31—13. 

Dra3 eni oklic. 
(Popravek.) 

Dne 19. aprila 1932. ob 9. uri bo prf 
tem sodišču v sobi št. 16 drafcba vložne 
št. 3 k. o. Krakovsko predmestje in n e 

vložne št. 1 iste k. o. kakor je bilo v 



Štev. 27. Stran 179. 

Prilogi »Službenega lista« št. 24, na 
strani 162 pomotno razglašeno. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. marca 1932. 

E. 3482/31 1250 • 
Dražbeni oklic in poziv 

k napovedi. 
Na predlog zahtevajoče stranke Ljud

ske posojilnice v Celju r. z. z n. z. bo 
<wie 15. aprila 1932 ob 9. uri, pri tem 
sodišču v sobi št. 4, na podstavi s tem 
odobrenih pogojev dražba sledečih ne
premičnin: zemijiška knjiga 1) Sv. Lov
i n e nad Prožinom, vi. št. 59: a) poslop-
№> b) zemljišča, c) pritikline; 2) Sv. 
Lovrenc nad Prožinom, vi. št. 80: a) zi
danica, b) zemljišča. 

Cenilna vrednost: ad 1) a) 2900 Din, 
a<i b) 26.576 Din 15 p, ad c) 58 Din; 
skupaj 29.525 Din 15 p. Cenilna vred
nost ad 2) a) 250 Din, b) 5929 Din 40 p, 
6 W a j 6179 Din 40 p. 

Celokupna cenilna vrednost znaša 
35.704 Din 55 p. 

Najmanjši ponudek: 23.804 Din. 
Vadi j : 3570 Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Sv. 

Lovrenc nad Prožinom, vi. št. 59, spa
dajo sledeče pritikline 1 stara zelena 
«ad, 2 koša, 2 kosi, 2 motiki, 1 gnojne 
vile v cenimi vrednosti navedeni zgo
raj. 

Pod najmanjšim ponudkoin se ne pro
z i a . 

Okrajno sodišče v Celju kot zemljiško
knjižno sodišče zaznamuje določitev 

"dražbenega naroka. 
Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 

dne" 8. marca 1932. 

* 
E 3018/31—10 1249 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Savin
j e 1 posojilnice v Žalcu, T. z. z n. z. bo 
drie 22. aprila 1932 ob 10. uri, pri tem 
s°diišču, v sobi št. 4, na podstavi s tem 

, °dobreinih pogojev dražba sledečih ne
premičnin: zemljiška knjiga Železno, vi. 

- h S. - 50 a) poslopja (hiša, gosp. posi., su
l i c a ) , b) Tfemljišča, c) pritiklina. 

•'Cenilna vrednost: ad a) 9000 Din, ad 
*) 30.052 Din, ad c) 2848 Din, skupaj 
41.900 Din, odštevši preužitne pravice 

' i r w ! e 8 n i k Jožefa v 10-letaem iznosu Din 
"~$0, znaša čista cenilna vrednost Din 
-*>.90O. 
.«• .Najmanjši ponudek: 30.675 Din. 
•! Vadij maša 4090 Din. 
» K, nepremičnini zemljiška knjiga Ze
lano, vi. št. 50„ spadajo sledeče pritik-
m&; i k r a v a ) i v o z ? 3 godi, 1 dvostenski 
?lu&, 1 brana, slamooreznica, 2 redieeji, 
* Par cepdčev, 1 mala žitnica, 2 skrinji 
*a žito, 1 zeljna kad, 1 sodna stiskatai-
^ a ш še drugo poljedelsko orodje sku-
P a l v cenilni vrednosti navedeni zgoraj. 
'•, fod najmanjšim ponudkom se ne pro-

'Okrajno sodišče v Celju kot zentljo'Sko-
Q̂-liJiQio sodiš?» zaznamuje določitev 

u r a |benega naroka* 
%Р*|по sodi le T Сеђи, odd. Ш# 

- dne 9. marca 1932. 

E IX 507.3/31-7. 1287 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. a p r i l a 1 9 3 2. ob d e s e 

t i h bo Dri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Mcito Maribor, vi", št. 207. 

Cenilna vrednost: Din 265.765-75. 
Najmanjši ponudek: Din 132.882-87. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodiščo v Mariboru, 
dne 22. marca 1932. 

E 74/32—8. 1277 

Dražbeni oklic. 

E 26/32-6 
* 

1259 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. m a j a 1932 dopoldne ob pol 

11. uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Brezovo, vi. št. 35, 148. 

Cenilna vrednost: Din 58.763'80. 
Najmanjši ponudek: Din 39.175'87. 
Pravice, ki bi né pripuščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 30. marca 1932. 

* 
E IX 963/31-10 1260 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. m a j a 1932 ob 11. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga a) % k. 
o. Koroška vrata, vi. št. 12, b) VR k. o. 
Koroška vrata, vi. št. 253 in c) À.k. o. 
Koroška vrata, vi. št. 373. 

Cenilna vrednost: ad a) 50.387-18^ 
Din; ad b) 5.60825 Din; ad c) 64.933'62 
in гА Din. 

Najmanjši ponudek: ad a) 25.193'59 
Din, ad b) 2.803-14 Din; ad c) 32.466-81 
Din. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 14. marca 1932. 

* 
E IX 363/32—6. 1272 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 11 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga a) k. o. Radizel, vi. št. 61 in 
b) k. o. Creta, vi. št. 103. 
' Cenilna vrednost: ad a) Din 38.877'—, 
ad b) Din 3110'—. 

Vrednost pritikline: ad a) Din 5560-—, 
ki je upoštevana v cenilni vrednosti. 

Najmanjši ponudek: Din 27.991'—. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Mariboru, 
dne 13. marca 1932. 

"" ^ * 

Dne 1 2. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 
e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 12 dražba ene polovice nepre
mičnine: hiše štev. 2 v Zverinjaku, en 
lesen hrani, en vinograd, 4 njive, en 
gozd in en travnik zemljiška knjiga 
St. Lenart, vi. št. 129. 

Cenilna vrednost: Din 4465-40.. 
Vrednost pritikline: Din 383-—, zapo-

padena v cenilni vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Din 2977-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. IL, 
dne 24. marca 1932. 

* 
E 783/31-14. ч M276 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. m a j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 12 dražba nepremičnin: hiša 
št. 15 v Volčjem p. Sromlje z gospodar
skim poslopjem, 3 vinogradniške par
cele. 2 travnika, en gozd (kolosek) in 
2 pašnika, zemljiška knjiga Volčje, vi. 
štev. 144. 

Cenilna vrednost: Din 11.005'40. 
Vrednost pritikline: Din 170-—, zapo-

padena v cenilni vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Din 7336-68. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II., 
dne 24. marca 1Ш2. 

* 
E 114/32-9 3252 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. m a j a 1932 dopoldne ob 10. 

u r i bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 10 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Trotkova, vi. št. 69 in 183. 

Cenilna vrednost: 49.089-60 Din. 
Vrednost pritikline: Din 600'—. 
Najmanjši ponudek: Din 33.126. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 23. marca 1932, 

* 
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E 297/31—20. 1274 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 zopetna dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Grlice, vi. št. 47. 

Cenilna vrednost: Din 62.107-50. 
Vrednost pritikline: Din 8955-—. 
Najmanjši ponudek: Din 31.053-75. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 

, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 23. marca 1932. 

* 

E 213/32—7 1258 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. m a j a 1932 dopoldne ob pol 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Sv. Jernej, vi. št. 62. 

Ćenilna vrednost: 13.546-80 Din od-
bivši vrednost služnosti stanovanja in 
stvarnega bremena prevžitka 3.150 Din 
torej ostanek 10.396-80 Din. • 

Najmanjši ponudek: 6931 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Marenbcrg, 
dne 24. marca 1932. 

* 

jfi 1449/31-7 1236 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. maja 1932. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Spod. Gorje, vi. štev. 281 (parna žaga z 
gospodarskim poslopjem, travnikom z 
vsemi stroji, orodjem, lokomobilo 95 IIP, 
lesenim skladiščem, šupami in lopo). 

Cenilna vrednost: Din 338.540-—. 
Vrednost pritikline: Din 134.200'—. 
Najmanjši ponudek: Din 169.270'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.' 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 23. marca 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

384. Sedež: Križevci. 
Dan vpisa: 17. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica v Križevcih d. d. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne

ga sveta Ilari Janez, Car Aleksander in 
Kerčmar Janoš, vpišejo pa novoizvo
ljeni člani upravnega sveta Ilari Leo
pold, ev. župnik v Domanjševcih, Kučan 
Ludvik, gostilničar in 'posestnik, Gor. 
Petrovci, in Oček Aleksander, posestnik 
v Kuštanovcih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dno 17. marca 1932. 
Firm. 180/32 — Rg B II 12/6. 

* 

385. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. marca 1932 
Besedilo: Franc Lcpoša, družba z 

omejeno zavezo. 
Družbina pogodba z dne 8. oktobra 

1931., opr. št. 4804, se je izpremenila z 
notarskim pismom z dne 9. februarja 
1932., opr. št. 4848, v točki »dvanajstič«. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 10. marca 1932. 
Firm. 123/32 — Rg. C II 83/4. 

* 

386. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. marca 1932. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban

ka d, d. v Ljubljani, podružnica v Mari
boru. 

Izbriše se prokura Gogale Franca. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 10. marca 1932. 

Firm. 156/32 — Rg B I 14/30. 

* . 
387. Sedež: Ormož. 

Dan vpisa: 10. marca 1932. 
Besedilo: Ormoška opekarna družba 

z o. z. 
i. Družba temelji odslej na družabni 

pogodbi z dne 27. decembra 1930., spre
menjeni z notarskim pismom z dne 
5. februarja 1932., posi. št. 4846. 

2. Izbriše se poslovodja Stuhec Jože. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 10. marca 1932. 
Firm. 168/32 — Rg C II 73. 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 

388. Sedež: Jlaribor. 
Dan izbrisa: 24. marca 1932. 
Besedilo: »Papiršef«, družba z omeje

no zavezo v likvidaciji. 
Zbog končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 24. marca 1932. 

Firm. 208/32 — Reg C II 62/7. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l i s ta se n a s t o p n i z a d r u g i î 

389. Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 9. marca 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga, regi-

strovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Povzdig in zbolj

šanje živinoreje in prodajnih razmer, 
ureditev trgovine z živino in mlekom 
in pomoč s podporami v nesreči. 

Zadružna pogodba z dne 31. januar
ja 1932. 

Opravilni delež znaša 100 Din in se 
mora plačati takoj pri vstopu. Vsak 
zadružnik jamči s svojim opravilnim 
deležem in pa z njegovim enkratnim 
zneskom (§ 76. zadr. zak.). 

Oznanila se izvršujejo po nabitju 
oglasov v poslovni sobi zadruge z okli
cem na krajevno običajni način pred 
vsemi farnimi cerkvami v srezu La
škem. 

Načelstvo sestoji iz 15 zadružnikov, 
člani načelstva so: 

.1. Bantan Karol, posestnik, Dol pri 
Hrastniku; 2. Zupan Ivan, sreski kmet. 
referent, Laško; 3. dr. Jerina Franc, 
sreski vet. referent, Laško; 4. Poteko 
Martin, posestnik, Jagoče; 5. Deu Raj-
ko, občinski veterinar, Trbovlje; 6. De
želak Matevž, posestnik, Lože; 7. Martin 
Orožen, posestnik, Dol pri Hrastniku; 
8. Bobovicki Anton, Poljane-Jurklošter; 
9. Blaž Kurnik, Govce, obč. Sv. Krištof; 
10. Vinko Lapornik, posestnik, Sv. Le
nart; 11. Franc Bricl, posestnik, Gabr-
sko-Trbovlje; 12. Stanko Šmid, posest
nik, Jurklošter; 13. Ferdo Roš, posest
nik, Hrastnik-Trbovlje, 14.- Šerga Niko
laj, posestnik, Rečica; 15. Draksler 
Franc, posestnik, Širje. 

Pravico zastopati zadrugo ima načel
stvo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno načelnik in en član nar 
čelstva. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 9. marca 1932. 

(Firm. 93/32. — Zadr. IV 48/3.) 

* 

390. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. marca 1932.. 
Besedilo: Zadružna oblačilnica v Ma

riboru, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga _ima na
men, pospeševati gospodarsko in nrav-
no povzdigo svojih članov. Zato: 

1. oskrbuje svojim članom vsa obla
čila po čim nižji ceni pri čim boljši 
kvaliteti; 

2. daje svojim članom na podlagi vza
jemnosti podpore za primer smrti oseb, 
s katerimi žive v skupnem gospodarstvu 
ali za katere so sicer dolžni skrbeti; 

.3. daje svojim članom na podlagi vza
jemnosti podpore za primer nezgode p« 
živini in škode po vremenskih neprili" 
k a h ; 

4. za dosego in pospeševanje zgornji11 

namenov ustanavlja in nabavlja vs e 

premično in nepremično blago, v koli
kor je za smoter potrebno, prevzema i,° 
si priključuje sorodne ustanove, v koli
kor te odgovarjajo zgoranjim zadružnu11 
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cijeni t,er se poslužuje podpor državo 
Ш dragih javnih činiteljev. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 
30. januarja 1932. 

Opravilni dele/, znaša 10-— Din in 
se mora placati takoj ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim 
enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim 
oklicem v »Službenem listu« in po po
trebi tudi s pismenimi obvestili posa
meznih članov ter z oglasom na uradni 
deski. 

Načelslvo obstoji iz 1—7 zadružnikov. 
Člani načelstva so: Resnik Franjo, 

državni uradnik v pok. v Mariboru (na
čelnik), 

Inkret Anton, posestnik v Krčevini 
(podnačeliiik), 

Škerl Angela, zasebnica v Mariboru. 
Pravico zastopati zadrugo ima: na

čel stvo. 
Podpis firme: besedilo firme podpi

sujeta skupno po dva člana načelstva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 10. marca 1932. 

Firm. 75/32 — Zadr. V 28/1. 

, V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
"91. Sedež: Črmošnjicc. 

Dan vpisa: 26. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Crmošnjicah, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Haus

ser Franc, vpisal pa novi član načelstva 
«uran Josip, posestnik v Črmošnjicah 
štev. 12. 

Okrožno sodišče т Novem mestu, 
odd. IL, dne 26. marca 1932. 
Firm. 36/32 — Zadr. I 130/19. 

* 
*"fê. Sedež: Jarenina. 

Dan vpisa: 17. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

t r en in i , registrovana zadruga z omeje
no zarezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
«eric Alojz, vpiše pa novoizvoljeni član 
Načelstva Rošak Anton, posestnik v Zg. 
Jakobskem dolu. , 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 17. marca 1932. 
Firm. 176/32 — Zadr. I 44/7. 

* 
3&3. Sedež: Ljutomer. 

Dan vpisa: 10. marca 1932. 
. .Besedilo: Zadruga za vzrejo žrebot v 
~JUtomcru, registrovana zadruga z omc-
leijo zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
,. l t t lerman Henrik, vpiše pa novoizvo-
JeBi član načelstva Galunder Franc, po

četnik v Veržeju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 10. marca 1932. 

F i r m . 137/32 — Zadr. I I 21/26. 

* 

304. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. marca 1932. 
Besedilo: Jugoslovanska hranilnica in 

posojilnica v Mariboru, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Zadružna pravila so se izpremenila v 
g§ 2., 11. in 33. 

Zadružni deleži so glavni in opravil
ni, glavni deleži znašajo 50 Din, opra
vilni pa 10 Din. 

§ 2. (namen in sredstva zadruge) se 
razširi na točko e), ki se glasi: 

Ustanavljati odseke za sklepanje 
medzadružnih pogodb za vzajemno za
družno podporo, to se pravi: za vza
jemno razdelitev dogovorjene nezgode 
ali podpore v dogovorjenem sln-Vju na 
one zadružnike, ki k takim i..jdseboj-
niin vzajemnozadružnim pogodbam po
sebej pristopijo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

odd. ITI., dne 10. marca 1932. 
Firm 172/32 — Zadr. II 85/31. 

* 

395. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Mariborska tiskarna, regi

strovana zadruga z omejeno zavezo. 
Po sklepu občnega zbora z dne 12. ju

nija 1928. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. î 

Likvidator: Pogačnik Hinko, tovarnar 
v Rušah. 

Likvidacijska firma: Mariborska tis
karna, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo, v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje 
likvidacijsko firmo samostojno. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. marca 1932. 
Firm 120/32 — Zadr. III 47/5. 

* 

396. Sedež: Maribor. 
J i pisa: 17. marca 1932. 
Beseddil": Mariborski konzum v Mari

boru, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbriše se član načelstva dr. fupica 
Marijan. 

Načelslvo se pozivlje, da spravi šte
vilo članov načelstva v sklad s § 15. za
družnih pravil. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v iuariboru, 

dne 17. marca 1932. 
Firm. 195/32 — Zadr. IV. 63/11. 

* 
397. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 24. marca 1932. 
Besedilo: Osrednja mlekarska zadru

ga za Maribor in okolico v Mariboru, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Stern Edmund, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Nikola P. Jurkovič, vele
posestnik v Zg. Badvanju. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
y Mariboru, 

dne 24. marca 1932. 
Firm 210/32 — Zdr. V 25/3. 

* 

398. Sedež: MarkovcL 
Dan vpisa: 24. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

Markovcih, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Tzbrise se dosedanji član načelstva 
Balek Jožef, vpiše pa novoizvoljeni član 
načelstva Stefanec Franc, posestnik in 
gostilničar v Šalovcih št. 17. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. VL, 

dne 24. marca 1932. 
Firm 203/32 — Rg Zdr, IV 41/5. 

* 
399. Sedež: Sodražica. 

Dan vpisa: 26. marca 1932. 
Besedilo: Posojilnica za Sodražieo ter 

okolico, r. z. z n. x. v Sodražici. 
Izbrisali so se načelstveni člani Vrbič 

Mihael, Obrstar Josip in Fajdiga Fran, 
vpisali pa novi člani račelstva: Fajdiga 
Ivan, posestnik v Sodražicd št. 5, Lovšin 
Rudolf, posestnik in mesar v Sodražici 
št. 45 in Bartol Jernej, posestnik in trgo
vec v Zainostecu št. 60. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 26. marca 1932. 
Firm. 37/32 — Zadr. I 37/37. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

400. Sedež: Sv. Martin. 
Dan vpisa: 17. marca 1932. 

Besedilo: Brodska zadruga pri Sv. Mar
tinu pod Vurbergom, registrovana za
druga z omejeno zavezo. ' 

Zbog končane likvidacije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 17. marca 1932. 

Firm. 188/32 — Rg. Zadr. II. 105/11. 

Konkurzni razglasi 
Sll/32—1 1264 
401. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Če-

pona Karola in Vike, trgovcev na Je
senicah. 

KonikuTzni sodnik: dr. Bregar Stanko, 
starešina okrajnega sodišča v Kranjski 
gori. 

Upravnik mase: dr. Vovk Janko, od
vetnik na Jesenicah. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču, v Kranjski gori dne 9. aprila 1932. 
ob enajstih. 

Oglasitveni rok do 1. maja 1932. pri 
okrajnem sodišču v Kranjski gori. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Kranjski gori dne 7. maja 1932. 
ob enajstih. .-
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 29. marca 1932. 

S 7/31-45. 1283 
402. 

Odprava konkurza. 
Prezadollenec Kralj Oton. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom oprav. štev. S 7/31 o imovini pre-
zadolženca, s& odpravi, ker ni pokritja 



Stran 182. 
1 

Štev. 27. 

za stroške postopanja po § 178, odst. 2., 
k. r. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 

dne 12. marca 1932. 
* 

1282 S 2/32. 
403. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Lavtar Franc, protoko

li ran trgovec v Ljubljani, Sv. Petra ce
sta št. 42. 

Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom z dne 25. januarja 1932, S 2/32—3, 
o imovini prezadolženca, se odpravi, ker 
ni pokritja za stroške postopanja po 
§ 178. konkurznega zakona. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

due 23. marca 1932-
* 

1284 S 24/31-02 
404. 

Odprava konkurza. 
Prezadollenec Zabukovec Viljem, mi

zar v Ložu. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom 

opr. št. S 24/31—2 o imovini prezadol
ženca, se odpravi, ker je bila razdeljena 
vsa masa po § 151. k. r. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 14. marca 1932. 
* 

S 18/31—57. 1275 
405. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Schara- Arnold, trgovec 

v Razvanju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. štev. S 18/31—1 o imovini pre
zadolženca, se odpravi po sklepu prisil
ne poravnave v smislu § 157. k. r. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 24. marca 1932. 
H* 

Sa 27/32—2. 1286 
406. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Gom oc Stefana, krojaškega 
mojstra v Mariboru, Aleksandrova cesta. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Irgolič 
Franc, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba štev. 84 dne 
2. maja 1932 ob poldevetih. 

Rok za oglasitev do 27. aprila 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 

dne 31. marca 1932. 
Sa 18/32—2. 1285 
407. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Bonča Ivana, posestnika in mi
zarskega mojstra v Vižmarjih št. 48. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Poček Franc, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču v Ljubljani, soba št. 140, 
dne 1; maja..1932 ob devetih,. 

Rok za oglasitev do 2. maja 1932 na 
podpisano sodišče. 
Deželna sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 31. marca 1932. 

Sa 11/32—7. 2248 
408. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Orla Huberta, trgovca v Šošta
nju, reg. pod Rg A II 234, in o imovini 
Orel Rozalije, žene trgovca v Šoštanju. 

Poravnalni sodnik: Potočnik Anton, 
starešina okr. sodišča v Šoštanju. 

Poravnalni upravitelj : dr. Mayer Franc, 
odvetnik v Šoštanju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Šoštanju dne 11. 
maja 1932 ob 9. uri. 

Prijavni rok do 6. maja 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 30. marca 1932. 

# 
1273 Sa 36/31—7. 

409. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico First Asto roj. Tančic, 

trgovko v Ivanjkovcih pri Ormožu, in 
njenimi upniki pri poravnalnem naroku 
dne 6. februarja 1932. pred okrajnim so
diščem v Orrrfbžu sklenjena prisilna po
ravnava se p o t r d i . 

Po tej poravnavi plača dolžnica up
nikom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v štirih enakih tro-
mesečnih obrokih, od kojih zapade prvi 
3 mesece po dnevu sprejete (sklenjene) 
poravnave. 

Kot porok je pristopila Krekova poso
jilnica v Mariboru, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 

dne 24. marca 1932. 
•g. 

Sa 23/31-100. 1241 
410. 

Potrditev poravnave. 
Potrdi se poravnava izven konkurza, 

ki se je sklenila' pri naroku dne 18. 
marca 1932 med dolžnikom Böhmer
waldom ^Henrikom, trgovcem v Ljub
ljani, Kolodvorska ulica št. 12, in med 
njegovimi upniki. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I l l , 

dne 22. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

T. No. 506/59. 1136—3—3 

Razglas. 
Sresko načelstvo v Mariboru, levi 

breg — tehnični razdelek, razpisuje v 
skrajšanem roku 10 dni 
drngo јатпо pismeno licitacijo za dobavo 

730 m* lomljenega kamna 
za regulacijska dela na reki Dravi v ob
čini Stojnci, ki se bo vršila dne 5. aprila 
1932, ob 11. uri v pisarni sreskega cesk 

nega odbora v Ptuju. 
Vsi pogoji za dobavo in licitacijo so 

razvidni iz razglasa prve licitacije, ki 
je bil objavljen v prilogi »Službenega 
lista kraljevske banske uprave Dravske 
banovine« v številkah 16, 17 in 18 t. 1. 
Vsi dobavni roki, odrejeni v razglasu 
prve licitacije, se podaljšajo za 20 dni. 

Pri drugi licitaciji se bodo upoštevale 
samo nižje ponudbe od Din 104-— za 
1 m3, kolikor je znašala najnižja ponud
ba na prvi licitaciji. 

Maribor, dne 18. marca 1932. 
Sresko načelstvo, tehnični razdelek, 

Maribor, levi breg. 

Štev. 3456/1. 1278—2—1 

Razglas. 
Mestna hranilnica v Radovljici, ob-., 

čina Radovljica, je predložila načrt za 
gradnjo dvonadstropnega poslopja na 
parceli štev. 129/3, d. o. Radovljica. -V • 
pritličju in v prvem nadstropju bodo 
uradni prostori sreskega načelstva, orož-
ništva, pošte itd. V prizemlju bo pa ob- •• 
širno javno kopališče. S tem projektom 
je združena tudi regulacija banovinske 
ceste Predtrg—Radovljica. 

V smislu predpisov gradbenega za
kona z dne 7. junija 1931, »Službeni liste. 
297/47 z dne 13. avgusta 1931 ter obrt
nega zakona z dne 5. novembra 1931 
sSlužbene novine« 262/LXXXI/ z- dne--
9. novembra 1931, razpisuje sresko na-> 
čelstvo o tem projektu ogled in obrav« 
navo na 

dne 19. aprila 1932, s sestankom ob 
9. uri 30 minut 

na sreskem načelstvu. ' ; 

Morebitne ugovore bi bilo prijaviti 
najpozneje pri obravnavi, ker bi se sicer,, 
izdalo zaprošeno dovoljenje, v kolikor' 
ne bi bilo pomislekov iz javnih oziftfvV-

Načrt je med uradnimi urami do dne-, 
va obravnave razpoložen na sreskem 
načelstvu v Radovljici. 

Sresko načelstvo r Radovljici, 
dne 31. marca 1932. 

* 
Štev. R. U. 111/06, 484/25, 520/26. .1266. 

Razglas o razgrnitvi načrta* 
o nadrobni delitvi skupnih zemljišč 

posestnikov 
a) iz Laz, Dan in Loža; > 
b) iz Kozarš in • 
c) iz Podloža III. 

Na podstavi § 96. zakona z dne 26. ok"J 

tobra 1887., kranj. dež. zak. 2/1888, bö 
načrt o nadrobni delitvi skupnih zenv 
ljišč razgrnjen na splošen vpogled vsem 
vdeležencem za skupna zemljišča, ki eo 
vpisana ' ••*,-"• 

ad a) pod vlož. štev. 34, 164, 281, 58& 
k. o. Otok I, -/.' 

ad b) pod vlož. štev. 41 (k. o. Kozedfc ' 
in 30 k. o. Otok I, v občinskem uradu fi 
Starem trgu in ; 

ad c) pod vflož. štev. 147 k. e. Lož * 
občinskem uradu Lož 
od dne 8. aprila 1932 do vštetega đnđ 

21. aprila 1932. 

Obmejitev naörta e kolci ^ . mestu .e»1 

. mem.-seД-е. že izvršila,-
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Na6rt se bo pojasnjeval dne 
k-a): 11. aprila 1932, v času od 14. 

Ui'e do 1.5. ure, 
k-b): 11. aprila 1032, v času od 11. 

Ure do 12. ure, 
k-c): 12. aprila 1932, v času od 8. 

Ure do 9. ure v občinskem uradu Stari 
trg. 

rlo se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
Poredno vdeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 8. 
aPrila 1932 do dne 7. maja 1932, pri 
Podpisanem komisarju za agrarne ope-
racije I, v Ljubljani vložiti pismeno ali 
Ustno na zapisnik. 

Ljubljana, dne 26. marca 1932. 
Komisar za agrarne operacije I, 

Pokorn 1. r. 

Št. 812. 
* 

Razglas 
1192 a 2—3 

0 prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
2?radbo železobetonskega mostu čez 
>Mali graben« v km 3188 drž. ceste 
st. 49. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani razpisuje po naročilu kra
ljevske banske uprave z dne 25. sep
tembra 1931. V. No. 1411/4 in na pod
stavi čl. 86. do 98. zakona o drž. raču
novodstvu z dne 6. marca 1910. ter nje
govih izprememb, odnosno izpopolnitev 
za prevzem in izvršitev 
aielezobetonskcga mostu čez »Mali gra
jane I. javno pismeno' ponudbeno lici
tacijo na dan 7. maja 1932. ob 11. uri 

dopoldne 
v prostorih tehničnega razdelka, Ljub
ljana, Sv. Petra vojašnica, Vrazov trg 
st. 4, 
. Vse natančnejše podatke vsebuje ce
lotna objava v prilogi objav >Službe-
a«ga lfeta< št. 25 z dne 30. marca 1932. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva 

v Ljubljani, 
dne 24. marca 1932. 

•j« 
St»v. 2259/11. 1280 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

Izpisuje na dan 18. aprila 1932. do
bavo: 

1 dimnika za eksh&ustor iz 4 mm 
debele železne pločevine. 

Kogoji pri podpisani 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 29. marca 1932. 

Razne objave 
1288 

Razglas. 
Petintrideseto žrebanje 4 ^ % zastav-

*i«: listov in 4И % komunalnih •zadolž
i l >Kranjske deželne banke« se bo 
Trsilo dne 15. aprila 1932. Izžrebalo se 
j * 0 nominale K 10.000"— 4 И % zastavnih 
£ s tov in nominale K 11.500-— 416 % ko-
w ^ M n i h zadolŽnic. 

v L j u b 1 j a n i, dne 1. aprila 1932. 
, HIPOTEKARNA BANKA 
Jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani 

Preje »Kranjska deželna banka.« 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 1291 

Stanje 31. marca 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.954,807.303-37 (—14.665.671-93) 

Devize, ki ni
so v podlogi 83,905.636-62 (— 2.484.497-12) 

Kovani no
vec v niklu 44,746.508.50 ( + 766-562-—) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917*55% 

Posojila . . 2.181,444.623-23 (— 3,036.409'20) 
Vrednostni 

papirji . . 27,420.000-— 
Pre.jšnii pred
ujmi državi 1.802,746.148-74 ( + 68.056-34) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 437.000.000-— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892-10 ( + 2аб09*25) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

^epremlžni-
ne . . . . 148,704.212-43(4- 631.972*13) 

Razna aktiva 41,295.971-77(4- 1,263.214 66) 
6.838,219,526-54 

Paeiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-—, 
Rezervni 
fond . . . 85,441.657-70 

Ostali fondi 4,424.860-28 
Novčanice v 

obtoku . . 4.823,612.365-—(4- 72,626,205--) 
Obveze na 

nokaz . . 495,129.391-16 ( - 72,054.762.84) 
Obveze z ro

kom . . . 1.173,661.425-81 (— 26,996.719-52) 
Raznapasiva 75,949.826-59 ( + 8,989.013-49) 

6.838,219.526-54 
Obtok in ob
veze . . .5.318,741-756-16 

Celotno kritje . . . 36-75V, 
Kritje v zlatu . . . 33-13°/» 

Obrestna mera: 
po eskrvmptu . . , * « , , t . 74% 
po lombjMu . * . • . « » • . б% 

1267 

Vabilo 
na I. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Kreditna banka d. d. 
v Murski Soboti 

v ponedeljek, dne 18. aprila 1932. ob 
14. uri popoldne v bančni posvetovalnici 
v Murski Soboti, Lendavska cesta št. 1 
z nastopnim dnevnim redom: 

1. Nagovor predsednikov, določitev 
dveh skrutinatorjev, ugotovitev sklepč
nosti, imenovanje zapisnikarja. 

2. Poročilo načelstva o poslovanju v 
letu 1931. 

3. Predložitev bilance ter računa iz
gube in dobička z dne 31. decembra 
1931. 

4. Poročilo nadzorstva. i 
5. Sklepanje o uporabi ustanovitvenih 

stroškov. 
6. Odobritev bilance ter računa izgu

be in dobička in sklepanje o raarešnici 
načelstva. 

7. Sklepanje o uporabi poslovnega do
bička v smislu § 31. 

8. Volitev članov nadzorstva, določi
tev njih prejemkov za minulo leto. 

9. Slučajni predlogi. 
§ 21. Pravico glasovanja na občnem zbo

ru imajo delničarji, ki založe 8 dni pred 
občnim zborom in do otvorenja isle.?a njih 
glasovalno pravico utemeljujoče delnice — 
•oz. zač. potrdilo — pri blagajni banke. 

§ 20. Pravica do glasovanja .pripada samo 
na temelju one delnice, ki je vpisana vsaj 
3 mesece pred občnim zborom v knjigo del
nic. — Vsaka akcija dâ en glas. 

Delničarjem, ki tako izkažejo svojo glaso
valno pravico, se izdajo na njih ime glaseče 
se legitimacije z označbo založenih delnic m 
nanje odpadajočih glasov. 

§ 20. Pooblastilo mora dati delničar vsa
kokrat na ta način da izpolni pooblaslilni 
vaorec, ki je tiskan na zadnji elrani legiti
macije. 

V'Murski Soboti, dne 31. marca 1932. 
, Načelstvo. 

* , , . - • 

1289 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 
Tovarna za špirit in drože 

d. d. v Račjem, 
v petek, dne 22. aprila 1932 ob enajstih 
v prostorih Ljubljanske kreditne banke, 

podružnice v Mariboru, 
Dnevni red: 

1. Računsko poročilo upravnega sveta. 
2. Poročilo nadzorstvenega • sveta. 
3. Odobritev bilance. 
Goepodje delničarji naj polože delni

ce najkesneje do dne lo. aprila 1932 pri 
Ljubljanski kreditni banki, podružnici v 
Mariboru, kjer dvignejo dotične izkaz
nice. 

Upravni svet. 
* 

Î290 

Vabilo 
na letni redni občni zbor 

Javnega skladišča in pre
vozne družbe, delniške 

družbe v Celju 
ki bo dne 27. aprila 1932 ob 15. uri v 
pisarni g. Dušana Zanggerja v Celju, 

Gosposka ulica l/I. 
Dnevni red: 

1. Citarl J zapisnika o zadnjem obč
nem zbora. 

2. Poročilo upravnega sveta o poslo
vanju družbe in predložitev računskega 
zaključka -. .ičunskim poročilom. 

3. Poročilo revizijskega odbora. 
4. Odobritev letnega računa in sklep 

o odv*. i upravnega sveta po naročilu re
vizijskega odbora. 

Po §§ 22. družbenih pravil se smejo 
udeležiti občnega zbora samo oni delni
čarji, ki so položili najkesneje do dne 
21. a rila 1932 ali pni Celjski posojilnici 
d. d. v Celju ali pri celiski podružnici 
Ljubljanske kreditne banke ali pri c&lj-
s] ' rodružnici Prve hrvatske štedionice 
v? sv ,'e delnice z. nedospelimi kuponi 
vred. 
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Imenik onih, ki so položili v ta namen 
delnice za občni zbor, se sklene dne 21. 
aprili 1932 ob 12. uri; vsakemu glasu-
jočemu delričarju je -do občnega zbora 
dovoljen vpogled v ta imenik v družbe-
r _. poslovnih prostorih. 

Vsaka delnica daje pravico do enega 
glasu. 

Z.Ì delničarja se smatra tisti, na čigar 
ime so delnice založene. 

Glasovalno pravico na občnem zboru 
izvi-uje vsak ...ničar ~sebno ali po po
oblaščencu, ki se mora izkazati z zako
nito izlanim pooblastilom; varovance in 
juristične osebe, zastopajo njih zakoniti 
ali statutarni zastopniki. 

V Celju, dne 1. aprila 1932. 
Za upravni svet: 

Drago Kralj s. r. Dr. K. \Voir s. r. 
* 

Objava. 
1213 3 - 3 

Podpisani Ulčar Mirko, Jesenice, Ale
ksandrov trg št. 5, sem izgubil izpri
čevalo II. razreda meščanske šole na 
Jesenicah. Proglašam ga neveljavnim. 

Ulčar Mirko s. r. 

. * 
1237 3-2. 

Objava. 
>Commeroc!< d. .d. v Ljubljani je na 

svojem rednem občnem zboru dne 2. no
vembra 1931. sklenila znižati delniško 
glavnico od 1,000.000 Din na 250.000 di
narjev. Vsi "upniki družbe se pozivjjejo, 
da se prijavijo pri družbi. Znižanje se 
bo izvedlo v skrajšanem trimesečnem 
roku od dneva zadnje objave tega ogla
sa v smislu ces. nar. 21. junija 1873., 
drž. zak. št. 144-

Upravni svet. 
* 

1281 

Objava. 
Ukradena mi je bila iz moje suknje 

listnica, .v kateri so bile sledeče fistine : 
Generalno pooblastilo tvrdke Bogomir 

Divjak, Maribor, Glavni trg 17, izdano 
leta 1930 in 1931, 

šoferska izkaznica • štev. 88, osebna 
štev. 49/auto z dne 18. oktobra 1921, iz
dana od deželne vlade za Slovenijo, 
Ljubljana, 

orožni list štev. 57 za navaden samo
kres, izdan od mestne policije v Mari
boru, vse na ime: Tonejc Avgust, knjigo
vodja, Maribor. 

Proglašam jih za neveljavne." 
Tonejc Avgust s. r. * 

Objava. 
1279 

Podpisani sem izgubil uverenje za 
stalno zaposlenje v kraljevini Jugosla
viji, glaseče se na ime Hubert Angleit-
ner, izdano dne 5. februarja 1931, pod 
VI. No. 1809, in ga s tem proglašam za 
neveljavno. 

Hubert Angleitner s. r. 

1263 

Objava. 
Izgubi' sem šofersko legitimacijo, iz

dano od policijske uprave v Ljubljani 
na ime: Turk Stanko, rodom iz Trsta. 
Proglašam jo za neveljavno. 

Turk Stanko s. r. 

* 
1254 

Objava. 
Izgubil sem legitimacijo za polovično 

vožnjo na drž. železnicah Jugoslavije na 

ime: Kogovšck Ivan, služitelj poštne-''; 
hranilnice v Ljubljani. Proglašam jo za 
neveljavno. i 

Kogovšek Ivan s. r. 

* 

Objava. 
1256 

Izgubil sem izpričevali za I. in II. 
razred drž. realne gini:..iaije v Kranju 
za leta 1924./25. in 1925/26. na ime:. 
Vilfan Draško, rodom iz Trsta. Progla
ša m ju za neveljavni. л 

Vilfan Draško s. r. . 

Računski zaključek 12бГ 

»Union« hotelske in stavb inske d. d. v Ljubljani za I. 1931. 
Bilanca za leto 1931. АкНта. Pasiva. 

Gotovina • . . 
Stavbišče . . . . . . . . . . 
Stavba hotela Union 
Stavba garaž 
Elektrarna . . 
Inventar . . . . . . . . . . 
Adaptacije 
Zemljišče v Kranjski gori 
Deleži pri Hotelski druž

bi v Celju 
Delež pri Vzajemni po

sojilnici v Ljubljani . . 
Zaloga . . . 

Din 

31.810-06' 
198.078-80 

4,316.761-— 
671.268--
69.537-— 
89.555-50 

1,001.035-— 
183.056-60 

62.500-— 

50— 
236.58715 

6,860.23911 

Delniška glavnica . . . . 
Valorizacijski zaklad . . . 
5°/o rezervni zaklad . . . 
5% posebni rezervni za

klad 
Ažio-rezervni zaklad . . . 
Spec. rez. sklad za perilo 
Spec. rez. sklad za stroje 
Nedvignjena dividenda za 

leta 1927. do 1930. . . . 
Najemnine, predplačane . 

3,324.000-— 
1,256.611-77 

364.698-39 

84.469-65 
34.221-04 
25.000-— 
10.000-— 

18.930--
5.2O0-— 

1478.838-99 
258.269-27 

Din 

6,860.23911 

Izguba.. Račun izgube in dobička za leto 1931. Dobiček. 

Odpis pri stavbi Union 
Odpis pri' stavbi garaž . 
Odpis pri elektrarni ... . 
Odpis pri inventarju . . . 
Odpis pri adaptacijah . . 
Obresti 
Davki in pristojbine . . . 
Razsvetljava 
Popravila 
Dobiček 

Din 

45.190-62 
6.900-67 

75.530-07 
140.869-67 
161.904-81 
205.742-70 
373.587-76 
321.58001 
140.03558 
258.269-27 

1,729.61116 

Prenos dobička iz 1.1930. 
Gostilna in kavarna . 
Hotel 
Delež na dobičku Hotel

ske družbe v Celju 
Efektne obresti . . . . 
Kurzna razlika pri pro

daji vredn. papirjev . 
Najemnine . , , 

Din 

12.125-77 
809.698-46 
825.521-69 

12.500-— 
350--. 

2.946-67 
66.468-57 

1,729.611-16 

Objava. 
Po sklepu rednega občnega zbora z dne 31. marca 1932. se bo izpla

čevala dividenda za leto 1931. po Din 60— na delnico, izplačljivo od 1. juli
ja' 1932. do 30. junija 1936., s katerim dnem nedvignjena dividenda zapade. 

Dividenda se izplačuje v pisarni Grand hotela »Union« v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta štev. .1. 

V L j u b l j a n i , dne 31. marca 1932. 

UPRAVNI SVET. 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Siska in zalagaj liskajna Merkuj y LJubljani; njen predstavniki Ô.Michâlek x Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 28. kosu letnika III. z dne 8. aprila 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6676/12. 1304 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. marca do 31. marca 1982. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Dolnja Lendava . . 
Kran) , 
Litija . . . . 
LJubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Novo mesto 
Ptuj 

1 

Vsega 10 2 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice 
Celje . . . . . . . . 
Kamnik 
Kranj 
Koïevle . * . . . . 
Laško 

/Logatec . . . . . . . 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
pribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
Murska Sobota. . . 
£°v6 mesto . . . . 
Гв'а1је 
Radovljica 
ölovenjgradec . . . 

Vsega . . 

Ošpice. —. Morbilli. 

•џ, 
Litija 
|tui . 
8marla 

Otročična vročica. — Sepsis 
poerperalis. 

Kranl 
Ko«« • • « < • » . • • • • » љ*ш1'1' V ••••• 
Nosi * * f • • * * • " • 
"*° mesto . . « . < « » 
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Davica. — Diphtcria et Croup. 

Brežice % 
Celie . 
Celie (mesto) ... . . 
Gornjiürad 
Kamnik. . . . . 4 . » 
Kranj . . . . . . . . . 
Konjice ,• 
Krško . . . . . . . . . 
Lasno 
Litija . . . . . ' . » . * 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . . . . . . . 

: Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . . 
Prevalje . 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . 

19 
1 

1 
3 

13 
1 
2 
2 
2 

8 
3 
3 

—• 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

14 

| 87 
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1 

— 

— 
1 

1 
4 
4 
2 
1 
2 
3 

— 

1 
6 

2 
3 

33 

19 
1 

2 
2 
7 
1 
l 

1 

3 
1 

— 
1 

— 
1 

3 
S 

2 
6 

64 

— 
• * -

— 
— 
— 
— 
— 

— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

- * • 

—: 

1 

2 
2 
4 
8 
4 
4 
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Vseea,. 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor desni, bree 
Vsesa 

1- - 1 -
1 И 1 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

.Konjice . • . . 
Ptuj ; . ' . • ' : i 
Ptui (mesto) 

. . . . . . . . 

Vseea.. . • 

27 
:15 

2 

44 

8 

8 

27 
11 
2 

40 

— 

— 

12 

12 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice 
Celje (mesto) . ._. 
Kranj : .-.;. . . . . 
Kočevje . . . . ... 
Krško . . . - . .-. . 
Laško 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi'bree 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Ptuj 
Radovljica . . . . . . 
amar je pri Jelšah . 
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Vsega . 

•̂  Rdečica. — Rubeola. 
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Vieea . . . 
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20 
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12 
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Ptuj . . • . . 
. Ptuj (mesto) 

Ljubljana, dne 5. aprila 1932. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 383 5/32-1 1305 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo dr. Kamušiča Josa tolmačem 
za nemšld jezik, pri deželnem sodišču v 
Ljubljani. ••,••• 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1932,-

* 
Preds. 114—4/32—1. 1233 3—3 

Razpis. 
Odda se 8 mest jetniških paznikov-

pripravnikov pri deželnem sodišču v 
Ljubljani. 

Prosilci za razpisana mesta morajo 
ustrezati pogojem po §§ 2. in 3. zakona 
o uradnikih in $g 7. in 8. uredbe o 

.uslužbencih kazenskih in drugih sličnih 
zavodov z'dne 6. junija 1931.. br. 67150 
U 536 »Službene novine« št. 132—XLI. 
Ker je mogoče, dà se kesneje izmed 
prosilcev popolni mesto stražnega nad
zornika, za katero je v smislu čl. 2., 
odst. 5., uredbe o ureditvi kazenskih 7,8-
. vodov z dne 18. novembra 1931. v zvezi 
s členom 3., točko d), uredbe o ureditvi 
kazenskih zavodov z dne 6. junija 1931. 
predpisana spodnja srednja ali njej 

( enaka šola in mora biti prosilec tudi 
: rezervni-častnik, se opozarjajo ria raz
pisana mesta tudi prosilci s tako kvali
fikacijo. 

Vsi prosilci nibrajo biti samskega sta
nu, v starosti nad 23 do 30 let. 

' Prošnje za razpisana mesta, ki mo
ra jo biti svojeročho pisane, pravilno 
!kolkoyane in opremljene z listinami o 
izpolnitvi vseh pogojev, je vložiti služ
benim potom najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Hkratu se razpisujejo vsa mesta jet
niških paznikov-zvaničnikov, ki bi se 
eventualno izpraznila tekom razpisa ali 
pa zaradi njega. . 

Prekesno. ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje še pri.natečaju ne bodo 

: upoštevale. 
Predsedništvo deželnega sodišča 

-v Ljubljani, 
dne 29. marca 1932. 

# 
Preds. 115—4/32—1. .1232 3-D 

Razpis 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se 

i odda mesto zvaničnika-poduradnika. 
: ' Hkratu se razpisujejo tudi mesta pod-
uradnikov-zvaničnikov ter služiteljev. ki 
bi se eventualno izpraznila zavoljo raz
pisa alj tekom razpisa. 

Prosilci za,mesto zvaničnika-podurad
nika morajo "izkazati^ da so vršili naj-' 
i manj 1 let» izvršilno službo, 4 a so na-
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pravili poduradniški izpit ter da ustre
zajo pogojem § 10. uradniškega zakona. 

Prošnje, ki morajo biti svojeročno pi
sane, pravilno kolkovane in s predpisa
nimi prilogami opremljene, je vložiti po 
službeni poti najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Novi prosilci morajo izkazati tndi iz
polnitev pogojev po §§ 2. in 3. zakona 
o uradnikih. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje se pri natečaju ne bodo 
upoštevale. 

Prcdsedništvo deželnega sodišča 
T Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 

* 

Preds. 113—4/32—1. 1234 3—3 

Razpis. 
Odda se 5 mest pisarniških' uradni

kov od X. do IX. položajne skupine, in 
sicer pri deželnem sodišču v Ljubljani 
2 mesti, pri okrajnih sodiščih v Radov
ljici, Škof ji Loki in na Vrhniki po eno 
mesto. 

Hkratu se razpisujejo tudi vea mesta 
pisarniških uradnikov in pripravnikov, 
ki bi se eventualno izpraznila tekom 
razpisa ali pa zavoljo njega. 

Podčastniki, ki so dovršili г dobrim 
uspehom enoletno pripravljalno dobo 
in napravili I. pisarniški in zemljiško
knjižni izpit, se opozarjajo na § 8. za
kona o uradnikih. 

Prošnje za razpisana mesta, ki mora
jo biti svojeročno pisaüe, pravilno kol
kovane in opremljene z vsemi listina
mi o izpolnitvi pogojev po §§ 2. in 3. 
zakona o uradnikih, je vložiti po služ
beni poti najkesneje do 

30. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prekesno ali brez predpisanih prilog 
vložene prošnje se pri natečaju ne bo
do upoštevale. 

Predsedništvo deželnega sodišča 
T Ljubljani, 

dne 29. marca 1932. 

* 

Preds. 218—4/32—2 1251-3-3 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Novem mestu 

se oddasta mesti pisarniškega uradnika 
in služitelja. 

Svojeročno spisane in pravilno kolko
vane prošnje za razpisani mesti je vlo-

' žiti 
do 30. aprila 1932. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Hkratu se s tem razpisujejo tudi me

sta pisarniških uradnikov in pripravni
kov, odnosno služiteljev, ki b i se even
tualno izpraznila med razpisom ali za
voljo njega. 

Podčastniki, ki so dovršili sodno-pi-
sarniško pripravljalno dobo s predpisa
nima izpitoma in zvaniöniki, se opozar
jaj i na § 8. zakona o uradnikih. 

Prosilci, ki so že v državni službi, naj 
priložijo svoji ptosnji overjen izmeček 

iz uslužbenskega lista v 2 izvodih, osta
li prosilci pa naj opremijo svoje prošnje 
z listinami, ki potrjujejo, da imajo po
goje iz §§ 2. in 3. zakona o uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v 
Norem mestu, 

dne 29. marca 1932. 

Preds. 82 4/32-2 1238a 2 - 2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

oddasta 2 mesti jetniških paznikov-
ipripravnikov. 

Hkratu se oddado tudi vsa mesta jet
niških paznikov-zvaničnikov, ki bi se iz
praznila tekom razpisa ali pa zavoljo 
njega. 

Lastnoročno spisane in pravilno 
opremljene prošnje naj se predlože do 

80. aprila 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširni razpis glej >Službeni Mst< 
(prüogo) št. 26. z dne 31. marca 1932. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
T Mariboru, 

dne 29. marca 1932. 

* 

A 201/31-4. 1209 3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Kračnik Štefan, posestnik v Št. Janžu 
št. 33, občina Rečica ob Savinji, srez 
Gornji grad, je dne 3. oktobra 1931 
umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Zapustnikovi sinovi Kračnik Jože, 
Franc in Ivan, katerih bivališče sodišču 
ni znano, se pozivljejo, da se tekom 
e n e g a l e t a od danes naprej zgla-
sijo pri tem sodišču. Po preteku tega 
roka se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z gospodom Veršna-
kom Ivanom p. d. Ropom, posestnikom 
v Homcih š t 18, ki se je postavil za 
skrbnika odsotnim. 

Okrajno sodišče r Gornjem gradu, 
odd. L, 

dne 23. marca 1932. 

* 

E V a 1179/32—3 1327 

Oklic. 
Virant Ivani, posestnioi, Ig- Studenec 

št 17, je vročiti v izvršilni stvari E V a 
1179/32 sklep z dne 8. marca 1932, opr. 
štev. E V a 1179/32—2, e katerim se do
voljuje prisilna dražba zavezani stranki 
Virant Ivani lastne nepremičnine k. o. 
Studenec, vd. št. 29, potem pristopa k že 
uvedeni prisilni dražbi pod E V a 
3612/31—2. 

Ker je 'bivališče Virant Ivane nezna
no, se postavlja za skrbnika Benkovič 
Ivan, sodni of icial v pok., ki jo bo zasto
pal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se ne oglasi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
doe 8. marca 1932. 

E V a 4118/31—9. 1323 % 

Dražbeni oklic. ; 
• • . " r t -

Dne 3. m a j a 1932. dopoldne ob > 
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem- ,;; 
Ijiška knjiga k. o. Poljansko predm.* 
vi. št. 242. ; 

Cenilna vrednost: 192.000 Din. 
Najmanjši ponudek: 96.000 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, , 

je priglasiti sodišču najpozneje pri -
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. < 

V ostalem se opozarja na dražbeni ; 
oklic, ki je nabit na uradni deski tegl , ; | 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, 
dne 18. marca 1932. 

E 34/32-7 1303 j 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. maja 1932 ob devetih bo pri i 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba " 
nepremičnin: zemljiška knjiga Talčji j 
vrh, vi. št. 338. 

Cenilna vrednost: Din 5723*11. 
Najmanjši ponudek: Din 3815*40. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž- i 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati , 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni ; 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega • 
sodišča. i ••' 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. IL, ' 
dne 19. marca 1932. 

* 
1314 E 150/31—51. 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. m a j a 1932. dopoldne ob: 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Gornja Radgona, vi. št. 5& 

Cenilna vrednost: 80.961 Din. 
Vrednost pritikline: 215 Din. 
Najmanjši ponudek: 54.120' Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbo« 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na. dražboP^ 
oklic, ki je nabit na uradni deški tega 
sodišča. . . . . . . v 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni» 
dne 31. marca 1032. , . •'• 

* 
129?; E V 3205/31—12. 

Dražbeni oklic. J 
Dne 6. maja 1932. ob 9. uri bo рШ 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba 
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k- # ? J 
Kapucinsko predm., vi. št. 124. ?'| 

Cenilna vrednost:.Dih. 716.000—*. Ai 
Najmanjši ponudek: Din 358.000—*'*ђ 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe» ; 

je prjglasiti sodišču najpozneje pri draž' i 
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benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
Rlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. marca 1932. 

* 
E V a 3797/31—10. 1324 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. m a j a 1932 dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
y„sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem-
-tëka knjiga k. o. Javor, vi. št. 22. 

Cenika vrednost: 45.000 Din. 
Vrednost pritikline: 600 Din. 
Najmanjši ponudek: 30.000 Din. 
Prodajalo se bo po parcelah. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
I e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
b.enem naroku pred začetkom dražbe, 
8jßer bi se ne mogle več uveljavljati 
jtfede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*i je ravnal v dobri veri. 
, V ostalem se opozarja na dražbeni 

°Klic, ki je nabit na uradni deski tega 
adisca. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, 
dne 25. marca 1932. 

E 977/31-7. 1315 

Dražbeni oklic. 
D n e 11. m a j a 1932. dopoldne ob 

° e m i h bo pri podpisanem sodišču v 
?ü*i š t 4. dražba nepremičnin: zem-
lima. knjiga Radana vas, vi. št. 26. 

Cenilna vrednost: 4.111 Din 90 p. 
Najmanjši ponudek: 2.741 Din 28 p. 

. Pravice, ki bi' ne pripuščale dražbe, 
I e Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe, 
Slcer bi se ne mogle več uveljavljati 
?|ede nepreniičnine v škodo zdražitelja, 
K i le ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°*lic, ki je nabit na uradni deski tega 
8°đišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 30. marca 1932. 

* 
1316 S 44/32-3. 

Dražbeni oklic. 
\ D&e 18. m a j a 1932. dopoldne ob 
! r e 9 e t i h bo pri podpisanem sodišču 
ij-jjobi št. 6 dražba nepremičnin: zem-
Јј£б*а knjiga Batonopolje, vi. štev. 65 

Jfflilna vrednost: 6600 Din, 
Waimaajëi ponudek: 5000 Din. 

» " ravice, M M ne pripuščale dražbe, 
i^JNglaeiti sodižju najpozneje pri draž
j e m naroku pired začetkom dražbe, 
S * * bi ве ne mogle več uveljavljati 
I đ u a e P r e m i M n e • Škodo,'zdražitelja, 

J® ravnal v dobri veri. 
uviS^*0 podrobnosti se opozarja na 
. « g e n i oklic, И je nabit na uradni 
^ * * 1 tega eodišca. • 

:'.',• Okrajno sodišče т Loia, 
-v dne 1, aprila 1932, 

E IX 2062/31—14. 1294 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. majnika 1932. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 11 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Rače, vi. št. 542. 

Cenilna vrednost: Din 51.500-—. 
Najmanjši ponudek: Din 34.000*—. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče y Mariboru, 
dne 16. marca 1932. 

* 
E IV 2543/30—37. 1313 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. m a j a 1932. • dopoldne ob 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Grajski Marof, vi. št. 66. 

Cenilna vrednost: Din 1,074.773-45. 
Vrednost pritikline: Din 205.405-—. 
Najmanjši ponudek: Din 640.089-23. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 20. marca 1932, 

* 
E 127/32—11. 1312 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. m a j a 1932. dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga 1. Marenberg n. t. vi. 
št. 22, 2. Marenberg n. t. vi. št. 82, 
3. Sv. Janž vi. št. 17. 

Cenilna vrednost: ad 1. 152.304 Din, 
ad 2. 21.132 Din, ad 3) 87.350 Din 25 p. 
Vrednost pritikline: ad 1. 8010 Din, 
ad 3. 1000 Din. 

Najmanjši ponudek: ad 1. 101.536 Dm, 
ad 2. 14.088 Din, ad 3. 58.233 Din 50 p. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem narpku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti- se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 30. marca 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : 

411. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. februarja 1932. 
Besedilo: Baltic Franjo. 
Obratni predmet: Izdelovanje koz

metičnih sredstev in kemično, "tehničnih 
produktov, •—---— V----

Imetnik: Baltic Franjo v Ljubljani, 
Mirje št. 27. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 27. februarja 1932. 
Firm. 1055/31. — Rg A VII 9171. 

* 
412. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 29. februarja 1932. 
Besedilo: »Sava film« Metod Badiura. 
Obratni predmet: Izdelovanje in raz-

pečavanje filmov pod naslovom >Sava 
filme. 

Imetnik: Badiura Metod, Ljubljana, 
Mirje 1. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani« 

odd. III., dne 27. februarja 1932. 
Firm. 198/32. — Rg A VII 92/1. 

* 
413. Sedež: Trbovlje.. 

Dan vpisa: 23. marca 1932. 
Besedilo: Miloš Rozin in drug, kle-

parstvo, slikarstvo in pleskarstvo k. d. 
v Trbovljah. 

Obratni predmet: izvrševanje klepar
ske, slikarske in pleskarske obrti. 

Družbina oblika: komanditna družba, 
osebno zavezan družabnik Rozin Miloš, 
kleparski mojster in podjetnik v Trbov
ljah. Za namestovanje upravičen je dru
žabnik Rozin Miloš sam. 

Podpis firme: Pod podpisano, natis
njeno ali s štampiljko odtisnjeno bese
dilo firme pristavi svoj podpis Rozin 
Miloš sam. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 23. marca 1932. 
Firm. 99/32. — Rg. A III. 143/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i P'TÌ n a s t o p n i h f i r m a h : 

414. Sedež: Bobovk pri Kranju. 
Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Zabret in sinova, družba 

z o. z. 
Izbriše se poslovodja Zabret Ivan ml. 

Deželno kot trg. sodišče v, Ljubljani, 
odd. HL, dne 27. februarja 1932. 
Firm. 200. — Rg C III 146/4. 

* 
415. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 29. februarja 1932. 
Besedilo:. Logar & Kalan. 
Prokura je podeljena Ivi Logarjevi, 

hčeri trgovke v Kranju. , 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 26. februarja 1932. 
Firm. 136. — Rg' A I 34/5. 

* 
416. Sedež: Ljubljana. ' 

Dan vpisa: 14. marca 1932. 
Besedilo: Ing. Guzelj. 
Samostojna prokura je podeljena Ru-

pena. Ivanu, uradniku pri tvrdki, Ljub
ljana VII., Jernejeva cesta 8. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 12. marca 1932. 
Firm. 215. — Rg A VI 188/2. 

* 
417.'Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Kartonažna tovarna in in

dustrija kovinsko-galanterijskih izdel
kov. Jakša & Co., družba z o. z, 
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S sklepom občnega zbora od 10. ju
lija 1931 se je dopolnil odstavek 4. 
družabne pogodbe. 

Družba je opravičena odslej tudi na
kupovati in prodajati tehnične izdelke 
in polizdelke. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. Ш., dne 27. februarja 1932. ' 
Firm. 661. — Rg C III 234/4. 

* 

418. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3 marca 1932. 
Besedilo: Fran Lukič. 
V tvrdko sta vstopila kot javna dru

žabnika Lukič Zvonimir in Lukič Ivan, 
zasebnika v Ljubljani, Stritarjeva ulica. 

Zbog tega je nastala javna trgovska 
družba z dnem 1. februarja 1932. 

Družabnica Lukič Ana, zastopa druž
bo samostojno in samostojno podpisuje 
zanjo. Družabnika Lukič Zvonimir in 
Lukič Ivan zastopata družbo -kolektiv
no in podpisujeta zanjo kolektivno. 

Podpis se vrši na ta način, da v pod
pisovanje, upravičeni podpišejo pod pi
sano, tipkano, natisnjeno ali s štampilj-
ko odtisnjeno besedilo firme svoj oseb
ni podpis. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 27. februarja 1932. 

Firm. 193. — Rg A III 45/4. 

* 
419. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 27. februarja 1932. 
. Besedilo: >MoIes, trgovska industrij

ska družba z o. z.« 
Obratni predmet: Izdelava, nakup, 

prodaja in trgovanje z gradbenim in 
tehničnim materialom vsake vrste ter 
izvrševanje vsakovrstnih v to stroko 
spadajočib del. Polaganje raznovrstne
ga tlaka in obkladanje sten, nadalje 
eksploatacija kamenolomov. Prevzema
nje in udeležba na enakih podjetjih. 

Družbena pogodba z dne 19. februar
ja 1932. 

Družba je. ustanovljena za nedoločeno 
dobo. 

Visokost glavnice: Din 20.000-—. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

Din 20.000—. 
Poslovodje: Jelka Stare, roj. Nagias, 

Špela Pirkmajer, roj. Bretl, obe v 
Ljubljani, Novi trg št. 6. 

Za namestovanje upravičen: Poslo-
vodkinji zastopata družbo in podpisuje
ta nje firmo vsako zase samostojno. — 
Firma družbe se podpisuje na ta na
čin, da pristavi ena ali druga poslovod-
kinja pod od kogarkoli napisanim, na
tisnjenim ali s pečatom vtisnjenim be
sedilom tvrdke svoj lastnoročni podpis 
samostojno. 

Za celokupno podjetje postavljeni 
Prokurist podpisuje firmo na enak na
čin samostojno. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 27. februarja 1932. 
Firm. 194/32. — Rg C V 53/1. 

* 
420. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo; Anton Luxa, mednarodni 

prevozi ^Transport«. ." .'.-.. 

Vstopil je kot javni družabnik Stumpf 
Ivan, špediter v Mariboru. 

Družbena oblika: Javna trgovska 
družba od' 1. marca 1932. 

Besedilo firme odsléj: Luxa & Stumpf, 
mednarodni prevozi »Transport« v Ma
riboru. 

Pravico tvrdko zastopati in jo prav
no veljavno podpisovati imata oba.dru
žabnika, in sicer Anton Luxa in Ivan 
Stumpf, ki podpisujeta na ta način, da 
pristavita natisnjenemu, napisanemu 
ali s štampiljko odtisnjenemu besedilu 
tvrdke kolektivno svoja lastnoročna pod
pisa. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 31. marca 1932. 
Firm. 204/32 — Rg A II 242/3. 

* 
421. Sedež: Maribor. . 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Vincenc Kuhar. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom. , 
Izbriše se dosedanji javni družabnik 

Kuhar Oton zbog smrti. 
Sedanja samoimetnica je dosedanja 

družabnica Franz Gizela roj. Kuhar, 
trgovka v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. l/I. 

Podpis firme odslej: Im etnica prista
vi pisanemu, natisnjenemu ali s štam
piljko odtisnjenemu besedilu tvrdke 
svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 31. marca 1932. 
Firm. 220/32 — Rg A Ш Î70/10. 

* 
422. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa:. 31. marca 1932. . 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban

ka d. d. v Ljubljani, podružnica v Ma
riboru. 

Vpišejo se: 1. vodja podružnice Ma
ribor: Jerebic' Franc, dosedanji namest
nik dirigenta podružnice, 2. namestnika 
vodje podružnice Maribor: Balano Franc 
in Kurnig Ivan, oba bančna uradnika v 
Mariboru. 

Okrožno,kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 31, marca 1982. 
Firm. 207/32 — Rg B I 14/31. i 

' • * ' • • ' 

42& Sedež: Podkoren. 
Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: Ivan Gregori. 

i Obratni predmet: Trgovina z lesom. 
Zbog vstopa Gregorija Alojzija,, tr

govčevega sina v Podkorenu št. 61, kot 
javnega družabnika y tvrdko, je nasta
la javna trgovska družba z dnem 8. 

• marca 1932. 
„Osebno zavezana družabnika sta Gre

gori Ivan in Gregori Alojzij. 
Vsak izmed družabnikov zastopa 

družbo samostojno in. podpisuje zanjo 
tako, da lastnoročno zapiše besedilo 
firme. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 11. marca 1932.. 
' Firm, 237s - R g A VII 83/2f 

424. Sedež: Stražiščc pri Kranju. 
Dan vpisa: 12. marca 1932. 
Besedilo: I. Knific, tovarna za žimo-, 
Izbriše se zbog smrti imetnik-tvrdke.. 

Knific Josip in vpiše novi imetnik tvrd
ke Schiffrer Ciril, trgovec v StražiščU : 
pri Kranju. 

Izbriše se prokura Schiff rerja Cirila-
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani) 

odd. III., dne 11. marca 1932. 
Firm.' 182. — Rg A VI 241/3. 

I z b r i s a l i s ta se n a s t o p n i firmu," 

425. Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Simon Klimanck in drug-
Radi opustitve obrata. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani) 
odd. III., dne 27. februarja 1932, 

Firm. 187. — Rg A VII 68/2. 

* 
426. Sedež: Trbovlje. 

Dan izbrisa: 23. marca 1932. -f 
Besedilo: Miloš Rozin in drug, klc 

parstvo in pleskarstvo k. d. v Trbovljah- ; 
Obratni predmet: nakup pločevin, že-' 

leza in barv in prodaja istih po pre-, 
delanju. . 

Zbog opušta kupčije. J 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celjo> 

odd. L, dne 23. marca 1932. 
Firm. 98/32. — Reg. A III. 4/3. . 

Vpisi v zadružni register. ;:\ 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e ' / ; 

427. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. februarja 1932. ' , 
Besedilo: Produktivna zadruga kle'J 

parjev, instalaterjev in sorodnih strok^ 
v Ljubljani, registrovana zadruga *;j 
omejeno zavezo. ?\i 

Obrat in p r e d m e t : Zadruga ima na--: 
men pospeševati . gospodarstvo svpjifc-
članov potem skupnega izvrševanja T&fc* 
nih obrtov. Zadruga lahko razširi svojci 
poslovanje na vse vrste rokodelskih kon-
cesioniranih in drugih obrtov, ter upo*--
rablja sploh vsa zakonito dopuščeB&j 
sredstva za dosego svojega namena. ; 

Zadružna pogodba (statut). z dne 2. j 
februarja 1932. } 

Vsak zadružnik jamči s svojimi o p r N 
vilnimi deleži in pa • z enkratnim Zti&l 
skom istih. 

Oznanila se izvršujejo s pismenimi? 
oznanili v uradnih prostorih. . ;• '• 

Načelstvo sestoji iz 8 članov. \.-. "*] 
Člani načelstva so: Načelnik: Kregat i 

Leopold, klepar, Kodeljevo, S lomškov^ 
ulica št. 5, p. Moste :pri Ljubljani;. Wi 
čelnika .namestnik : Sesek Ivan, instate'-; 
ter, Glince VI/2 p . Vič; blagajnik: Gr<, 
jeta France, klepar, Trnovska ul. 3*P'f 
Ljubljana; vodja zadruge in tajnik: &&% 
t inar Josip, klepar, Stožice 141,.p. 3m 
žica; gospodar: Trkman Franc, k l e p c i 
Jenkova ul. 9, p . Ljubljana; — odb<?P| 
n ik i : blagajnikov namestnik : K r a m p i 
Josip, k lepar, Zadružna ulica št. 4, Ш 
Ljubljana; namestnik tajnika in v o d j e | 
zadruge: Kovačević Aleksander, inst»^ ! 

later, Glinska ul. 9 t p. Ljubljana; M 
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nik Ciril, klepar, Zaloška cesta 104, p. 
Moste, pri Ljubljani. 

Pravico zaslopati zadrugo ima: Na
čelstvo -zastopa zadrugo in podpisuje za
njo ua ta način, da se pod zadružno 
tvrdko podpišeta kolektivno načelnik 
ali njegov namestnik in vodja zadruge 
aM njegov namestnik. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. Ш., dne 27. februarja 1932. 
Firm. 191/32. — Zadr. X 226/1. 

* 
428. Sedež: Trbovlje. 

Dan vpisa: 23'. marca 1932. 
Besedilo: Počitniški dom y Trbovljah, 

registrovana zdruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Graditi počitniške 

domove, voditi tamkaj gostilniško, ka
varniško in hotelsko obrt, podpirati 
svoje člane v potrebi bolezni itd., spre
jemati hranilne vloge in skrbeti za raz
voj svojega članstva. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 28. 
februarja 1932. 

. Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim en
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po okrožnicah, 
naznanilih ali z objavo v časopisih. 

Načelstvo sestoji iz 7 zadružnikov; 
člani načelstva so: 
v Malovrh Kari, poslovodja, Sv. Lenart 
st- 77; Siter Ignac, uradnik, Trbovlje-
Loke 131; Pfeifer Martin, steklar. Sv. 
Lenart št. 60; Krušič Ivan, poslovodja, 
Trbovlje-Loke 33.6; Požun Franc, čev
ljarski mojster, Trbovlje-Loke 255; Maj-
dič Leopold, občinski sluga, Trbovlje-
Loke 402; Rehar Martin, rudar, Trbov-
Че-Loke 213. 

Pravico zastopati zadrugo ima na
čelstvo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
hujeta skupno načelnik ali njegov na
mestnik in en član načelstva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče т Celju, 

odd. L, dne 23. marca 1932. 
Firm. 105/32. — Zadr. IV. 52/2. -

. * ' • 

429. Sedež: Zreče. 
Dan vpisa: 23. marca 1932. 

„• Besedilo; Gospodarska zadruga v Zrc-
cah, registrovana zadruga z omejeno 
zavczo. 

Obrat in predmet: preskrbovati člane 
2 vsemi gospodarskimi potrebščinami, 
Nakupovati in prodajati živino in nji
hove pridelke, otvoriti potrebne obrate, 
vzdrževati društveno gostilno in pospe
ševati gospodarstvo. 
, Zadružna pogodba (statut) z dne 21. 
lebruarja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim lOkrat-
^itn zneskom. 

.Oznanila se izvršujejo po ali z oseb
nimi vabili ali vsaj 8 dni. prej, v >Na-
•"odnem Gospodarju« ali pa v zadruž
n a prostorih. 
v, Načelstvo sestoji iz 5—7 zadružnikov; 
C l a n i načelstva so: '• 
v »ačelnik: Bezjak Jožef, župnik v Zre-
сад Štev. 5,-

T; Podnačelnik: Lamut Ivan, posestnik, 
^oskagora 14, 

Orož Sebastjan, posestnik, Dobrava 
štev. 19, , 

Kvac Ivan, posestnik, Slakova 3, 
Orož Jožef, posestnik, Radana vas 5, 
Vidmar Jožef, posestnik, Sp. Zreče 3. 
Pravico zastopati zadrugo ima na

čelstvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpi

sujeta skupno dva člana načelstva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. L, dne 23. marca 1932. 
Firm. 104/32. — Zadr. IV. 50/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

430. Sedež: Rogojno. 
Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Bogojini, registrovana zadruga z ne
omejeno zavez«. 

Izbriše se. dosedanji član načelstva 
Breznik Janko, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Gregorec Matija, posest
nik v BogojinL 

Okrožne kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 31. marca 1932. 
Finn. 229/32 — Zadr. IV 32/8. 

• * . 

431. Sedež: Cerknica. 
Dan vpisa: 14. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Cerknici, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Iz načelstva sta izstopila Juvanec Jo
že in Mikše Janez. 

Nanovo sta bila izvoljena v načelstvo: 
Turk Viktor, kaplan v Cerknici in Oto-
ničar Janez, posestnik v Begunjah št. 7. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 11. marca 1932. 
Firm. 260. — Zadr. I 52/67. 

* 
432. Sedež: Gorenji (Zgornji) Tuhinj. 

Dan vpisa: 14. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Gorenjem Tuhiiiji, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 28. februarja 
1932 spremenila so se zadrugina pravi
la v §§ 1., 4. in 8. 

Besedilo firme odslej: Hranilnica in 
posojilnica v Zg. Tuhinju, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 11. marca 1932. 
Firrn. .245. — Zadr. I 88/50. 

* 
433. Sedež: Jesenice. 

Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Ljudska, kuhinja na Jese

nicah, regietrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Na občnem zboru dne 24. januarja 
1932 spremenila so se zadružna pravila 
v §§ 7., 11., 28., 29. in 31. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi za
družnimi deleži in poleg tega še z nji
hovim dvajsetkratnim zneskom. 

Iz načelstva so izstopili Novšak'Vik
tor, Razinger Alojzij in Brtonoelj Ja
nez. 

Na novo so bili izvoljeri v naòslstvo: 
Tirin^iir Janez, kaplan, Oblak Miha in 
Brgant Franc, tovarniška delavca, vsi 
na Jesenicah. 

Dcželro kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 27. februarja 1932. 

Firm. 195. — Zadr. IX 133/3. 

* 

434. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. marca 1932.. 
Besedilo: Produktivna zadruga knji

govezov in sorodnih strok v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Izbrišejo se člani načelstva Horvat 
Josip, Fridl Leon, in Cepon Franc. 

Vpišejo pa se člani načelstva: Kune 
Viktor, bakrotiskar, Ljubljana, Sv. Pe
tra cesta 13, načelnik; Dražil Štefan, 
črkostavec, Ljubljana, Resi jeva cesta 3; 
Erjavec Lojze, litograf, Ljubljana, Mo
ste - Kodeljevo - Zadružna ulica št. 11. 

Podnačelnik je že vpisani član načel
stva Valentinčič Ivan. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 11. marca 1932. 
Firm. 877. — Zadr. VIII. 43/20. 

* 
435. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Zadruga za rejo perutnine v 

Mariboru, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Leban Bogomir, vpišeta pa se novoiz
voljena člana 'načelstva Pirnat Franc, 
vet. nadsvetnik v Mariboru in dr. Kcva-
čič Stanko, posestnik v Počehovi. 

Zadružna pravila so se izpremenila 
•v §§ 1., 2., 6., 8., 14. in 30. 

Besedilo firme odslej: Selekcijska za
drugama rejo perutnine, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je 
odslej: 

1. Širiti rejo čistokrvne perutnine, 
predvsem štajersko-zagorske in sulmo-
dolske pasme potem odbiranja (selek
cije), ki se vrši po poslovniku, izdanem 
po načelstvu in kakor predvideva za
devni zakon o pospeševanju živinoreje 
z dne 21. decembra 1929., Službene ne
vine br. 307/CXXXI. 

2. Pospeševati gospodarske koristi 
svojih članov med drugim tudi s tem, 
da nabavlja in razpečava perutninarske 
potrebščine, kakor krmo, razno orodje 
in sploh vse predmete, ki so potrebni 
pri umnem perutninaretvu in da zava
ruje živali proti nezgodam, boleznim, 
tatvinam in podobno po posebnem pra
vilniku, ki ga sestavi m izda načelstvo. 

3. Ustanoviti skupno rejsko postajo s 
tem, da kupuje in jemlje v najem zem
ljišča (posestva) ter gradi in stavi po
trebne zgradbe. 

4. Ustanoviti naprave za pridelovanje 
krme, kakor za mletje kosti, sušenje 
krvi in podobno ter isto razpečevati. 

5. Skrbeti za vnovčevanje jajc, klav
ne perutnine in plemenskih živali za
družnikov. 

6. Vplivati na okolico, da se širi čim
več "pBrutflinarskega znanja, s spisi, jav-
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n imi predavanji, praktičnimi tečaji in 
razstavami. 

Načelstvo sestoji iz 7 zadružnikov. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
T Mariboru, 

d n e 31. marca 1932. 
Firm. 209/32 — Zadr. IV 74/3 

436. Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Kredi tna zadruga za trgo

vino in obrt T Morski Soboti, registro-
vana zadruga z omejeno zaveso. 

Izbrišejo se dosedanji člani načel-
stva Batkol Teodor, Banko Viktor, Ne
mec Janez in Dittrich Gustav. 

Okrožno kot trgovinsko sodiščt 
v Mariborn, 

d n e 31. marca 1932. 
Firm. 223/32 — Zadr. I I I . 64/25. 

* 

437. Sedež: r o d o v a . 
Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v Poder i , 

registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani nacelstva: 
Kristovič Ignac in Ducman Simon in do
sedanji tajnik Zunkovic Matej; vpišejo 
p a se novoizvoljeni člani nacelstva: 
Kline Konrad in Španinger Ivan, oba 
posestnika v Podovi, t e r novoizvoljeni 
tajnik Kmetec Gregor, posestnik v Šiko-
lah št. 46. Dosedanji član nacelstva 
Stangler Franjo je predsednik. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
T Maribora, 

d n e 31. marca 1932. 
Firm. 182/32 — Zadr. I I I . 29/14 

* 
438. Sedež: Stari trg pr i Ložu. 

Dan vpisa: 14. marca Ì932. 
Besedilo: Kmetijska zadruga т Sta

r e m trgu pri Ložu, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo. 

Iz nacelstva je izstopil Kvaternik 
Ivan, vstopil pa je v načelstvo Anton-
čič Ivan, posestnik, Vrh št. 1. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III . , dne 11. marca 1932. 
Firm, 238. — Zadr. I 63/91. 

439. Sedež: š t . Vid nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 3. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

S t Vidu nad Ljubljano, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Iz nacelstva je izstopil Erjavec F r a n c ; 
na novo je bil izvoljen v načelstvo Er
javec Karol, posestnik in mizarski moj
ster v Brodu št. 10. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. I II . , dne 27. februarja 1932. 

Fi rm. 181. — Zadr. IV 5/42. 

' ' • ' • * ' 

440. Sedež: Šmartno pr i Litiji. 
Dan vpisa: 14. marca 1932. 
Besedilo: Kmeti j ska .nabavna in pro

dajna zadruga v Šmartnem pr i Litiji, 
registrovana zadruga z omejeno zarezo. 

Iz nacelstva je izstopil Sirk Anton. 

Na novo je bil izvoljen v načelstvo 
Simončič Jože, posestnik na Bregu. 

Deželno kot trg. sodišče т Ljubljani, 
odd. H L , dne 11. marca 1932. 
Firm. 249. — Zadr. VI 221/22. 

* 

441. Sedež: Turnišče. 
Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica т 

Tunrišču, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbrišeta se dosedanja člana nacelstva 
Režonja Štefan in Zver Matija, vpišeta 
pa novoizvoljena člana nacelstva Dra-
vec Josip, posestnik v Turnišču št. 120, 
in Gerič Josip, posestnik v Turnišču 
š t 89. 

Okrožno kot trgovinsko sodfêëe 
T Mariboru, 

dne 31. marca 1932. 
Firm. 227/32 - Zadr. III. 54/11. 

* 
442. Sedež: Zgornja Voličina. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v Zgor

nji Veličini, občina Zg. Voličina, regi
strovana zadruga % neomejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član nacelstva 
Krainz Ivan, vpiše p a novoizvoljeni član 
nacelstva Dajčman Jakob, posestnik v 
Sp. Voličini št.. 88. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

d n e 31. marca 1992. 

F i r m . 222/32 — Zadr. IV. 57/5. 

Konkurzni razglasi 
S 12/32—4. 1298 
443. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Šif-

rerja Franca, čevljarja v Škofji Loki. 
Konkurzni sodnik: dr. P r e š e r e n Ja

kob, starešina okrajnega sodišča v Škofji 
Loki. 

Upravnik mase: dr. Ahačič Viktor, 
odvetnik v Škofji Loki. 

Prv i zbor upnikov pr i okrajnem so
dišču v Škofji Loki dne 14. apri la 1932. 
ob 10. ur i . 

Oglasitveni rok do 10. maja 1932. pr i 
okrajnem sodišču v Škofji Loki. 

Ugotovitveni narok pr i okrajnem so
dišču v Škofji Lóki dne 19- maja 1932. 
ob 10. ur i . 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III . , 
dne 2. apri la 1932. 

* 
S 6/32—5. 
444. 

t295 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Klau-

žerja Alojza, zakupnika zdraviliške ka
varne in restavracije v Rog. Slatini. 

Konkurzni sodnik: Ivane Karol, sta
rešina okrajnega sodišča v Rogatcu. 

Upravnik mase: dr. Leskovec Janko, 
odvetnik y Rogatcu. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Rogatcu dne 15. aprila 1932.'.' 
ob 10. uri. 

Oglasitveni rok do 7. maja 1932. 
Ugotovitveni narok pri okrajnem so

dišču v Rogatcu dne 24. maja 1932. ob 
10. uri. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v. Celju, ; 

odd. L, dne 1. apri la 1932. "' 

% 
S 26/31-41., 1325- -• 
4 4 5 . "• ; • l ^ i 

Odprava konkurza. ,' 
Prezadolženec Alešovec Peter , pos.-' i 

in p e k v Kranju. •••; • M ' S - / ^ 

Konkurz, k i je bil razglašen s skle^ "'•••'? 
pom opr. št. S 26/31—3 o imovini pre-- ^ ' 
zadolženca, se odpravi, k e r se je skie-*; : 

nila prisi lna poravnava, po § 169 k. z. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III . , 

d n e 5. apri la 1932. J : 

Sa 17/32—2 1265 
446. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o . 

imovini Premelča Ivana, trgovca v Zar 
gorju ob Savi. 

Poravnalni sodnik: dr. Turato Tomo, 
starešina okrajnega sodišča v Litiji. . ' ' 

Poravnalni upravnik: dr . Mazek Ivan,; 
odvetnik v Litiji. , .-.•;/"• 

Narok za sklepanje poravnave p r i <'' \ 
okrajnem sodišču; v Litiji d n e 7. maja 
1932. ob devetih. ' 

. Rok za oglasitev do 1. maja 1982. n a •'•'• 
okrajnem sodišču v Litiji. -

deže lno sodišče т Ljubljani, odd. l i t , , 
d n e 29. marca 1932. .••.••:'̂ t? 

* 
Sa 12/32—5. -1298 ' 

Poravnalni oklic. 
447. 

Otvoritev poravnalnega postopanja o. 
premoženju Rotarja Martina, neprot . 
trgovca in posestnika v Trbovljah, Loke.. ' 
ŠteV. 338. ' ./.::• • " ': 

Poravnalni sodnik: dr . P e r n a t Arnold.»;.'". '• 
starešina okrajnega sodišča v Laškenvr.' 

Poravnalni upravitel j : dr . Flego Jo*- ' 
sip, odvetnik v Laškem. 

Narok za sklepanje poravnave p r i 
okrajnem sodišču v Laškem dne 12. ma-. -
ja 1932. ob 9. ur i . . \f ) 

Prijavni rok do 7. maja 1932. .... 
Poravnalna kvota: 40% in poroštvo. 

Okrožno' kot poravnalno sodišče v Celju, , 
odd. I., dne 1. apri la 1932. : -7 

* 

mt Sa fô/32—3. 
448. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja $'•'. 

imovini Zupančiča Antona, mizarja vi: 

Celju, Gosposka ulica 19. 
Poravnalni sodnik: s. o. s. dr. DoH"1 

ničar Josip. . i 
Poravnalni upravitel j : dr . Božič AjK.; '• 

ton, odv. y Celju; ~ - ^ ,;; 
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Narok.za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju dne 21. maja 
1932. pol 9. uri. 

Prijavni rok do 14. maja 1932. 
Poravnalna kvota 40"/o. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I, 
dne 6. aprila 1932. 

Sa 4/32-72. 
449. 

* 

Sklep. 

1326 

Poravnalna zadeva izven konkurza 
Severja Andreja, protokoliranega trgov
ce z usnjem v Ljubljani, Stari trg 30. 

Sodno se odobri poravnava izven 
konkurza, sklenjena med dolžnikom in 
njegovimi upniki na poravnalnem na
roku dne 24. marca 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

. dne 29. marca 1932. 

H* 
Sa i/as—e. 1271 
450. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Treo Antonom, stav

benikom v Ptuju, Ormoška cesta, regi-
etrovandm pod firmo A. Treo in Масшг, 
8tavbeno podjetje v Ptuju, in njegovimi 
upniki pri poravnalnem naroku dne 
20. februarja 1932. pred okrajnim so
diščem v Ptuju sklenjena prisilna po
ravnava se p o t r d i. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto • njihovih 
terjatev, in sicer 15% v 6 mesecih in 
25% v 12 mesecih od dneva sprejete 
Poravnave. 

Kot porok ш plačnik-je pristopil Treo 
Anton ml., posestnik v Ptuju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 24. maröa 1932. 

Sa 29/31^-187. 1307 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

.Poravnalno postopanje o imovini dolž-1 

* jkovtwdke L. Putan, trgovina v Ce-
•jWj Prešernova ulica št. 5, reg. pod 
£°s. II 194, in Putan J..cUne, žene 
«igovca т'чрв1ји, je končano. 
^krožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 6. aprila 1932. 

5*34/81_в0. 1310 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

.* Poravnalno postopanje o imovini 
Jadrana Antona, trgovca z mešanim 
"«gora v St Jurju ob j . I , je končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 6. aprila 1932. 

| | 32/31-236, 1806 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini doiž*-
^ « v tvrdke Drago Cerimi, modna tr-

govina, reg. pod A II 203 in tvrdke 
s Inkra«,'industrija kravat Celje, Glav
ni trg, reg. pod Rg III 107 in Cerlini 
Rine, žene trgovca v Celju, je končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 6. aprila 1932. 

Sa 35/31-43. 1309 
454. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini dolž
nika Berna Emerika, trg. s čevlji v 
Celju, Kralja Petra cesta št. 10, je 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodiïce v Celju, 

odd. L, dne 6. aprila x»ò2. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 12.705/1—1931. 1293 

Razglas. 
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (>Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrožnega sodišča v Mariboru z 
dne 9. oktobra 1931. prepovedano Re-
berniku Petru, tovarniškemu delavcu, 
rojenemu 22. junija 1898. v Ploderšnici, 
srez Maribor, levi breg, Dravska bano
vina, stanujočemu v Ploderšnici št. 11, 
zahajati v krčme za dobo 1 leta, to je 
od 3. maja 1932. do 3. maja 1933. 

Po § 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved 
iz § 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojilom. 
Srcsko načelstvo v Mariboru, levi breg, 

dne 31. marca 1932. 

* 
No. 2107/1932 1318 

gradnjo dvonadstropnega poslopja na 
parceli štev. 129/3, d. o. Radovljica. V 
pritličju in v prvem nadstropju bodo 
uradni prostori sreskega načelstva, orož-
ništva, pošte itd. V prizemlju bo pa ob
širno javno kopališče. S tem projektom 
je združena tudi regulacija banovinske 
ceste Predtrg—Radovljica. 

V smislu predpisov gradbenega za
kona z dne 7. junija 1931, >Slnžbeni list« 
297/47 z dne 13. avgusta 1931 ter obrt
nega zakona z dne 5.ч novembra 1931 
>Službene novine< 262/LXXXI, z dne 
9: novembra 1931, razpisuje sresko na
čelstvo o tem projektu ogled in obrav
navo na 

dne 19. aprila 1932, s sestankom ob 
9. uri 30 jnmut 

na sreskem nacelstvu. ^ 
Morebitne ugovore bi bilo prijaviti 

najpozneje pri obravnavi, ker bi se sicer 
izdalo zaprošeno dovoljenje, v kolikor 
ne bi bilo pomislekov iz javnih oeirov. 

Načrt je med uradnimi urami do 4ne-
va obravnave razpoložen na sreskem 
načelstvu v Radovljici. 

Sresko načelstvo v Radovljici, 
dne 31. marca 1832. 

Razglas. 
V smislu § 53. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (>Uradni list kraljev
ske uprave Dravske banovine« št. 28/125 
od 6. II. 1930) se razglaša, da je glasom 
pravomoćne razsodbe okrožnega sodišča 
v Novem mestu z dne 1в. I. 1932., opr. 
št. Kzp 1765/31—12, delavcu R o g a n u 
Antonu, rojenemu 27. aprila 1887 v 
Ameriki, domovinsko pristojnemu v ob
čino Lokvico, srez Metlika, jn bivajoee-
imu na Lokvici št. 44, prepovedano za
hajati v krčmo za dobo enega leta. Za
četek dobe prepovedi posečanja krčem: 
8. marca 1932, konec te dobe: 8. marca 
I933, ' 

Po § 268. kaz. zakona se kaznuje vsak
do, ki ve za razglašeno prepoved, pa 
vendar postreže taki osebi z opojilom; 

Sresko načelstvo v Metliki, 
dne 29. marca 1932. 

•j: 
Stev. 3456/1. 1278-2-2 

Razglas. 
Mestna'hiramilnica v Radovljici, ob

čina Radovljica, je predložila načrt za 

No. 2790/1. 
Dražba lova. 

Î3M 

Lov občine Podgora se bo oddajal » 
zakup na javni dražbi za dobo 5 krt. 

Dražba se bo vršila dne 5, maja 1632. 
ob 11. uri dopoldne pri sreskem načet 
stvu v Kočevju v sobi štev. 6. 

Sresko načelstvo v Kočevja, 
• dne 1- aprila 1932. 

* 
Štev. 1054/32. < 1321 

Razglah. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

dve pismeni ofertalni licitaciji za pro
dajo: 

1. ca. 9000 plm8 mehkega v režiji ii-
delanega lesa in 

2. ca. 9200 plm» mehkega lesa ter o*. 
21.000 prm trdih drv na panja, vse v 
področju šumske uprave v Boh. Bistrici. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani in pri 
šumski upravi v Boh. Bistrici, je vložiti 
do 17. maja L 1. za režijski les in do 18. 
maja t. 1. za les ter drva na penju pri 
podpisani direkciji, kjer se bosta v teh 
dveh dnevih vršili obe licitaciji. 

Pojasnila dajeta omenjena dva.urada. 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 5. aprila 1932. 

Št. 2347Д1. 
* 

1322 

Razpis. 
Podpisana direkcija razpisuje za d a s 

18. aprila 1932 dobavo 
400 m* mehkega jamskega lesa. 

Pogoja pri podpisani. 
Direkcija državnega rudnika .Velenja, 

dne 1. aprila 1932. 

* 



Stran 192. Štev. 28. 

Razne objave 
1319 

Vabilo 
na redni občni zbor 

Celjske posojilnice d. d. 
v Celju, 

ki se bo vršil 

dne 26. aprila 1932. ob 5. uri popoldne 
T sejni dvorani v Narodnem domu v Celju 

8 sledečim d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslo

vanju v letu 1931. in predložitev bilance. 
2. Poročilo revizijskega odbora. 
3. Sklepanje o predloženi bilanci 

pro 1931. 
4. ^klepanje o razdelitvi čistega do

bička po določbi § 24. družbenih pravil. 
5. Volitev upravnega sveta. 
6. Volitev revizijskega odbora. 
C e l j e , dne 6. aprila 1932. 

Upravni svet. 
# . • • • • 

1292 

Vabilo 
na 

redni letni občni zbor, 
ki ga bo imela, družba 

J. Blasnika nasi., univerzi
tetna tiskarna, litografija in 
kartonaža, d. d. y Ljubljani 
dne 30. aprila 1932. ob 5. uri popoldne 
v uradni pisarni v Ljubljani, Breg 10. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo načelstva. 
2. Poročilo nadzorstva. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. in 

predlogi k njej. 
4. Volitev nadzorstva. 
5. Slučajnosti. 
Po § 26. družbenih' pravil se smejo 

udeležiti, občnega zbora le tisti delni
čarji, ki so založili vsaj 6 dni pred 
občnim zborom pri družbeni blagajni 
najmanj 10 d e l n i c 

L j u b l j a n a , 5. aprila 1932. 
Načclstvo. 

* 
1306 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor, 

• ki ga bo imela 

»Salus« d. d. v LJubljani 
v družbeni pisarni ,v Ljubljani, Alek
sandrova cesta štev. 10, v soboto, dne 

30. aprila 1932. ob 16. uri 
s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega «veta. 
2. Predložitev bilance za leto 1931. 
3. Poročilo nadzorstvenega eveta. 
4. Razd&litev čistega dobička iz 1. 1931. 
5. Eventualnosti. ' 

Pripombe: Občni zbor je po § 19. 
družbenih pravil sklepčen, če je zasto
pana po njegovem prvem sklicanju če
trtina delniške glavnice. 

Posest desetih delnic upfavičuje do 
enega glasu. 

Delnice je treba založiti vsaj do 18. 
aprila 1932. pri družbeni blagajni. 

V Ljubljani, dne 6. aprila 1932. 
Upravni svet. 

1301 3 - 1 

Poziv upnikom. 
»Prva pomoč«, registrovana podpor

na zadruga z o. z. v Ljubljani je prešla 
v likvidacijo in pozivlje svoje upnike, 
da ji prijavijo svoje terjatve pismeno 
do 20. maja 1932. 

»Prva pomoč« 
registrovana podporna zadruga 

z omejeno zavezo 
v likvidaciji,. 

Ljubljana, Miklošičeva c. 28/1. 

* 

Objava. 
1317, 

Podpisani Franc Dolenc mL, &kofja 
Loka, sem izgubil: 1. orožni list, izdan 
po sreski izpostavi v Škofji Loki dne 

14. novembra 1928, regist. št. 53, za 3 \ 
Iovske puške in pištolo in 2. vozno dopu* 
stilo, izdano dne 13. IX. 1927 po sreski'' 
izpostavi v Skorji Loki, št. 1610. Oba do
kumenta proglašam za neveljavna. , ; 

Franc Dolenc ml., s. r. 
* 

1302 

Objava. 
Podpisani sem izgubil orožni lisf ' ''•• 

Št. 574, izdan dne 15. decembra 1928 \ 
pri sreskem načelstvu v Celju, glaseč j 
se na ime Josip Rojnik, in ga s tenV';j 
proglašam za neveljavnega. . \j 

Rojnik Josip s. r. j 

• * ' • • • : i > : 

1 1237, i — 1 , 

Objava. 
>Commerce« d. d. v Ljubljani je na 

svojem rednem občnem zboru dne 2. no
vembra 1931. sklenila znižati delniško/;', 
glavnico od 1,000.000 Din na 250.000 di''.' 
narjev. Vsi upniki družbe se pozivi jejo, \ 
da se prijavijo pri družbi. Znižanje se -: 

bo izvedlo v skrajšanem trimesečnem ;; 
roku od dneva zadnje objave tega ogla^'' 
sa v smislu ces. nar. 21. junija 1873.;."/; 
drž. zak. št. 144. ''.,.'"')• 

Upravni svet. .]••/•. 

S A T U R N U S d . d . *'29 
z a Industr i jo K o v l n a e t l h I z d e l k o v v LJubljani 

Bilanca za leto 1931. 
Aktiva. Pasiva./ '••" 

3. Dolžniki • s . 

G. Stroji, orodje itd. . . . 

/ ^ 

' Din 
61.095-18 
50.000.--

6.405.780-45 
4.704.084-95 
6.353.593-49 
5.189.608-65 

-

22,764.162-72 

1. Delniška Glavnica . . . 
2. Rezerva . . . . . . . . . 
3. Upniki Ï . , . 
4. Trans. postavLe . . . » 

5. Dobiček: 
prenos iz 
leta 1930 129.459-51 
leta 1931 55.909-04 

Din 
3,000.000-—^ 
'116.144% '' 

'l9,é29.eM-lâ~ 
' 132.961-40 

, •-••jf 

' 185.368-55 

22,764>'162-72-

V breme. 
Zguba in dobiček. 

V dobro. uif> . 

1. Plače in mezde . •. . » 
2. Upravni in obratni 

stroški г , 
3. Obresti". . . -, . » « , , , 
4. Davki in pristojbine . 
5. Odpisi . . < > . < ( .", , 
6. Dobiček 

Din 
6.543.118-52 

2.459.261-86 
2,234.311-12 
, 457.454-80 

1,423.203-87 
185.368-55 

13,302.718-72 

1. Obratni pribitek . 
Din 

13,802.718-72 

13,802.718'72 

;, Ljubljana, 31. decembra 1931. 

Nadzorstveni svet. Upravni svet 
•M'"'-

' , : ' • • 
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Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pob ar Robert v Ljubljani 
üTieka in zalagaj Hlkarna Merkur x Ljubljanij рјед £r^detavniki fì,Mlihal§ki Ljubljani .;*'' 
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štev. ' I 
UŽBEII LIST KR4LIEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAIO VIIE 

Priloga k 29. kosu letnika III. z dne 13. aprila 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

В- No. 9023/1. 1331 

Uradni razpust. 
Društvo »Podružnica Ciril-JMetodove 

«PUžbe v Podčetrtku« je razpuščeno v 
smislu § 11. zakona o društvih, shodih 
|Ч posvetih (»Službeni list« z dne 3. ok
tobra 1931 štev. 403/60), ker že več let 
*e deluje, nini a ne članov niti imovine 
* torej tudi ne pogojev za pravni ob
stoj. 

kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

Ljubljana, dne 31. marca 1932. 

fr No. 9024/1. 1345 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Vinarsko društvo za rogaški 

•kraj v Rogaški Slatini« je razpuščeno 
7 smislu § 1 1 . zakona o društvih, shodih 
ЈЧ posvetih (»Službeni list« z dne 3. ok-
j | * ra 1932 št. 403/60), ker že več let ne 
r^hije, nima ne članov niti imovine in 
*°rej tudi no pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, dne 31. marca 1932. 

* 
V l-.No! 10.386/1. 1330 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Dereani Mano, zasebni zdravnik 

* Celju, je ihil na lastno prošnjo izbri
s i iz imenika zdravnikov zdravniške 
'cornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska bansku uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 30. marca 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

W e . 235—4/32—2 1333-3-1 

Razpis. 
O ^ a se mesto pisarniškega uradnika 

**1 okrajnem sodišču v Krškem. 
Svojeročno spisane in pravilno kolko-

%u}Q prošnje za razpisano mesto je vlo-

svoje prošnje z listinami, ki potrjujejo, 
da imajo pogoje iz §§ 2. in 3. zakona o 
uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Novem mestu, 

dne 6. aprila 1932. 

razpisano 

do 6. maja 1932. 
Podpisanem predsedništvu. . 

6a v r s t n i k i , ki so dovršili sodno-pi-
^jj^ško pripravljalno dobo s preapisa-
iai ^Pitoma m zvaničniki se opozar

ja ^ 9 . § 8. zakona o uradnikih. 
ž b i * ^ 0 * ' ; 1 { i i s 0 *e v civilni državni slu-
Ì2vj ilaJ priložijo svoji prošnji overjen 
^od^?6 i?- ''sl'UŽbenskega lista v 2 iz-
^1"» ostali prosilci pa naj opremijo 

C II 197/32—1. 
* 

Oklic. 
1363 

Tožeča stranka Murko Ljudevit, mi
zarski mojster v Ptuju, je vložila proti 
toženi stranki Olbrich Aleksandru, tr
govcu s papriko v Kirčevini p. Ptuju, 
Gornji grad, sedaj neznanega bivališča, 
radi 700-— Din k opr. št. C II 197/32—1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 2. maja 1932 ob 'Л9. uro dop. pred 
tem sodiščem v sobi št. 12. razpravna 
dvorana (civilno sodišče). 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gospod Kogej Josip, 
nadoficial okrajnega sodišča v Ptuju, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. II., 
dne 6!-aprila 1932. 

E. 591/31—8. 1335 

Sklep. 
S -tu sodni m sklepom E 391/31—2 do

voljena prisilna dražba polovice nepre
mičnin vi. št. 107, k. o. Šedun, se v smi
slu § 200. št. 3. izvršilnega reda ustavlja. 

Pred potekom'pol leta po ustavitvi 
se radi iste terjatve ne sme predlagati 
novo dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. IL, . 
. dne 1. aprila 1932. 

•j-
No I 25/32 1334 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pevec Ivane, služkinje v 

Trgovišču, se uvede postopanje za amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih ie prosilec baje izgubil, ter se njih 
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom šest 
mesecev počenši od 25. III. 1932. svoje 
pravice, sicer bi se po poteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papdTJi brez 
moći. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica št. 1092, Kmetske, 

hranilnice in pos. v Ormožu z zneskom 
5300 Din. 

Okrajno sodišče v Ormožu, odd. L, 
dne 25. marca 1932. 

H* 
T 26/32—4. 1361 

Amortizacija. 
Na prošnjo Sek Ljudmile, posestnice 

v Brebrovniku št. 64, se uvede posto
panje radi amortizacije sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilka baje 
izgubila, ter se njih imetnik pozivlje, 
da uveljavi tekom 6 mesecev svoje pra

vice, sicer bi se po .poteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev : hra
nilna knjižica Kmečke hranilnice in po
sojilnice Sv. Bollenk pri Središču ob 
Dravi štev. 560 na ime Ane Kosi s sta
njem 31. decembra 1931. v znesku di
narjev 5113-50. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 

dne 4. aprila 1932. 

E 841/31. 1352 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. a p r i 1 a 19 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga, 'A Bučkovci, vi. št. 77. 

Cenibia vrednost: 72.342 Din 90 p. 
Najmanjši ponudek: 48.228 Din 60 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravna) v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

. Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne .22. marca 1932. 

* 
E 119/32—5. 1340 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: vložna 
št. 1513 k. o. Vrhnika-gozdi. 

Cenilna vrednost: Din 6792-—. 
•Najmanjši ponudek: Din ЗЗ^б1—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče na Vrhniki, odd. II., 

dne 3. aprila 1932. 

* 
E 1.26/32—9. 1347 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a j a 1 9 3 2. dopoldne' ob 

p o I d e v e t i h bo piri .podpisanem so
dišču v sobi št. S dražba nepremičnin 
kmečkega posestva v Sp. Volušu št. 10, 
zemljiška knjiga Mišjidol, vi. št. 34, 35. 

Cenikia vrednost: Din 9743-—. 
Vrednost pritikline: Din 986*—. 
Najmanjši ponudek: Din 6495"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
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glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravna) v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, 
•dne 29. 'marca 1932. 

E 23/32—10. 1362 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h 'bo na licu mesta v Rovtah 
št. 157 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga 'k. o. Rovte, vi. št. 293. 

Cenilna vrednost: Din 57-500-—. 
Vrednost pritikline: Din 3480-—. 
Najmanjši ponudek: Din 40.654. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 7. aprila 1932, 

* 

E 1027/30—23, 1224/31—10. 1337 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. m a j a 19 32. dopoldne ob 

d e v e t i h bo na licu mesta v Roga-
čovcih dražiba nepremičnin: hiše (go
stilne) in druga poslopja, njive, trav
niki itd.: a) zemljiška knjiga: Sv. Jurij, 
vi. Št. 142 in 91 ; >b) zemljiška knjiga Ro-
gačovoi, vi. št. 294 in 78, 46/48 vi. št. 149, 
zemljiška knjiga Serdica, vi. št. 208 in 
zemljiška knjiga Sv. Jurij, vi. št. 124. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 65.460-—, 
ad b) 399.860-—. 

Vrednost pritikline: ad b) .Din 3700'—. 
.Najmanjši ponudek: a) Din 32.730, 

ad b) Din 266.578-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 1. aprila 1932. 

* 
E 232/31—14. 1336 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog Kmetskoga hranilnega in 
posojilnega doma zahtevajoče stranke v 
Ljubljani 'bo dne 1 9. m a j a 19 3 2. do
poldne ob d e v e t i h pri tem sodišču, 
v sobi št. 6, na podstavi sodno odobre
nih pogojev dražba sledečih nepremič
nin: zemljiška knjiga Vel. Globoko, vi. 
štev. 56, I. skupina: zemljišča, hiša in 
•mlin, gospodarsko poslopje itd.; zem

ljiška knjiga Zagradec, vi. št. 273, zem
ljišča; zemljiška knjiga Zagradec, vi. 
št. 292 zemljišča in pritikline. Cenilna 
vrednost Din 356.650-—. Najmanjši po
nudek Din 178.325-—. — II. skupina: 
zemljiška iknjiiga Žužemberk, vi. št. 5 
stavbna parcela, hiša in hlev з šupo ter 
zemljišča; zemljiška knjiga Žužemberk, 
vi. št. 6 zemljišča; vi. št. 7 zemljišča; vi. 
št. 536 zemljišča brez pritiklin. Cenilna 
vrednost Din 216.659-—. Najmanjši po
nudek Din 108.329'—. 

Vadij znaša k I. skupini Din 35.665, 
k II. skupini Din 21.666. 

K nepremičnini zemljiška knjiga Ve
liko Globoko, vi. št. 56, spadajo sledeče 
pritikline, ki so razvidne iz cenilnega 
zapisnika v ceralni vrednosti Din 3500. 
Pod najmanšjim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče v Žužemberku. 
dne 1. aprila 1932. 

H* 
E 41/32-9. 1353 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. ni a j a 19 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Stavešinci, vi. št. 167. 

Cenilna vrednost: Dim 2074-10. 
Najmanjši ponudek: Din 1983-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem ' se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni. 
dne 6. aprila 1932. 

* 

E 180/32—6. 1346 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. m a j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

p o 1 d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražiba nepremičnin: 
malega 'kmečkega posestva v Trnovem 
hribu; zemljiška knjiga Sv. Jedert, vi. 
štev. 193. 

Cenilna vrednost: Din 6360-20. 
Najmanjši ponudek: Din 4240-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

-sodišča. 
Okrajno sodišče v Laškem, 

dne 24. marca 1932. 

* 

E 170/32—6. 1332 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. j u n i j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

p o l d e s e t i h bo pri podpisanem so

dišču v sobi št. 6 dražba ne.premični&l 
zemljiška knjiga Lahoviče, 'A vi. št. 37в| 

Cenilna vrednost: Din 12.056'—. 
Najmanjši ponudek: Din 8042'—. .f 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe^ 

je priglasiti sodišču najpozneje pri :lraž'| 
benem naroku pred začetkom dražbe^ 
sicer bi se ne mogle več u veljavi]*'1;-: 
glede nepremičnine v škodo zdražitelj*^ 
ki je ravnal v dobri veri. '.».{ 

V ostalem se opozarja na dražbenij 
oklic, ki je nabit na uradni deski te2*| 
sodišča. 4 

Okrajno sodišče т Kamniku, 
dne 27. marca 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n i 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i n n i g 

4бб. Sedež: Maribor. j 
Dan vpisa: 7. aprila 1932. \ 

Besedilo: »Ekspcdit« mednarodna sp*J 
dicija, družba г omejeno zavezo. | 

Obratni predmet: izvrševanje medfl*'̂  
rodne špedicije, vskladiščenje prevozo^ 

'reklamacij in trgovina s kurivom. ^ 
Izbriše se dosedanji poslovodja Gr* | 

goric Franjo. ;; | 
Okrožno kot trg. sodišče v Maribor«»*\ 

odd. III., dne 7. aprila 1932. "4 
Firm. 272/32 — Reg. C II 13/6. J 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i* 

.1 
d o d a t k i Z 8 -.J 

•i 
p r i n a s t o p n i 

d r u g i : 
456. Sedež: Ptuj. ] 

Dan vpisa: 7. aprila 1932. ,, i 
Besedilo: Pletarnu v Ptuju, Slove»iJ*>| 

reg. zadruga z omejeno zavezo. J 
Vpiše se novoizvoljeni član načelef^j 

Kreft Hinko, trgovec in posestnik ,;-; 
Ptuju. ' ,-i 

Okrožno kot trg. sodišče v Maribor*).*! 
odd. III., dne 7. aprila 1932. .= 
Firm. 211/32 — Znd-r. II 94/13. t 

Konkurzni razglasi j 
Sa 3/32—28. 18^1 
457. •;! 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Vrhovšek Marico, *T"S 

govko pri Devici Mariji v Brezju št. .3*p 
in njenimi upniki pri poravnalnem D l | 
.roku dne 10. marca 1932 sklenjena >Pr.| 
silna poravnava s e p o t r d i . 

Po 
kom, 

M o tej iporavnavi plača dolžnik и Р ^ | | 
i, ki jim ne gre pravica do p r v ^ l 

stvenega poplačila, 40% kvoto njiho*£| 
terjatev,, plačljivo v 6 enakih in z 8 ^ ! 
rednih mesečnih obrokih; prvi obr^j 
zapade v plačilo 6 mesecev po spr^r \ 
poravnavi. " - ; 

Kot porok in plačnik je pristopil ^\ • 
hovšek Rudolf, posestnik in meb^! ! . ' 
pri Devici Mariji v Brezju. > ' , 

Okrožno sodišče т Mariboru, odd. ™'• 
dne 31. marca 1932. i 
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T 94/81. 
Proglasitve za mrtve. 

1*28 

Deželno sodišče т Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešane! za mrtve, ker se more 
"° 4'ih po § 240. o. d. z., odnosno po § 1. zak. z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Pogrešance 
»avedeno sodišče pozivlje, da naj sé zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dajo to kako drugače na znanje. 

Po preteku spodaj označenega roka in po prejemu do kazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti. — Vsakdo, ki bi 
kai vedel o katerem teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču. 

Ime, rojstni dan, stan in zadnje 
bivališče poerešanca 

Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira Uvedbo postopa-_ 
nja predlaga 

Dan 
in opr. St. 

oklica 
Oklicni 

rok poteče 

Oven Alojzij, rojen 9. septembra 
1893., pos. sin, v Gabrovki 24. 

Trpin Matija, rojen 16. februarja 
1894. v Žiberšah, pos. sin v -Zi-
beršah. 15. 

Trpin Mihael, rojen 26. septembra 
1896., pos. sin v ZibeTŠah 15. 

Kopač Matija, roien 2. februarja 
1880. na Ledinici, posestnik v Ži-
reh št. 34. 

Mekina Ivan, rojen 10. maja 1875., 
tov. delavec v Mostah. 

Škerbinar Josip, rojen 22. avgusta 
1877. v Kamni gorici. 

PangerSič Prane, rojen 25. marca 
1883., čevljar v Zalogu 44. 

Začetku svetovne vojne odšel na fronto in zad
njič pisal 19. marca 1915. 

Ob izbruhu vojne odšel s 97. pešpolkom na ga-
liško bojišče, prišel v ujetništvo in baje umrl 
19. januarja 1917. v Saratovu. 

Dne 15. aprila 1915. odšel s 27. domobranskim 
pešpolkom na srbsko, pozneje na gališko fron
to, kjer je baje leta 1917. padel. 

Odšel julija 1914. s 17. pešpolkom na gališko 
fronto, zadnjič pisal 30. avgusta 1914. 

Odšel julija 1914. na rusko bojišče, ob zavzetju 
Przemysla ujet. Baje umrl v ujetništvu. 

Ob splošni mobilizaciji odšel na gališko fronto, 
se udeležil bojev pri Kuty-Stari. baje tam 
padel. 

Odšel 25. februarja 1915. s 17. pešpolkom na 
rusko fronto, pozneje bil na ital. bojišču, pri
šel baje oktobra 1918. v ital. ujetništvo in na-
vedboma tam umrl. 

sestra 
Oven Marija. 

svak 
Lukančič Janez. 

svak 
Lukančič Janez. 

Sena 
Кораб Ivana. 

žena 
Mekina Ivana. 

sestra 
Rešek Marija. 

žena 
Pangeršič Alojzija 

21.1.1932. 
T 94/31-2 

23.1.1932. 
T 2/32-2 

22.1.1932. 
T 3/32-2 

13.1.1932. 
T 92/31-2 

4. III. 1932. 
T 18/32-2 

3. III. 1932. 
T18/32-2 

9. III. 1932. 
T 20/32-2 

1. IX. 1932. 

1. IX. 1932. 

1. IX. 1932. 

1. IX. 1932. 

1. X. 1982. 

1. X. 1932. 

1. X. 1932. 

Deželno sodišče т Ljubljani, odd. V., 

dne 30. marca 1932. , 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

1358 

Razglas. 
Drnovšku Antonu, roj. 1909, rudarju 

"v Zagorju št. 89, se je razsodbo okraj
n a sodišča v Litiji Kps 22/32-8 pre
povedalo posečanje gostiln od 26. inar
ca 1932 do 26. marca 1934. 

?o § 268. kaz. zakona se kaznuje vsak-
^Oi ki ve za razglašeno prepoved, pa 
bendar postreže laki osebi z opojilom. 

Načelstvo sreia litijskega v Litiji, 
dne 23. marca 1932. 

* 
1356 

Ve-
aprila 

Štev. 2572/11. 

Razpis. 
-, direkcija državnega .rudnika v Л 
iteaju razpisuje za na dan 19. apr 
1 932 dobavo: 

20-000 kg pšenične moke, 
1.500 kg koruznega zdroba, 

300 kg surove kave, 
400 kg cikorije, 
500 kg mala za pranje, 

1-000 kg riža, 
500 kg bučnega olja, 
300 kg ječmenove kave. 

Pogoj;] p,rj podpisani. 

'erekcija državnega rudnika Velenje, 
Velenje, dne 5. aprila 1932. 

Razne objave 
1341 

Vabilo' 
na XIII. redni letni občni 

zbor 
Strojnih tovarn in livarn 

d.d. LJubljana, 
ki se vrši 

dne 28. aprila 1932 ob 11. uri dopoldne 
v družbeni posvetovalnici v Ljubljani, 

Dunajska cesta št. 35. 

D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega odbora o poslov
nem letu 1931. 

2. Poročilo nadzorstva. 
3. Predložitev in sklepanje o odobritvi 

bilance ter računa zgube in dobička 
za poslovno leto 1931. in o razrešnici 
upravnemu svetu in nadzorstvu. 

4. Volitev v upravni odbor. 
5. Volitev v nadzorstvo. 
6. Slučajnosti. 

Gg. delničarji se opozarjajo na dolo
čilo § 17. družbenih pravil, po katerem 
daje posest 10 delnic pravico do glasu. 
Da more delničar glasovati, mara vsaj 6 
dni pred občnim zborom založili potreb

no število delnic z nezapadlimi kuponi. 
Kot založatvena mesta se označijo:'druž-
bina blagajna, JadranskonPodunavska 
banka, fil. Ljubljana, Kmetska posojil
nica ljubljanske okolice r. z. z n. z. v 
Ljubljani ter Ljubljanska kreditna ban
ka v Ljubljani 

V Ljubljani, dne 6. aprila 1932. 
Upravni sret. 

* 
1354 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Vzajemna zavarovalnica 
v LJubljani 

dne 13. maja 1932 ob pol šestnajstih (ob 
pol 4. uri popoldne) v poslovnih prosto
rih v Ljubljani, Miklošičeva cesta 19. . 

D n e v n i r e d : 
1. Računsko poročilo nadzorništva. 
2. Poročilo preglednikov. 
3. Odobritev računa z& leto 1931. 
4. Dopolnilna volitev nadzorništva. 
5. Volitev revizorjev. , 

Po § 21. zavarovalničnih pravil je 
občni zbor sklepčen, če zastopajo člani 
na njem najmanj 200 glasov, sicer se vr
ši pol ure pozneje drugi občni zbor z 
istim dnevnim redom, negilede na šte
vilo navzočih članov. 

Predsednik. 
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1359 

Vabilo 
na izredni občni zbor 

ki ga bo imela 

»Universal« 
trgovska in industrijska del
niška družba v LJubljani 
i n e 30. aprila 1932. ob 5. uri popoldne 

T Ljubljani, Frančiškanska ulica 4. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Predložitev bilance. 
3. Sklepanje o likvidaciji družbe. 
4. Eventualnosti. 

V Ljubljani, 9. aprila 1932. 
Načelstvo. 

* 
1361 

Vabilo 
na IV. redni občni zbor 

Kreditne zadruge detajlnih 
trgovcev v LJubljani, 

ki se bo vršil 
T ponedeljek, dne 18. aprila 1932. ob 
20. uri v sejni dvorani >Trgovskega 

doma«, Gregorčičeva ulica 27. 
D n e v n i r e d : 

1. Poslovno poročilo. 
2. Potrditev računskih zaključkov. 
3. čitanje revizijskega poročila. 
4. Sklepanje o likvidaciji zadruge. 
6. Slučajnosti. 

Načelstvo. 
1348 

Računski zaključek 
Prekmurske banke d. d., 

prej Muraszombatl Taka-
rékpénztâr v Murski Soboti. 

Bilanca z dne 31. decembra 1931. 
Aktiva. Gotovina: a) v blagajni: Din 

601.049'55, to) pri Narodni banki: Din 
8.185-03, c) pri Poštni hranilnici: Din 
143.947-65 skupaj Din 753.182'23; Valu
te: Din 59.644-96', Menice: 5,961.672'89 
Din; Vrednostni papirji: a) lastni: Din 
2.089-—, to) rezervnega fonda: 26.000'— 
Din, c) pokojninskega fonda: 7.285-— 
Din, skupaj Din 34.374'—; Dolžniki: a) 
denarni zavodi Din 94.230'—; b) ostali: 
Din 13,820.361-70, c) na zadolžnice: Din 
1,299.208-50, skupaj Din 15,213.800-20; 
Dolžniki za garancije in kavcije: Din 
173.000-02; Prehodne postavke: Din 
199.125-38: Nepremičnine: Din 390.000; 
Podjetja: Din 600.000-—; Inventar: Din 
30.000-—. Skupna aktiva: 23,414.799-68 
Din. 

Pasira. Delniška glavnica: 1,250.00' 
Din; Rezervni fond: Din 164.309'55; Po
sebni rezervni fond: Din 30.000"—; Po
kojninski fond: Din 47.90170; Hranilne 
vloge: Din 16,163.289o8; Upniki: a) de
narni zavodi: Din 2,704.144-08; to) osta

li: Din 3,689.355-97, skupaj 6,393.500-05 
Din; Garancije: Din 173.0004)2; Prehod
ne postavke: Din 63.901.78; Dobiček: a) 
prenos iz leta 1930: Din 979-17, to) do
biček za leto 1931. Din 127.917'83, sku
paj Din 128.897-—. Skupna pasiva Din 
23,414.799-68. 

Račun zgube in dobička 
- z dne 31. decembra 1931. 

Zguba. Obresti: a) hranilnih vlog in 
upnikov Din 1,701.914-45, b) različnih 
fondov: Din 9.152-85, c) denarnih zavo
dov: Din 131.810-52, skupaj 1,842.877-82 
Din; Upravni stroški: Din 91.673-94; 
Plače in doklade: Din 184.600-—, Dav
ki in pristojbine: Din 93.059'10; Odpisi: 
a) od nepremičnin: Din 10.000'—; b) od 
podjetij: Din 7.500'—, c) od inventarja: 
Din 3600, skupaj Din 21.100; Dobiček: 
Din 128.897-—. Skupna zguba: Din 
2,362.207-86. 

Dobiček. Prenos iz leta 1930: Din 
979-17; Obresti: a) menic: 860.525-02 
Din, b) dolžnikov :po tekočih računih: 
Diin 1,137.237-78, c) ostalih dolžnikov in 
vrednostnih papirjev: Din 137.066-84 
skupaj Din 2,143.829'64; Iznos bančnih 
poslov: Din 159.804-75; Dohodki podje
tij: Din 39.644-30; Dohodki nepremič
nin: Din 17.950-—. Skupni dobiček: Din 
2,362.207-86. 

Murska Sobota, 31. decembra 1931. 

OBJAVA. 
Po sklepu občnega zbora z dne 24. 

marca 1932 izplačuje 'blagajna Prekmur
ske banke d. d. v Murski Soboti za leto 
1931. izza dne 25. marca 1932 6% divi
dendo, t j . Din 6-— za kupon štev. 8. 

Upravni svet. 
* 

'1338—3—1 

Likvidacija zadruge. 
Agrarna zajednica reg. zadruga z 

neomejeno zavezo v Murski Sotoobi se je 
po -sklepu občnega zbora z dne 27. de
cembra 1931 razdružila 1er prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: Vogrinec Franc, stolar 
in posestnik ter šebjanič Franc, krojač 
in posestnik, oba v Murski Soboti. Be
sedilo likvidacijske firme: Agrarna za
jednica r. z. z n. z. v Murski Soboti v 
likvidaciji. Firmo podpisujeta oba likvi
datorja kolektivno. 

Načelstvo. 
C; 

1360 3—1 
Poziv upnikom. 

Zadruga za elektrifikacijo vasi Cven, 
Mota, Gornje in Spodnje Krapje, regi-
strovana zadruga z omejeno zavezo, 
se je razdružila in prešla v likvidacijo. 
Morebitni upniki se pozivljejo, da pri
javijo svoje terjatve proti likvidacijski 
zadrugi pri podpisanima likvidatorjema 
najkesneje do 10. maja 1932. 

Ćven, dne 8. aprila 1932. 
Zadruga za elektrifikacijo vasi: Cven, 
Mota, Gor. Krapje in Spod. Krapje s 

sedežem na Cvenu. 
Ferdo Magdič s. r. Andrej Roškar s. r. 

1339—3-1 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica r. z. z n. z. v Murski' 

Soboti je prešla v likvidacijo. Upnita••:• 
naj prijavijo zadrugi morebitne terjatve 
v enem mesecu. 
Agrarna zajednica r. z. z n. z. v Mursia 

Soboti v likvidaciji. 

1301 3-2 

Poziv upnikom. 
»Prva pomoč«, registrovana podpor

na zadruga z o. z. v Ljubljani je prešla 
v likvidacijo in pozivlje svoje upnike» 
da ji prijavijo svoje terjatve pismeno 
do 20. maja "l 932. : . 

»Prva pomoč« .;,-; 
registrovana podporna zadrug« 

z omejeno zavezo 
v likvidaciji, 

Ljubljana, Miklošičeva c. 28/fc; 

4 

* 

Objava. 
1342# 

Ukradeno mi je bilo dovoljenje o za-*' 
poslitvi v kraljevini Jugoslaviji, izdan<>;;' 
od kraljevske banske uprave Dravske'', 
banovine pod VI—12.271 ex 1930. t 

Proglašam ga za neveljavno. N 
Černja Anton s. r. •'.'-' 

l36R'j 

Objava. 
Izgubil sem izpričevali I. in II. r a a ^ 

reda državne realke v Mariboru iz letft^ 
1921./22. in 1922/23. Proglašam- ju z»/ 
neveljavni. -i 

Čas Make s. r. 

* Л 
I35?t| 

Objava. - ; | 
Podpisana izjavljam, da sem izgubil*^ 

ŠOISKO izpričevalo I. a razreda mestn*!^ 
ženske realne gimnazije v Ljubljani e*J| 
1. 1924/25 in ga proglaša m za neveljavno^, 

Spreitzer Marija s. r. Ji; 
Ljubljana, Maistrova ul. 2-f; 

Objava. -| 
Izgubila sem poselsko knjižico na №&% 

Jezernik Antonija, izstavljeno od občin- | 
skega urada Velika Pirešica št. 67 z dn?-g 
9. januarja 1927. • • Ш 

Proglašam jo za neveljavno. ; | | 
Jezernik Antonija s. r. fg 

* 130 6 ! 

Objava. -§à 
Izgubila sem dovolitev za zaposlewpf 

,z dne 17. junija 1931. — VI No. 1732/2 <№Ц 
1931, izdano od kraljevske banske тФг*2Н 
ve Dravske banovine v Ljubljani P'pJ 
ime: Humar Terezija rodom iz Padnielc*|f 

Proglašam ga za neveljavno. 
Humar Terezija s 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur » Ljubljani; njen predstavnik: 0. Micbâlek v Ljubljani 

Ш 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAIOVIIE 
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P- Noi 6117/1—1932. ; 1394 

Spisek 
izpraznjenih učiteljskih mest 

'"•f Dravski banovini 

' ' ' • . • > 

! , ' •' , 

• 

Suez Brežice. 

j e z i c o 
«lanca 
Döbova 
Kapele * 
«ajhanburg • 
Genovo ;-,,,< 
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Zabultovje .. 

Srez Celje. 

5'agovna 

Srez Črnomel j . , 

Adlešiči .',. ,:..,Г r . „ ; 
& > j a n e i - • ' , ••; ]..;, . ' , 

g'ragatuä,; . •..:'..': 
«•pzni-.dol ,..., ,,.,. 
fc'Lipa ... .л.л l a % vrh 

' ' * ' • ' ' . « 

.. Svež Doinja Lendava. 

Beltinci 
Cfenfiba 
^enšovcl , : 

i?°|ga vas 
Dolina 
"°lnja Lendava 
uaberje , •-
Jvanci .-.vu.,}-: 
Kobilje-, , . , : . . . : , ; . . : -
fra Polana .'•. 

gtenci, ' - . . . -
P n ( « y Г.. /1 > i • . • ••• i 

P i a c e ; : • • . - • • ' 

ÏWnifcce ' - ' ; 

» i Poiana •''• ' 
g o s t j e . ••' • ..(•• ..; 

Srcz Gornji • grad. : ' 

-!^ffnò ob pr^ i , , - ' 

^ . K a m n i k . . " , ' , 

j S t e n i k " : '•'••• 
S°»Žal&M4. ,..,.,••-
e m e n d a .:.('••.: •. 

••$!** Kočevje. 
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Ribnica, dekliška osnov
na šola 

Sodražica 

Srez Konjice, 

Čadram 
Kebelj 
Sv. Kunigunda 
Skomarje 
Špitalič 
Vitanje (trg) 
Rakovec 

Srez Kranj. 

Sv. Ana 
Kokra 
Križe 
Mavčiče 
ivaklo 
Smlednik . . . 

Srez Krško. . 

Boštjan ob Savi 
Dobovec 
ât. Juri j 
Sv. Križ pri Kostanjevici 
Leskovec 
Mokronog 
Veliki ; Podloj* 
Radeče 
Veliki Trn 

Srez Laško. 

Dol pri Hrastniku 
Jurklošter 
Trbovlje, deška osnovna 

š o k 

Srez Litija. 

Javorje 
Primskovo 
Toplice 
Višnja gora 

Srez Ljubljana-okoiica. 

Zg. Šiška 
Grosuplje 
Jezica 
Studenec-Ig 
Šmarje" 
Škocijan pri Turjaku 

Srez Ljutomer. 

Kapela ' 
Ljutomer, deškai. osnov

na Sola 
Mala Nedelja 
Stogovci 

Swia Logatec 

Cerknica 
Grahovo 

Število praz
nih meet 
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Srez ' Maribor,--desni... 
breg. 

Laporje 
Limbuš 
Makole 
Planica 
Reka 
Ruše 
Studenice 
Slovenska Bistrica 
Pragersko ' 
Sv. Martin na Pohorju 
Sv. Jurij v Slov. Goricah 

Srez Maribor, levi breg. 

Sv. Benedikt v Slov. go
ricah 

Gradišče 
Št. Ilj v Slov. goricah 
Sv. Jakob v Slov. go

ricah 
Sv. Lenart v Slov. go

ricah 
Selnica ob , Dravi 
Sv. Trojica v Slov. go-

.ricah 
Maribor. I I I . deška 

osnovna šola 

Sroz Metlika. 

Božakovo 

Srez Murska Sobota. 

Gerlinci 
Gornja Lendava 
Kančevci : 
Kramarovci 
Pertoča 
Prosenjakovci 
Sv. Juri j 
Trdkova " '' 

Srez Novo mesto. 

Dobrniče 
D o l ž •••••>•••• 

Gabrje -. 
Laae , 
Mirna 
Mirna peč 
Dol. ' Nemška vas 
Orehovica 
Št. Peter 
Dol. Topla reber 
Selo-Šumberk 

Srez P r e val je. 

G u š f a n j -- " " '•* "'•'•• : 

Kapla . 
Marenberg 
M u t a "'.' ..'• •'•.•; 

Prevalje 
Remšnik- - ; " 
Trbonje •,,..- -
Vuhred 

Število praz
nih mest 
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Srez Ptuj. 

Sv. Andraž v Slov. go
ricah 

Sv. Bolfenk na Kogu 
Sv. Miklavž pri Ormožu 
Ormož 
Ptuj-okolica, deška 

osnovna šola 
Velika Nedelja 
Sv. Barbara v Halozah 
Sv. Duh v Halozah 
Sv. Lovrenc na Drav

skem polju 
Majšperg 

Srez Radovljica. 

Bohinjska srednja vas 
Jesenice, deška osnovna 

šola 
Javorniški Rovt 
Koprivnik 

Srez Slovenjgradec. 

Sv. Andraž pri Velenju 
Razbor 
Skale 
Šmartno pri Slovenj-

gradcu 

Sreska izpostava Ško!-
ja Loka 

Železniki 
Martinj vrh 

Srez Šmarje pri Jel
šah. 

Buče 
Dobje 
Kozje 
Pečice 
Polje 
Sladka gora 

levilo praz. 
nth most 

A 

KO 

o S 

— 
— 

1 uč. 
1 uč. 

1 uč. 
1 uč. 
1 uč. 
1 uč. 
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1 uč. 
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Prošnje za te službe morajo biti pred-
• ložene kraljevski banski upravi v Ljub
ljani najkesneje do 20. maja 1932. 

Pri sestavljanju in predložitvi pro
šenj je postopati točno po naredbi mi
nistrstva prosvete O. N. br. 23.296 
z dne 23. marca 1931, ki je bila izdana 
z odlokom kraljevske banske uprave 
IV. No. 5696/1 z dne 1. aprila 1931. 

Potrebna pojasnila in navodila so bila 
že lani izdana uëïteljstvu s posebnimi 
uradnimi okrožnicami. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 11. aprila 1932. 

* 

III. No. 3543/1. 1369 

IZkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. aprila 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sresklh na
čelnikov (mestnih magistratov), so natis

njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v. oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 
Maribor des. breg: Hošpica (Zg. Brez-

nica 1 dvorec). 
S t e k l i n a : 

Laško: Laško (Laško 1 dvorec). Ljuto
mer: Vučjavas (Vučjavas 1 primer). Ma
ribor, desni breg: Dolgoše (Dolgoše 1 
primer). Prevalje: Brezno (Brezno 1 

primer). Ptuj: Janežovci (Placar 1 pri
mer), Radovljica: Jesenice (Jesenice 1 
primer). Slovenjgradec: Sv. Florjan 
(Sv. Florjan 1 primer). Šoštanj (Šoštanj 
i primer). Šmarje pri Jelšah: Sv. Peter 
pod sv. gor. (Hrastje 1 primer). Sv. Pe
ter na Medv. selu (Kristanvrh 1 pri
mer). Maribor mesto: 1 primer. 

G a r j a v o s t : 
Maribor desni breg: Zg. Bistrica (Zg. 

Bistrica 1 dvorec). Slovenjgradec: Sv. 
Florijan (Sv. Florijan 3 dvorci). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Maribor, levi breg: Plač (Plač 1 dvo

rec). Maribor des. breg: Vrhole (Kočna 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Mrčnasela (Raštanj 1 dvo

rec), Senovo (Dovsko 3 dvorci). Črno
melj: Črnomelj (Črnomelj 1 dvorec). 
Kočevje: Dolenjavas (Zadolje 1 dvorec), 
Sodražica (Vince 1 dvorec). Slovenjgra
dec: (Slovenjgradec 9 dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Litija: Litija (Tenetiše 1'dvorec). 

Kraljeva banska uprava Dravske' ba
novine v Ljubljani, 
dne 10. aprila 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Prede. 235—4/32—2 1333-3-2 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega uradnika 

pri okrajnem sodišču v Krškem. 
Svojeručno spisane in pravilno kolko-

vane prošnje za razpisano mesto je vlo
žiti 

do 6. maja 1932. 

pri podpisanem predsedništvu. 

PoaČastniiki, ki so dovršili sodno-pi-
£-miško pripravljalno dobo s predpisa
nima izpitoma in zvaničniki se opozar
jajo na § 8. zakona o uradnikih. 

Prosilci, ki so že v civilni državni slu
žbi, naj priložijo svoji prošnji overjen 
izvleček iz uslužbenskega lista v 2 iz-
v dih, ostali prosilci pa naj opremijo 
svoje pirošnje z listinami, ki potrjujejo, 
da imajo pogoje iz §§ 2. in 3. zakona o 
uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča. 
v Novem mestu, 

dne 6. aprila 1932. 

* 
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P VII 1/32. 1371 • 

Razglasitev preklica. J 
S sklepom okrajnega sodišča v Ptuju 

z dne 30. oktobra 1931., opr. št. L 29/8lv 
je bila Kitak Terezija, posestnica * 
Zgornji Pristavi, zaradi slaboumnosti 
omejeno preklicana. ' . • 

, Za pomočnika je bil postavljen «<* 
spod Vogrinec Mihael, posestnik v Lai** 
covi vasi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VIL, 
dne 11. jaguarja 193/i-

P 22/32. . 1370 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Koz

jem z dne 22. februarja 1932., opr. St 
L 1/32—5, je bila Požek Matilda, zasePr 
niča, stanujoča v Lastniču št. 45, zarftW 
umobolnosti omejeno preklicana. • 

Za skrbnika-pomočnika je bil postaj 
ljen Geršak France, posestnik v Laetj 
niču št. 1. 

Okrajno sodišče v Kozjem, odd. I.,4"" 
dne 30. marca 1932. -Â 

* .-.„-.i 
P 35/32—2. 1388 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Slov' 

Bistrici z dne 17. marca 1932., opr. štev-
L 5/31—24, je bil Ačko Ivan, posestni* 
prej stanujoč v Gornjem Prebukovjtj..; 
štev. 5, zaradi umobolnosti poppinolo*,, 
preklican. •••'..• 

Za oskrbnika-pomočnika je bil P°" , 
stavljen Ačko Franc, posestnik v GoM 
Prebukovju št. 6. ; 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. h 

dne 10. aprila 1932. 

•J. ДI 

Cw Ha 104/32-1. : . .- №% 

Oklic. 
Tožeča stranka: Okrajna hranilnica^, 

Slovenjgradcu, ki jo zastopa dr. A4 
Bratkovič, odvetnik v Slovenjgradcu,,Ш 
vložila proti toženi stranki 1. Jirku A w 
gusti, graščakinji v Hartensteinu, .Ш 
Slovenjgradec, 2. dr. Jirku BenhardWf 
3. Warsberg Oskarju in 4. Lobe Franc»! 
radi Din 23.000-— s prip. k opr. Šte%| 
Cw Ha 104/32—1 menično tožbo, Ш 
podlagi katere je izdan menični plac"g 
ni nalog z dne 7. aprila 1932. > Ì 

Ker je bivališče prvotožene s t r ä n g 
neznano, se ji postavlja Grobelnik I v *$k 
višji ofiçial v Slovenjgradcu, za ekrbP£$ 
ka, ki jo bo zastopal na njeno nevaiß 
nost in istroške, dokler ne nastopi 9a',f 
ma ali ne imenuje pooblaščenca. , ' | 

Okrožno sodišče v Celju, odd. II*» 
dne 7. aprila 1932. 

4 «fe X 
C III 536/32-1. Ì^M 

" mic' m 
Tožeča stranka Weissbacher МагЧШ 

je vložila proti toženi stranki МЈ!Ш 
Karli radi Din 3612-— k opr. št. C *f|| 
536/32—1 tožbo. iH 

Prvi narok za ustni» raepravo *Ч]ш 
določil na 18. mala 1932. ob. pol *;Ш 
• • • • • • - . - . . i 

v) 

$ 
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^poldne pred tem sodiščem v izbi 
Èlev. 50, razpravna dvorana. 

•Ker je bivališče tožene stranke ne
gano, se postavlja g. Benkovič Ivan, 
'°<ija zemlj. knj. v pok. iz Ljubljane, 
»rnovo, za skrbnika, ki jo bo zastopal 

n a njeno nevarnost in stroške, dokler 
£e nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. 
t r a j n o sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 7. aprila 1932. 

* 
Nc- ,205/32-2. 1384 

: Amortizacija. 
. Na prošnjo Paidascha Otona, upravi
l a veleposestva Meinl v Freudenau-
Lpici, pošta Apače, se uvede postopa
li® za amortizacijo sledečih vrednost-
n i h papirjev, ki jih je prosilec baje iz-
^oil, ter se njih imetnik pozivlje, da 
Veljavi tekom 6 (šestih) mesecev, po
gasi od 10. aprila 1932., svoje pravice, 
»leer bi se po poteku tega roka progla
sio, da so vrednostni papirji brez moči. 
~?namenilo vrednostnih papirjev: hra-
"jtaa knjižica štev. 114, glaseča se na 
^Uprava Meinlovih posestev< s stanjem 
Dm 3608—. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
odd. L, dne 10. aprila 1932. 

E 3662/81-8. 1373 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi 

N Na predlog zahtevajoče stranke Brecl 
е Ц pos.i Loče, p. Šmartno v Rož. doli-

J!1» bo dne 29. aprila 1932. ob devetih 
^poldne pri tem sodišču, v sobi št. 4, 
^.podstavi s tem odobrenih pogojev 
?raŽba sledečih nepremičnin: zemljiška 
£nHRa Brezova, vlož. štev. 130, a) hiša, 
tiliF0 8P* poslopje, c) zemljišča, d) pri
s i l n a . 
..Genilna vrednost: skupaj 148.044-90 
f a r j e v , ad a) Din 6.000—, ad b) 
H * 17.500—, ad c) 112.246-90, ad d) 
%112.298—. 

Najmanjši ponudek: Din lf2.000—.. 
v;a<ii|: Din 14.805—. 

». nepremičnini zemljiška knjiga Bre-
i,°Va» vi. št. 130, spadajo sledeče pritik-
g416: 2 kravi, 1 težak in 1 lahek voz, 
,j PIuRa, 1 brana in fazno drugo polje-
^ Wkò in gospodarsko orodje, v cenilni 
^eaaosti kot je zgoraj navedena. Pod-

№anjšim ponudkom se ne prodaja. 
Očajno sodi le T Celjn, odd. III., 

dne 16. marca 1982. 

E 791/31. , * ' i374' 

Dražbeni oklic 
đev f«2- m a * a 1932. d o p o l d n e ob 
80ђ.е*»ћ bo pri podpisanem sodišču v 
liisi* v * dražba nepremičnin: V, zem-

r l ^ Ü K a Godemarci, vi. št. 92. 
h e ?i ln a vrednost: Din 699860. 
? г £ а П 1 ' § 1 P°nudek: Din 3997-75. 

W"£F& k i b i n e Pripuščale dražbe, 
b è n e ^ • l t t ^ и ^ и najpozneje pri draž-

Д с е . т . n a r o k u pred začetkom dražbe, 

• * «i aa ss. mogle sëg uyeljavliati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravna] v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 30. marca 1932. 

E 750/31—16. 1375 

Dražbeni oklic. 
D n e 2. ma ja 1932. d o p o l d n e ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 24 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Stranska vas, vi. št. 49, 
329, Dobindol, vi. št. 983. 

Cenilna vrednost: Din 53.192-55. 
Vrednost pritikline; Din 1050— (všte

ta v cenilno vrednost). 
Najmanjši ponudek: Din 35.461-70. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

;je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 

:sicer bi se .ne mogle več uveljavljati" 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
;deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 23. marca 1932. 

* 
E 2183/31-11. 1387 

Dražbeni oklic 
D n e 9. m a j a 1932. d o p o l d n e ob 

| d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: ideelna 
zemljiška knjiga d. o. Sikole, vi. š t 87. 

Cenilna vrednost: Din 4.052-50. 
Najmanjši ponudek: Din 2.709-68. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 

: sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

; Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
- dne 23. marca 1932. 

* 
E IX 2009/31—26. 1376 

Dražbeni oklic. 
D n e 23. m a j a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 11 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Grajski Marof, 
vL št. 179. 

;• Cenilna vrednost: Din 237.983-87. 
Vrednost pritikline: Din 500—, ki je 

zapopadena v cenilni vrednosti. 
' Najmanjši ponudek: Din 118.991-95. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 1. aprila 1932. 

E 204/32.' ' .'.' 1385 

Dražbeni oklic 
: D n e 10. j u n i j a 1932. ob p o l d e 
s e t i h d o p o l d n e bo na mestu samem 

ćy, žsiožab, dražba, zemljišča, gospodar

skega poslopja, njiv po skupinah: 1. k. 
o. Založe, vi. štev. 8, hiša s prUikiino; 
2. k. o. Založe, zemljišče, vi. št. 184; 
3. k. o. Založe, hiša, vinograd, vi. št. 
204; 4. k. o. PolzelaV vi. št. 237, 373, 
zemljišča. 

Cenilna vrednost: 1. Din 77.752—; 
2. Din 8.238-—; 3. 22.683— dinarjev; 
4. Din 16.422—. 

Najmanjši ponudek: 1- Din 50.840-—; 
2. Din 5.492—, 3. 15.122— dinarjev; 
4. Din 10.948—. ' 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, hi je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 30. marca 1932-

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

f i r m e : ч 

458. Sedež: Daljna vas št. 8 obč. Rudnik 
pri Ljubljani. 

Dan vpisa: 22. marca 1932. 
Besedilo: Ivan Peric. 
Obratni predmet: Nakup sirovdn, iz

delovanje bičevnikov, in njih razpoši
ljanje v tu- in inozemstvo ter nakup in 
prodaja v to stroko spadajočih pred
metov. 

Imetnik: Peric Ivan, izdelovalec bi
čevnikov v Daljni vasi št. 8, občina Rud
nik pri Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče .V ' ' 
Ljubljani, odd. III., 
dne 19. marca 1932. . •>: 

Firm. 266/32 — Rg A" VII 95/1. 

459. Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 7. marca 1932. 
Besedilo: Tomo Homar, slikarstvo in 

pleskarstvo, družba z o. z. 
Obratni predmet: Izvrševanje obrti 

napisnega in sobnega slikarstva ter ple
skarstva. 

Družbena pogodba z dne 29. febru
arja 1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost glavnice: 5000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

5000 Din. 
Poslovodja: Homar Tomo, slikar in 

pleskar, Kamnik 75. 
Za namestovanje upravičen: , Poslo

vodja zastopa družbo samostojno in pod
pisuje zanjo samostojno na ta način, da 
podpiše svoje ime pod besedilom tvrd
ite, ki je od kogarkoli napisano, tiska
no ali s štampiljko natisnjeno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
T Ljubljani, ođđ. III., 

dne 5. marca 1932. 
Firm. 227/32 — Rg G V 61/1. • 
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460. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. marca 1932. 
Besedilo: »Jelodvor« Gašperin družba 

z o. z. 
Obratni predmet: Nakup in prodaja 

gospodinjskih in raznih patentiranih 
predmetov za lastni ali tuj račun. 

Družbena pogodba z d i e IS. marca 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost osnovne glavnice: 20.000 Din. 
Na to vplačani zneski , v gotovini : 

20.000 Din. 
Poslovodje: Gašperin Rudolf, zaseb

nik v Ljubljani, Hrenova ul. 17, 
Vokač Oton, poslovodja, Rožna do

lina Ш/30. 
Za namestovanje upravičeni: Družba 

ima diva poslovodji ali več poslovodij. — 
Družbo zastopata kolektivno po dva po
slovodji. — Tvrdko, ki je lahko od ko
garkoli pisana, s štampiljiko ali s stro
jem natisnjena ali tiskana, podpisujeta 
po dva poslovodji ali pa en poslovodja 
in postavljen Prokurist skupno na ta na
čin, da podpiše vsak pod besedilo tvrdke 
svoj lastnoročni znak, prokurist seveda 
s pristavkom, ki označuje prokuro. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 25. marca 1932. 
Firm. 300/32 — Rg C V 62/1. 

* 
461. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 7. marca 1932. • 
Besedilo: I. Neškudla. 
Obratni predmet: Izdelovanje cerKve-

nih paramentov in zastav in trgoviria s 
cerkvenim orodjem in posodo. 

Imetnik: Salmič Marija, trgovka v 
Ljubljani, Cankarjevo nabrežje št. 3. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 5. marca 1932. 
Firm. 224/32 — Rg A VII 93/1. 

* 

462. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. marca 1932. 
Besedilo: Stavbno podjetje »Emona«, 

družba z o. z. 
Obratni predmet: Prevzemanje in iz

vrševanje vseh vrst stavbnih del. Dru
žba nabavlja stroje in vsak'ovrstne pri
pomočke, spadajoče v stavbno stroko ter 
nabavlja opeko, apno in vsakovrstne 
sirovine, ki se uporabljajo pri stav
barstvu. 

Družbena pogodba z dne 27. febru
arja 1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost osnovne glavnice: 32.000 di
narjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini : 
20.000 Din, stvarna vloga v vrednosti 
12.000 Din donesena. 

Poslovodje: Poljanec-Ludvik, stavbni 
mojster v Ljubljani, Gosposka ulica 
št. 4; Vrhovnik Franc, posestnik v 
Ljubljani, Vodovodna cesta št. 44. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta 

kolektivno oba poslovodji na ta način, 
da pristavita svoja podpisa pod bese
dilo tvrdke, ki je lahko tiskano, s štam-
piljko odtisnjeno ali od kogarkoli pi
sano. Postavljeni prokurist podpisuje 
družbino tvrdko kolektivno z enim po
slovodjem na isti način, vendar s pri
stavkom p. p. 

Družbena pogodba ima sledeča do
ločila glede stvarnih vlog (apportov): 
Družabnik Vrhovnik Franc prinese v 
družbo kot stvarno vlogo svoj stavbni 
material, to je en vagon apna, en va
gon zidne opeke, tri sto plohov, les za 
odranje, stavbno barako ter različno 
orodje za dogovorno določeno prevzem
no ceno 12.000 Din. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 5. marca 1932. 
Firm. 214/32 — Rg C V 59/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

463. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. aprila 1932. 
Besedilo: Peter Angelo družba z o. z. 

v Ljubljani. 
Po sklepu občnega . zbora dne 30. 

marca 1932 se je spremenil odstavek 
»Šestič« družabne pogodbe. 

Predmet podjetja odslej tudi prodaja 
furnirjev in vezanih plošč. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 1. aprila 1932. 
Firm. 338 — Rg C III 270/7. 

* 

464. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. aprila 1932. 
Besedilo: Delniška družba pivovarne 

»Union«. 
. Izbrišejo se upravni svetniki Nicklas 

Anton, Pavlin Alojzij, Ehrenfest Fric, 
Graselli Mirko in baron Jan Götz-Oku-
eimsky; vpišejo pa se upravni svetniki 
ing. Pirkmajer Milko iz Ljubljane, dr. 
Puc Dinko, advokat v Ljubljani, dr. 
Skoberne Jurij, advokat y Celju, Ter-
ček Franc, ravnatelj Zveze slov. za
drug v Ljubljani, Urbas Miroslav, po
sestnik in trgovec v Ljubljani in Turk 
Josip, podjetnik v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 1. aprila 1932. 
Firm. 339 — Rg B I 34/37. 

* 
465. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 26. marca 1932. 
Besedilo: Medié-ZanW, tovarne olja, 

lakov in barv, družba z o. z. 
Izbriše se podiružaića v Novem Sadu 

pod tvrdko: Medić-Zanikl, tovarna olja, 
lakov in barv, družba z o. z. Ljubajana 
podružnica Novi Sad, zbog opušta. 
' Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. Ш., 
dne 26. marca 1932. 

Firm. 296 — Rg. C I 67)26. 

466. Sedež: Ljubljana. -..•:•:•..•••»}> 
Dan vpisa: 26. marea .1932. •_'*' 
Besedilo: »Sava« družba z o. z. kovin

ska galanterijska industrija. ; : 

Po skiepu občnega zbora družabniko^7 

z dne 16. marca 1932 so se upremeniii' 
§§ 3., 4. in 8.-družabne pogodbe z-dne' 
9. avgusta 1928. ••-. •]'• 

Predmet podjetja odslej tudi: trgovk 
na železnih in kovinskih ••predmetpSV 
lesna industrija in trgovina. 

Zastopstvo in podpis tvrdke: Družbo 
zastopa samostojno vsak poslovodja al}, 
prokurist; če ima družba dvà ali več p f l i 

slovodij, zastopata . družbo kolektivno 
dva poslovodja ali en poslovodja in efl 
prokurist ali dva, prckurista.Pod.pi 8 ' 
tvrdke se vrši na ta način, da>piâanen]№*'5 

natisnjenemu, ali s pečatom .od.tisuje^ /. 
nemu besedilu tvrdke pristavi svoj pod;;; 

pis en.poslovodja ali prokurist,, slednja 
s pristavkom pp., odnosno če ima dTU&ï 
ba dva aLi več poslovodij, kolektivno dva' 
poslovodji aid en poslovodja in en рт°"'' 
kur.ist ali dva prokurišta; prokurisp ' 
vselej z označbo pp.. ,-.-.;. ,< .'i' 

Izbrišeta se poslovodja Malenšek Jan- ' 
ko in Tršan Alojzij, vpiše pa poslovodja 
Tršan Anton z Jesenic št. 17. t 

Deželno kot trgovinsko sodišče v. 
Ljubljani, odd. III., 

dne 25. marca 1932. • < •• 
Firm 295 — Rg C III 238/4. •;• 

* '•'•'•' 3 . S 

467. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. marca 1932. . | 
Besedilo: Splošno jugoslovensko b a n a 

no društvo d. d. podružnica v Ljubljana'J 
, Izbrišejo se: .; '-••'•..; .JjM 
Prokurist družbe z-naslovom n a m e s t 

nika direktorja Seynaeve Fernand, Be,o>' 
grad, Čika Ljubina 20. :'-"' i] 

Prokurist družbe z naslovom naduro''', j 
kurista in s: specialnim pooblastilom,"àfò . 
podpisuje tvrdko za direktorja (čl. 4?.''' 
društvenih pravil) Fischer Julije, Novk 
Sad, Kralja Aleksandra ulica':7. ' '".'j 

Prokurišta družbe Huber Franjo, N.H-.; 
vi Sad, Kralja Aleksandra ulica 1, & 
Ledefer Stjepan, Zagreb, Jurišiceva lö
st. 22. ; 'v.:.;.. '. : ' ~''\<\\ 

Vpišejo se:. I ••'"•/• .• % i 
I. Kot prokurišta. centrale. ,s pravic^H 

podpisovanja »za direktora« v smislu^ 
čl. 48. društvenih pravil točka d j : $f>t 
kolajevič Aleksander, . in dr. Polte^'-'; 
' Z e l j k o . ' • ' • ' . . ., .' '.,.;>.,' . . ; : ; .'-.'•. .[y- . ^ 

II. Za podružnico v Ljubljani:, •'(?„':< 
Prokurist in »namestnik šefa filiale1: 

Grünwald Leo. Pooblaščenec s pjaviC 
sbpodpisovanja: Kriz' Janko. ' ,. ..; •% 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani/ Mi. IDfiJ . !p 

dne. 5. marca 1932. 
Firm. 213,rr-Rg-B III 66/3k 

* tljlV 

468. Sedeži Ljubljana. 
Dan vpisa: 22: marca 1932. 
Besedilo: Zanatska banka kralje 

Jugoslavije A. D. podružnica LjuMj^jS-
IahriŠei se clam poslovnega:' ocrapfj 
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Rebek. Josip,' vpiše p« čian' poslovnega 
odbora Baraga Ludvik, mehaničar v 
Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 6. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 19. marca 1932. 

Firm.2S6.— Rg B III 62/2. 
• ' • ' * ' 469. Sedež: Vič-Glinee. .,.. 

Dan vpisa; 7. macca, 1932. 
Besedilo: Stegii iii drugi, kòmànditna 

družba za strojno in električno indu
strijo. 

Samostojna prokura je podeljena Ste
gu Milanu Emi;-.v Vič-Glince, Cesta VIII 
št. 3. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd; III., 
• dnë/5; marca 1932. 

• ' Firm. 211 — Rg A ; ì l i 79/lï. 

I z b r i s a l f s ta se n a s t o p n i firm,!: 
470. Sedež: Ljubljana. 
.Dan izbrisa: 7. marca 1932. •• , 
Besedjlo: »Minerva« Rojina &:Kosem. 
Radi opušta obrata. ' . << •• 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
>, v Ljubljani, odd. III., 

dne 5. marca 1932. 
.Fi rm. 231 — Rg. A VII 33/6. 

* 
471. Sedež: Ljubljana. \ . 

Dan izbrisa: 2. aprila 1932. 
Besedilo: Rastlinska destilacija »Flo

rian« (izdelovalec Edmund Kavčič) 
družba z o. z., ker je vsa'aktiva in pa
siva družbe prevzela tvrdka: »Alko«, 
veletrgovina' žganja družbah z ' o . z. in 
stfi se obetvrdki, tako razdružena tvrd
ka Rastlinska destilacija »Florian« • (iz
delovalec Edmund Kavčič) družba z 
?-'t5.,kakor, tudi sAlko« veletrgovina 
^ganja družba z o. z.,, oziroma njuni 
družabniki: odpovedali izvršbi likvida
cije.' Družba je prenehala 31. marca 
1932. . ' ' •-•..',-,• 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III.J-

dne 1. aprila 1932. . 
Firm,- 337,— Rg. C III 37/12. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se i z p r è m e m b e in 

d o d a t k i p r i na s ' t opn ih z a d r u g a h : 
47& Sedež: Gorje. 

Dan vpisa: 2б..4з|агоа: 1932. 
Besedilo: K m e t i c o društvo v Gorjah, 

te|i8tr'óva:ha zadruga ž omejeno zavezo. 
. . .M'o i r^em zbóm >dne 21. febriiarid 
^ З ^ spremenila' so ëë zadružna pravila 

" ^ r i s é s e ' c l à r i ' t ì a ^ s t v a ' J a t i Frane,: 

^ Ц ' " р ; а novüi^olijerii '&ân ' načelstva 
Itttian Mattjä/ posestnik Ha Višel-

м<џ..f.;:;••'":•;•".:;-"..'''.. : ] ' 
Deželno kot trgovinsko sodišče y 
1 ' Ljutìjarfi, odd. lit., "• ,' 

dp© J8. marca.1932. 

J f l j . . i ì l . ' « ? - * 

473. Sedež: K an di ja. 
Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica ла 

Kahdijo in okolico, r. z. z n. z. v Kan-
diji. 

Izbrisal se je- načelstveni član Glo-
belnik Anton, vpisal pa novi član na-
čelstva Hočevar. Martin, posestnik in 
stavbenik v Kandiji-Novo mestò, Trdi
nova cesta. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. II., dne 9. aprila 1932. 

Firm. 42/32. — Zadr. I 65/60. 

* 
474. Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Kočevju, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Rom 

Matija,, vpisal pa novoizvoljeni načel
stveni član Zurl Ivan, posestnik in tr
govec v Kočevju št. 91. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. II., dne 9. aprila 1932. 

. Firm. 43/32. — Zadr. III 69/7. 

* ' • • . . 

475. Sedež: Ljubljana. 
; Dan vpisa: 8. marca 1932. 

Besedilo: Društvo komisijonarjev v 
Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Iz načelstva sta izstopila Kaiser Ivan 
in Bučar Ivan. 

Na novo sta bila izvoljena v • načel-
stvo: Grabrijan Edvard in Brudar Ma
tija komisijonarja v Ljubljani. 

Deželno' kot trgovinsko; SodiSče ' 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 5. marca 1932. 
, Firm. 186 — Zadr. I 36/66. 

* • : • : . 

476. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. marca 1У32. 
Besedilo: »Počitniški döm«, registro

vana .zadruga z omejeno zavezo Ljub
ljana. 
1 Na' občnem zboru dne 14. marca 1931 
spremenila so se zadrugina pravila v 
§§2., 2., 8. in 16. 

Izbrišeta se člana načelstva Haderbo-
lec Vika in Rakovec Franc, vpišeta pa 
se člana načelstva: 

Anšio Drago, poslovodja kpnzumnega 
društva v Ljubljani VIL, Medvedova 36, 
in Pezdir Ivan, poslovodja konzumnega 
društva na Glinoah, Tržaška cesta 10. 

Deželno, kot trgovineko. sodišče „v 
Ljubljani, ođđ. Ш., 

, ,. dne 18..macca 1Q32. ' , .. . ,. 
'Firm. 2 7 6 — Zadr. IX:2е/8. л 

# -V.;--

?477. Sedež: Ljubljana. <"•• 
Dan vpisa: 2. :aprila'1932. 
Besedil : >Prva pomoto registrovana 

pövporna udruga z omejeno zavezo <Y 
LjUbljapi. :;,-i" 
1 % odločbo banske uprave z dne 24. 
barca 1Ö32 II/2 je \bil, jOdrejen, obla
stveni;-, razpust zadruge, ki, je. zbog;,tega 
prèÉa v'likvidacijo. , ,;,-•• . ~ •..""•. -.. 
. Likvidator: KasteUc-Anton, knjigo
vodja y Zagorju ob SJB,V| &? 128,.. „. 

Likvidacijska firma: »P;va pomoč« 
registrovana podporna zadruga z .ome
jeno zavezo v Ljubljani v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator sam pod
pisuje likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodisïe 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 1. aprila 1932. 
; Firm. 327 — Zadr. X 213/4. 

" ' ' " " • " " ' - . . * • ' ' - - M 

178. Sedež: Nova vas na Blokah. 
Dan vpisa: 25. marca 1932. . 
Besedilo: Kmetska hranilnica in po

sojilnica v Novi vasi na Blokah regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo. 

Iz načelstva sta izstopila Modic Milan 
in Zakrajšek Matija. 

Nanovo sta bila izvoljena v načelstvo: 
Zabuikovec Jotìip, posestnik, Nova vas 
št. 17 in Hren Franc, posestnik, Glinca 5. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 11. marca 1932. 

Firm. 261 —Zadr. VIII 40/11. 

- . : • • * • 

479. Sedež: Žiri. <* 
Dan vpisa: 25. marca 1932. 
Besedilo: Produktivna čevljarska za

druga v Žireh, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 28. fe
bruarja 1932 se je zadruga razdružila 
in prešla v likvidacijo. . 

Likvidatorji so dosedanji člani načel
stva:'.Zaje Ivan st., Žeje Pavel in Sedej 
Maks. , 

Likvidacijska firma: Produktivna čev
ljarska zadruga v Žireh, registrovana 
zadruga z o. -z*-v likvidaciji.. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

1 dne 18. marca 1032. 
Fiw]fc-*277 — Za-dr/îyïll": -230/7, . 

Kónkurzni razglasi 
;S 2/32'—45. ' . . 1377 
480. 

poravnave. 
Prezadolženec: Roje Josip in Ivana, 

trg. s šivalnimi stroji in kolesi v Celja. 
Za razpravljanje in sklepanje o pri

silni poravnavi, ki jo predlaga preza
dolženec, . se določa. ,,narok na dan 
14. maja 19Š2 ob 8-30 uri pri tem sodi
šču,- soba šti. 2. 
; Prezadolženec mora priti k naroku 
osebno. 
, Okrožno sodišče v- Çelju,; odd. I.,, 

tìne l ' apr i la ' 1932. aprila 

* 
1401 $a 43/31—8. 

481. 

Konec poravnave. 
, Poravnalne••' postopanje dolžnice Pra-
protniki Јегдсе, posestoice in gost-ilni-
carke, v Mareribergu, je končano. 
Okrožno sođiš^p, v Mariboru, odd. IIL, 
: ' , dne 7. aprila'1982. 
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S 3/32—61. 1403 
482. • 

Odreditev posebnega 
ugotovitvenega naroka. 

Prezadolženec: Zivic Ivan, stavbenik 
v Mariboru. ; 

Za pre' kušanje naknadno prijavlje
nih in do naroka morda še prijavljenih 
terjatev ae odredi narok ла 25. aprila 
1932 ob 10. uri dopoldne pri podpisa
nem sodišču, soba št. 84. 
Okrožno sodišče т Maribora, odd. III., 

dne 9. aprila 1932. 

S 2/31-87. 1402 
483. 

Posebni ugotovitveni narok. 
Prezadolženec: Stavbno podjetje Ac

cetto in drugovi v Mariboru. 
Za oreiz'.ušanje naknadno prijavljenih 

terjatev se odredi narok na 25. aprila 
1932 ob 9. nri dopoldne, Soba št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
•dne 7. aprila 1932. 

* 
1390 S 3/26—136. * 

484. 

Odprava kònkurza. 
Prezadolženec Breuer Jaroslav, mest

ni stavbenik v Ljubljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. št. S 3/26—2 o imovini preza-
dolženca, se odpravi, ker je bila razde
ljena vsa masa, po § 139. k. r. 

Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 
dne 5. aprila 1932. 

* 
Sa 20/31—83. 1391 
485. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika Me
narta Jakoba, trgovca v Domžalah, re-
gistrovanega pod firmo J. Menart, Dom
žale, je končano. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. DU., 

dne 21. marca 1932. 

* 
Sa 40/31—8. 
486. 

1378 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Re-

šek Franceta, trgovca v Beltincih je 
končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IH., 

dne 31. marca 1932. 

Sa 29/32—2 
487. 

* 
1379 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Cehner Josipa in Cebner Ane, 
pos. in gostilničarjev v CérneÇah St. 10 
pri Dravogradu, ~ • - ' 

Poravnalni sodnik: Dr. Reichman 
Blaž, starešina okrajnega sodišča v Pre-

'valjah. 
Poravnalni upravitelj: Dr. Stefanovič 

Emil, advokat v Prevaljah. 
Narok za, sklepanje. poravnave pri 

okrajnem sodišču • v Prevaljah, dne 
;i2. maja 1932., ob 9. uri. 

"Rok za oglasite v do 7. maja 1932. pri 
okrajnem sodišču v Prevaljah. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 9. aprila 1932. 

Sa 17/31-6. 
488. 

* 

Oklic. 

1386 

Poravnalna stvar Straha Engelberte, 
usnjarja in posestnika na Mirni 25. 

Pri naroku dne 9. januarja 1932. v 
smislu §' 46. zakona o prinudni porav
navi izven stečaja dosežena poravnava, 
da dolžnik plača upnikom 50% kvoto 
njih terjatev, in ; sicer v 6 zaporednih 
mesečnih obrokih, od katerih prvi do
spe v plačilo 1 mesec po pravomočno-
Bti poravnave, pod poroštvom Straha Mi
haela, užitkarja na Mirni 25 in Straha 
Franceta, posestnika in trgovca na Mir
ni št. 19, se odobri. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. II., dne 31. marca 1932. 

* 

1349 Sa 8/32-63. 
489. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Kopičem Dragom, tr

govcem.v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. 77, registro vanim pod firmo Drago-
tin Kopic v Mariboru, in njegovimi 
upniki pri /poravnalnem naroku dne 
7. r-arca 1932. sklenjena prisilna po
ravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila,'50% kvoto njihovih 
te jatev, plačljivo v 15 zaporednih in 
enakih mesečnih obrokih, katerih i r i 
zapade' v plačilo 3 mesece po sprejeti 
poravnavi. , . 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 31. marca 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

T. No. 566/1—E. - 1364 

Razglas. 
Na òtóovi 81. 2. in 8. uredbe ministr

stva za gradbe o felužbenih razmerjih 
državnih cestarjev in njih prejemkih od 
21. maja 1929., št. 14.633, se razpisuje 
mesto državnega1 cestarja-delavca na 
progi'državne ceste št. 2 med fem 671*6 
4o 677-5 s sedežem v Selu pri Žirovnici 
z irieeeeno plačo Din 60Ö-— in mesečno 
stanovanjsko d,okJado. Din 100>-. 

Pravilno kolkovane prošnje, oprem
ljene s pravilno kolkovanimi priloga
mi, je vložiti pri tehničnem razdelku 
sreskega načel&tva v Kranju do 

30. aprila 1932. 
UpoStevali se bodo le prosilci, ki so 

odslužili kadrski rok in ki niso mlajši od 
23 in ne starejši od 30 let. Natančnejša 
pojasnila daje pisarna tehničnega raz
delka v Kranju. 

Sresko načelstro v Kranju, 
dne 11. aprila 1932. 

* 
No. 3136/1-32. 1380 

Razglas. 
V smislu §54. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (>Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je gla
som sodbe okrožnega sodišča v Celju z 
dne 21. marca 1932., Kzp V. 78/32, pre
povedano Čok lu Jožefu, roj. 1. 1894. 
v Šmarju pri Jelšah, stanujočemu kot 
viničarju v Sladki gori štev. 41, srez 
Šmarje pri Jelšah, Dravska banovina, 
zahajati v krčme za dobo 2 let, t. j . do 
1. aprila 1934. 

Po g 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved 
iz § 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah. 
dne 2. aprila 1932. 

* 
No. 4817/1. 

Razglas. 
1381 

V smislu § 54. uredbe o izvrševanju-
očuvalnih odredb OUradni list kralje v? 
ske banske upravec št. 28/125 od- 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je gla
som sodbe okrožnega sodišča v Maribo
ru z dne 23. februarja 1932., prepove
dano D i m n i k u Adolfu, pekovskemu 
mojstru, stanujočemu pri Sv. Lenartu v 
Slov. goricah, zahajati v krčme za dobo 
1 leta, to je od 23. februarja 1932. do 
23. februarja 1933. •• 

Po § 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved 
iz § 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg, 
. . . . - . : dne 6. aprila 1932. . ' 

$ 
1406 

Razpis. 
Občina Moste pri Ljubljani raspisuje 

na osnovi § 6. zak. o zdravstvenih obči
nah službo občinskega tsdraynika. Proš
nje opremljene z dokumenti, ki eo pred
pisani za vstop v državno elužbo, & do* 
kasom o dovršttvi predpisanega staža in 
izkazom, da je prosilec vpisan v imenik , 
pristojne zdravniške zbornice, je vložiti', 
na občinski odbor v Mostah do vWJuèno 
23. aprila 1982. Nastop službe 1. maja 
1932. 

Službeni prejemki L dr. eo razvidni it 
statuta te adravstvene občine. " 

Občina Moste er i Ljubljani. 
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Razglas. 
Preklicujeta se spodaj navedeni s 

tem, da na račun domovne občine ne 
bosta dobivali nikakršne denarne pod
pore. 

1- Kopina Hermina, roj. leta 1900., 
pristojna v občino Škocijan, srez Krško. 
• 2: Gaste Neža, roj. leta 1910. na Otre

s u , pristojna v občino Škocijan, srez 
Krško. 

Občina Škocijan, 
dne 9. aprila 1932.. 

* 
Štev. 343/8. 1388 3—1 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakonu 

0 državnem računovodstvu in pravilni
ka za izvrševanje odredb istega (B po
godbe in nabave) in na podlagi odloka 
ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje, O. br. 5973 od 30. marca 
1932., razpisuje uprava obče državne 
bolnice v Ljubljani na dan 

29. aprila 1982. leta' ob enajstih 
drugo javno, pismeno ofertno licitacijo 
v skrajšanem roku za dobavo sledečih 
Življenskih potrebščin in potrošnega 
materiala za dobo treh mesecev (april, 
maj in junij 1932): 
•>1.-govejega mesa, 
21 meke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega blaga in hišnih po

trebščin, 4 
6. mleka in mlečnih izdelkov. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 

. jn izkazi količine potrebščine za to.lici
tacijo, ki se bo vršila v upravni pisarni 
°We državne bolnice v Ljubljani, so na 
vPogled interesentom pri isti upravi v 
uradnih urah. 

Vsak licitant mora položiti do dneva 
ucitacije, najkesneje pa do 10. ure do
poldne istega dne petodstotno kavcijo 
?d celotne vrednosti ponudenega blaga 
xO sicer v gotovini, hranilnih knjižicah 
a U državnih vrednostnih papirjih v smi-
8 ш čl. 88. zakona o državnem računo
vodstvu, odnosno čl. 24. pravilnika za 
Izvrševanje določil iz oddelka >B po
godbe in nabave«, pri blagajni obče dr
e v n e bolnice ali pri Državni hipote
kami banki, podružnici v Ljubljani. 

Ponudbe se predlagajo opremljene s 
predpisanim kolkom po določilih zako.-

Q& o spremembah ia dopolnitvah zakona 
o taksah (»Službene novine« 70-XXIX 
3 dne 26. marca 1932) v zapečatenem 
ovitku z oznako: >Ponudba za dobavo 
(navesti predmet) ponudnika N. N.« bo^ 

1 8 i .s pošto na upravo zavoda, bodisi 
osebno v roke komisije,, najkesneje na 
£an licitacije dò enajste ure dopoldne. 
£°leg zapečatene ponudbe je priložiti v 
aezapečatenem ovitku potrdilo trgöv-
8ko-inđu8trij8ke in obrtniške zbornice o 
Ponudnikovi licitacijski sposobnosti, po
b i l o davčne uprave o plačanih davkih 

.*** preteklo tromesečje in potrdilo o 
P o ž e n i kavciji. 
» Pooblaščenci morajo predložiti poleg 
o„R a pooblastilo, da smejo zastopati 
• ^ o firmo pri licitaciji. 

Ponudnik se mora že y ponudbi izja

viti, da so mu dražbeni in dobavni po
goji znani in da pristaja brez pridržka 
nanje kakor tudi, da se cena ponudene
ga blaga razume neglede na to, ali se 
nabavka izvrši v celoti, na polovico ali 
samo na četrtino. ••'•' 

Uprava obče državne bolnice v smi
slu predzadnjega odstavka čl. 96. zako
na o državnem računovodstvu ni veza
na na najnižje ponuđene cene, kakor 
tudi je v smislu čl. 86., točka 10., ome
njenega zakona upravičena odkloniti 
vse ponudbe brez kake obveznosti./ 

Obča državna bolnica v Ljubljani, 
dne 12. aprila 1932. . 

* 
1404^-3—1 Štev. 695.' 

Razpis dobav« živilskih 
potrebščin za čas od 
1. aprila do 30. jun." 1932-

Razpis. 
Po rešenju ministrstva za socialno po

litiko in narodno zdravje v Beogradu 
0. br. 5973 od 30. marca 1932., se razpi
suje v skrajšanem roku na osnovi za
kona o državnem računovodstvu (čl. 82. 
do 105. in oadelka B pogacbe in nabave) 
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
na Studencu pismena olertolnà licitacija 
za dobavo naslednjih živilskih .potreb
ščin: • . . . , . . • ••'••;.••. 
1. mesa in mesnih izdelkov ter slanine, 
2. moke m mlevskih izdelkov, -., 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega in kolonijalnega blaga, 
5. mleka in mlečnih izdelkov 
za dobo od 1. aprila do 30. junija 1932. 

Licitacija se bo vršila v petek dne 
29. aprila 1932 ob 11. uri dopoldne v 
upravni pisarni bolnice' za duševne bo
lezni v Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

Podrobni dražbeni dn dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pni upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Ponudbe,- opremljene s kolkom 50-— 
Din do vrednosti 20.000 Din ponuđene 
dobave, s kolkom 100 Din do vrednosti 
100.000 Din ponuđene dobave, s kolkom 
200 Din do vrednosti 500.000 Din ponu
đene dobave v zapečatenem ovitku z 
oznako: »Ponudba za dobavo (navesti 
predmet) ponudnika I. N.«, morajo do
speti najkesneje do pričeika licitacije v 
roke dražbehe komisije^' .. ' •' 

Ponudnik se mora že v ponudbi obve
zati, da v polni meri pristaja na draž> 
bene im dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno turo pred pričetkom, lici
tacije predpisano kavcijo pr i , ,zavodni 
blagajni. Licitacijski komieiji mora pred
ložiti p c . :.ilo o založeni kavciji,: plača
nih davkih in dražiteljski sposobnosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. aprila đo 
30. junija 1992. 

V LjuMjami, dne 12. aprila 1932. 
Uprava bolnice za duševne bolezni, ; 

Ljubljana-Stndenee v LJubljani. 

Štev. 313. ; 1397—3—1 

Razpis dobave; 
Na podlagi 51. 59., 82. do Ì05. 'žaiona 

za izvrševanje odredb istega »B-r po
godbe in nabave in na podlagi odloka 
ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje O. Br. 5973 od 30. marca 
1932., razpisuje uprava državne- bohaice 
za ženske bolezni v Ljubljani na dan 

SO. aprila 1932 òb enajstih dopoldne 
drugo javno pismeno ofertalno licitacijo 
v skrajšanem roku za dobavo sledečih 
živilskih potrebščin dn potrošnega ma
teriala za dobo treh mesecev (april, maj 
in junij 1932): 

I. mesa vseh vrst in mesnih izdel
kov ter slanine, 

II. moke in mlevskih izdelokv, 
. III. vseh vrst kruha, 

IV. špecerijskega blaga in hišnih p»-
trebščan; 

V. mleka in mlečnih izdelkov. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 

in izkazi količine potrebščine za to lici
tacijo, ki se bo.vršila v upravni pisarni 
uržavne bolnice za ženske bolezni v 
Ljubljani, so na vpogled interesentom 
pri upravi te bolnice med uradnimi 
urami. 

Vsak ponudnik mora položiti najkes
neje do desete ure.dopoldne na dan raz
pisane licitacije petodstotno kavcijo od 
celotne vrednosti ponudenega blaga, in 
sicer v gotovini, hranilnih knjižicah ali 
državnih vrednostnih papirjih v smislu 
čl. 88. zakona o državnem računovod
stvu, odnosno čl. 24. pravilnika za izvr
ševanje določil iz oddelka >B pogodbe 
in nabave,« pri blagajni uprave državne 
bolnice za ženske bolezni ali pri po
družnici Državne hipotekarne banke v 
Ljubljani. , ' . . ' » " • 

Ponudbe, opremljene s predpisanim 
kolkom po določilih zakona o spremem
bah in dopolnitvah zakona . o taksah, 
»Službene novine« 70— XXIX z dne 
26. marca 1932, se morajo predložiti v 
zapečatenem ovitku z oznako:-»Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudnika 
N. N.« bodisi pp pošti na upravo zavoda 
bodisi osebno v roke komisije,-najkes
neje na dan licitacije do enajste ure do
poldne, Poleg zapečatene ponudbe je 
priložiti v nezapecatenem ovitku potr
dilo trgovsko-industrijske in obrtniške 
zbornice o ponudnikovi'licitacijski spo
sobnosti, potrdilo davčne uprave o pla
čanih davkih za. preteklo. tromesečje in 
potrdilo o položeni kavciji. ' 

Pooblaščenci' morajo predložiti poleg 
tega pooblastilo, da so upravičeni zasto
pati svojo'fimmp'pri licitaciji. -

Ponudnik se mora že v ponudbi izja
viti, da so mu dražheni in dobavni po
goji znani in da pristaja brez pridržka 
nanje, kakor tudi da se cena ponude
nega 'tatelga razume brez ožita na to, ali 
se nabavka izwsi v celoti, na polovico 
ali samo na četrtino. 

Uprava obče državne bolnice v smi
slu predzadnjega odstavka čl.' 96. zako
na o državnem računovodstvu ni vezana 
na najnižje ponuđene cene, kakor tudi 
je v »tinelu öl. 86., točka 10, omenjenega 
zakona upravičena odkloniti vse ponud
be brez kake obveznosti. 

ÜpraVa drž. bolnice za ženske bolezni 
r K LjaMjani, 13. aprila. 1932. 
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Razpœ. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

suje za na dan 25. aprila 1932 dobavo 
30 ton visokovrednega portland-

cementa. 
Velenje, dne 9. aprila 1932. 

Direkcija drž. rudnika Velenje 
* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. îsœ 

Stanje 8. apri la 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.955,709.440-10 ( + 902.136-73) 

Devize, ki ni-, 
sovpodlogi 83,805.482-04 (— 100.154-68) 

Kovani no
vec v niklu 45,287.623.50(+ 541-115---) 

Demonetizi- ' 
rano srebro 33,907.917-65 

Posojila . .2.190,303.112-83 (+ 8,858.489-60) 
Vrednostni • 
papirji . . 27,420.000'— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.802,987.040-28 (-f- 240.891-54) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 450.000.000"- (+13,000.000--) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892-10 • 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

Nepremični
ne . . . . 149,085.851-31 (4- 381.638-88) 

Razna aktiva 46.437.461-89 ( + 5,141.49012) 
, 6.867,185.133-83 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 86,832.169-70(+ 1,390.512--) 

Ostali fondi 4,428.829*28(-j- 3:969-—) 
Novčanice v 

obtoku . . 4.923,621.485-—(+ 99,909,120--) 
Obveze na 
pokaz . . 436,793.358-19 (— 68,336.032.97) 

Obveze z ro
kom . . . 1.155,779.146-59f— 17,882.279-52) 

Razna pasiva 79,830.145-37 ( + 3,880.318-78) 
6.867,185.133-83 

Obtok in ob
veze . . . 5.360,314-843-19 

Celotno kritje . . . 36-480/,, 
Kritje v zlatu . . . 32;88% 

Obrestna mera: 
po eakomptu , , . , , , , * , 7И% 
po lembardu . » , , . . « , » , G% 

Razne objave 
Vabilo 

1393 

na 
XI. redni občni zbor, 

ki ga bo imela • 
Obrtna banka v LJubljani 
v sredo dne 4. maja 1932 ob il', (enaj
stih) dopoldne v posvetovalnici Zbor
nice za trgovino, obrt in industrijo т 

Ljubljani, Beethovnova ul. 10. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova

nju leta 1931. in predložitev bilance 
z zaključkom z dne 31. dec. 1931. 

2. Poročilo nadzorstvenega svela. 
3 Odobritev bilance za leto 1931. in 

sklepanje o predlogu upravnega sve
ta glede razdelitve čistega dobička 
po §§ 34. in 35. pravil. 

4. Volitev upravnega in nadzorstvenega 
• sveta. 
5. Slučajnosti. 

Po § 9. bančnih pravil se smejo ude
ležiti občnega zbora tisti delničarji, ki 
polože ali pri banki v Ljubljani aii pri 
njeni podružnici v Ljutomeru ali pa pri 
Ljubljanski kreditni banki osem. dni 
pred zborovanjem najmanj deset delnic. 

§ 11. bančnih pravil: Na občnem zbo
ru daje vsakih deset delnic po en glas. 
Delničarji, ki se ne udeleže občnega 
zbora osebno, morejo biti zastopani po 
drugih delničarjih, Jrì imajo glasovalno 
pravico, s pooblastili, kakor jih določi 
upravni svet. 

UPRAVNI SVET. 

* • 
1301—3—3 

Poziv upnikom. 
>Prva pomoč«, registrovana podpor

na zadruga z o. z. v Ljubljani je prešla 
v likvidacijo in pozivlje svoje upnike, 
da ji prijavijo svoje terjatve pismeno 
do 20. maja 1932. 

>Prva pomojk 
legistrovana.podporna zadruga 

z omejeno zavezo 
v likvidaciji, 

Ljubljana, Miklošičeva c. 28/1. 

# .. 

1339—3—2 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica r. z. z n. z. v Murski 

Soboti je prešla v likvidacijo. Upniki 
naj prijavijo zadrugi morebitne terjatve 
v enem mesecu. • • 
Agrarna zajednica r. z. z n. z. v Murski 

Soboti v likvidaciji. ' 

1360 3—2 

Poziv upnikom. 
Zadruga za elektrifikacijo vasi Cvën, 

Mofa, Gornje in Spodnje Krapje, regi
strovana zadruga z omejeno zaveso,' 
se je razdružlla in prešla v likvidacijo. 
Morebitni upniki se poživljejo, da pri
javijo svoje terjatve proti likvidacijski 
zadrugi pri podpisanima likvidatorjema 
najkesneje c.. 10. maja 1932. 

Cven, dne 8. aprila 1932. 
Zadruga za elektrifikacijo vasi: Cven, 
Mota, Gor. Krapje in Spod. Krapje s 

. sedežem na Cvenu. 
Ferito Magdič a. T. Andrej RoSj&r s, r. 

* 

1338—3—2 

Likvidacija zadruge. 
Agrarna zajednica reg: zadruga z 

neomejeno zavezo v Murski Soboti se je 
po sklepu, občnega zbora • z dne: 27. de
cembra 1931 razdružila ter prešla v 
likvidacijo. , 

Likvidatorja: Vogrinec Franc,, stolar 
in posestnik ter Šebjanič Franc,' krojač 
in posestnik, oba. v Murski Soboti. Be
sedilo likvidacijske firme: Agrarna za
jednica r. z. z n. z. y..;Mu-»ski Soboti v 
likvidaciji. Firmo podpisujeta oba likvi
datorja kolektivno. 

Načelstvo. 

* 

1399—3—1 

Poziv upnikom. 
. Maribor&ka tiskarna r. z. z o,- z. se je 

po sklepu občn&ga zbora z dne 12. ju
nija 1928 razdružila in.prešla v likvida
cijo.. Likvidator je Himko Pogačnik, to
varnar v Rušah. Likvidacijska firma se 
glasi:- Mariborska tiskarna, r. z. z o. z. v 
Likvidaciji. Upniki Mariborske tiskarne 
r. z', z o. z. v Mariboru se pozivajo, da 
prijavijo svoje ' terjatve likvidacijski 
firmi." '.' . ' " ' ' .. ' ' '•".' ' 

.". Likvidator. 
* 

Objava. 
; 1400—3—1 

Javljamo, da se je izgubil certifikat 
parnega kotla štev.- 3L432,: ldkòmobile 
»Aesmann & Stockder« pod to vanni ško 
štev. 1230 iz leta 1929.».i . io--

Da se prepreči eventualna zloupora-
ba, se. izgubljen i certifikat proglaša ne
veljavnim. • - ••• '• 

Jugoslavensko industrijsko 
i trgovačko d. d. 

- 'Zagte^Wàehingtonovtrgi1. 

Objava. 
1396 

Izgubil sem izpričevalo L letnika gep-
meterskega odseka tehnične srednje šole 
v Ljubljani; za leto ;1930./1°31. na ime: 
Berce Vinko, ,rodom iz.&t„ Janža ^(Do
lenjsko)'. Proglašam ga za neveljavno. 

Berce, Vinko š.';'r. 

* 

Objava. 
im, 

Podpisani'KäroTZussinoiz Javornika 
štev. .96 sem izgubil dovoljenje za za
poslenje, izdano od inšpekcije rada V 
Ljubljani z odločbo I. br.''7o7/26 zr'drié 
16. bktofjra 1926,: "To' dovoljenje progla
šam, za neveljavno., ""''. ' 

javprnik,' dne 7'.' aprila,"Ï932,',,,.. ;, 
, Karol Zussino.s. ri, ' : 

•i. ključavničar. ..•.' 
* 

« A 
•- : •-Ì. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine! Urednik: Pobar 
Ujaka, Ц zalagaj XfeÇuaa јаедјдо Џ.ЈјШЏ.Рк.ит £1^Цхаи« P«,2 

Robert v Ljubljani 
îifibalekï LJubljani. 

; - V f ? 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 31. kosu letnika III. z dne 20. aprila 1982. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 11.286/1. 1427 
Izprememba v imeniku 

zdraviliške zbornice za 
Dravsko banovino. 

T>r. Rac Leo, zdravnik, asistent, zobo
zdravnika v Mariboru je bil vpisan v 
utienik Zdravniške zbornice za Dravsko 
banovino. 

Kraljevska banska uprava Dra-vske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 11. aprila 1982. * 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 17/31—20. 1418 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Podpisano okrajno sodišče je razso
dilo s sodbo z dne 8. marca 1932., da' je 
lautbar Dionizij gostilničar v Sebebor-
c 'h, slar 28 leti kriv prekrška po čl. 8. 
zak. o pobijanju draginje, življenjskih 
Potrebščin in brezvestne špekulacije z 
dne 30, decembra 1922., ker je kot go

stilničar vino šmarnico, ki ga je kupil 
iP° 3.Din 70 p liter, prodajal po 10 Din 
l l l er, nadalje burgundca, ki ga je kupil 
Po 5 Din liter, prodajal po 14 Din ter 
staro vino »rizling«, ki ga:je kupil po 
b Dirt, prodajal pb 14 Din liter, zahte
val za to življenjsko potrebščino višjo 
c.eno, kot je ona, ki zajamčuje dovoljeni 
trgovski čisti dobiček in je s tem zahte
v i višjo ceno. • 

Zaradi tega je bil obsojen po čl. 8. 
navedenega zakona na 240 Din denar
j e kazni ali v. primeru neizterljivosti 
4 dni zapora in 2 dni zapora, pogojno 
Z a eno leto. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. III., dne 14. aprila 1932. 

U 11/32—5 1430 

Razsodba. 
Okrajno. sodišče v Slov. Bistrici je s 

*«ibo z dne 6. aprila 1932 U 11/32—5 
**№o-tako: v 

Belcer Ivan po poklicu trgovec v Sp. 
£°ljčanah jé kriv : prestopka po cl.-6-za-
i r^a o pobijanju draginje življenjskih 
Potrebščin in brezvestne spekulacije, 
^ j e n e g a . s tem, da dne 18. marca 1932 
* Spod. Poljčanah kot trgovec ni imel 
g 'lalužbenem; oknu svoje tirgovine izlo-
eue klobuke označene s ceno. Zakrivil 

ï? . 8 tem prekršek po Čl. 6 zakona o po-
j^janju draginje življenskdh potrebščin 
^ _ br&zvestne spekulacije, 
p a r a d i tega .je bil obsojen po ČL 6 
d a n 3 ' l e d e n e g a zakona na 50 Din 
, «nanne, kazni in na 12 ur zapora, katera 

Se spremeni v, denarno» kazen 25 

Din in se izvrši zaporna kazen samo ob 
podani neizterljivosti denarne kazni. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, 
odd. III., 14. aprila 1032. 

* 
Preds. 235—4/32—2 1333—3—3 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega uradnika 

pri okrajnem sodišču v Krškem. 
Svojeročno spisane in pravilno kolko-

vane prošnje za razpisano mesto je vlo
žili ' ; 

do 6. maja 1932. 
pri podpisaneir predsedništvu. 

Podčastniki, ki so dovršili socino-pa-
. -nisko pripravljalno dobo s predpisa
nima izpitom.-, in zvaničniki se opozar
jajo na § 8. zakona o uradnikih. 

Prosilci, ki so že v civilni državni slu
žbi, naj priložijo svoji prošnji overjen 
izvleček iz uslužbenskega lista v. 2 iz
vidih, ostali prosilci r2 naj • opremijo 
svoje prošnje z listinami, ki potrjujejo, 
da. imajo pogoje iz §§ 2. in 3. zakona o 
uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Novem mestu, 

dne 6. aprila 1932. 
H* 

C 75/32 1431 

Oklic. 
Tožeča stranka: Robnik Klemen, pd. 

Logar, posestnik in gostilničar v Logar
ski dolini, Sv. Duh, pošta Solčava, je vlo
žila proti toženi stranki Vrčon Viktorju, 
mizarju in posestniku v Črni, radi Din 
5022*— s pripadki tožbo. 
... Narok za ustno sporno razpravo se je 
določil na 19. maja 1932 ob pol 9. uri 
pred tem sodiščem v sobi št. 1.-

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gospod Müller Franc, 
občinski tajnik na Prevaljah, za skrbni
ka, ki jo bo zastopal na njeno nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sama ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, 
. dne 14. aprila 1932. 

H* '• 
Cg I o 323/32. 1452 

Oklic. 
Tožeča stranka Rogina Katarina, Spod

nja Hajdina št. 5, zastopana po dr. Per
nata Tonetu, odvetniku v Mariboru, je 
vložila proti toženi stranki zapuščini 
(ležeči) po dne 4. januarja 1932 umrlem 
Alojzu Staherlu, hotelskem portirju v 
Ptuju, radi 85.000 Din s pripadki k opr. 
št. Cg I o 323/32 tožbo. 

PIFVÏ narode za ustno razpravo se je do
ločil na 30. aprila 1932 ob pol devetih 
pred tem sodiščem v tabi št. ,80, razprav-
na dvorana. 

Za skrbnika zapuščine se postavlja 
g. Kunst Karl, trgovec in klobučar v 
Ptuju, Prešernova ulica, ki jo јзо zasto
pal na njeno,nevarnost in stroške. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I o, 
dne 13. apnla 1932, 

C 399/32. 1417 

Oklic. 
Tožeča stranka Bergles Josip in mld. 

Vilma v Puževcih, je vložila proti toženi 
stranki Bergles. Mariji, radi priznanja 
lastninske pravice k opr. št. C 399/32 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 20. maja 1932...ob 10. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23, razpravna 
dvorana. • '. „ 

Ker je bivališče tožene stranke: ne
znano, se postavlja g. dr. Škerlak Vla
dimir, odvetnik v Murski Soboti za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne. nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca.. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. III., dne 7. aprila 1932. ; 

* 
T III 30/32—1. . 1409 

Amortizacija. 
Na prošnjo dr. Rozman Josipa, pro

fesorja v ppk. v Celju, Slomškova ulica 
št. 1 se uvede postopanje za amortiza
cijo sledečih vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilec baje izgubil, ter se njih 
imeinik pozivlje, da uveljavi tekom 6 
mesecev svoje pravice. Sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred»-
nostni papirji brez moči. •'"' 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
.Življenska polica št. 11.013, izstavlje

na od zavarovalnega društva »Herceg-
Bosnac v Beogradu na znesek 40.000 
dinarjev. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 7. aprila 1932. . 

T.III 28/32-1. 
* 

1410 

Amortizacija. 
Na prošnjo. LegvarjaMirkota,-vojnega 

invalida v Celju, Prešernova ul. št. 10, 
se, uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom Šestih 
mesecev svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: •'•'• 
Potrdilo državne, direkcije v Subotici 

št. 1/44 bT. 43568s o založitvi priznanice 
2%% ratne štete št. 20 s kuponi 8—10 , 
črez 20.000 Din. , : » 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 7. aprila 1932. 

Ne I 507/32-г-З. 
* 

1419 

Amortizacija. 
Po prošnji dr. Menceja Josipa, profe7 

sorja v Novem mestu, uvaja se posto? 
panje v namen amortizacije nastopnih,-
po prosilcu baje; izgubljenih vrednost-, 
nih papirjev, ter se tisti, ki jih ima, po* 
življe, da uveljavi svoje pravice tekom 
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в mesecev od dneva razglasitve, sker bi 
se po preteku tega roka izreklo, da 
vrednostni papirji niso več veljavni. 

Oznamenilo papirjev: 
Hranilna knjižica št. 461 Ljubljanske 

kreditne banke, podružnice v Novem 
mestu, glaseča se na ime dr. Mencej 
Josip, Novo mesto, vloga 12.400 Din. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, odd. I., 
dne 11. aprila 1932 

* 
E 96/31—39 1429 

Dražbeni oklic. 
'Dne 8. m a j a 1932 dopoldne ob d e 

s e t i uri bo pri jpodpisanem sodišču v 
sobi š t 10 dražba nepremičnin zemlji
ška knjiga k. o. Ponikve vi. št. 27 in 
164 ter zemljiška knjiga k. o. Lukovk 
vL ät 609. 

Cernitola vrednost: 86.292 Din. 
Vrednost pritikline: 1192 Din. 
Najmanjši pomidek: 43.146 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 22. marca 1932. 

•j; 

E 66/32—9. 1453 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Gradišče, vi. št. 538. 

Cenilna vrednost: 5154*— Din. 
Vrednost pritikline: 20-— Din. 
Najmanjši ponudek: 3436*— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbejii 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 15. aprila 1932. 

* 
E 3244/31—11. 1443 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Celjske 
posojilnice d. d., ki jo zastopa dr. Vrečko 
M. Celje, bo dne 10. m a j a 19 32. ob 
d e v e t i h pri tem sodišču, v sobi št. 4 
na podstavi s tem odobrenih pogojev 
dražba sledečih nepremičnin: zemljiška 
knjiga Rožni vrh, vi. št. 38: 1. a) hiša in 
gospodarsko poslopje, cenilna vrednost: 
Din 13.000:— b) zemljišča Din 47.859-75; 
zemljiška knjiga Rožni vrh, vi. št. 147: 
2. zemljiSča, cenilna vrednost 2097-50 di
narjev; 3. pritikline Din 1439-—, skupaj 
Din 64.396-25, najmanjši ponudek: Din 
48jQ0tte% ШШ znala DinJ*44û-—, 

K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 
Rožni vrh vi. št. 38 in 147 spadajo sle
deče pritikline: 1 poljski voz, 1 plug, 
1 presa, 1 slamoreznica, 1 žitnica s 3 
predali, 1 sod polovnjak, 1 kad, 1 ko
rito za sadje talci, razno driigo polje
delsko in gospodarsko orodje v cenilni 
vrednosti navedeni zgoraj. 

Pod najmanjšim pcnudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

E 504/31—12. 1408 

Dražbeni oklic. 
D n e 11. ma ja 1932. d o p o l d n e ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Prebukovje, vi. št. 6, obsto
ječih iz hiše, ozidja, gospodarskega po
slopja in zemljiških parcel ter pritik
line. 

Cenilna vrednost: Din 97.068-10. 
Vrednost pritikline: Din 4600-—. 
Najmanjši ponudek: Din 64.713-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 6. aprila 1932. 

* 
E 835/30 1432 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. m a j a 1932 ob p o l d e s e -

t i uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 5. dražba nepremičnin zemljiška 
knjiga k. o. Trnava vi. št. 49, 50, 228; 
k. o. Reka vi. št. 76. 

Cenilna vrednost 190.722-50 Din. 
Vrednost pritikline: 8.632 Din. 
Najmanjši ponudek: 95.362 Din. 
Posestvo se bo prodajalo na drobno 

po vložkih, najzadnje'pa kot celota sku
paj. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri d.až-
benem naroka pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 27. marca 1932. 

* 
E 119/32 1433 

Dražbeni oklic. 
D n e 11. ma ja 1932. ob d e s e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 
dražba nepremičnin zemljiška knjiga k. 
o. Letuš vi. št. 370. 

Cenilna vrednost: 10.211 Din. 
Najmanjši ponudek: 6800 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pjcidraž,-. 

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Ojkrajno sodišče Vransko, 
dne 11. aprila 1932. 

* 
E IV 2665/31-3. 1407 

Dražbeni oklic. 
D n e 13. maja 1932. d o p o l d n e ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Sp. Hoče, vi. št. 100. 

Cenilna vrednost: Din 30.000—. 
Najmanjši ponudek: Din 20.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbo, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Glede podrobnosti se . opozarja na 
dražbeni oklic, ki je nabit na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 30. marca 1932. 

* 

E 1022/31—8. 1416 ' 

Dražbeni oklic. 
D n e 13. ma ja 1932. d o p o l d n e ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 3 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Stari log, vi. št. 158, 521 io 
546. 

Cenilna vrednost: Din 13.022-20. 
Najmanjši ponudek; Din 8.681-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 2. aprila 1932. 

E 30/32—10. 
* 

1444 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. m a j a 1 9 3 2. dopoldne o° 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 3 dražba nepremičnin: ženi" 
ljiška knjiga Strmec, vi. št. 33. 

Cenilna vrednost: 14.741 Din 80 p. 
Vrednost pritikline: 595"— Din. 
Najmanjši ponudek: 10.226'— Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbo» 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe» 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja" 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja», 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražben» 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg* 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatca, 
.dna.!^ asiate Jtfât.' 
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Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so s e n a s t o p n e 

f i r m e : 
490. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 25. marca 1932. 
Besedilo: »Danubia», trgovina s po

trebščinami za čevljarsko in usnjarsko 
Uitlustrijc, družba z o. z. 

Obratni predmet: 
1- nakup in prodaja kemičnih prepa

ratov za usnjarsko in čevljarsko indu
strijo, ki se ne izdelujejo v naši državi. 
. 2. Nakup in prodaja barv in lakov v 
isti ali drugi namen — oboje na drobno 
Ш debelo. 

3. Izdelovanje in prodaja kemičnih 
Preparatov in čistil pod znamko :vDa-
Kubia«. 

4. Nakup in prodaja strojev za čev
ljarsko in usnjarsko industrijo znamke 
^Danubia«. 

Družbena pogodba' z dne 16. mar
ca 1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
v cas. 

Visokost osnovne glavnice: 10.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini 10.000 

dinarjev. 
Poslovodje: Vodopivc Fi*anjo, trgov

ski ravnatelj v Ljubljani. Dunajska ce
sta št. 31 in Snoj Franja, trgovka in 
Posestnica v Ljubljani, Beethovnova uli-
Pa št. 15; namestnika pa Snoj Terezija, 
Posestnica in trgovka v Ljubljani, Bee
thovnova ulica št. 15 in Vodopivc Tea, 
Posestnica v Ljubljani, Oražnova ulica 
si. 5. 

Za namestovanje je upravičen: Druž
bo zastopata kolektivno dva poslovodji 
Oziroma namestnika. Firma, ki je lahko 
°d kogarkoli pisana, tiskana ali s štam-
Piljko odtisnjena, se podpisuje na ta 
naČin, da pod besedilom firme prista
j a kolektivno svoja podpisa ali dva 
Poslovodji, ali en poslovodja in en na
mestnik, ali pa en poslovodja, oziroma 
namestnik in en prokurist, slednji s 
Pri8tavkom, ki označuje prokuro. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 313/32 — Rg C V 63/1. 

* 

*9l. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: T. Korn in sinovi, družba 

z o. z. 
Obratni predmet: Nakupovanje in pro

daja vsakovrstnih pločevin, krovskega, 
inštalaterskega materiala bodisi za plin 
H'i.vodo, kakor tudi vseh v stroko spa-
a a]očih strojev invseh drugih zadevnih, 
£a izdelavo in p edelavo pločevin, krov-
~/î B^ instalatei îkega materiala potreb
a h sirovin, polizdelkov in izdelkov ter 
nakup tozadevnih strojev in njih pro
š l a . V obratno stroko spada tudi na-
*kp in prodaja vsakovrstnih kurilnih, 
°grevalnih in hladilnih naprav. 
.Družabna pogodba z dne 30. mar-

, * 1932, 
' Ža ' e ustanovljena za nedoločen 

Visokost .osnovne glasnice: SQ.000. Din. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 80.000 
dinarjev. 

Poslovodje: Kom Teodor starejši, kle
parski mojster in hišni posestnik, Kom 
Teodor mlajši, podjetnik, Korn Henrik, 
podjetnik in Korn Herman, tehnik, vsi 
v Ljubljani, Poljanska cesta št. 8. 

Za namestovanje upravičeni: Družba 
ima štiri poslovodje. Za namestovanje 
upravičena sta vedno po dVa poslovodji 
tako, da mora biti eden izmed njiju ve
dno gospod Korn Teodor starejši, drugi 
poslovodja pa eden izmed ostalih po
slovodij. — Tvrdka, ki je lahko od ko
garkoli pisana, tiskana s strojem ali s 
štampiljko vtisnjena, se podpisuje na 
ta način, da pristavi pod besedilo tvrd-
ke podpis vedno gospod Korn Teodor 
starejši z enim izmed ostalih poslovodij 
svojeročno skupno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Liubljani, odd. III., 

dne 8.' aprila 1932. 
Firm. 355/32 — Rg C V 66/1. 

* 

192. Sedež: Ljubljana 
Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: Parket, družba z o. z. 
Obratni predmet: 
1. Nakup in prodaja parketnih deščic, 

izdelanih in v sirovem stanju, brodar
skega poda in drugih enakih proizvodov 
za pod, in sicer za lastni in tuj račun. 

2. Tzvoz blaga, navedenega pod točko 
1., preko državnih mej. 

3. Snovanje podružnic, poslovalnic, 
skladišč in zastopstev v zgoraj navedene 
namene v tu- in inozemstvu. 

4. Zastopstvo tuzemskih in inozem
skih podjetij v strokah, navedenih pod 
točko 1. do 3. 

5. Ustanavljanje, nakup, jemanje v 
najem in obratovanje industrijskih in 
trgovskih podjetij te vrste. 

6. Nakup parketnih in vseh pomož
nih strojev in za izdelovanje parketov 
potrebnih sirovin. 

Družabna pogodba: z dne 24. mar
ca 19Д2. tek. štev. 271. 

Družba je ustanovljena za nedoloče
no dobo. 

Visokost osnovne . glavnice: 100.000 
dinarjev. 

Na to v gotovini vplačani zneski: 
100.000 Din. 

Poslovodje: Šiška Ivan, tovarnar v 
Ljubljani, Metelkova ulica št. 4, Lenar
čič Josip, veleposestnik in tovarnar na 
Vrhniki, Kane Alojzij, tovarnar parke
tov v Mengšu, ing. Zupančič Fran. po
slovodja v Ljubljani in ing. Remec "Vla
dimir, solastnik tvrdke Remec & Co. 
v Ljubljani in Fran Heinrihar ml., lesni 
industriale v Ljubljani. 

Za namestovanje- upravičeni: Družba 
ima pet do sedem poslovodij. Poslo
vodje izvoli občni zbor za dobo enega 
leta. 

Družbo zastopata po dva poslovodji 
skupno, ali pa en poslovodja in postav
ljeni prokurist skupno. — Podpis tvrd
ke se vrši tako, da se pod od kogarkoli 
spisano, s štampiljko ali strojem vtis
njeno ali drugače. Natisnjeno besedilo_. 

tvrdke podpišeta kolektivno dva poslo
vodji lastnoročno s svojim lastnoročnim 
znakom ali pa en poslovodja in postav
ljeni prokurist skupno, prokurist vedno 
z dostavkom, ki označuje prokuro. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. 1Џ„ *' 

dne 8. aprila 1932. 
Firm. 342/32 — Rg C V 64/1. 

* 

493. Sedež: Novi grad, pošta Boštanj ob 
Savi, srez Krško. 

Dan vpisa: 12. aprila 1932. 
Besedilo: Methan Exploitacija K. D. 

N. s. Strižić in drug. 
Osebno obvezan družabnik: Napoleoni 

Spun-Strižić, saivetnik u. m, Zagreb, ki 
pcdD-isuje firmo. ' 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd'. II., 

dne 12. aprila 1932. ' • 
Firm. 45/32 — Reg. A II. 58/1. 

' '*. -
494. Sedež: Zg. Kašelj. 

Dan vpisa: 26. marca 1932. 
Besedilo: Fr. Tomšič & Ko. 
Obratni predmet: Nakup in prodaja 

pohištva. 
Družbena . oblika: Javna trgovska 

družba od .18. februarja 1932. ' 
Družabniki: Tomšič Franc, trgovec, 

Zg. Kašelj 64, Mika Ladislav, trgovec, 
Št. Vid nad Ljubljano 2. 

Za namestovanje upravičen: samo" 
družabnik Tomšič Franc. 

Podpis firme: tvrdko zastopajoči dru
žabnik Tomšič Franc zapiše lastnoročno-
besedilo firme. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 179/32 — Rg A VII 96/1. • 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h ; 

495. Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 25. marca 1932. 
Besedilo: Jadransko-posavska čevljar-

na, družba z omejeno zavezo v Kranju. 
Na občnem zboru dne 8. marca 1932. 

je-Mia spremenjena družabna pogodba 
v točkah »Enajstič« in >Dvanajstič«. 

Družba ima enega poslovodjo in po 
potrebi enega prokurista. 

Družbo zastopa sodno in izvensodno 
singularno ali poslovodja ali pa proku
rist. Tvrdka se podpisuje tako, da pod 
njeno od kogarkoli napisano, natiskano 
ali s štampiljko odtisnjeno besedilo pri
stavlja svoj podpis singularno ali por-
slovodja ali pa prokurist, slednji s pri-
stavkom p. p. 

Vpiše se poslovodja Ëtefe Anton, čev
ljarski mojster v Kranju št. 26. 

Izbrišejo se poslovodje in njih na
mestniki Bitenc Jože, Pernuš Ivan, Baj-
želj Peter in Pelko Anton. 

Deželno kot trgovinsko sodišč« 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 299 .-r Rg C II 169/14. 

* 

ILLZ, ... 
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496. Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: Jugobruna, kranjske tekstil

ne toTarne, družba z o. z., Kranj. 
Po sklepu izrednega občnega zbora 

9 marca 1932. sta se spremenila od
stavka: >Šestič« in »Devetič« #№žabne 
pogodbe z dne 6. junija 1928. 

Osnovna glavnica se je zvišala od 
500.000 Din na 1,000.000 Din in je v 
gotovini polno vplačana. 

Družba ima enega ali več poslovodij, 
kojih vsak ima pravico družbo samo
stojno zastopati in podpisovati njeno 
tvrdko na ta način, da pisanemu, tiska
nemu ali s pečatom odtisnjenemu bese
dilu pristavi svoj podpis; če se postavi 
Prokurist, zastopa in podpisuje tvrdko 
samostojno, slednje vselej s pristavkom 
pp. (per procura). 

Izbriše se poslovodja ing. Tarànza 
Miloš, vpiše pa prokura Bruna Marije 
iz Plavy, CSR. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III . 

dne 8. aprila 1932. 
Firm 346 — Rg C III 222/7. 

* 

497. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: Âlko, veletrgovina žganja, 

družba z o. z. 
Na podlagi soglasnih sklepov družab

nikov tvrdke »Alko«, veletrgovina žga
nja, družba z o. z. in družabnikov tvrd
ke Rastlinska destilacija »Florian« (iz
delovalec Edmund Kavčič) družba z o. z., 
obeh 's sedežem v Ljubljani, prevzela je 
tvrdka »Alko« veletrgovina žganja druž
ba z o. z. vsa aktiva in pasiva družbe 
Rastlinska destilacija »Florian« (izdelo
valec Edmund Kavčič) družba z o. z. — 
in je zvišala svojo osnovno glavnico za 
60.000 Din iz čistega prebitka prevzete 
imovine Rastlinske destilacije »Florian« 
(izdelovalec Edmund Kavčič) družba z 
o. z. v enakem znesku ter dodelila iz 
tega kot osnovne vloge bivšim družab
nikom razdražene tvrdke njihove osnov
ne vloge in poslovne deleže, katere so 
ti tudi prevzeli. Osnovna glavnica druž
be znaša sedaj 135.000 Din. Radi tega 
se je z notarskim zapisom z dne 30. mar
ca 1932. izpremenil § 5.' družabne po
godbe z dne 5. februarja 1920. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. aprila 1932. 
• Firm. 341 — Rg C I 80/26. 

* 

498. Sedež: Sv. Pavel pri Preboldu. 
Dan vpisa: 18. aprila 1932. ; 

Besedilo: Norbert Zannier & sin, tr
govina z raznim blagom, deželnimi pri
delki, vinom in hmeljem. 

Obratni predmet: Trgovina z rajnim 
blagom, deželnimi, pridelki, vinom in 
hmeljem. 

Izbrišejo se podružnice v Letušu, Lu-
čah m Dolenji vasi, zbog prestanka. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

edd. T., due 13. aprila 1932. 
Fina« ;L46j32 — Dr, I 185/13. 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisale so se izpremembe in 

dodatki pr i nastopnih zadrugah: 
499. Sedež: Litija. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Okrajna posojilnica v Litiji, 

registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Izbrišeta • se člana načelstva Slane 
Franc in Lebinger Hinko, vpišeta pa 
člana načelstva: 

Slane Radovan, posestnik v Litiji 
št. 13 in 

Rebec Janko, trgovec v Litiji št. 76. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 314 — Zadr. I 48/53. 

* 
500. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Gradbena zadruga »Martu

ljek«, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani. 

Izbrišejo se člani načelstva Vodušek 
Vital, Košir Jože in Koman Boris, vpi
šejo pa člani načelstva: Campa France, 
Prešeren Jože in Mecilošek Rudi, vsi 
bogoslovci v Ljubljani, Semeniška ulica 

. št. 4. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 315 — Zadr. VIII 298/8. 
* 

501. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: »Produkcija« osrednja za

druga za nakup, proizvajanje in nro-
dajo, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani. 

Po sklemi občnega zbora z dne 27. ja
nuarja 1932. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Kobler Franc in Kovač, 
Jakob, že vpisana člana načelstva. in 
Selan Ivan. uslužbenec pri Proji v Ljub
ljani. Olinška ulica 9. 

Likvidacijska firma: ? Produkcija*, 
osrednja zadruga za nakup, proizvaja
nja in prodaio. registrovana zadruga 
z o. z. v Liubljani v likvidaciji. 

Podpis firme: Pod dva likvidatorja 
skupno podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, ođd. ITT., 
dne 25. marca 1932. 

- Firm. 302 — Zadr. VII 284/16. 

* 
502. Sedež: Preddvor nad Kranjem. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga v Pred

dvoru nad Kranjem, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Pekovec 
Aleš, vpiše pa član načelstva Arh An-, 
drej, posestnik v MaČah št. 2. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odđ. ITI.; 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 303 — Z a d r . , I X 208/5. 

503. Sedež: Selce. 
Dan vpisa: dne 31. marca 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga za sel

ško dolino, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Selcih. 

Izbriše se član načelstva Demšar 
Franc, posestnik na Češnjici št. 1, vpiše 
pa član načelstva Demšar Janez, posest
nik v Studenem št. 18. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 25. marca 1932. 

Firm. 311 — Zadr. IV 57/42. . 

* 
504. Sedež: Stražišče pri Kranju. 

Dan vpisa: 31. marca 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga v Stra-

žišču pri Kranju, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Rozman 
Pavel in Križnar Franc; vpišeta na čla
na načelstva: 

Križnar Anton, gostilničar v Straži-
šču 53 in 

Dolenc Jernej, posestnik v Stražišču. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III . 
dne 25. marca 1932. 

Firm..244 — Zadr. IX 67/3. 

Konkurzni razglasi 
2. 1448 S 13/32 

505. 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini Weita 
Vinka, čevljarskega mojstra v Domža
lah, Ljubljanska cesta 95. 

Konkurzni sodnik: EDutter Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Kamniku. 

Upravnik mase: dr. Janezi« Konrad, 
odvetnik v Kamniku. 

Prvi zbor upnikov pri Okrajnem sodi
šču v Kamniku dne 23.. aprila 1932 ob 
desetih. 

Oglasitveni rok do 18. maja 1932 pri 
okrajnem sodišču v Kamniku. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Kamniku dne 25. maja 1932. ob 
deseiih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III.,, 
dne 15. aprila 1932. 

* 
1442 S 12/29—16 

506. «•• 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Skupna dom,; reg.,.za

druga z o. z. v Dravogradu. -, '•< 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom 

opr. štev. S 12/29—3.0 imovini ргеиа'*, 
dolženoa se odpravi po razdelitvi, vso 
mase v smislu § 139. k. r. -r 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. 1Ш 
dne 7. aprila 1932. 

Sa 20/32—67. \ ' ' 143$ ' 
507. -.4 • ••,:•..•; 

Ponovni poravnalni narok. ' \ 
Dolžnica: Pevec Rozalija, trgovka #' . , 

Ormožu. ; .. . ,••.'.,.• V? 
Za razpravo m glasovanje o рога^'^ 

navi, la jo predlaga dolžnica svojim џУџ1 

• - Љ 
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nikom, se določi v smislu § 46., odst. .11., 
Por. zak. nov narok na 2 9. a p r i l a 
19 3 2. ob d e v e t i h pri tem sodišču, 
sciba št. 4. 

Dolžnica naj pride k temu naroku 
osebno. 

Okrajno sodišče v Ormožu, odd. I., 
dne 14. aprila 1932. 

Sa 5/32-6.- J 411 
508. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
• i Poravnalna zadeva: Senica Marija, 
trgovka z mešanim blagom in deželni
mi pridelki in posestnica v Šmarju pri 
Sevnici. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nila poravnalna dolžnica' s svojimi up
niki pri naroku dne 30. marca 1932. in 
«i določa, da je prednostne terjatve in 
zahtevke, ki jih ne doseza poravnava, 
Prvenstveno plačati v celoti, ostali up
niki, da prejmejo 50% kvoto, plačljivo 
v 4 enakih obrokih, in sicer ;prvi obrok 
dne 1. julija 1932., drugi obrok dne 
I- novembra 1932., tretji obrok dne 
1-, marca 1933. in Četrti obrok dne 1. ju-
Jija 19.33., da tej poravnavi pristopita 
kot poroka in plačnika z dovoljenjem 
tskojčnje izvršbe napram njima v smi
slu § 6 0 . zakona o prisilni poravnavi 
l zven stečaja, Jesenko Marica, soproga 
odvetnika y Sevnici, in Guček Janez, 
Posestnik v Presečni pri Planini, ven
dar v celoti le za prvenstvene terjatve, 
Slede ostalih terjatev pa samo do po
lovice poravnalne 50% kvote. 

Okrožno - sodišč«: v Celju, odd. I., 
dne 13. aprila 1932. 

* 
Sa 28/32-2. 
S09: : 

1439 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega :postopanja • o 

, Rovini dolžnice Füllekrus Apolonije, 
' t rgovke v Maribora-, Gosposka ul .št . 1. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
s.odn|jc okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik : , dr. Нојшк 
^апс, odvetnik v Mariboru. • ; 

Nairok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dine 
i y - maja 1932. ob desetih. . 

Rok za oglasitev do 15. maja 1932. 
"krožno sodišče v Mariboru, odfl. III., 

dne 14. aprila 1032. , 

ä . l 4 / 3 2 - 5 . ; 

* 
1412 

Ótv 
Poravnalni oklic. 

i»| . o r ttev poravnalnega postopanja o 
jnpvini Lesarja Ivana in Alojzije', jie-
lw.:'• trgovcev v Šmarjeti št. 32 pri 
« i rn S k i h Toplicah.' : 

jj izravnalni sodnik: dr. Pernat Ar-
"01d>;, starešina okr. sodišča v Lahkem. 
.poravnalni upravitelj: dr. Roš Franc, 
" j e t n i k y Laškem. . .• • ?• .. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Laškem dne 23. ma
ja 1932. ob 9. uri. 

Prijavni rok do 18. maja 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. 1., 

dne 13. aprila 1932. 
* 

1414 Sa 15/32—5. 
511. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Pisk Marije, trgovke z meša
nim blagom, Lopata št. 12 pri Celju, in 
Piska Josipa, zasebnika istotam. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip, sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Sernec Gvi-
don, odvetnik v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju dne 21. maja 
1932. ob 11. uri. 

Prijavni rok do 17. maja 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 

dne 13. aprila 1932. 

Sa 17/32—5. ,. 1413 
512. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Senice Leopolda, neprot. trgov
ca v Sevnici. 

Poravnalni sodnik: Ročnik Rudolf, 
starešina okrajnega sodišča v Sevnici. 

Poravnalni upravitelj: dr. Klemenčič 
Alojz. .'.. ; ,,.., 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Sevnici dne 23. ma
ja 1932.. ob 9. uri. 

Prijavni rok do 18. maja 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 

dne 13. aprila- 1932. " 
•j» 

Sa 6/32—43. 1440 
513., 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico tvrdko F 4 Perkič in Po-

laik, tvornico perila v Mariboru, registri
rano pod firmo Franc Perkič & Polak 
v Mariboru, in njenimi upniki pri po
ravnalnem naroku dne 21. marca 1932 
sklenjena prisijna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnanj plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven* 
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 12 enakih niesečnih 
obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo 
1 mesec po sklenjeni poravnavi, tedaj 
21. aprila 1932. 
Okrožno sodišče v; Mariboru, odd. III., 

; . : . - . dne 7. aprila 1982. 

* 
1441 Sa 42/31—0. 

514. 

Konec poravnave. , s 
..TPoravnalnO: postopanje dolžnika Pra* 

prataik Štefana,, trgovca z lesom v,.Ma-
renbergu, je končano. 
Okrožno sodišče : v Mairiboru, odd. Ш., 

dne 7. aprila Ш 2 . 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 1335/32. 1448 

Razglas. 
Direkcija' šum v Ljubljani razpisuje 

prvo pismeno- ofertalno licitacijo, za pro
dajo ca 2400 pim8 v področju šumske 
uprave v Bohinjski Districi v režiji ii-
relanega lesa loko žaga Soteska. 
. Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 

dobe pri direkciji šum v Ljubljani, Blëi-
weisova cesta štev. 1,-je vložiti do dne 
9. maja 1932, do H. ure dopoldne pri 
direkciji, kjer se bo tega dne vršila lici
tacija. 
-Vsa predmetna pojasnila se dobe pri 
omenjenih dveh uradih. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 16. aprila 1932. 

* 
Štev. R U 233/12, 

„ R U 239/12, 
„ R U 479/24. 1458 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadroibni delitvi skupnih zemljišč po
sestnikov 

a) iz Ceteneravni in Zapreval, 
h) iz Podvrhä in , 
c) iz Stare Oslice. 
Na podstavi § 96. zakona z dne 26. 

oktobra 1887, kranj: dež» zak. št. 2. iz 
1. 1888, bo načrt o nadrobni delitvi skup
nih zemljišč razgrnjen na splošen vpo
gled vsemudeležencem za skupna zem
ljišča,. ki so vpisana . 

ad à) ~\>òd vìoz. štev. 71, katastrska 
občina Podvrh^ 

ad b) pod vlož. št. 74, katastrska ob
čina Podvrh, v občinskem uradu Javor
je nad Škoijo Loko, 

ad c) pod vlož. št. 2, 4 in 5 kat. ob
čina Stara Oslica, v občinskem uradu v 
Oslici, , 
od dne 24. aprila 1#32 do vštetega dne 

7. maja 1932. 
.Obinejaitev zemljišča e kolci na mestu 

samem se, je. že izvršila. 
Načrt se bo pojasnjeval dne ' : 
k a) 26. aprila 1932 od 8. do 9. ure, 
k b) 26. aprila 1932 od 9. do 10. ure 

v hiši, g.. M. Grošelj v Javorjah, 
k c) 25. aprila 1932 od 11. do 12. ure 

v občinski pisarni OsJLica. 
Te : së daje splošno ;ha znanje s pozi

vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredöo udeležene stranke svoje ugo
vore zopeT ta načrt v 30 dneh od prve
ga dneva razgrnitve dalje,' t j . od 24. 
aprila 1982 do 23. maja 1932, pri podpi
sanem komisarju za agrarne operacije I. 
v Ljubljani vložiti pismeno, ali dati ust
no na zapisnik. 

Ljubljana, 15. aprila Ì932. ,. 
Komisar za agrarne operacije I. 

Pokoro 1. r. 

No. 2633/3. \ 
i , . - . • . ; • * • • • . . • 

Razglas. Ш 
•••< V-'-sredo dne 27; aprila 1932i ob 1«. 
uri dopoldne se bo pri sreškem nagel-
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sivu v Kamniku v uradni sobi št. 4 od
dal lov občine Dragomelj za dobo na
daljnjih pet let, in sicer od 1. aprila 
1932. do 31. marca 1937. potem javne 
dražbe v zakup. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi 
urami na vpogled pri sreskem načel-
stvu Y Kamniku, soba št. 4. 

Sresko načeletvo V Kamniku, 
dne 11. aprila 1932.-

. # -, 

T. No. 566/1— E. 1364a 2—1 

Razglas 
Razpisuje se mesto državnega cestar-

ja-delavca na progi drž. ceste št. 2 med 
km 671-5 do 6775 s sedežem v Selu 
pri Žirovnici z mesečno plačo Din 600 
in mesečno stanovanjsko doklado 100 
dinarjev. 

Pravilno kolkovane prošnje s .prilo
gami je vložiti pri tehn. razdelku sre-
skega načelstva v Kranju 

do 30. aprila 1932. 

Več glej .prilogo k »Službenemu listu« 
štev. 30 z dne 16. aprila 1032; 

Sresko naželetvo т Kranju, 
dne 11. aprila 1932. 

* 
Št. 567. 

Razglas. 
1445 

' ï^reklicuje se- spodaj navedena s tem, 
da na račun domovne občine ne bo 
dobivala nikakršne denarne podpore: 
J a k l i č M a r i j a , rojeaà 31. maja 1909 
v Stari Bučki, občina škocijan, srez 
Krško.-

Občinski urad Škocijan, 
. dne 17. aprila 1932. 

* 
Štev. 313. 1397—3—2 

Razpis dobave. 
Na_ podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu in pravilnika 
za izvrševanje odredb istega >B< po
godbe in nabave in na podlagi odloka 
ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje O. Br. 5973 od 30. marca 
1932., razpisuje uprava državne bolnice 
za ženske bolezni v Ljubljani Па dan 

30. aprila 1932 ob enajstih dopoldne 

drugo javno pismeno ofertalno licitacijo 
v skrajšanem roku za dobavo sledečih 
živilskih potrebščin in potrošnoga ma
teriala za dobo treh mesecev (april, maj 
in junij 1932): 

I. mesa vseh vrst in mesnih izdel
kov ter slanine, 

II. moke in mlevskih izdelokv 
III. vseh vrst kruha, 
IV. špecerijskega blaga in hišnih po

trebščin, 
V. mleka in mlečnih izdelkov. 

Podrobni draž/beni in dobavni pogoji 
in izkazi količine potrebščine za to lici
tacijo, ki ee bo vršila v upravni pisarni 
državne bolnice za ženske bolezni v 

Ljubljani, so na vpogled interesentom 
pri upravi te bolnice med uradnimi 
urami. 

Vsak ponudnik mora položiti najkes-
neje do desete ure dopoldne na dan raz
pisane licitacije petodstotno kavcijo cd 
celotne vrednosti ponudenega blaga, in 
sicer v gotovini, hranilnih knjižicah ali 
državnih vrednostnih papirjih v smislu 
čl. 88. zakona o državnem računovod
stvu, odnosno čl. 24. pravilnika za izvr
ševanje določil iz oddelka >B pogodbe 
in nabave,« pri blagajni uprave državne 
bolnice za ženske bolezni ali pri po
družnici Državne hipotekarne banke v 
Ljubljani. 

Ponudbe, opremljene s predpisanim 
kolkom po določilih zakona o spremem
bah in dopolnitvah zakona o taksah, 
»Službene novine« 70—XXIX z dne 
26. marca 1932, se morajo predložiti v 
zapečatenem ovitku z oznako: »Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudnika 
N. N.« bodisi po pošti na upravo zavoda 
bodisi osebno v roke komisije, najkes-
neje na dan licitacije do enajste ure do
poldne. Poleg zapečatene ponudbe je 
priložiti v nezapeČatenem ovitku potr
dilo trgovsko-industrijske in obrtniške 
zbornice o ponudnikovi licitacijski spo
sobnosti, potrdilo davčne uprave o pla
čanih davkih za preteklo tromesečje in 
potrdilo o položeni kavciji. 

Pooblaščenci morajo predložiti poleg 
tega pooblastilo, da so upravičeni zasto
pati svojo, firmo pri licitaciji. 

Ponudnik se mora že v ponudbi izja
viti, da so mu dražbeni in dobavni po
goji znani in da pristaja brez pridržka 
nanje, kakor tudi da se cena ponude
nega blaga razume brez ozira na to, aH 
se nabavka izvrši v celoti, na polovico 
aH samo na četrtino. 

Uprava obče državne bolnice v smi
slu predzadnjega odstavka Čl. 96. zako
na o državnem računovodstvu ni vezana 
na najnižje ponuđene cene, kakor tudi 
je v smislu čl. 86., točka 10, omenjenega 
zakona upravičena odkloniti vse ponud
be brez kake obveznosti. 

Uprava drž. bolnice za ženske bolezni 
v Ljubljani, 13. aprila 1932. 

Štev. 095. • 1404—3—2 

Razpis dobave živilskih 
potrebščin • za čas od 
1. aprila do 30. jun. 1932-

Razpis. 
Po rešenju ministrstva za socialno рч> 

litiko in narodno zdravje v Beogradu 
0. br. 5973 od 30. marca 1932., se razpi
suje v skrajšanem roku na osnovi za
kona o državnem računovodstvu (čl. 82. 
do 105. in cadelka B pog be in nabave) 
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
na Studencu pismena ofertâlna licitacija 
za doLav naslednjih živilskih potreb
ščin: 
1. mesa in mesnih izdelkov ter eternine, 
2. moke in mlevskih iadelkov, 

3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega in kolonijalnega blaga, 
5. mleka in mlečnih izdelkov 
za dobo od 1. aprila do 30. junija 1932. 

Licitacija se bo vršila v petek dnO' 
29. aprila 1932 ob 11. uri dopoldne v 
upravni pisarni bolnice za duševne bo
lezni v Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni.v Ljubljani. 

Ponudbe, opremljene s kolkom 50-— 
Din do vrednosti 20.000 Din ponuđeno 
dobave, s kolkom 100 Din do vrednosti 
100.000 Din ponuđene dobave, s kolkom 
200 Din do vrednosti 500.000 Din ponu
đene -dobave v zapečatenem ovitku z 
oznako: »Ponudba za dobavo (navesti 
predmei) ponudnika I. N.<, morajo do
speti najkesneje do pričetka licitacije v 
roke -dražbene komisije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi obve
zati, da v polni meri priptaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici; 
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
1'agajni. Licitacijski komisiji mora pred* 
Witi or lo o založeni kavciji, plača
nih davkih in dražiteljski sposobnosti. 

Ponudba • se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. aprila do 
30. junija 1932. t 

V Ljubljani, dne 12. aprila 1932. 
Uprava bolnice za duševne bolezni , 

Ljubljana-S^idenec v Ljubljani. 

* 

Štev. 343/8. 1388 3-2 

Razpis dobave. \... 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu in pravilni
ka za izvrševanje odredb istega (B po
godbe in nabave) in na podlagi odloka 
ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje, 0. br. 5973 od 30. marca 
1932., razpisuje uprava obče državne 
bolnice v Ljubljani na dan 

29. aprila 1932. leta ob enajstih 

drugo javno pismeno ofertno licitacijo,. 
v skrajšanem roku za dobavo sledečih^ 
življenskih potrebščin in potrošnega 
materiala za dobo treh mesecev (april» 
maj in junij 1932): v 

1; govejega mesa, 
2. moke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega blaga in hišnih pO* 

trebščin, 
5. mleka in mlečnih izdelkov. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 

in izkazi količine potrebščine za to lici-'' 
tacijo, ki se bo vršila v upravni pisarni 
obče državne bolnice v Ljubljani, so ва 
vpogled interesentom pri isti upravi v 

uradnih urah. 
Vsak licitantmora položiti do dnevftj 

licitacije, najkesneje pa do 10. ure d** 
poldne istega dne petodstotno kavcij" • 
od celotne vrednosti ponudenega blaff* 
in sicer v gotovini, hranilnih knjižica» 
ali državnih vrednostnih papirjih v en»»' 
slu čl. 88. zakona o državnem račun0* 
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yodstvu, odnosno Cl. 24. pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka »B po-
ßodbe in nabave«, pri blagajni obče dr
žavne bolnice ali pri Državni hipote
kami banki, podružnici v Ljubljani. 

Ponudbe se predlagajo opremljene s 
Predpisanim kolkom po določilih zako- ' 
ûa o spremembah in dopolnitvah zakona : 
o taksah (»Službene novine« 70-XXIX ; 
2 dne 26. marca 1932) v zapečatenem ! 
0 vitku z oznako: »Ponudba za dobavo 
(navesti predmet) ponudnika N. N.« bo
disi s pošto na upravo zavoda, bodisi : 
osebno v roke komisije, najkesneje na ' 
dan licitacije do enajste ure dopoldne. 
Poleg zapečatene ponudbe je priložiti v 
nezapečatenem ovitku potrdilo trgov-
sko-industrijske in obrtniške zbornice o 
ponudnikovi licitacijski sposobnosti, po
trdilo davčne uprave o plačanih davkih 
za preteklo tromesečje in potrdilo o 
Položeni kavciji. 

Pooblaščenci morajo predložiti poleg 
tega pooblastilo, da smejo zastopati 
s vojo firmo pri licitaciji. 

,Ponudnik.se mora že v ponudbi izia-
V lti, da so mu dražbeni in dobavni po
goji znani in da pristaja brez pridržka 
nanje kakor tudi, da se cena ponudene-
Ra blaga razume neglede na to, ali se 
nabavka izvrši v celoti, na polovico ali 
samo na četrtino. 

Uprava obče državne bolnice v smi
slu predzadnjega odstavka čl. 96. zako-
n a o državnem računovodstvu ni veza
la na najnižje ponuđene cene, kakor 
tudi je v' smislu čl. 86., točka 10., ome
njenega zakona upravičena odkloniti 
V se.ponudbe brez kake obveznosti. 

Obča državna bolnica -v Ljubljani, 
dne 12. aprila 1932. 

* 
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Razpis. 
nabave življenjskih in drugih potrebščin. 

Na podlagi odloka ministrstva za scot
i c o politiko in narodno zdravje z dne 
ЗД- marca 1932. O. br. 5973 in na osnovi 
^kona o državnem računovodstvu raz
s u j e podpisana uprava pismeno oïer-
ll»no licitacijo ria dan 30. aprila 1932. 
*D 11. v prostorih bolnice in sicer za 
gobavo: I. me9a in mesnih izdelkov, II. 
Ifoke in mlevskih izdelkov, III. kruha, 
**• špecerijskega in kolonialnega bla-
p \ У. mleka in mlečnih izdelkov in si-

£*£. mesece april, maj in junij 1932. 
•: (^oän& količine potrebščin in podrobni 
~'bavili pogoji so razvidni v pisarni bol-

Ponudniki morajo položiti najkesneje 
j | 0 10- ure; dneva licitacije kavcijo v iz-
? 0 s u 5% ponuđene vsote pri blagajni 
opinice, licitacijski komisiji pa morajo 
Predložiti potrdilo o dražiteljski sposob-
?°8ti in potrdilo o plačanih davkih za 
k 1°^в četrtletje. Ponudbo je predpisno 
?°lkovatî în riddati v «inečatenem mri t-

?a 

№ vati in oddati v zapečatenem ovit-
2 označbo.ponudnika in vrste nabav. 

i r vsako označeno vrsto dobav se za-
l e va posebna ponudba. 
V Novem' celju, dne 13. aprila 1932. 

^fttava bolnice za duševne bolesni v 
Хдодт Celìu. 

Razne objave 
Razglas. 

1460 

Pri petintridesetem žrebanju A%% 
zastavnih listov in 4k'A % komunalnih za-. 
dolžnic »Kranjske deželne banke«, ki se j 
je vršilo dne 15. aprila 1932 so bile iz- ; 
žrebane.sledeče številke: 

AYi% zastavni listi: 
Po K 10.000'—: št. 41. 

414% komunalne zadolžniee: 
Po K 2000-—: št. 7, 36, 377, 380, 382. 
Po K 1OO0-—: št. 478. 
Po K 200-—: št. 1, 2. 
Po K 100-—: št, 1. . - . 

Te zastavne liste in komunalne za- : 
dolžnice bo izplačevala »Hipotekama : 
banka jugoslovanskih hranilnic« v Ljub- ' 
ljani kot naslednica »Kranjske deželne 
banke« proti vročitvi pričenši s 1. juli
jem 1932. 

V.Ljubljani, dne 15. aprila 1932. • 
Hipotekama banka • 

jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani 
(preje »Kranjska deželna ђапка«.) 

* 
1446 

Vabilo 
na 50. redni občni zbor 

Kmetske posojilnice 
r. z. z o. p. na Vrhniki, 

. ki se bo vršil., 
f sredo, dne 27. aprila 1932, ob poltreh 
popoldne, v zadružni pisarni na Vrhniki. 

D n e v n i r e d : 
1. Poroöilo ravnaMistva. ' 
2. Poročilo nadizorswa. 
3. Potrditev letnega računa. 
4. Sklepanje o razdelitvi dobička. 
5. Volitev ravnateljstva in nadzorstva. 
6. Čitanje revizijskega poročila. 
7. Slučajnosti. 

Če ob določeni uri ne bi bilo zastopa
nih dovolj članov, se bo vršil čez pol ure 
drug občni zbor, ki bo sklepčen neglede 
na število zastopanih članov. 

Ravnateljstvo. 
* 

1421 
Vabilo 

na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

»Elektrarna škof |a Loka 
In okolica d. d.« 

dne 4. maja 1932. ob Уз 11. uri dopoldne' 
v Mestni dvorani v Škofji Loki, Mestni 

trg Itev. 16. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Poročilo preglednikov računov. 
3. Odobritev bilance in računa izgube 

in dobička. 
4. Slučajnosti. 

Vsak delničar, ki se hoče udeležiti 
občnega zbora, mora vložiti svoje del
nice, ali bančna potrdila o deponiranih 
delnicah v družbeni pisarni (Nunska 

uri pred občnim zborom. (Pisarna je 
odprta vsak delavnik od 8. do 12. in od 
14. do 18.;ure.) Na podstavilëgà uplpga 
se izda delničarju legitimacija, ki se 

•glasi na ime ter navaja število založenih 
delnic in glasov pripadajočih banjeî4 

žkofja Loka, dne H.v.aprila-1932. 
Upravni svet. 

$ ' ' • • ' ' 

Vabilo 
na XXXIL redni občni zbor * 

delničarjev 
Ljubljanske kreditne banke 

v LJubljani, 
ki se vrši v soboto, dne 7. maja 1932, 
ob 15. uri popoldne v bančni: dvorani v, 
Ljubljani, Dunajska cesta št. 1 z nastop-' 
nim dnevnim redom: 

1. Nagovor predsednikov. 
2. Poročilo upravnega sveta o poslov

nem letu 1931 in predložitev bilance k 
31. decembru 1931. ' " .'.,,.' 

3. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4. Odobrenje bilance za leto: 1931. m 

sklepanje o predlogu upravnega sveta 
glede uporabe čistega dobička. 

5. Dopolnilna volitev v upravni svet. 
6. Volitev nadzorstva. 
7. Slučajni predlogi. 
Pripomba: Po določilih § 13. prcrvil se 

smejo udeležiti občnega zboxa tòsti del
ničarji, ki polože v to svrho pri centrali 
družbe v Ljubljani odnosno pri njenih 
podružnicah v Brežicah, Celju, Črnom
lju, Kranju, Mariboru, Metkoviću, No
vem mestu, Uovem Sadu, Ptuju, Rake
ku, Sarajevu, Slovenjgradcu, Splitu, Ši
beniku, Varaždinu ali Zagrebu osem dni 
pred zborovanjéni -vsaj deset delnic, od
nosno tisti, ki prejmejo na svojo-zahte
vo osem dni «pred zborovanjem vstopnico 
za ta občni z/bor ina podstavi svojih del
nic, »hranjenih pri navedenih zahodih, 

V Ljubljani, dne 9. aprila 1932. ' 

* 
143Ü 

Vabilo 
na VIL redni občni zbor 
Ljubljanskega velesejma, 

razstavne reg. zadruge z o. z. 
v LJubljani, 

ki ee bo vršil 
dne 9. maja 1932. ob enajstih dopoldne 
v uradnih prostorih Zveze industrijeev 

v Ljubljani, Beethovnova ulica. 

D n e v n i r e d : 
1. .Čitanje zapisnika o VI. rednem obč

nem zboru. 
2. Poročilo načelstva o poslovanju v po

slovnem letu 1931. 
3. Predložitev računskega zaključka za 

leto 1931 in poročilo nadzorstvenega 
odbora. v 

4. Čitanje' геШајШе^аsporočila Zveze 
slovenskih zadrug v Ljubljani. 

5. Odobritev računskega zaključka • In 
podelitev razrešnice načelstvu, nad
zorstvenemu odboru -in ravnateljstvu. 

6., Volitev nadzorstva. 
7. Slučajnosti,,.. 

Predeedniltvo. 
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1447 
VabUo 

na VII. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Kolinska tovarna hranil 
d.d. v LJubljani, 

dne 11. maja 1932. ob 16. uri v Ljubljani, 
Prešernova ul. št. 50/1. 

D n e v n i r e d : 
1. Predsednikov nagovor. 
2. Čitanje zapisnika zadnjega občnega 

zbora. 
3. Poslovno poročilo za leto 1931. in 

predložitev bilance per 31. decem
bra 1931. 

4. Poročilo revizorjev in podelitev ab-
solutorija upravnemu svetu. 

5. Odobritev bilance za leto 1931. in 
odobritev predloga upravnega sveta 
glede razdelitve čistega dobička. 

в. Volitev 4 članov upravnega sveta. 
7. Volitev 2 revizorjev in njihovih na

mestnikov, kakor tudi določitev nji
hove nagrade. ' ' 

8. Slučajnosti. 
Po § 22. družbenih pravil imajo gla

sovalno pravico na občnem zboru le oni 
delničarji, ki polože najkešneje šest dni 
pred občnim zborom svoje delnice, ute
meljujoče njih glasovalno pravico, z ne-
zapadlimi kuponi vred pri Kreditnem 
zavodu za trgovino in industrijo v Ljub
ljani ali pa v pisarni Kolinske tovarne 
hranil. 

V Ljubljani, dne 16. aprila 1932. . 
Avgust Tosti s. r. 

predsednik. 
1456 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor 

delničarjev 
Spfošne stavbene družbe, 

Maribor, 
ki se vrši dne 12. maja 1932. ob 16. uri 
v prostorih elektrarne Fale d. d. Mari
bor, Vrazova ul. 2/1. 

D n e v n i r e d : 
1. Ро'гс<Шо o poslovnem letü 1031. 
2. Porcaio -nadzorstvenega sveta":-.'in. 

sklepanje o njegovem .predlogu za 
razbremenitev upravnega sveta. 

3. Sklepanje o računskem zaključku. 
4. Volitev v upravni svet. 
5. Voli lev.-- nadzorstveni svet. 

P.. n. delničarji se vabijo, da polože 
svoje delnice v smislu pravil najmanje 
8 dni prej, âli pri družbeni blagajni, ali 
pri sledečih zavodih: Ljubljanska kre
ditna banka, Prva hrvatska štedionica 
ali Zad ružna gospodarska banka. 

Upravni svet. 

1428-3—1 

Poziv upnikom. 
Produktivna čevljarska zadruga v 2i-

rèh, regi trovana zadiuga z omejeno za 

vezo se je po sklepu občnega zbora z 
dne 28. februarja 1932. razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Upniki naj prijavijo morebitne ter
jatve zadrugi v enem mesecu. 

Likvidatorji. ч 

Ziri, 16. aprila 1982. 

*339—3—3 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica r. z. z h. z. v Murski 

Soboti je prešla v likvidacijo. Upniki 
naj prijavijo zadrugi morebitne terjatve 
v enem mesecu. 
Agrarna zajednica r. z. z n. z. v Murski 

Soboti v likvidaciji. 

* 
1360 3—3 

Poziv upnikom. 
Zadruga za elektrifikacijo vasi Cven, 

Mota, Gornje in Spodnje Krapje, regi-
strovana zadruga z omejeno zavezo, 
se je razdružila in prešla v likvidacijo. 
Morebitni upniki se pozivljejo, da pri
javijo svoje terjatve proti likvidacijski 
zadrugi pri podpisanima likvidatorjema' 
najkešneje - 20. maja 1932. 

Cven, dne 8. aprila 1932... 
Zadruga za elektrifikacijo vasi: Cven, 
Mota, .Gor. Krapje in Spod. Krapje s 

sedežem na Cvenu. 
Ferdo Magdič s. r. Andrej Roškar s. r. 

* 
1338—3—3 

Likvidacija zadruge. 
Agrarna zajednica reg. zadruga z 

neomejeno zavezo v Murski Soboti se je 
po sklepu občnega zbora z dne 27. de
cembra 1931 razdružila ter prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: Vogrinec Franc, stolar 
in posestnik ter Šebjanič Franc, krojač 
in posestnik, oba v Murski Soboti.. Be
sedilo . likvidacijske firme: Agrarna. za
jednica r. z. z n. z..v Murski Soboti v 
likvidaciji. Firmo podpisujeta oba likvi
datorja kolektivno. 

Načelstvo, 
* 

1399r-3—2 

Poziv upnikom. 
Mariborska tiskarna r. ž. z ó. z. se je 

po sklepu občnega.zbora, z dne 12. ju
nija 1928 razdružila in prešla v likvida
cijo. Likvidator je Hinko Pogačnik, to
varnar v Rušah. Likvidacijska firma s'e 
glasi: Mariborska tiskarna r. z. z o. z. v 
likvidaciji. Upniki Mariborske tiskarne 
r. z. z o. z. v Mariboru se pozivajo* da 
prijavijo svoje terjatve likvidacijski 
firmL 

Likvidator. 

* 

1400— T: Ji 

Objava. 
Javljamo, da se je izgubil certifikat 

parnega kotla štev. 1432, lokoiiiobile 
»As&maim & Stockder« pod tovarniško 
štev. 1230 iz leta 1929,': 

Da se' prepreči eventualna zlonpora-
ba, se izgubljeni certifikat proglaša ne
veljavnim. ! ; 

Jugoslavensko industrijsko 
i trgovačko d. d. 

Zagreb, Washington ov trg 1. 
* 

Objava. 
Ì406 

Izgubil sem šofersko legitimacijo — 
vozno dopustilo in potrdilo o davčni 
prostosti avto-taksija št. 2/156 (lastnik: 
Prepeluh Viktor, avtoizvošček, Ljub
ljana). ' •': 

Prepeluh Viktor s. r . 1 

'"* 
1420 

... Objava., '.,,; 
Izgubita sem šolsko izpričevalo prve

ga razreda meščanske šole v Marijinem 
domu v Kočevju iz šol. leta. 1921./22., 
št. 38, in 'ga proglašam za neveljavno. 

Vel. Lašče,-, dne 11. aprila 1932. 
Šporar Pavla s. r. 

V-.;: 1422 

Objava. 
'Izgubil sein originalno,.'priznanico 
davčne uprave Ljubljana okolica z dne 
25.'februarja: 1930. St.. 1119/1 .Dnevnika 
št. 3 o položeni gozdni kavciji v znesku 
1000 Din, glasečo se na ime Kikelj An
drej, Zapotok. Proglašam jo za neve
ljavno. 

Kikelj Andrej s. r. 
* 

1435; 

Objava. ,, 
Izgubila sem odpustnioo osnovne Sotó 

na.. Raid iz 1. 1921.-,.glasečo se na iffif 
Metelko Amalija iz Gmajne,, občina Ћ№\. 
ka. Proglašam,jo za neveljavno. .";-.• 

Amalija Metelko s. .r.'<*-•'• 
* 

• '•U 

• • O b j a v a . . ; - • 
Izgubil sem dovoljenje za zaposlite?»'. 

izdano od ' kraljey'sikre banske tipra?6 

Dravske banovine v -.Ljubljani dne :№• 
.septembra 1930 pod št. VI. No 14831/2/30 ; 
na • ime: špacapan Bčgiimil, ..rodom. % 
Ozeljàna. Proglašam ga za neveljavno.ЈГ!<: 

Špacapan BogumiljS. r. 

' : i / ; ; * ' . - . ' • " ' • . . • !": ' ' i # 

Objava. ......w-'.. 
• Izgubil senv odpustnico ' stìBirazredtìo.'. 

osnovne šole na Raki, 'izdano 1. Ì921V 
glasečo se na ime ЈЗгсек Piane. Prögte" 
šam jo za neveljavno: • '••• ••-••'•''"' ...: 

1 i Brcek Franc S. r. ! 
• Mikote V-občina Rak*, 

Izdaja kraljevska banska opreva Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
5Tieka in zalaga; Jükarna Merkur * LJubljani^ njen Dredstavûik; Q. Michâlek v LJubljani 

ТГТ t •• 
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SLUŽBEIi UST KRALIEVSttE ВЛ^кЕ UPRAVE DH4VSKE BANOVINE 
. " Priloga k~32.jkosu'letnika I I I . . z d n e 23. apri la 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

V L No. 6676/13. 1457 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. aprila do 7, aprila 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
s -br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolesni. 

Dolnja Lendava . . 
Kranj . . . . . . . . 
Litija 
Wubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bres 
Novo mesto 
Ptuj 

2 
1 
1 
2 
1 

. 1 
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Ošpice. — Morbilli. 

i*4e (mesto) . . » • . . 

Litija 

ni»arle pri JeliaK . . * 6: 

•' . • • 9 ,m ш •'• 

Vsesa 

147 
59 

17 

223 

147 

, 6 

163 

Otročicna ттоНеа. — Sepsis 
pnerperalis. 

Me«*? 
«ovo nweto . . . . . . . » 

£ м ш » » • 

Vsesa . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

j ez ice . . . . . . . . . . 1 — — — 1 
£elje « • »'» 1 1 .1 — 1 
Kranj » 2 — — —' 2 
Koïèvje . . . . . . . . . 6 6 
Krskc , . . . . — 1 — — 1 
Laško 3 — 2 — 1 
LöRatec . 1 — — — 1 
LJubljana («re«) ; . . . 3 тг 3 
Ljubljana (mesto) . . . 7 & l т.Л1.. 
Maribor levi bree . . . 7 - 2 - 5 
Maribor (mesto) . . . . . 7 — - - , 7 
«ureka Sobota. . . . . . - 1 - — , 1 
g° 'o mesto 14 8 1 ' 1 20 
i/evalje 7 -^ 1 — 6 
"adovljica . . 2 — 2 
^ovenjgradec . . . . . . . . 7 7 - 1 13 
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Vseea 

Duši ji vi kašelj. — Pertussis . 

Konjice 
Ptu> . . 

^en.. — Erysipelas. 

Brežice . . . » 
Celje (mesto) 
Črnomelj . . . . . . . . . 
Dolnja Lendava . • « . . 
Kamnik. . . . . . . . . . 
K rani . . . . . . . . . . . 
Kočevje » . . . . . . . > 
Konjice .: . ..;. . . . . . . . 

Laško . '. . ". . . . . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer . .-'•:•': . . . . . 
Maribor desni bree . . 
Maribor (mesto) . . - . * . 
Novo' mesto . . . . . . . 
Ptuj . . . . . . . . . . . . 
Radovljica . . . . . . »j;. 
Slovenjeradec . . . . . . 
SrnarjepriJelSab . . . . 

Rdečica. — Rubeola. 

Ptuj .;.,. • • 
Ptuj (mesto); 

Davica. — Diphteria et Cronp. 

Brežice 
Celje ; .'.". . . . . . . 
Celie:;(mešto) .;. . . 
Gornjierad . . . " . . ' . 
Kamnik 
Kranj . ; . . . . • • • 
Konjice • • 
Krško . . . v . . . . • . ' . . 2 1 — - 3 
Lasto • •• •••«*«_. 
Litija 2 2 1 - 3 
Logatec 4 2 - r 1 5 
Ljubljana (srez) . . . . 8 2 — — 10 
LJubljana (mesto) . . . 4, — 1 — 3 
Ljutomer . . . . . . . . . 4 2 1 — 5 
Maribor desni bres . . 
Maribor levi bree • • • 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota . . . . . 
Pfevalje . ' . . V . . .". . 
Ptui . . . . . . . . . . . . 
Radovljica . . . . . ./. . 
Slovenjeradec . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

2 

1 
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2 
2 
2 
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8 
4 
4 
1 
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1 
3 
1 
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1 

_̂> 

1 

1 

; 6 

— 

— • 

— 

— 

•*»? 

-— 

— 

, 3 

— 1 

19 

• « . • » > • 

Vsew . . . 

8 

8 

11 

11 

8 
T" 

8 

• — • 

— ' 

11 

11 

'••'-'} tjubl1ana, ;dne.11. aprila 1982. 

I^Jevßka banska пргата ргатвке -
banovine т X^bljaai. 

VI. No. 6675/14 1465 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. aprila do 14. aprila 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Dolnja Lendava . . . . . 
Kranj 
Litiia 
Ljubljana (srez) . . . . 

Vseea . . . 

2 
1 
1 
2 

6 

1 

— 
1 

2 

1 
— 

1 

2 

— 
— 

— 

— 

1 
1 
1 
4 
1 

e 
Škrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 

Li&sKO • • • • • • • • • • • 

Ljubliana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 

Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota 
Novo mesto 

Radovljica 

Vseea . . . 

1 
1 

•2 
6 
1 
1 

— 
1 
3 

11 
. 
5 
7 
1 

20 
6 

— 
2 

13 
80 

— 

1 
3 

— 
1 

— 
2 
B 
1 

— 
— 
24 
— 
1 

— 
3 

— 

S 

— 
— 

— 
6 

1 
1 

— 
13 
6 
1 
1 

— 
39 | 31 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- • -

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

1 
1 
B 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
» 
1 
4 
6 
1 

31 
— 
— 

1 
16 
88 

Ošpice. — Morbilli. 

Dolnja Lendava . . . . . 
Krško 
Litija 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

Vsesa . . . 

— 
— 
60 
16 

75 

1 
1 

— 
1 

3 

:— 
-
1 
8 

9 

— 
— 
_ 
— 

— 

1 
1 

69 
8 

69 

Davica. — Diphter ia et Croup. 

Brežice . . . . . . . . . . 
v>6ije . . . . . . i . . . . 

Kamnik;. . . . . . . . . . 
Kranj 
Konjice 
Krško 
Litija 
Losatec 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer ...„»-. . ...... . 
Maribor desni breg . . 
Maribor levi bres . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota 
Novo mesto . . . . . . . 
Prevalje . 
* m j • • • » • • • * • * » « 
Radovljica . . . . . . . . 
Slovenjeradee . . . . . . 
Šmarje pri JelSab , . . 

£ s e g a . . . t 

5 
1 
.1 
7 

— 
3 
3 
6 

10 
3 
5 

• — 

10 
•— 
1 

— 
1 
b 
1 
2 
7 

70 

^_ 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
5 

— 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
I 
1 
1 

— 
— 
2 

38 

1 
1 

— 
— 
— 

1 
'— 

2 
7 

-*-
1,-
1 
3 

— 
— 
1 

— 
2 

— 
— 
2 

22 

• 

3 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
<-H-

— 
— 
— 

— 
— 

—i. 

— 

4 

4 
2 
2 
8 
1 
6 
5 
8 
3 
4 
5 
4 
9 
4 
2 

2 
4 
1 
?, 
7 

82 
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Dušljivi kašelj. 

Ptuj 
• Pertussis. 
24 | 9114 |- 19 

Vsesa . . . I 241 9 114 | - | 19 

Šen. — Erysipelas. 

Koëevje , 

Litija • •••-• 
Ljubljana (mesto) . . . 

Maribor levi bree . . • 
Maribor desni bree • • 
Maribor (mesto) . . . . 

Vseea . . . 

3 

1 
2 
2 
1 

1 
1 
2 

1 
3 

1 
1 

19 

1 

3 

1 

1 
3 
2 

r 
1 

13 

2 
1 

2 

1 

6 

1 

1 

S 
1 
1 

4 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
3 
1 
1 
2 

26 

Otročicna vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Metlika » , 
Novo. mesto 
Ptuj . 
Ptuj (mesto) 

Vseea . . . 

1 
1 
1 

3 

1 

1 
1 
3 

— 

—. 

1 

1 

9 

1 
1 
1 

6 

Rdečica. — R u b e o l a . 

Ptuj 
Ptuj (mesto) 

• • • * t » h 

Vseea . . . 

11 

11 

16 
2 

18 

10 
2 

.12 

— 1 17 

- | l 7 

Ljubljana, dne 18. aprila 1932. 

Kralj, banska oprava Dravske banovine 
v Ljubljani. 

* 

II. No. 10.449/1. 1460 

Uradni razpust društva. 
Društvo stanovanjskih najemnikov, 

podružnica v Marenbergu, je razpuščeno, 
kér že več let ne deluje, nima niti imo
vine in torej tudi ne pogojev za pravni 
obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne. 14 aprila 1932. 

* 

VI. No. 11.492/1. '1459 

Izprememba v Imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. M a g a j n a Bogomir, zdravmik-

volonter v Ljubljani* je bil vpisan v 
imenik zdravniške zbornice za Dravsko 
banovino: v'.Ljubljani.* 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

•y-Ljubljani, dne 13. aprila Ш 2 . ' 

Razglasi sodišč 
in sodnih oDlästev 

C 173/32—2. 1465 

Oklic. 
Horvat Martin, posestnika'sin v Ilja-

ševcih, zastopan po dr. A. Salbergerju, 
odvetniku v Ljutomeru, je vložil zoper 
ležečo zapuščino.po pokojnem ŠkafaTju 
ïvanu, posestniku v Btatoncih, tožbo za
radi 330 Din s pripadki. 

Ustna sporna, razprava se določa na 
11. m a j a 1 9 3 2. ob d e,v etj.h. pri 
tem sodišču v sobi štev. 21. . • . 

Toženi stranki se postavJja za skrb
nika Škafar Ana, pos.v Bratoncih št. 13. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
. odd. II., dne 9. aprila 1932. 

E 166/32—10. 1462 

Dražbeni oklic. 
Na .predlog zahtevajoče stranke Repec 

Liže, prevžitkarice v Šibeniku p. Sv. Ju
rij j . ž., ki jo zastopa dr. Karlovšek Josip, 
odvetnik v Celju, bo dne 13. m ä j a 1932 
ob d e v e t i h pri tem sodišču, v sobi 
št. 4, na podstavi s tem odobrenih pogo
jev dražba sledečih nepremičnin: zem
ljiška knjiga Vodruž, vi. št; 60: a) hiša 
ž gospodarskim poslopjem, b) zemljišča, 
c) pritikline. ' ' 

Cenilna vrednost: ad a) Din 25.000*—, 
ad h) Dm 84.080"8б,аа ;c) Din 6165-—, 
skupaj torej Din 115.195*85, po odbitku 
vknjiženega prevžitka • Din 31.050*— 
znaša vrednost cele nepremičnine Din 
84.145*85. Cenilna vrednost zavezanČeve 
polovice znaša torej Din 42.072'92. 

Najmanjši ponudek: Din 28.048*60. 
Vadij znaša Din 4207*50. , 
K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 

Vodruž, "vi. št. 60, spadajo sledeče pri-
tiMine: 1 krava, 2 junčka, en star vòz, 
ena mlatilnica z géplóhi,' ena slamorezf 
mica, 1 vetrni mlin, 5 različnih sodov in 
3 kadi, en sadni mlin, dve. žitnici, en 
plu-', " b r a n i , 1 preša, ene sani, enaea-
molkolndca ter ramo drugo poljedelsko-' 
gospodarsko orodje T* cenilni vrednosti 
navedeni zgoraj. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pror 
daja. - .. . • • 

Okrajno sodišče Celje, odd. Ш., 
dne 25.marca 1932. 

* 
E 803/31 '.V \ 145б 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a j a 1932 dopoldne ob d e-

. s e t i uri-borjptfpodpieanem'sodišču v 

.sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji-

. ška knjiga HjaSevci, vi. št. 76,245 in 294. 
Cenilna vrednost: 123.640 Din 76 p. •г 

NajmanjSl pönuaek: 82.426 Din 85 p. 
Pravice, ki bi ne priftuSČale dražbe, 

je priglasiti sodišču, najpozneje.pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi .se n e . mogle več uveljavljati 
glede tàpremtëaine*• SWcfiaraTftèrja, 

; ki je r avna la dSbÛ "véri '/ - f ; 

V ostalem se opozarja na dražbeni 

. oklic, kt je nabit na uradni deških tega-
. sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
'—dne 12. aprila 1932. 

*> 
E 81/32-^.' : '. 1474 

Dražbeni oklic. 
'. Dne 19.' m a j a ' 1 9 3 2. dopoldne ob 
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču-' 
v sobi št. 7 dražba nepremičnin: stano-, 
vanjske hiše z gospodarskim poslopjem,'* 
1 stavbna,. 1 vrtna,.8.njivskih, 3 travni
ške, 3 pašniške in 2 gozdni parceli s 
pririklino vred, zemljiška knjiga Pa-
meče,- vi. št. 58.: •••..••• 

Cenilna vrednost: Din 99.163*30. 
Vrednost pritikline: Din 455'—: 
Najmanjši pomidek: Din'66.108;87. 

-_ Pravice, ki bi ne pripuščale.dražbe,, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
jbenem naroku pred začetkom dražbe, 
«ioer .bi se. ne mogle več uveljavljati 
•glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 
, V ostalem se opozarja na dražbeni 
: oklic, ki je nabit na uradni deški tega 
; sodišča. 
:-• Okrajno sodišče Slovenjgradec, •:••; 

dne 15. aprila 1932. . '•• 

iE 103/32—7. 
* 

,1467 

Dražbeni oklic, 
. Dne 2 0. m a j â 19 3 2. dopoldne ob' 
:d e a e t i h bo pri podpisanem sodišču 
•v'sobi št. 2 dražba nepremičnin: zeni-
Jljiska knjiga Brdinje, vi. št. 30. 
- Cenilna vrednost: 186-986 -Din'. 
; .Vrednost pritikline: 200 Din. 
; Najmanjši.ponudek:-124.790 Din^ ' : ' 
• Vadij: 18.719. Din. ••-••••• .>;\* 
i Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 
'je priglasiti sodišču najpozneje pri draži 
jbenem naroku, pred začetkom dražbe,' 
isicer bi se ne mogle več. uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražiteljaj 
;Ki je ravnal v dobri verL ' • • ;' 

: V ostalem se opozarja na dražbeiil 
i oklic, ki je nabit nia uradni,deski tega 
sodišča. Л ..,.••',•' 
;, ' ' Okrajno sodišče v ' P r e valjah,, . i 

due 15. aprila 1932. . • wî 

Konkurzni razglasi 
;S 14/32-2. .,..;..-, , , , , 0 I48t 
516., 

' Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkuraa o, iniovdni/Ahoa*1 

na Rudolfa, prot. trgovca ,v Zagorju ob 
Savi. - ' . . ..'.-'r 

KonkuiPzni sodnik: dr. Turato Tonio»' 
;8fareSini okrajnega sodišča V Litiji. ' ••' 
• -Upravnik mase: dr* Wurzbach Arttir». 
'odvetnik-v Litiji« 
i Prvi zbor upnikov pri eodišču v TÂ': 
Itiji, dne; 28. a p r i l a 1 9 3 2 . ob d e v 
e e t i h . ir-w- •• 

, Oglasitveni rok do 2 8. m a j a 1 9 3 2-/ 
i ; Ugotovitveni - narok pri imenovane» . 
sodilòu dne 4 j u n i j a' 19£;2. ob 'fai-< 
s-etìih.;. ; , j , . . .". .,•.',<?У. '• 

io sodišče v Ljubljani, -odd» VBsfi š 
dne 20. a-prila 1932. 

m 
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Sa 9/32—51. • , . • 1478 
516. 

Poravnalni narok. • 
Narok za sklepanje o poravnalni po

nudbi poravnalnih 'dolžnikov Grassellija 
•Josipa in Marije, trgovcev v Sv. Jakobu, 
^ bo vršil dne 2. m ä j a 19 3 2. ob 
e û a j s t i h pri okrožnem sodišču v 
Celju. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 18. aprila 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

N°- 608/1. 1466 

Razglas. 
Lov občine Lužarje se bo oddal v za

kup na javni dražbi za dobo 5 let. 
Dražba se bo vršila dne(20. maja 1932 

?b 10. «,ri pri sreskem načelstvu v Ko
čevju v sobi št. 6. 

.Sresko načelstvo v Kočevju, 
dne 11. aprila 1932. 

T No. 566/1—E. 

* 
1364a 2—2 

Razglas 
. Razpisuje se mesto državnega cestar-
Ja-delavca na progi drž. ceste št. 2 med ' 
*ni 671-5 do 677-5 s sedežem v Selu 
P ri Žirovnici z mesečno plačo Din 600 
Jn; mesečno stanovanjsko' doklado 100 

Pravilno kolkovane prošnje s prilo-
Batni je vložiti pri tehn. razdelku sre-
^ega načelstva v Kranju 

do 30. aprila 1932. 
v. Več glej prilogo, k »Službenemu listu« 
«ev. 30 z dne 16. aprila 1932. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 11. aprila 1932. 

" * 
š t«v. 313. •:...' :' .1397—3—3 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

0 državnem računovodstvu in pravilnika 
za izvrševanje odredb istega >B<. po-
Sodfoe. in. nabave, in na - podlagi odloka 
Ministrstva za socialno politiko in na-
^ђр.г zdravje O. Br. 5973 od 30. marca 
^82.,' razpisuje uprava državne bolnice 
aa ženske bol«zni v Ljubljani na dan, 

30- aprila 1932 ob. enajstih dopoldne 
r u go javno pismeno ofertelno licitacijo 

1 skrajšanem roku M%bt>avo sledečih 
potekih • potrebščin in potresnega.<ma-
r^ala, za dobo treh mesecev (april, maj 
^ junij 1932): ..... . , .-•:, : -.•,,•••=. , 

'••••l- Biesa vseh vrst .in .mesnih ; izdejf.,. 
kov tôr slanine, .,v; :•,,-. • -

Л*: mojke, m.wleyskih.izdelokv, 
t*!« vseh vrst kruha, 
™- špecerijskega blaga in hišnih po

trebščin, 
-^unjeika.in...mjeßnttiizdejkjw. .-. -

» g r o b n i dražbeoi iM.do;1i>a^f,pj^j0Ìw 
4 1 izkazi koliCine pofaeb&in^ za to lici

tacijo, ki, se, bo vršila v upravni pisarni 
državne bolnice za ženske bolezni v 
Ljubljani, so na vpogled interesentom 
pri upravi te bolnice riied uradnimi 
urami. 
; Vsak ponudnik mora položiti najkes-
ueje do desete ure dopoldne na dan raz
pisane' licitacije petodstotno kavcijo od 
celotne vrednosti ponudenega blaga, in 
sicer "v gotovini, hranilnih knjižicah ali 
državnih vrednostnih papirjih v smislu 
Čl. 88. zakona o državnem računovod
stvu, odnosno čl. 24. pravilnika za izvr
ševanje določil iz oddelka' »B pogodbe 
in nabave,« pri blagajni uprave državne 
bolnice za ženske bolezni ali pri po
družnici Državne hi poteka rne banke v 
Ljubljani. 

Ponudbe, opremljene s predpisanim 
kolkom po določilih zakona o spremem
bah in dopolnitvah zakona o taksah, 
»Službene novine« 70—XXIX z dne 
26. marca 1932, se morajo predložiti v 
zapečatenem L vitku z oznako: »Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudnika 
N. N.« bodisi po pošti na upravo zavoda 
bodisi osebno v roke komisije, najkes-
neje na dan licitacije do enajste ure do
poldne. Poleg zapečatene ponudbe je 
priložiti v nezapečateuem. ovitku potr
dilo trgovsko-industrijske in obrtniške 
zbornice o ponudnikovi licitacijski spo
sobnosti, potrdilo davčne uprave o pla
čanih davkih za preteklo tromesečje in 
potrdilo o položeni kavciji. 

i Pooblaščenci morajo predložiti poleg 
tega pooblastilo, da so upravičeni zasto
pati svojo firmo pri licitaciji. 

Ponudnik se mora že v ponudbi izja
viti, da so mu dražbeni in dobavni po
goji znani in da pristaja brez pridržka 
nanje, kakor tudi da se cena ponude
nega. blaga razume bréz ozira na to, ali 
se nabavka izvrši v celoti, na polovico 
ali samo na četrtino. 

Uprava obče državne bolnice v smi
slu predzadnjega odstavka čl.. 96., zako
na o državnem računovodstvu ni vezana 
na. najnižje ponuđene cene, kakor tudi 
je. v sinislu.H. 86., točka 10, omenjenega 
zakona .upravičena odkloniti vse ponud
be brez' kake obveznosti.. 

Uprava drž. bolnice za ženske bolezni 
v Ljubljani, 13. aprila 1932. 

Štev. 695. t404-3—3 

Razpis dobave živilskih t .' . 
potrebščin za čas od 
1. aprila do 30. jun. 1932- •' 

Razpis. 
; Po rešraju ministrstva za socialno po
litiko in narodno zdravje v Beogeadù 
0. br. 5973 od 30. marca 1982-, se razpi
suje v skrajšanem rotai na osnovi za
kona-^ državnem računovodstvu (cl. 82. 
do 105. in c-delkaBpc-fc be in nabave) 
za .bolnicoza duševne bolezni т Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
na Studencu pismena ofertolna licitacija 

,zait dobavi naslednjili živuskio potreb* 
š d i a s ; . , • • . ' • . . .,.,'• •- . . -• 

1. mesa in mesnih izdelkov ter slanine, 
2. ,moke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega in kolonijalnega blaga, 
o. mleka in mlečnih izdelkov 
za dobo od 1. aprila do 30. junija 1932. 

Licitacija se bo vršila v petek dne 
29. aprila 1932 ob 11. uri dopoldne ; y 
upravni' pisarni bolnice za duševne bo-. 
lezni v Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. ' , . 

Ponudbe, opremljene s kolkom- 50;— 
Din do. vrednosti 20.000 Din ponuđene 
dobave, s kolkom 100 Din do vrednosti 
100.000 Din ponuđene dobave, s kolkom 
200 Din do vrednosti 500.000 Din ponu
j e n e dobave v zapečatenem ovitku z 
oznako: s Ponudba za dobavo (navesti 
predmet) ponudnika I. N.<, morajo do
speti najkesneje do.pričetka licitacije v 
roke dražbene komisije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi obve
zati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položita mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodili 
b'agajni. Licitacijski komisiji mora pred-
l^Iiti pc lo o založeni kavciji, plača
nih davkih in dražiteljski sposobnosti.. 

, Ponudba se mora glasita na .stajnp 
ceno za dobavno dobo od 1. aprila do 
30. junija 1932. 

V Ljubljani, dne 12. aprila 1932. ,: 

Uprava bolnice za duševne bolezni.. 
Ljubljàna-Stiidenee v Ljubljani.' 

• ' " • * • ' , 

Štev. 343/8. 1388 3—5 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu in pravilni
ka za izvrševanje.odredb istega (B po
godbe in nabave) in ha podlagi odloka 
ministrstva za Socialno politiko in na
rodno zdravje, O. br. 5973 od 30. marca 
1932., razpisuje uprava obče državne 
bolnice v Ljubljani na dan . 

29. aprila 1932. lota ob enajstih 

drugo javno pismeno ofertno licitacijo 
v skrajšanem roku za dobavo sledečih 
življenskih potrebščin in potrošnesa 
materiala za dobo! treh mesecev (april, 
maj in junij 1932): 

1. govejega mesa. 
2. moke in mlevskih izdelkov,' 

; 3. vseh vrst kruha, 
4.- špecerijskega blaga in hišnih po

trebščin, 
5. mleka in rhlečnih izdelkov. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 

in izkazi količine potrebščine za to lici
tacijo, ki se bo vršila v upravni > pisarni 
obče državne bolnice v Ljubljani, so na 
vpogled interesentom pri isti upravi v 
uradnih urah. • • 

Vsak licitant mora položiti do dneva 
licitacije, najkesneje pa do 10. ure do
poldne istega dne petodstotno kavcijo 
od celotne vrednosti ponudenega blaga 
in sicer v gotovim, hranilnih knjižicah 
ali državna vrednostnih papirjih v Bini-
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slu čl. 88. zakona p državnem računo
vodstvu, odnosno čl 24. pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka >B po
godbe in nabave«:, pri blagajni obče dr
žavne bolnice ali pri Državni hipote
kami banki, podružnici v Ljubljani. 

Ponudbe se predlagajo opremljene s 
predpisanim kolkom po določilih zako
na o spremembah in dopolnitvah zakona 
o taksah (»Službene novine« 70-XXIX 
z dne 26. marca 1932) v zapečatenem 
ovitku z oznako: >Ponudba za dobavo 
(navesti predmet) ponudnika N. N.< bo
disi s pošto na upravo zavoda, bodisi 
osebno v roke komisije, najkesneje na 
dan licitacije do enajste ure dopoldne. 
Poleg zapečatene ponudbe je priložiti v 
nezapečatenem ovitku potrdilo trgov-
sko-industrijske in obrtniške zbornice o 
ponudnikovi licitacijski sposobnosti, po
trdilo davčne uprave o plačanih davkih 
za preteklo tromesečje in potrdilo o 
položeni kavciji. 

Pooblaščenci morajo predložiti poleg 
tega pooblastilo, da smejo zastopati 
svojo firmo pri licitaciji. 

Ponudnik se mora že v ponudbi izja
viti, da so mu dražbeni in dobavni po
goji^ znani in da pristaja brez pridržka 
nanje kakor tudi, da se cena ponudene-
ga blaga razume neglede na to, ali se 
nabavka izvrši v celoti, na polovico ali 
samo na četrtino. 

Uprava obče državne bolnice v smi
slu predzadnjega, odstavka čl. 96. zako
na o državnem računovodstvu ni veza
na na najnižje ponuđene cene, kakor 
tudi je. y smjiflu čl., 86., točka 10., ome
njenega zakona upravičena odkloniti 
vse ponudbe brez kake obveznosti. 

Obča državna bolnica v Ljubljani, 
dne 12. aprila 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. Ш9 

Stanje 15. aprila 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.959,987.746-66 ( + 4,278.306-55) 

Devize, ki ni
so v podlogi 81,497.907-69 (— 2,307.574'35) 

Kovani no
vec v niklu .45,836.732'— (-f 549-108-50) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917*65 

Posojila . . 2.187,701.545-13 (— 2,601.567-70) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.802,941.427-60 (— 46.612-68) 

Začasni pred
aj mi gl. dri. 
blagajni . 500.000.000-— (-(-50,000.000-- ) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892-10 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

Nepremični
ne . . . . 149,201.856-31(4- 116.006--) 

Razna aktiva 46.780.659-94 ( + 343.198 05) 
6.917,516.997-20 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 86,832.169-70 

Ostali fondi 4,428.829-28 
Novčanice v 

obtoku. . 4.874,935.405-—(— 48,586,080'-) 
•Obveze na , 

pokaz . . 489,430.638-89 ( + 62,637.280.70) 
Obveze z ro
kom . . . 1.198,963.546-90(4- 43,174.399-61) 

Razna pasiva 82.936,408-43 ( + 3,106.263'06) 
6.917,516.997-20 

Obtok in ob
veze . . . 5.364,366-043-89 

Celotno kritje . . . 36-53°/,, 
Kritje v zlatu . . . 32-860/, 

Obrestna mera: 
po езкопгрги , • . » , , , , , 7И% 
po kvmbardu . » . . . « , , . 9% 

Razne objave 
1464 

Redni občni zbor 
Združenih mlekarn d. d. v 

Ljubljani 
se bo vršil dne 4. maja 1932 ob 6. uri 
popoldne v družbeni pisarni s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Poročilo nadzorstva. 
3. Odobritev letnega zaključka za leto 

1931. 
4. Slučajnosti. 

Upravni svet. 
* 

1468 

Tvornica za dušik d.d. Ruše. 
. Delničarji Tvornice za dušik d. d. 
Ruše se vabijo na 

XV. redni občni zbor, 
ki se bo vršil v torek dne 10. maja 1982 
ob petnajstih (ob treh popoldne) v pro
storih Zadružne gospodarske banke, po
družnice v Mariboru. 

D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta in predlo
žitev bilance za leto 1931. 

2. Poročilo računskih revizorjev o ra
čunskem .zaključku za leto 1931. 

3. Sklepanje o podelitvi absolutorija 
upravnemu svetu in odobritev bilance. 

4. Volitve - upravni svet. 
5. Volitve računskih preglednikov za 

leto 1632. 

Oni delničarji, ki se nameravajo ude
ležiti občnega zbora (§§30. in31. pravil), 
пчј polože svoje delnice e sezmamkotn 

Številk najkesneje do dne 4. maja 1932; ; 
pri Kreditnem zavodu za trgovino in itt-! 

dustrijo v Ljubljani. Na podstavi polože
nih delnic se jim izdado legitimacije, ki 
se glase na deponentovo ime ter nava- ; 
jajo število deponiranih delnic in nanje, 
odpadajočih glasov. 

Vsakdü 25 delnic upravičuje do enega 
glasu. 

V R u š a h , dne 22. aprila 1932 'v 

Upravni svet. 
* 

' 1428-3 -1 

Poziv upnikom. 
Produktivna čevljarska zadruga v Zi-/ 

reh, regi trovana zadiu^a z omejeno za
vezo se je po sklepu občnega zbora z, 
dne^ 28. februarja 1932. razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Upniki naj prijavijo morebitne ter
jatve zadrugi v enem mesecu. 

2iri, 15, aprila 1932. 
Likvidatorji. 

1399—3—3 

Poziv upnikom. 
Mariborska tiskarna r. z. z o. z. se j« 

po sklepu občnega zbora z dne 12. ju
nija 1928 razdružila in prešla v likvida
cijo. Likvidator je Hinko Pogačnik, to
varnar v Rušah. Likvidacijska firma se 
glasi: Mariborska tiskarna r. z. z o. z. v, 
likvidaciji. Upniki Mariborske tiskarne 
r. z. z o. z. v Mariboru se pozivajo, da 
prijavijo svoje terjatve likvidacijski 
firmu 

* 

Objava. 

Likvidator. 

1400—3—3 

Javljamo, da se je izgubil certifikat 
parnega kotla štev. 1432, lokomobile 
>Assmann & Stockder< pod, tovarniško 
štev. 1230 iz leta 1929. ' ' '" 

Da se prepreči eventualna zloupora-
ba, se izgubljeni certifikat proglaša rd-
yçljàvnim. 

Jugoslavensko industrijsko 
i trgovačko đ.d. : 

Zagreb, Washingtonov trg i, 

• • : • & • " i V • • • • • ' 

'4470. 

Objava. 
Ukradeno mi je bilo: kreftni list, do-, 

movinaki list, brivsko nono izpričevalo 
in delavsika knjižica, vse na ime Zaje" 
Vladimir, rodom iz Pole. ProglaSam jih 
za neveljavne. 

Zaje Vladimir s. r. , 

Izdaja kraljevska bantica oprava Dravske banovine. Urednik": Pofiar Robert v LJubljani 
ffieka te piagai ТШш M e i ^ I Ljuljanjj njea Bredflfaivnifo &МЈМе&1ШШав! 
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SLUŽBENU LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga ik 33. kosu letnika. III., z dne 27. aprila 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

1521 ÏV. No. 6117/34. 

Spisek izpraznjenih 
učiteljskih mest. 

Kraljevska banska uprava prcklićujo 
Pod IV. No. 6117/34 z dne 22. aprila 
1932. razpis nastopnih službenih mest, 
J{i so bila objavljena v »Službenem li-1 

s*u< /. dne 16. aprila 1932., 30. kos: 
Srez Brežice: Bianca (1 žen.);. •'-.-.... 

' Srez Kranj: Smlednik (1 žen.); 
Srez Ljubljana-okolica: . Ježića (1 

Žen.). ': 
Poleg objavljene službe učitelja nà 

pšenicah je tamkaj na razpolago tudi 
1 služba za-učitelja v novo ustanovlje-
n e m razredu za manj nadarjene otroke 

, (pomožni razred). Za to mesto-'pa se 
o.o upošteval predvsem učitelj s stro
kovno usposobljenostjo. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 22. aprila 1932. 
Po pooblastilu bana, 

zastopnik 
načelnika prosvetnega oddelka: 

• dr. Kotnik 3. r. 
• • ' - . * • 

K - y - N ô . : 06/11'.';.'"";. '["' us^-M-v 

Razglas o licitaciji 
Kralj evska banska uprava D ravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad-
b°'podaljška vodovoda iz Koroške Bele 
*& Javornik > . 
f' javno pismeno ponudbeno licitacijo 

ћ& dan 28. maja 1982. ob 11. uri dop; 
У .'Prostorih odseka zia hidrotehniko" v 
^lü'bl-jani, Stari-trg'34/IL' Pojasnila <in 
Ponudbeni pripomočki se proti- plačilu 
^pravnih stroškov dobivajo'med urad-
?i'Wi 'urami- pri odseku za' hidrotehniko, 
^ubijana, Stari trg 34/11. Naročila; po 
Posti; 9e bodo odpravila l e p-roti pred
n i k i Din 100-—. 

, . Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
? odstotkih (tudi z besedami) uà/Vsote 
™°brenega p i o r a f t ^ , k* sgiaša 

ö Din 219.795-—. 
:. "Podrobnosti ; r.azpisä so. razvidne-.,i? 
n i ? ' a s a ° ^cit-aciji, v'.*Slu»b«aih :novi-
~®$s in na razglasili deski tehničnega 
°*вдка. ', :; -i .;, '.;; .-../. 

Kraljevska banska, uprave Dravske 
banovine, 

M i Ljubljani,- dne 20, aprila 1932. 

Razglasi sodišč 
# M. šodnih oblastev 
U V I 20/32-4 ••.- ,•.-..- I..,- 1509 

Razglas. 
«fio 

,Pkirajno sodišče v Ljubljani je razso-* 

<*а . z razsodbo z dne-19. februarja 1932, 
lö Pjreleanik Josip, star 39 Jet, P.oßo-. 

klicu trgovec s kurivom v Ljubljani, Ce
lovška cesta št. 71 kriv prestopka po 
čl. 6.,' zakona o pobijanju draginje živ
ljenjskih potrebščin in brezvestne.špe
kulacije, storjenega s tem'-, da je dne 
20. januarja 1932 pustil svojemu hlapcu 
Kokalju Mihaelu, da je po ulicah v Ljub
ljani, prodajal po hišah, premog in drva, 
ne da bi imel na vozu. pritrjeno tablico 
s : cenikom. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona na 100 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v kazen 2 dni zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 

dne 23. februarja 1932. 

U VI 12/32—5. 
* 

1510 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je raz

sodilo z razsodbo z dne 19. februarja 
li>32, da je. Stanovnik Franc, star 2S let, 
po'"poklicu gostilničar v Ljubljani' Rim
ska, cesta št. 11, krav prestopka po čle-
hiv 6. zakona o pobijanju draginje živ
ljenjskih, potreščin, ki jih prodaja. 
külacije,: storjenega s tenv, da ni : ;imel 
ob kontroli dne 12. januarja '1932 v svo
jem gostilniškem lokalu v Ljiibliani, 
Rimska cesta š t r l i , označenih cen.živ-
Ijenskih potrebščin, ki; jih prodaja. 

; Zaradi tega j© bil obsojen po členu 6. 
•žgpro.j navedenega, zakona na' 200 Din 
denarne kazni, ki se OD neizterljivosti 
iapremenï v kazen 4 dni zapsra: i 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odrt. VI., 

dne 23. februarja 1932; ' 

. ' ' : . ;ß.'"',•.• 

Gg la—837/32г-б! . .-':-,i 1504 

:•;. -.:;;' Oklic. 
Tožeča stranka-dr.-Pegan; Vladislav; 

odvetnik, v Ljubljani, je vložila1 proti 
toženi stranki" Zalàrju Antonu, posest
niku -;'v HudolfoVèm št.- -l"©;: sedaj Sen. 
Martin 666 Buenos ÄFfes, Argentina, 
radi 6250-— Din. s ,prip.: k opr. št. Cg 
la 837/30 tožbo.-, ... ',,-, .: 

Prvi narok.-za .ustno; razpravo še je 
določil na 28. aprila 1932 ob poj 9. uri 
.pred .tem sodiščem v. sobi št. .134. • 
,-. Ker. potrdilo,- o dostavitvi tožbe tožen
cu ni dospelo v primernem času; se 
tožencu postavlja,,tyiraton v osebi nje
gove že.ne Zalar;'Karoline, posestuice v 
Rudolf ovem. Št. 10,, kàf èri se bo, dosta
vila tožba in ki ki ga bo zastopala na 
njegpyo nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. •„" 

Deželno sodišče v Ljùblani, odd. la, 
dne.2^, marca 1932. 

,, :<< ': ï f c 
,P.; 84/23f-108.; '•'•••=«" :-•;•• 1522 

Razveljavljenje preklica. 
Okrajno sodišče .Šmarje pri Jelšah, 

odd. L, sklene: '', . . , - . - ' • 
S tusodnim sklepom ; j ; 64/23—80 z 

dne 24. oktobra 1927. odrejeni preklic 
Motoha Alojza, posestnika v Lembergu 
št. 48, še razveljavi in velja Motoh 

Alojz za samoupravnega. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
odd. L, dne 6. aprila 1932. 

•j« 

Ne 454/32—2. . 1479 

Sklep. 
Po predlogu Aljančiča Franca, posest

nika na Hušci št. 2, dovoljuje se uvedba 
amortizacijskega postopanja _na zemlji
ščih v vi. štev. 145, k. o. Kóvor, in vi. 
štev. 119, k.: o. Bistrica,-vknjižene- ter
jatve Ailjančiča Janeza iz dolžnega pisma 
z dne 9. decembra 1864 v znesku 207 fl 
84У 2 k r . . ' - • / • • • 

Vsi oni, ki imajo glede t© hipotekarae 
terjatve kake zahtevke, se pozivajo, da 
jih najkesneje.do,11. aprila 1933 prija
vijo temu sodišču, ker bi se sicer na po
novni predlog dovolila amortizacija 
vknjižbe navedene zastavne pravice in 
njen iabris. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 11. aprila 1932. 

E 1204/31—8. 
* 

1485 

Dražbeni oklic. 
Dne i 7. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

d e v . e . t i h bp pri podpisanem sodišču 
v sobi š t .18Jjdražba nepremičnin: hiše, 
dvorišča in njiv zemljiška knjiga Mur
ska Sobota, vi. št. 369. 

Cenilna vrednost: Din. 163.662'—. 
Najmanjši ponudek: Din 81.831 •—. 
Pravice», ki. bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede.nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
okJiç, ki je nabit na uradni deski, tega 
sodišča. ' , .-."•' . ' 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
•:"•;, dne 5. aprila 1932. 

E 2101/31-16. , V" J488 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Trgov-

sko-obrtna kreditna zadruga r. z. z n. ž. 
v Celju, bo dne 17. maja 1932. dopoldne 
ob d e v e t i h pri tem sodišču, v sobi 
št. 4, na podsta/vi s tem odobrenih pogo
jev dražba sledečih nepremičnin: zem
ljiška knjiga, I. Sv. Juri j , ob j . ž., :vl. 
š t 161: 1. stavbna parcela s hišo š t 88 
in .gospodarskimi poslopji ter z javno 
tehtnico, ceinilna vrednost: Din 175.150; 
2. zemljiške parcele: njive, travniki, ce
nilna vrednost: Din 34.272-—; 3. pritik-
Hna, cenilna vrednost: Din 9214'—/sku
paj Din 218.636-40. II. zemljiška knjiga 
Sv. Jurij, ob j . ž., vi. št. 171 obstoječe is 
njive ip travnika, cenilna vrednosti 
Diu 12.078'—. III. zemljiška knjiga Vo-
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druž, vi. št. 145, zemljišča: njiva, trav
nik, dva gozda, cenilna vrednost: Din 
7866-30. Din 238.580-70. Najmanjši po
nudek: Din 159.054'—. Vadi j 23.859-—. 

K nepremičnini zemljiška knjiga 
Sv. Jurij, vi. št. 151, spadajo sledeče pri-
tikline: več kosov gostilniškega inven
tarja v cenilni vrednosti Din 9214*—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodaja. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 29. marca 1932. 

H* 
E 78/32—11. 1487 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. m a j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. '12 dražba nepremičnin: hiša 
št. 68 v Podgorjem z gosp. poslopji in 
13 zemljiškimi* parcelami in vinograd z 
lesenim hramom ter travnikom zemlji
ška knjiga Podgorje, vi. št. 130; zemlji
ška knjiga Pišece, vi. št. 164. 

Skupna cenilna vrednost: 52.305-90 
dinarjev. 

Vredonst pritikline: Din 1896-—, za-
popadena v gor. cenilni vrednosti. 

Najmanjši ponudek: Din 34.871. • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega. 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II., 
dne 24. marca &32. 

%i 

E 2392/32—15. 1511 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Podlož, vi. št. 320. 

Cenilna vrednost: 84.734 Din 75 p. 
Vrednost pritikline: Din 43C0-—. 
Najmanjši ponudek: Din 59.357'—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benetm naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne ,mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 26. marca 1932. 

•j« 

E V a 4007/31—14. 1482 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. m à j a 19 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Zg. Šiška, vi. št. 567. 

Cenilna vrednost: Din 45.600*—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.600'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y. škodo zdražitolja, 

ki je ravnal v dobri ven. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. aprila 1932. 

E 229/32—8. 1506 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

" a predlog zahtevajoče stranke Sa
vinjske posojilnice v Žalcu, r. z. z n. z. 
bo na mestu samem v Žalcu dne 27. maja 
1932 ob 9. uri na podlagi s tem odobrenih 
dražbenih pogojev dražba nepremičnin 
vi. št. 294, k. o. Žalec, in vi. št. 163, k. o. 
Pirešica. 

Dražba se bo vršila v sledečih sedmih 
-':upir h: 

I. skupina 
obstoječa 1. iz nepremičnine zemljiška 
knjiga k. o. Žalec;-, vi. št. 294: 
a) hiša št. 63 Din 25.000-—, 
b) gc:-}odarsko poslopje Din 15.000-—, 
c) svinjaki in sušilnica . Din 20.000'—, 
č) zemljišče parcelna št. 

870/4 vrt D'in 160-—. 
2. iz pritiklin vi. št. 294, k. o. Žalec, 

Din 3.169-—. 
Skupna cenilna vrednost I. skupine 

Din 63.329'—. 
. Najmanjši ponudek znaša polno cenil-

no vrednost, torej Din 63.329-—. ; 
Vadij znaša Din 6.332-90. .-:. 

II. skupina 
obstoječa iz dela nepremičnine : vložne 
št. 294, k. o. Žalec, in sicer: 
a) gozd pare. št. 95 . . . D i n 224-40, 
b) njiva pare. št. 96 . . .Dim 1.828-50. 

Skupna cenilna vrednost II. skupine 
je Din2.052-80. 

Najmanjši ponudek znaša polno ce-
nilno vrednost, vadij pa Din 205-29. 

III. skupina 
obstoječa iz dela nepremičnine vležne 
št. 294, k. o. Žalec,: in. sicer: 
a) njiva pare. š t 198 . . Din 8.394*—,; 

b) pašnik pare. št. 199 . . Din 648'—. 
Skupna cenilna vrednost Din 9.042'—. 

Najmanjši ponudek znaša: polno ce-
nilno vrednost, torej Din 9X)42'—, vadij 
pa znaša Din 904-20. . , i 

IV. skupina 
obstoječa iz dela nepremičnine vložne 
št. 294, k. o. Žaleč, in sicer: ,' -
a) njiva pare. št. 380 . . Din 6.409-50. 

Najmanjši ponudek znaša polno ce* 
nilno vrednost, torej Din 6.409-60, vadij 
pa Din 640'96. -

V. skupina 
obstoječa iz dela nepremičnine vložne 
št. 294, k. o. Žalec, in sicer: . 
a) njiva pare. štev. 946/1 in' 

946/2 . . . . . V. Din 15.828-—, 
b) kozolec pare. št. 283 Din 1.000-—, 
c) travnik pare. št. 947/1 in • 

947/2 . ..' . . '. . D i n 458;—» 
č) pritikline: 2500 hme-

lovk . . . . . . Din 1.250-—.' 
Najmanjši ponudek znaša polno ce-

nilno vrednost, torej Dip I Ä 4 3 4 ' — , vadij 
pa Din 1.853-40. v'v. v 

VI. skupina 
obstoječa iz dela nepremičnine vložna 
Čt. 29j4 fc g. Zftlec i n sicer;! 

a) njiva pare. št. 1921/17 Din 4.540-5Ö, 
b) travnik pare. št. 1928/8 Din 160'—• 

Najmanjši ponudek znaša polno cena
no vrednost, torej Din 4.700'50, vadij P» 
Din 47005. 

VII. skupina 
obstoječa iz nepremičnine vi. št. 163, 
k. o. Pirešica, in sicer: 
a, gozd pare. št. 986 . . Din 6.727'бО, 
b) travnik pare. št. 987 in 

991 . Din 1.385-— 
Najmanjši ponudek znaša polno ce-

nilno vrednost, torej Din 8.112-50, vadij 
pa Din 811-25. 

Najprej se bo vršila dražba po skupi' 
nah v 'zgoraj navedenem vrstnem redu, 
končno pa skupaj vse posestvo, čigar 

skupna cenilna vrednost znaša 112.180 
dinarjev. 

Najmanjši penudek znaša pclno cenil' 
no vrednost. 

Vadij za celotno posestvo je 11.218"— 
dinarjev. 

Ako ne bi bilo ponudnika za celoto, 
se bodo domaknile posamezne skupine 
najvišjim ponudnikom za posamezne 
skupine. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

To sodišče kot zemljeknjižno sodišče 
naj zaznamuje dražbeni narok. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 12. aprila 1932. 

E 732/31—16 
* 

Dražbeni oklic. 
14*6 

Dne 28. m a j a 1932 dopoldne ob de
s e t i uri bo-pri podpisanem sodišču ? 
sobi št. 7 dražba nepremičnin: zemlji' 
ška knjiga k. o. Negova, vL št. 172. 

Cenilna vrednost: 63.950 Din 40 p. 
Vrednost pritikline: 885-— Din. 
Najmanjši ponudek: 43.823 Din 00 P-
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž* 
beneny naroku pred začetkom dražbe» 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja-* 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja« 
ki je ravnal v. dobri veri. 

V, ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tee* 
sodišča. i 
< Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, ; 

dne 12. aprila 1932. . 
* 

E103/32-& 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. m a j a 1 9 3 2. dopoldne »J> 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodiëcj1 

v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 1&®Ï 
ljiška knjiga k. o. Dolnji Logatec- ^ : 
št. 503; k. o. Blekova vas, vi. št. 248, 

Cenilna vrednost: Din 1вв.в82'15. 
Vrednost ртШкИпе: Din 3000-—. 
Najmanjši ponudek: Din И3.12Г45. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb]* 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dre*" 
benem - naroku pred začetkom dražoj 
sicer, bï se ne mogle več uveljavlja" 
glede nepremičnine v škodo zdraziteäl!' 
ki je ravnal v dobri veri. V 

V ostalem se opozarja na dražb«** 
oklic, ki je nabit na uradni deski tefir 
sodišča: ;-, 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
4nw> 1% laprila, 1932, 
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E V 892/32—8. 1515 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

0 ö v e U h bo pri podpisanem sodišču 
v sebi št. 15 dražba nepremičnin: zem-
y'ska knjiga k. o. Ljubljana mesto, vi. 
slev. 212. 

Cenika vrednost: Din 2,848.350'—. 
Najmanjši penudek: Din 1,424.175-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
o.önem naroku pred začetkom dražbe, 
^сег bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
K l je ravnal v dobri veri. ' ' . ' 

V ostalem se opozarja na' dražbeni 
°kl>c, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1932. 

•I» 
E 11/32-13. " 1501 

Dražbeni oklic. 
Dne 31. maja 1932. d o p o l d n e ob. 

^ s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
*°bi št. 5 dražba nepremičnin: zemlji-
1ПЛ к п ' ^ а B u č e > v l - š t - 1 8 ' Verace, vi. št. 
1 9 6. 256, 341 in. 435. 

Cenilna vrednost: Din 32.900/—... 
Vrednost pritikline: Din 1530'—. 
Najmanjši ponudek: Din 32.900-r-. 

;: Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
°enem naroku pred začetkom dražbe, 
*'cer bi se ne mogle več uveljavljati 
P'Sde-nepremičnine v škodo, zdražitelja, 
K l le ravnal v dobri veri. 
oVr o s t a ' e m s e opozarja na dražbeni 
Klic, ki j e nabit na uradni deski tega 

sodišča v Kozjem. , 
Okrajno sodišče v Kozjem, 

dne 19. aprila 1932;. 

•j« 

E. 170/32-8 .-.. 1454 

Dražbeni oklic. 
'Dne 2. j u n i j a 1932 ob 9. uri bo pri 

^ p i s a n e m sodišču v sobi št. 6 dražba 
^premičnin: zemljiška knjiga d. o. Ptuj, 
'•st. 338. 
Cenilna vrednost: 205.000 Din. 
^rednost pritikline: 700' Din. 
Najmanjši ponudek: 102.850 Din. 

ie Pravice, ki bi ne pripuščale,dražbo, 
fe Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom ' dražbe, 
e\*J ki se ne mogle več uveljavljati 
r. ef e nepremičnine v škodo zdražitelja, 
4 Je ravnal v dobri veri. 
0кЛ ostalem se opozarja na dražbeni 
sod's U i e n a b , t n a u r a d n i d e s k i t e ß a 

°krajno eodiHe v Ptuju, odd. IV., 
dne 5. aprila 1932. 

E 26U/31-12. ^ . •";.. 1512 

' Dražbeni oklic. 
^ ö v e 2 > J u n ^ J a 19 3 2. dopoldne ob 
v ^ r , ® * ^ bo pri podpisanem sodišču 
iko i • ^- 6 dražba nepremičnin: zemlji-

Ä a Sobetinci, vl. št. 66. • 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 6. aprila 1932. 

•j» 
E 149/32. 1473 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. j u n i j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

po 1 d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zg. Kapla, vl. št. a) 20, 
b) 28, c) 36, č) 70. 
• Cenilna vrednost: ad a) Din 103.809"2Q 

ad b) Din 347.6B7-65, ad c) 105.384-50, 
ad č) Din 18.020-15. 

Vrednost pritikline: Din 13.650, ki je 
v gornji cenilni vrednosti Din 347.637-65 
že všteta. 

Najmanjši: penudek: ad a) 69.207-20 
dinarjev, ad b) Din 231.758'38, ad c) 
Din 70.256,34. ad č) Din 12.003-35. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi še ne mogle.yec uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni dèski. tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, , 
dne 7. aprila 1932. 

v T-,«, vrednost: Din 14.329'50. 
i4aimanjM .ponudek: Din 9§53/-r 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l a , s e j e n a s t o p n a 

'• ' i f ir m a : ' < . 

517. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. aprila 1932. 
Besedilo: Industrijska in prometna 

.družba z o. z. 
Obratni predmet: nakupovanje in 

prodaja nepremičnin in premičnin vsa
ke vrste,-zlasti zgradb, tovarn in dru
gih nepremičnin; zgradb z inventar
jem ali brez inventarja. — Uprava 
podjetij in premoženj. — Pridobiva
nje koncesij in obrtnih pravic. 

Družabna pogodba z dne 7. aprila 
1932., red. št. 289. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. .', 

Visokost osnovne glavnice: 20.000 Din. 
Na to vplačani, zneski v gotovini: 

20.000 Din. .. .,;;., : 
Poslovodje: 

•1. dr. Bercé Janko, prokurist Kre
ditnega zavoda za trgovino in industri
jo v Ljubljani; 

2. Biber Joško, uradnik v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta 36; ' 

S.'Ing. Luckmann Herbert v Ljub
ljani, Karlpvska cesta .18r • , . .. . 

Za namèsfóvanjé upravičeni: Družba 
ima tri poslovodje. Za namestovanje sta 
upravičena, dva poslovodji kolektivno. 

— Tvrdka, ki je lahko od kogarkoli 
pisana, s strojem ali s štampiljko vtis
njena ali tiskana, se podpisuje na ta 
način, da pristavita pod besedilo tvrdke 
oba poslovodji skupno vsak svoj lastno
ročni znak. — Postavljeni prokurist pod
pisuje vedno s pristavkom, ki označuje 
prokuro, na isti način kolektivno z enim 
poslovodjo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 15. aprila 1932. 

Firm. 357/32 — Rg C V 68/1. 

V p i s a l e so se i ž p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
518. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 2. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica Dravske banovin 

ne, Ljubljana, 
naslednja sprememba: 
Vpiše se član upravnega sveta Ažman 

Ivan, posestnik v Lescah. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. HL, 
dne 1. aprila 1932. 

Firm. 320 — Rg A VI 143/13. 

* 

519. Sedež: Maribor 
Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Mariborska tekstilna tvor

nica družba z o. z. 
Izbriše se prokura Lobi Viljema, 

vpiše pa prokura, podeljena ing. Kle-
petarju Fricu, ioženjerju v Mariboru, 
Dr. Vrstovškova ulica 6. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
Firm. 294/32 — Rg C I 79/33. 

520. Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 9. aprila 1932. 
Besedilo: Združene tovarne za ïevlje 

Mally & Démberger. 
Izbriše se prokura Musgerja Evsta-

hija. • 
1 Deželno kot trgovinsko sodišče ' 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 8. aprila 1932. 

Firm. 344 — Rg A I 39/14. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se i ž p r e m e m b e io 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
521. Sedež: Črnuče. 

Dan vpisa: 8. aprila 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna na 

Črnučah, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 23. marca 1932. 
spremenila so se zadružna pravila v 
§§ 1-, 2., 9. in 33. 

Besedilo firme odslej: Strojna zadru
ga na Črnučah, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Zadruga ima namen nabavljati kme
tijske stroje in jih posojevati zadružni
kom. 

Izbrišeta se člana načelstva Čibašek 
Ivan in Rotar Pavel. 



'Ђ 
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Vpišeta se člana načelstva: 
Snoj Jože, posestnik na Ježi št. 3, in 
Vilfan Franc, posestnik na Črnučah 

štev. 19. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 1. aprila 1932. 

Firm. 334 — Zadr. IX 154/2. 

522. Sedež: Dol. 
Dan vpisa: 12. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Dolu, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Izbriše se član načelstva Rovšek Jože, 
vpiše pa član načelstva Kosem Alojzij, 
mesar v Dolu št. 20. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. aprila 1932. 
Firm. 349 — Zadr. IV 96/36. . 

* 
523. Sedež: Komenda 

Dan vpisa: 12. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Komendi, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Lah Jože 
in Bergant Janez. 

Vpišeta se člana načelstva: 
Seršen Franc; posestnik, Gmajnica 

št. 17, in 
Merčun Jože, posestnik, Moste 34, 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. aprila 1932. 
Firm. 310 — Zadr..III. 189/44. 

* 
524. Sedež: Križe. 

Dan vpisa; 12. aprila 1932.* 
Besedilo: Čevljarska gospodarska za

druga v Krizah, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. . 

. Po sklepu občnega zbora z dne 18. ja
nuarja 1932. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Gradišar Andrej. 
Likvidacijska firma: kakor doslej: s 

pristavkom v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidator sam podpi

suje likvidacijsko firmo. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 8. aprila 1932. 

Firm. 287 — Zadr. VII 188/23. 

* 
525. Sedež: Ljubljana. . 

Dan vpisa: 13. aprila 1932. 
Besedilo: >Dom«, stavbena zadruga 

državnih nameščencev in upokojencev, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Ljubljani. 

Izbriše se član načelstva Kos Stanko, 
vpiše pa član načelstva dr. Puntar Jo
sip, bibliotekar državne knjižnice v 
Ljubljani, Pleteršnikova ulica. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 7. aprila 1932. 
. Firm. 343 — Zadr. VIII 34/21. ' 

526. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. aprila 1932. 
Besedilo: »Jugrad«, jugoslov. gradbe

na in kreditna zadruga v Ljubljani, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 20. marca 1932. 
so bila sprejeta nova pravila. Namen 
zadruge odslej: 

1. Zadruga prevzema hranilno vlogo 
članov in nečlanov; 

2. podeljuje samo članom načelno ne-
odpovedljiva dolgoročna amortizacijska 
posojila v te le namene: 

a) za zidavo lastnih domov, gospodar
skih in obrtnih poslopij za popolno ali 
delno lastno uporabo; 

b) za nakup zgradb, kakor tudi zem
ljišč v izmeri enega družinskega pose
stva v namene, navedene v točki 2.a); 

c) za prezidavo, izgotovitev nazidka, 
prizidka, kakor tudi za gradbeno izbolj
šanje že obstoječih objektov v namene, 
navedene pod točko 2.a); 

d) za zidanje in nakup zgradb; ki so 
v javno, korist narodne skupnosti, zlasti 
v dobrodelne namene; 

e) za odkup hipotek in drugih doka
zanih gradbenih dolgov, zlasti bremen 
iz dednih delitev. 

Načelstvo sestoji iz 5 do 8 članov. 
Izbrišejo se člani načelstva Iskra 

Franc, Zòrc Lovro in Ambrožič. Lojze; 
Vpišejo se člani načelstva: 
Budna Humbert, Ljubljana, Gregorči

čeva ul. 7, 
Vrhovec Drago, tehnik, Ljubljana, Po

ljanska c. 58, 
Kosi Ivan,, polir, Ljubljana, Vipavska 

ul. 8 in 
Stermensky Marija, posestnica, Glin-

ce, Tržaška c. 46. 
Načelnik Je Budna Humbert, njegov 

namestnik pa Mohär Anton.' 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 1. aprila 1932. • 

Firm. 323 — Zädr.' IX 226/5.: 

' ' " • • 

527. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. aprila 1932. - -
Besedilo: Kmetski hranilni in posojil

ni dom v Ljubljani, registrovana; zadru
ga z neomejeno zavezo.; 

Jzbriše se zbog smrti član načelstva 
Slane Franc. •. • 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., ; 

.'< . d n e 1. aprila 1932. 
Firm. 326 — Zadr. VIII 90/15. 

1 i.;.''• .'>''"'.""'•' 
528. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 14. aprila 1932. ' ' 
Besedilo: Kmetski hranilni in posojil

ni dom v Ljubljani, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo. ; j ' i ; r 

Vpišeta se člana načelstva: : ; 
Slane Rado, veleppsesfcnik v Litiji, in 
Bukovec Alojzij, posestnik, Velika 

Loka/ • M ' ' ; " , , : ' , .\\. ' -, .. -, 
Deželno kót trgovinsko sodišče . 

v Ljubi Jani, odd. Ttl., 
dne 8. aprila 1932. л 

Firm. 3S0 — Zàdr. Vili. 90/16. 

529. Sedež: Ljubljana. ; 
Dan vpisa: 8. aprila 1932. 
Besedilo: Podporna zadruga državnih 

policijskih nameščencev in upokojencev 
Dravske banovine y Ljubljani, registro-
vana; zadruga z omejeno zavezo. 

Na izrednem občnem zboru, dne 26. 
in 27. februarja 1932. so bila sprejeta 
nova zadružna pravila. 

Zadruga ima namen: 
1. dajati, zakonitim dedičem umrlU" 

članov posmrtnino; 
2. deliti v primerih daljše bolezni ali 

težje poškodbe svojim članom denaro^ 
podpore in tako skrbeti za svoje člane 
za zboljšanje njih gmotnih in socialnih 
razmer in 
• 3. zgraditi in vzdrževati v Ljubljani 
lastni dđm za onemogle člane, njih vdo
ve in sirote. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim en
kratnim zneskom. 

Načelstvo. sestoji iz načelnika, podna-
čelnika, tajnika, tajnikovega namestni
ka, blagajnika, blagajnikovega namest
nika in šest odbornikov. 

•Izbrišejo se člani načelstva Počkar 
Bernard, Kek Josip, Benedičič Jank°t 
Obreza Ivan in Beve Vid. 

Vpišejo se člani načelstva: 
Močnik Ivan, podnadz: pol; agentov, 

načelnik; 
Mislej Rudolf, upravni uradnik, pod' 

načelnik; 
Koren Jože, stražnik v pok.; 
Sevšek Franc, stražnik v pok.; •, 
Vreg Franc, podnadzornik policijske | 

straže; :\ "; 
'• Kretič Ivan, stražnik, ' 
' Valentinčič Leopold, stražnik; 

Tabernik Alojzij, podnadzornik pbl« 
agentov; '••'•' 

Zižmond Ivan,' stražnik; 
Badalič Josip, stražnik v pok. in 
Dolinar Martin, stražnik — vsi v Ljub' 

Ijani. /.- , :,r . ' ; " 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 1. aprila 1932. 

Firm.' 290 - Zadr. X 185/2. 

530. Sede«: Ljubljana. , 
Dan vpisa: 12. aprila 19Š2. ,.•<-;; 
Besedilo: Splošno kreditno društvo 5; 

[ Ljubljani, registrovana zadruga z ort^ 
' jeiio, jsavozo. , « . > < % j 

Na občnem zboru dne 14. marca 1$}Ш 
so bila spremenjena zadružna praviW; 

i v §§ 1..2., 3., 4.....Б...6., 7., 9., 10., 12..,: 
'13, 14, 15., 16., 17., 18., 19., 20., #,!»': 
22., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 33. in W4 

Namen.zadruge je odslej tudi: . >' i ; 
>d) oskrbovati inkaso, depot, eskoDH^ 

in reeskont menic, terjatev in vredno1^ 
, e) financirati, ustanavljati in up-rA"7"r'' 

ljati javne gospodarske institucije, knj^'•) 
nice, industrijska, trgovska, .poljedel 9^ ; 

,inj)rometna podjetja svojih Članov, udpr.l 
.leziti se pri njih in preskrbovati proda",?*1'! 
i deležev, oziroma delnic taistih, ; ; ( 4у 

i) izvrševati vse , vrste poslovS,; 
^svrho gmotne in„ gospodarske povzdjftfe; 
svojega članstva, Цаког tudi počlM\$ 
istega.« '•'•' '-Џ 
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- r Izbrišejo se člani načelstva Vilhar 
Franc, Podkrajšek Emil, Kobler Franc, 
Pušnik Martin, Vuk Ivan, Ropret Ivan, 
Udovič Josip, Krušec Rudolf in Kri
stan Boris. 

Vpiše se član načelstva Bruno Hugo 
Stare, bančni ravnatelj in posestnik v 
Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

'' dne 8. aprila 1932. 
Firm. 332 — Zadr. I 91/77. 

* 

831. Sedež: Ljubljana. 
-, Dan vpisa: 8. aprila 1932. 

Besedilo: Stavbna in gospodarska ia-
druga »Krojaški dom«, regištrovana za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Izbrišeta se člana načelstva Gorjup 
Anton in Žagar Ivan. vpišeta pa člana 
načelstva: 

Koren Viktor, krojaški pomočnik v 
Ljubljani, Florijanska ulica št. 37, in 

.Kmetic Franc, krojaški pomočnik,, v 
Ljubljani,'Tržaška cesta št. 21/1. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne.,!.-,aprila 1932. '•...:, 

Firm. 325 — Zadr. IX 121/5. 

S32. Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 14. aiprila 1932. 
Besedilo: Okrajna posojilnica v Ljuto

meru, regištrovana zadruga z noom. 
zavezo. V ; 

Izbriše se dosedanji člari načelstva 
Sever Franc, vpiše pa novoizvoljeni član 
!Qačelstva; Tarča Franc, pos.' v Vogričov-
С и \ pri* Ljutomeru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
Firm 298/32 — Zadr. I 3/50 

* 
бЗЗ. Sedež: Maribor. •?.; 

Dan vpisa: 14. aprila 1932. . 
Besedilo: Gospodarska zadruga pošt

a h nameščencev v Mariboru^ registro-É 
v&na zadruga z omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 
30- marca 1932. so se, izpremenila za
družna pravila v §§ 16., 29. in 30.. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. l i t , 

dne 14. aprila 1932. 
Firm. 293/32 - Zdr. IV 92/4... :. 

' . ' • • ; - - • 

5 з4- Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 14. aprila 1932.. 
Besedilo: Nabavi jalna ; zadruga držav

nih uslužbencev v Maribor«, registro
m a zadruga z omejeno zavezo. 
• Izpremenila in dopolnila so. se za

družna pravila v čl.-55., in sicer.; 
, !• Pravilniku, dodanemu čl. 55., so. se 
sociali novi členi 14. do 20. 
• 2- Člena 2. in 4. istega pravilnika sta. 

8 6 I z p r e m e n i l a . "' •'* 'J 

^ o ž n o sodišče v Mariboru, odd. Ш., 
dne 14. aprila 1932. 

Firm. 291/32 - Zadr. II 69/43., / ' 

" * 

535. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Posojilnica v Mariboru, re

gištrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Izbrišeta se dosedanja člana načel

stva Robiič Srečko in dr. Lašič Ferdo, 
vpišeta pa novoizvoljena člana načelstva 
dr. Dolar Anton, profesor in posestnik 
v Mariboru in Lenard> Rado, trgovec in 
posestnik v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
Firm. 308/32 — Zadr. I 10/50. 

* 
536. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Splošna gospodarska poslo

valnica, regištrovana zadruga z omeje
no zavezo v Mariboru. 

, Izbrišejo se dosedanji člani načelstva: 
Mikec Franc, Zagornik Ivan, Pievano 
Franc, Valenti Miha in Arnes Ivan; 
vpišejo pa novoizvoljeni člani načelstva: 
Gajšek Simon, železničar v pok., v Mari
boru (predsednik), Lorger Simon, že
lezničar v pok. v Mariboru (namestnik), 
Bibič Martin, strojevodja drž. žel. v Mari
boru, Ruška c. 7, Bučar Alojz, železničar 
v Mariboru* Bavarska ul. 3, Papež Ed
vard, železničar v Mariboru, Pobrežje; 
Šolska ulica 1. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14; aprila 1932. 
Firm. 265/32 — Zdr. IV 94/5 

* 
537. Sedež: Moravče. 

Dan'vpjsa:!?. aprila 1932. 
Besedilo* Ljudska hranilnica in poso

jilnica v Moravčah, regištrovana zadruga 
z neomejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Uštar Mar
tin, vpiše pa član načelstva Ribič Jože, 
posestnik, Laze št. 44. • 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

>' dne 1. aprila 1932. 
Firm. 259 — Zadr. IV 53/41. 

538. Sedež: Mozelj. 
Dan vpisa: 19. aprila 1932. 
Besedilo:. Pašniška in gozdna zadru

ga v Mozlju, r. z. z o. z. 
Zadruga se je po sklepu občnega zbo-

: ra od 4. aprila 1932. razdružila in pre
šla v likvidacijo. 

Posle likvidacije opravlja načelstvo. 
Morebitni upniki se pozivajo, da se 

prijavijo pri zadrugi. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

: . dne 19. aprila 1932., 
Firm. 44/32 — Zadr. III 164/2. 

539. Sedež: Svetinje. 
Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

. Svetinjah, reg. zadruga z neona, zavezo. 
Izbriše se dosedanji član načelstva 

: Vraz Avgust, vpiše se pa novoizvoljeni 
član načelstva Skrinjar Franc, posestnik 

.' v Veličanah. 
! Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 14. aprila 1932; 
Firm. 317/32 - Zadr. II 13/37. 

540. Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Posojilnica pri Sv. Lenartu 

v Slov. gor., regištrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbrišeta se dosedanji načelnik Josip 
Janžekovič in odbornik Anton Rop. 

Vpišeta se pa novoizvoljena člana- na
čelstva: 

1. Jakob Sajovic, župn. upravitelj pri 
Sv. Lenartu v Slov. gor. kot načelnik in 

2. Ludvik Breznik, posestnik v Zgor
njih Žerjavcih kot odbornik. .,• 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 14. aprila 1932. 
Firm. 269/32 — Zadr. I. 14/74. 

* 
541. Sedež: Sv. Tomaž pri, Ormožu. 

Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in po

sojilnica v S.v. Tomažu pri Ormožu, re
gištrovana zadruga z neom. zavezo. 

Zadružna pravila so se izpremenila v 
§10. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
Firm. 309/32 — Zdr. II 33/17. 

* 
J42. Sedež: Škof ja Loka 

.Dan vpisa: 12. aprila 1932. . 
Besedilo: Okrajna hranilnica in po-

Fojilnica v Škof ji Loki, regištrovana za
druga z neomejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Sušnik Lo-
vro, vpiše pa član načelstva Luznar 
Mihael, višji sodni oficijal v pokoju v 
Škofji Loki. 

Dcželiio kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 8- aprila 1932. 
Firm. 354 — Zadr. II 134/64. ' 

Konkurzni razglasi 
S 7/32—6. -1492 
543. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ver-

čoria Viktorja, mizarja v Solčavi. 
Konkurzni sodnik: dr. Novak Andrej, 

starešina okrajnega sodišča,v Gornjem
gradu. 

Upravnik mase: dr. Rosina Ernest, od
vetnik v Gornjemgradu. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Gornjemgradu dne 9. m a j a 
1 9 3 2 . ob e n a j s t i h . • 

Oglasitveni rok do 25. j u n i j a 1932, 
, Ugotovitveni narok pri okrajnem so

dišču v Gornjemgradu dne .9. j u l i j a 
1 9 3 2 ob e n a j s t i h . 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 20. aprila 1932. 

S 9/32-1. 
544. 

* 
1500 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Holbl 

Tomaža, posestnika in trgovca z lesom 
pr i Sv. Primožu^ nad Muto š t 45», 

Konkurzni sodnik: Čerček Janko, sta
rešina okrajnega sodišča v Marenberjju. 

Ш 
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Upravnik mase: Lovšin Anton, vršilec 
dolžnosti javnega notarja v Marenbergu. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, dne 30. aprila 1932. ob 9. uri. 

Oglasitveni rok do 30. maja 1932. pri 
okrajnem sodišču v Marenbergu. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču, dne 4. junija 1932. ob 9. uri. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 19. aprila 1932. 

H* 
S 15/30—140. 1505 
545. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Ban Franc, trgovec na 

Jesenicah. 
, Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opravilna številka S 15/30—2 o 
imovini prezadolženca, se odpravi, ker 
je bila razdeljena vsa masa, po § 151. 
kaz. zak. 
Deželno sndišče v Ljubljani, odd. III.. 

dne 16. aprila 1932. 

Sa 11/32—31. 1503 
546. 

Sklep. 
Poravnalna zadeva Ahčana Rudolfa, 

trgovca v Zagorju ob Savi. 
Poravnalno postopanje se v smislu 

§• 56 t. 2 zakona o prisilni poravnavi 
izven konkurza ustavi. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 11. aprila 1932. 

Sa 31/32-2. Ш З 
547. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Finci Izidorja, trgovca v Mari
boru. . 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Veble An
drej, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
2 3. m a j a 1.9 3 2. ob d e v e t i h . 

Rok za oglasitev do 1 8. m a j a 1 9 3 2 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 13: aprila 1932. 

Štev. 33. 

* 
1476 Sa 33/32—2. 

548. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnikov Eisnngefja Vinkota in 
Terezije, posestnikov, gostilničarjev in 
lesnih trgovcev v črni pri Prevaljah. 

Poravnalni sodnik: dr. Reichman Blaž, 
starešina okrajnega sodišča v Prevaljah. 

Poravnalni upravitelj: dr. Senear Du
šan javni notar v Prevaljah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 2 8. m a j a 
1 9 3 2 ob d e v e t i h . 

Rok za oglasitev'do '2 3.'-di a f a 1 9 3 2 
pri'okrajnem sodišču v Prevaljah. 

Poravnalna kvota: 40%. . 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 18. aprila 1932. 

Sa 19/32-2. 1495 

549. Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Krajca Ivana, trgovca z meša
nim blagom v Dolnjem Logatcu. 

Poravnalni sodnik: Premerstein Ka
jetan, starešina okrajnega sodišča v 
Logatcu. 

Poravnalni upravnik: Tavzes Fran, 
notar v Logatcu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Logatcu dne 3 1 . 
m a j a 1 9 3 2 dopoldne ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 2 5. m a j a 1 9 3 2. 
na sodišče v Logatcu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 19. aprila 1932. 

* 
1490 Sa 16/32—7. 

550. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Pozne Feliksa, neprot trgovca 
z mešanim blagom v Oplotnici št. 20. 

Poravnalni sodnik: Mihelič Gvido, sta
rešina okraj, sodišča v Konjicah. 

Poravnalni upravitelj : dr. Lederer Ro
bert, odvetnik v Konjicah. 

Narok za sklepanje poravnave, pri 
okraj, sodišču v Konjicah, dne 30. m a j a 
1932 . o b d e s e t i h . 

Prijavni rok do 2 5. m a j a 1 9 3 2 . 
Poravnalna kvota 40% in poroštvo. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 20. aprila 1932. 

»j; 

Sa 20/32—2. Ш 6 
551. . . . . . . . . . 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Šare Marije, lastnice modnega 
atelijeja in posestnice v Ljubljani, Ru-
tarjeva ulica, št. 4. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Novak Fran, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140 dne 4. j u-
n i j a 1 9 3 2 . ob d e v e t i h . 

Rok za oglasitev do 2 9. m a j a 19 3 2 
na deželno sodišče v Ljubljani. 
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. III., 

dne 23. aprila 1932. * 
1507 Sa 36/31—9. 

552. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice First 

Aste, roj. Tančic, trgovke v Ivanjkovcih 
pri Ormožu; je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
* 

1475 Sa 7/32—56. 
553. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Bernhardom Gusta

vom, trgovcem v Mariboru, Aleksan
drova cesta štev. 17, registrovainim pod 
firmo Franca Bernharde sin v Mariboru, 
in njegovimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 7. aprila 1932 sklenjena pri
silna poravnava se potrdi. 

Po tèj [poravnavi plača dolžnik -upni

kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 4 enakih tromeseč-
nih obrokih; prvi obrok plačljiv 3 me-
s.je od dneva sklenjene poravnave. 

Kot,porok in plačnik pristopi M i-
borski kreditni zavod, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Mariboru, iti 
sicer za plačilo 40% kvote prijavljenih 
in priznanih terjatev. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 14. aprila 1932. / 

Sa 18/32—54. 
554. 

* 
1477 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico Lah Marijo, trgovko -v 

Mariboru, Pobrežka cesta št. 8 in Ne-
bova št. 6 in njenimi upniki pfi porav
nalnem nareku dne 31. marca 1932 pred 
okrožnim sodiščem v Mariboru sklenje
na prisilna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnica upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven? 
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v šestih dvomesečnih 
obrokih, cd katerih zapade prvi obrok 
v plačilo po preteku dveh mesecev po 
sprejeti poravnavi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
•t; 

Sa 2/32—45. 1480 
555. • 

Potrditev poravnave. 
Prisilna poravnava izven konkurza, 

sklenjena na poravnalnem naroku dne 
31. marca 1932 pred okrajnim sodiščem 
na Vrhniki med dolžnikom Mravljetom 
Antonom, posestnikom in trgovcem v 
Podpeči št. 13, in njegovimi upniki, se 
odobri. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. ïjfl., 

dne 14; aprila 1932. 

Sa 7/32—10. 1491 
556. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Cesar Kari, lesni 

trgovec in posestnik na Otiškem vrhu 
št. 107. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil 
poravnalni dolžnik z upniki pri naroku 
dne 13. aprila 1932 in ki določa,, da je 
prednostne terjatve in zahtevke, ! ki jih 
ne doseza poravnava prvenstveno v ce
loti plačati, ostali upniki pa dobijo 50% 
kvoto, plačljivo tekom 18 mesecev in v 
treh obrokih, kojih prvi v 15% iznosu 
zapade v 6 mesecih, drugi v isti višini 
v 12. mesecih in tretji v 20% iznosu v 
18 mesecih, računjeno od dneva spre
jema poravnave od upnikov. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne'20. aprila 1932. i 
* 

1489 Sa 3/32—166. 
557, 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Kolbezen Franc, 
trgovec v Celju, Prešernova ulica-Št. 4> 

Potrjuje se poravnav^ M jo. je sklenil 

Ш 
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dolžnik Kolbezen Franc, trg. ' v Celju. 
Prešernova ulica št. 4, s svojimi upniki 
Pri naroku dne 11. aprila 1932, in ki 
določa, da je prednostne in zahtevke, ki 
jih ne dosega poravnava, prvenstveno v 
celoti plačati, ostali upniki, da dobijo 
50% kvoto, plačljivo v 15 mesečnih ena
kih obrokih, počenši s 15. junijem 1932 
dalje in da pristopita tej poravnavi kot 
Poroka in plačnika Miha in Aria Kol- •. 
hezen, posestnika v Črnomlju, in sicer 
do 40% kvote s posledicami § 60. zakona 
0 prisilni poravnavi izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 20. aprila 1932. . 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 3231/11. 1517 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

suje na dan 28. aprila 1932 ob 11. uri 
dobavo: 

300 kg sirove kave, 
300 kg ječmenove kave 2X -sladne, 

1000 kg riža boljše vrste, 
1500 kg koruznega zdroba, 
400 kg cikorije, 
.500 kg terpentónovega mila, 
500 kg bučnega olja. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 20. aprila 1932. 

,,-.. Razne objave 
'i486 

Posojilnica v Logatcu 
r. z.zo. p. 

Vabilo 
k rednemu občnemu zooru, 

ki se vrši 
<hie 8. maja 1932. ob 14. uri Y posojil-

nični pisarni v Dol. Logatcu. 
v D n e v n i r e d : ' '' 

1- Poročilo ravnateljstva. 
*• Poročilo nadzorstva in predlog o raz-
• delitvi dobička. 
"• Odobrenje računa za leto 1931. 
4- .Čitanje revizijskega poročila. 
*>• Volitev ravnateljstva. 
*>• Nasveti in predlogi zadružnikov. 

Ravnateljstvo. 
* 

1498 

Vabilo 
Ha ustanovno skupščino 

Društva za ustanavljanje In 
Vzdrževanje šolskih zobnih 

ambulatorljev 
v Dravski banovini, 

ki bo' 
i n « 9. maja 1932. ob 6. uri popoldne v 
V eliki dvorani OUZD v Ljubljani na Mi

klošičevi cesti, palača OUZD. 
D n e v n i r e d : 

1- Ustanovitev dxuStva. 
2. V.olitve. 

3. Referati in predlogi. 
4. Razno. 

Za pripravljalni odbor: 
Dr. Josip Tavčar s. r., zobozdravnik. 

Dr. Vladimir Ravnikar s. r. 
odvetnik in senator. 

Dr. Mirko Božič s. r., 
ravnatelj Banovinske hranilnice. 

* 
1483 

Aga-Ruše, 
udružene Jugoslovenske 

tvornice acetilena in oksi
gena, d.d. Ruše. 

Delničarji Aga-Ruše, udruženih jugo-
slovenskih tvornic acetilena in oksigena, 
d. d. v Rušah, se vabijo na 

II. redni občni zbor, 
ki se bo vršil 

v torek dne 10. maja 1932. ob enajstih 
dopoldne v prostorih »Age-Ruše«, udru
žene jugoslovenske tvornice acetilena in 
oksigena d. d. v Rušah. 

„»Dnevni r e d : 
1. Poročilo upravnega sveta in predlo

žitev bilance za leto 1931. 
2. Poročilo računskih preglednikov o 

računskem zaključku za leto 1931. 
3. Sklepanje o podelitvi absolutorija 

upravnemu svetu in o bilančnem 
uspehu. 

4. Volitev računskih preglednikov za 
- leto 1932. 

Občnega zbora se smejo udeležiti po 
§§ 28. in 29. družbenih- pravil oni detai-. 
carji, ki polože svoje delnice s èezn'a ni
kom številk najkesneje do dne 4. maja 
1932 pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo v Ljubljani. Na podstavi 
položenih delnic se jim izdado legiti
macije, ki se glase na deponentovo ime 
ter navajajo število deponiranih delnic 
in nanje odpadajočih glasov. 

Vsaka delnica daje' pravico enega 
glasu. 

V R u ž a b , dne 23. aprila 1932. 
Upravni svet. 

* « 
1520 

Vabilo 
na redni zbor 

družbenikov Premogokopne 
združbe „Belokrajlna" v 

Črnomlju, 
ki se bo vršil 

dne 11. maja 1932 ob pol 12. uri dopol
dne v rudarski pisarni v Krmelju. 

D n e v n i ' r e d : 
1. Poročilo združbene direkcije o poslo

vanju v letu 1931. 
2. Predložitev zaključnih računov za 

leto 1931. 
3. Poročilo revizorjev. 
4. Zaključek o poslovnem rezultatu leta 

1931. 
j 6. Absoluitorij zdmžbeni direkciji in re-
1 vizoffiem, za pošiljanja % lete 1S31* 

6. Volitev revizorjev. 
7. Slučajnosti. 

V Črnomlju, dne 25. aprila 1932. 
Načelnik združbene direkcije. 

* 
1519 

Vabilo 
na IV. redni občni zbor 

delničarjev firme šentjanški 
premogovnik And. Jakil d.d. 

v Krmelju pri št. Janžu, 
ki se bo vršil 

dne 11. maja 1932 ob pol 11. uri dopol
dne v družbinih prostorih v Krmelju. 

D n e v n i r e d!: 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova

nju leta 1931. . " « 
2. Predložitev zaključnih računov za 

leto 1931. 
3. Poročilo nadzorstvenega odbora. 
4. Zaključek o poslovnem rezultatu leta 

1931. . . ..< • 
5. Absolutorij upravnemu svetu in nad

zorstvenemu odboru za poslovanje" 
leta 1931. 

6. Volitev upravnega sveta in nadzor
stvenega odbora. * 

7. Slučajnosti. 
Delničarji, ki žele prisostvovati obč

nemu zboru, morajo položiti svoje del-
nice pri družbeni blagajni v Krmelju do 
vštetega dne 1. maja 1932. — Svoje pred
loge morajo delničarji podati upravnemu 
svetu najkesneje 7 dni pred občnim zbo
rom. 

V Krmelju, dne 25. aprila 1932. 
Upravni svet. 

; • • * • . •' ' • •• 

1493 
Vabilo 

na redni občni zbor 
Lesne In splošno industrij

ske d.d. Maribor, 
ki'se vrši 

dne 12. maja 1932 ob 14. uri v pisarni 
Glavni trg l/III. 
D n e v n i r e d : 

1. Letno poročilo in poročilo nadzor
stvenega sveta. 

2. Sklepanje o bilanci odpade, ker druž
ba ni poslovala in je stanje nespre
menjeno. 

3. Sklepanje o početku ponovnega po
slovanja družbe. ' . 

4. Slučajnosti. 
O p o m b a : Delničarji, ki se namera

vajo udeležiti občnega zbora,' imajo po
ložiti v smislu pravil delnice najkesneje 
do 5. maja 1932 v zgoraj omenjeni pi
sarni, kjer sprejmejo izkaznico glasoval
ne pravice. 

Uptavni svet. 
' * 

1526 
Po § 14. društvenih pravil se sklicuie 

redni občni zbor 
delniške družbe »Narodna 

tiskarna« v Ljubljani 
na dan 13. пШа 1932. ob 10. uri dop. 

v uredniSftV prostore v Ljubljani, 
Knäiljeva ulica št. 5. 
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D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega odbora o po
slovnem letu 1931. in predložitev bi
lance z dne 31. decembra 1931. 

2. Poročilo pregledovalnega odseka. 
3. Predlogi upravnega odbora o po

rabi čistega dobička 1. 1,931. 
4. Volitev upravnega odbora. 
5. Volitev pregledovalnega odseka. 
6. Slučajnosti. 

Opomba: § 16. družbenih pravil: 
Kdor hoče na občnem zboru glasovati, 
mora položiti svojo delnico s kuponi in, 
če se glasi na imetnika, tudi s talonom 
vsaj pèt dni pred občnim zborom v 
družbeno blagajno. 

» Upravni odbor »Narodne tiskarne«. 

1514 
Računski zaključek 

Kreditne banke d.d. v Murski 
Soboti 

per 31. december 1931. 
BILANCA. 

Aktiva: Blagajna Din 196.821*48, me
nični portfelj Din 2,728.353-60, vrednost
ni papirji Din 150.638-52, debitorji Din 
6,391.557'09, posojila na zadolžnice Din 
253.700-—, hipotekama posojila1 4.000-— 
dinarjev, inkasi Din 150.268-19, (dolžniki 
za garancije Din 168.000-—) inventar 
Din 15.919-—, bilančne prehodne postav
ke 4.33735, skupaj Din 9,895.595-23. 

Pasiva: Delniška glavnica 1,500.000--— 
dinarjev, vloge na. knjižice in v teko
čem računu Din 7,641.322'—, rentnina 
Din 19.810-65, različni kreditarji Din 
462.107'02, (garancije Din 168.000-—), 
trate Din. 18.070*50, ustanovni stroški 
Din 60.0Ò0-—, bilančne prehodne po
stavke Din 98.092-20, dobiček 96.192.86 
dinarjev, ekupaj Din 9,895.595*23. 

RN.ZG. —DOB. De*bet: Plače in do-
.klade Din 58.550-—, upravni stroški Din 
l?0.237-34, odpisi Din 11.215*74, davki 
in pristojbine Din 49.592-20, dobiček 
Din 96.192-86, skupaj Din 335.788-14. 

Kndi t : Obresti Din 300.676-55, pro
vizija in iznos bančnih poslov 35.111-59, 
skupaj Din 335.788-14. 

Dividenda za leto 1931 znaša 5% ali 
Din 25-— za kupen in se izplača pri 
blagajni Kreditne banke d.d. v Murski 
Soboti. 

Kreditna hanka đ. d. v Murski Soboti. 

* 
1428—3—3 

Poziv upnikom. 
Produktivna čevljarska zadruga v Zi-

reh, regi trovana zadiu^a z omejeno za
vezo se je po sklepu občnega zbora z 
dne .28. februarja 1932. razdruzila in 
presTa v likvidacijo. 

Upniki naj prijavijo morebitne ter
jatve zadrugi v enem mesecu. 

Ziri, 15. aprila 1932. 
Likvidatorji. 

* 
Št. 4084/1.. 5513 

Objava. 
Kavalarju Janezu, zak. sinu Janeza 

in Marije roj. 4. septembra 1894. v Itetè-
čah, srez .Radovljica, sedaj posestniku 
v Levcu, obč. Petrovce, se je glasom raz
sodbe okrajnega sodišča v Celju Kps. 
VI 242/31 z 1.1. decembra 1931 ' izrekla 
prepoved zahajanja v gostilne (krčme) 
za dobo 1 leta. Prepoved velja od 12. ja
nuarja 1932 do 11. januarja 1933.. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 18. aprila 1932. . 

* 

Objava. 
1518 

Izgubil sem izpričevalo TV. razreda 
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za 
leto 1930./31. na ime: Kovic Jožef, ro
dom iz Kresnic. Proglašam ga za ne
veljavno. 

Kovic Jožef s. r. 

Objava. 
1496 

Jožef Otorepec, roj. 1886., pristojen v 
Ljubljano, preklicujem izgubljeno šofer

sko legitimacijo, izdano 1. 1931. od kr. 
uprave policije v Ljubljani. 

Otorepec Jožef s. r. 

* 
- 1497 

Objava. 
Domoljub Guštin, roj. .1910., pristojen 

v Ljubljano, preklicujem izgubljeno šo
fersko legitimacijo, izdano 1. 1930. od 
kr. uprave policije v Ljubljani. 

Guštin Domoljub s. r. 
* 

Objava. 
1502 

Izgubila so se izpričevala I, in II. raz
reda klasične gimnazije in šestega in 
sedmega razreda I. drž. realne gimna
zije v Ljubljani, Vegova ul., ki se gla
se na ime Skrbinšek Marijan. Izpri
čevala se proglašajo za neveljavna. 

V Ljubljani, 23. aprila 1932. 
Skrbinšek Marijan s. r. 

* 

Objava. 
1499 

Izgubil sem orožni list za posest in 
nosenje lovske puške dvocevke, izdan 
od sreskega' načelstva v Kočevju., na
ime: Mencin Alojzij, stavbeni delovodja 
v Velikih Laščah. Proglašam ga za ne
veljavnega. 

Mencin Alojzij s. r. 

Tvrdka 1606 

Mariborska industrija svile 
preje „Metra" d. d. v Efutalfanl 

Bilančni konto 3 1 * decembra 1930 za drugo polovico leta. 

Blagajna 
tovarna, oprava, zaloge 

kontokorentni raSun . . 
primanjkljaj na delni-

izguba . . . . . . . . . . 

Din 

e.9oié3 : 
2,295:465-49 
1,140.845-80 ; 

2,287.146-99 ' 
19.630-89 : 

5,750.000-1- ! 

/ 

Delniška, glavnica.=.,• 
kontokorentni račun . . 

/ " ~ * r " 

1л ' s 
. - . : • > - , - . • ' . ' . - . •• 

Din 

,, 5,000.000— 
750.000— 

5,750.000-— 

Račun zgube in, dobička za poslovno loto 1930 za drugo polovico leta. 
/ 

Sploäna režija 
reparature : . . 
davki in takse 

i 

» .» . . . 

• • 5 » . . 

i 

Din ; 

86.420-87 ' 
. 7.742-79 ' 
12.213-25 

t 

106.376-91 > 
• 1 

f i Г-« •"•". v * " . ; : '', ' 

•Blagovni konto . ... .... 

m$*,, •/•!-•;•;> V- •>-

.,..- Din .- i 

86.73702 : 
19.639-89 ., 

106.376-91 

Pregledniki računov. Upravni svet. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
JTisk« in zalagaj Зоакахда Merjtm ж Ljubljani^ njen predstavnik; Q. Michâlek, v Ljubljani 



Štev. 34. 

SUIŽBEMI UST KRALJEVSKE BAMSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 34. kosu letnika III. z dne 80. aprila 1982. . 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Ü. No. 9021/2. 1527 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Podružnica Zveze živilskih 

delavcev Jugoslavije v Rogaški Slatini« 
je razpuščeno v smislu § 11. zakona o 
društvih, shodih in posvetih. »Službeni 
list« z dne 3. oktobra 1931, štev. 403/60, 
ter že več let ne deluje, nima ne članov 
ПШ imovine in torej ne more več izvr
ševati svojega statutarnega delovnega 
Področja. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

y Ljubljani, 
dne 21. aprila 1932.' 

Hs 
V H I . No. 2675/1. 1557 

Razglas. 
, Ker so se po prestanku zime z zboljša

njem prometnih prilik zmanjšali obratni 
stroški in je pričakovati tudi porast frek
vence, je odpadel pogoj za nadaljnjo do
pustnost povišanja voznih cen avtobus
nih podjetij iz naslova izrednega cest
nega prispevka, ki je bilo dovoljeno s 
'Uk. razglasom z dne 28. decembra 19314 

/ H i . br. 6567/1, objavljenim v prilogi 
, ? 4. kosu >Službenega lista« z dne 16. 

Januarja 1932. 
Zato se omenjeni razglas s tem razve-

4*vlja in je kakršenkoli pribitek- k vozni 
C e iii iz oblastveno ugotovljenega cenika 
d o p u s t e n . 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

"V Ljubljani, dne 23. aprila 1932. 

$ 
V> No..222/7 • 1547 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava v Ljublja-

1 bo nabavila za bansko palačo 
v./. svetila in žarnice za vsoto 3.340-— 

2- 1 kom trofaznoga kratkostičnoga 
motorja za krožno žago 4—6 KS z vse-
g * Priitiklinaini za skupno vsoto Din 

- ^àudnik l naj pcedlože obvezne po-
strSus6' v ^caitôrih } e navesti popust vod-
v°tkin n a u r a d n i proračun najikesneje 
^ 9 % maja ob 12. odseku 3 tehničnega 
v . T^fta kraljevske banske uprave, No
to*. 8 &• 1» kjer se morejo v sobi 28 do-

•* Podrobnejši )X)datki in pojasnila. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

T banovine,. v 

v Ljubljani, dne 25. aprila 1932. ' 

^ VT-No. 66/11. "1484—3—2 

R Razglas o licitaciji 
^J^aljevska baneka uprava Dravske 
™ * J « v Ljubljani razpisuje za zgrad-
D, P°*»lJSka vodovoda iz Koroške Bele 
^ «woriiik 

I. javno pismeno ponudbeno lieitacijo 
na dan 28. maja 1932. ob 11. uri dop. 

v prostorih odseka za hidrotehniko v 
Ljubljani, Stari trg 34/11. Pojasnila in 
Upnudbeni pripomočki se proti plačilu 
napravnih stroškov dobivajo med urad
nimi urami pri odseku za hidrotehniko, 
Ljubljana, Stari trg 34Д1. Naročila po 
pošti se bodo odpravila le proti pred
plačilu Din 100'—. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša 

Din 219.795--. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v. >Službenih novi-
nah« in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske, 
banovine, 

y Ljubljani, dne 20. aprila 1932. 

* 

V. No. 245/83 ex 1932. 1537 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem ključavničarskih, steklarskih in 
pečarskih del, glede katerih Г. ofertna 
licitacija za dela II. etape v umobolnici 
Novo Celje ni uspela, 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 23. maja 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št. 21. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znašajo za; 

1. ključavničarska dela Din 13.118'— 
2. steklarska dela . . . . „ 27.073-50 
3: pečarska dela . . . . „ 59.100*— 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nati« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 25. aprila 1932. 

* 

III. No. 3961/1. 1528 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. aprila 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov {mestnih magistratov) ep natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi ČrkamJ; kraji s številom zaku-
Ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i 8 n ! t>r i sad : 
Dol. Lendava: Dolga vai (Doljfavae 1 

dvorec), 

S t e k l i n a : 
Dol. Lendava: Bogojina (Bogojina 1 

primer). Litija: Litija (Litija in Gradec 
po 1 primer), Šmartno (Vrata 1 pri
mer), St. Lambert (Laze 1 primer). Mari
bor, desni breg: Sp. Polskava (Sp. Pol-
skava 1 primer). Ptuj: Sv. Lovrenc na 
Dr. p. (Apače 1 primer), Sv. Marko 
(Sv. Marko 1 primer). Slovenjgradee: 
Velenje (šalek 1 primer), Šmartno p. 
Sv. G. (Šmartno p. Sv. Gr. 1 primer).' 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Maribor, des. breg: Vrhole (Kodna 1 

dvorec). Pre val je: Dravograd (Dravo
grad 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Mrčnasela (Raštanj 1 dvo

rec), Senovo (Dovsko 8 dvorci). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Konjice: Oplotnica (Malahorna 1 dvo

rec), Loče (Vače 1 dvorec), Konjice 
okol. (Konjiška vas 1 dvorec). 
Kraljevska baneka uprava Dravske ba

novine v Ljubljani, 
dne 25̂  aprila 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 7 / 3 2 — 5 . " '••.'• ' •'-.;• . 1 5 2 1 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo s sod
bo z dne 21. aprila 1932, TJ 7/32—5, 
da je Sedonja Štefan, gostilničar v Go
rici, star 25 let, kriv prekrška po čl. 8. 
zakona o pobijanju draginje, življen-
skih potrebščin in brezvestne špekula
cije z dne 30. decembra 1922. učinje-
nega s tem, da je kot gostilničar pro
dajal mesene klobase po 6 Din in s 
tem zahteval za to življensko potreb
ščino višjo ceno od one, ki zajamčuje 
dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

Zaradi tega je bil obsojen po čl. 8. 
navedenega zakona na 150 Din denarne 
kazni ali 3 dni zapora in 1 dan zapora 
pogojno do 1 leta. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. III., dne 21. aprila 1932. 

* 
U VII 6/32-4. 1523 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je. raz

sodilo z razsodbo z dne 8. februarja 
1932., da je Možina Davorin, star 43 let, 
po poklicu gostilniški poslovodja v 
Ljubljani, Florjanska ul. 24, kriv pre
stopka po členu 6. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije, storjenega s tem, da 
9. januarja 1982. v svojem gostilniškem 
lokalu v Ljubljani ni imel označenih oon 
brinjevcu, raznim klobasam in jajcem, 
torej je prodajal življeneke potrebsoJne, 
ne da bi imel sumarno аЦ podrobno 
oinaoeuih cen, 

Ш< 
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Zaradi tega je,bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona na 200 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v kazen 4 dni zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 

dne 23. februarja 1932 
•{• 

U VII 7/32-4. 1524 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je raz

sodilo z razsodbo z dne 8. februarja 
1932., da je Avbelj Josip, star 29 let, 
po poklicu mesarski mojster v Ljub
ljani, Poljanska cesta štev. 57, kriv pre
stopka po členu 6. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije, storjenega s tem, da 
dne 9. januarja 1932. v svoji mesnici 
v Ljubljani ni imel označenih cen kranj
skim klobasam, mastic sveži slanini in 
kuhani šunki. 

Zaradi tega je Bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona ina 200 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v kazen 4 dni zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 

dne 23. februarja 1932. 
* 

Zel. Poljčane-Konjice 1/32. 1538 

Oklic. 
Deželno sodišče v Ljubljani objavlja v 

smislu § 15. zakona z dne 19. maja 1874., 
drž. zak. št. 70, da se je na predlog di
rekcije državnih železnic v Ljubljani z 
dne 3. marca 1932., št. 3102/1—1932., z 
današnjim dnem dovolila otvoritev za
časnega vložka za podaljšek proge Polj-
саде-г-Konjice do Zreč. ' ' 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IV., 
dne 9. aprila, 1932. 

' • - • * : ' ' 

C 186/32—1. 1532 

Oklic. 
Dolnjelendavska hranilnica d.d. v Dol

nji' Lendavi, ki jo zastopa dr. Strasser 
Armin,: odv. v Dolnji Lendavi, je vložila 
zoper Maučeca Franca, Hajdinjaka Šte
fana in Klaro, roj. Maučec, pos. v Bogo-
jini, tožbo zaradi 3750 Din s prip. 

Ustna sporna razprava se ddloča na 
25. maja 1932. ob 9. uri 'pri tem sodišču 
v sobi štev. 21. 

Ker je bivališče drugo- in tretjetožen-
ca neznano, se postavlja dr. Pikuš Jan
ko, odv. v Dolnji Lendavi, za skrbnika, 
ki ju bo zastopal na njih nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopita sama ali ne 
imenujeta pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 21. aprila 1932. 

* 
T 25/32—2. . •;•.' 1549 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Bovo« (Bolha) Ivana Jožefa, rojena 
8. aprila 1886 v Mariboru, Vetfinjska 
ulica št. 16, nezakonska hči Jožefe Bov-
ha, pozneje poročene Kopta in solastnice 
kavarne Hobauer v Badgasteinu, se je 
dne 7. avgusta 1900 odjavila pri mari
borskem policijskem uradu in je od tega 
časa neznanega bivališča, ni od nje no-
bernega glasi 1д fie {H^joša. 

Ker je potemtakem smatrati, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v smi
slu § .24., št. 1. o. d. z., se uvede na proš
njo sestre Lupine Jožefe, železničarjeve 
žene y Celju, Mariborska cesta št. 17, 
postopanje za proglasitev mrtvim ter se 
izda poziv, da se o pogrešani poroča 
sodišču. 

Bovha (Bolha) Jožefa se pozivlje, da 
sezglasi pri podpisanem sodišču ali dru
gače da kako vest o sebi. * 

Po 1. maju 1933 bo sodišče na vno
vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 15. aprila 1932. 

* 
E 1317/31—6. . 1654 

Dražbenl oklic. 
Dne 2 0. m a j a 1 93 2. ob d e v e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 18 
dražba nepremičnin: hiše, njiv in trav
nikov zemljiška knjiga Gorica, K vi. 
š t 229, 308 in 355. . 

Ceniina vrednost: Din -5882*—. 
Vrednost pritikline: Din 1400'—. 
Najmanjši ponudek: 3921 Din 40 p. 
Piravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v'škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je. nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 17. aprila 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 8/32^-36. 1539 
5 5 8 . . . •• 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Grudnik Rudolf, izde-

lovatelj mesarskih potrebščin v Drav-
Ijah. 

Konkurz, ki je bil,razglašen s skle
pom opr. št. S 8/32—2 o imovini pre-
zadolženca se odpravi, ker ni pokritja 
za stroške postopanja po § 178., odst. II. 
konk, zak. , 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 
dne 19. aprila 1932. >' 

*£ 
S 7/32-1. 1548 
559. 

Objava. 
Konkurz, predlagan od prezadolžen-

cev Preaca Leanderja in Jožefe, trgov
cev in. posestnikov pri Mali Nedelji-, se 
ne uvede, ker nimata zadostne imovine. 
Okrožno sodišče t Mariboru, odd. Ш.,' 

dne 26. aprila 1932. 
* 

1540 Sa 22/31—41. ' 
560. i. 

Konec poravnave. 
, Poravnalno postopanje dolžnika Žni-
daršiča Karola, trgovca na Bločicah. 23, 
je končalio. 

Poravnava sodno potrjena. 
Deželno sodišče y Ljubljani, odđ. IIL, 

•"'•'dueii% aprila 1932, 

Sa 32/32—2. . . . . . . . ' 153Ì? 

561. Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Jeglitscha Karla, trgov
ca v mešanim blagom v Novi vasi pri 
Mariboru. • ' 

Poravnalni'sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega- sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: Fabijan Anton, 
višji davčni upravitelj v pokoju v Mari
boru. . 

Narok za sklepanje poravnavo pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 
30. maja 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 25. maja:1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.» 

dne 21. aprila 1932. ; 

Sa 19/32—6. 1536 
562. .. .Z j -. ..'':.-.'i 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Čmaka Ivana, proto-
koliranega trgovca, posestnika in stav
benega podjetnika v Štravsneku, Sv. Ma; 
tevž št. 1, obč. Braslovče, sodni okraj 
Vransko. -•> . . ' 

Poravnalni sodnik:-dr. Dolničar J#; 
sip, sodnik okrožnega sodišča v Celju'' 

Poravnalni upravitelj: adv. dr.,Raj^ 
Stefan v Celju; •••».• W 

Prijavni rok: do 1. junija 1932. -• ';'; 
Narok za sklepanje poravnave pri 

okrožnem sodišču v Celju dne 6. juni- ; 
ja 1932. ob pol devetih., ,: 

Poravnalna kvota: 40%, plačljiva v 10'; 
mesečnih enakih obrokih. '.."'"'i 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Cclju>f 

odd. L, dne 25. aprila 1932. ; % * 
1561-Sa 22/32—2. 

563. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja 0 

imovini dolžnice Bizovičar Angele, ooio-, 
žene Dolnričar, trgovke v Dravljah št. 129A 

Poravnalni sodnik: Aveec Anton, sod-
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. -,-

PoravnaJni upravnik: dr.'Svigelj Aöf! ; 
ton, odvetnik v Ljubljani. 

' Narok za' sklepanje poravnave pri d e 
želnem -sodišču, soba št. 140, dne 2. j u " ; 
ni ja 1932'. ob polenajstih. '..'•./: 

Rok za oglasitev do 27. maja 1932. •••.•• 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. ВД-г, 

dne 26. aprila 1Ö82. 

Sa 21/32—3.' I5ßl: 
5 6 4 . ' • • : " • ' • ' •'{'• - . ' , ; / ;,t: 

Poravnalni oklic, "oh•••* 
• Uvedba poravmailnega postopanja 'O,-. 

imovini dolinice Rihar Ivame, 'trgovko1'''•'•, 
Ljubljani, <. Vodnikov trg, lopa št. 17. -•$% 

Poravnalni sodnik: Aveec Anton, sod*,, 
nik deželnega sodišča v Ljubljani. . 

Poravnalni upravnik: dr. VodtiŠ 6^ 
i Konrad, odvetnik v Ljubljani. -r-Ш 

Narok za sklepanje poravnave pri 4*u 
želnem sodišču,eoba- e t 140,:dné\2. РЏ{ 
nija 1932. ob poldvanajatih. . • :. }Ш 

Rok za ogJasitey do 27., maja I932,,g ' 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. 

, 4те, 26. јангШ, 1Ö32A ; 
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Sa 37/32-2. 1530 
б65- Poravnalni oklic. 
. Uve'dba1 poravnalnega postopanja o 
imovini Kocbeka Simona, trgovca in po
sestnika pri Sv. Ani na Krembergu. 

Poravnalni sodnik": Dr. llaunig Ožbolt, 
Varesina okrajnega sodišča pri Sv. Le
nartu y Slov. gor. 

.Poravnalni upravitelj: Dr. Gorišek 
Milan, odvetnik pri Sv. Lenartu v Slov. 
goricah. 

Narok za, sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, dne 6. junija 1932. 
ob 11. uri. 

Rok za oglasitev do 30. maja 1932. 
pri okrajnem sodišču pri Sv. Lenartu v 
Slov. gor. 

Poravnalna kvota: 40%. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
• dne 25. aprila. 1932. 

* 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 4374/1. ' 1550.2—1 

Razglas. 
•• vMestna hranilnica v Radovljici je pred-,, 
[ožila nacrte za gradnjo letnega kopali-' 
sča na parceli štev/ 154 in 155, d. o. 
Predtrg. Voda za kopališče se bo zaje
dala na parceli štev. 1475, d. o. Mošnje. 

V smislu predpisov vodopravnega za
gona, ista vb enega reda in obrtnega za
gona razpisuje, sresko načelstvo o tem 
Projektu.ogled in obravnavo na 
*?• maja 1932. s sestankom ob 10. uri 
^•parceli štev. 1475, d. o. Mošnje. 
. Morebitne ugovore bi bilo prijaviti 
flajpozneje pri obravnavi, ker bi se si-
^ er izdalo gradbeno dovoljenje, v koli
kor-..ne bi bilo pomislekov iz javnih 
Ozirov. 

Načrt je med uradnimi urami do dne-
Va obravnave razpoložen na sreskem 
aačelstvu v Radovljici. 

Sresko načelstvo v Radovljici, 
dne 26. aprila 1932. • 

No. 4647. 
Razglas. 

1556 

Skušeku Ivanu, roj. 11. marca 1886. 
v Radečah, tja pristojnemu, delavcu, 
stamijočemu v Teharjih št. 17, obč. ista, 
se je glasom razsodbe okrajnega sodi
šča v Celju Kps. V 81/32 od 1. aprila 
1932. izrekla prepoved zahajanja v go
stilne (krčme) za dobo 1 leta. 

Prepoved velja , oi 25. aprila 1932. 
do 24. aprila 1933. , 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne,22. aprila 1932. 

* 

Razpis. 
1543 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje za prometno upravo drž. rud
nika Zabukovca, postaja Žžalec, dobavo 

400 m' jamskega lesa, 
dne 9. maja 1932 

Pogoji pri podpisani; 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

* 

Štev. 5804/923-1932. 1 5 5 9 - 3 - 1 

Razglas o licitaciji. 
Mestno načelstvo v Mariboru razpisuje 

** zgradbo poslopja za carinsko pošto in 
c&rìnskè urade na glavnem kolodvoru 
r Mariboru 

"• javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 20. maja 1932 ob 11. uri dopoldne 
v sobi; št. 5 mestnega gradbenega urada 
v Mariboru. Pojasnila io ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napTavnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami isto-
tam, soba št. 3. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša: 

!• za težaška, zidarska, železobetonska, tesarska 
in kamnoseška dela 

2. za mizarska dela . 
3. za kleparska in krovsika dela 
4- za ključavničarska deJa . . . . i ... » • • 
«•za pleskarska dela . . . " . . . . . . . 

•jj-. zä slikarska dela , » e . 
'•za tapetniška dela . . . . . . • < < • < -
8- za električno napeljavo . . . « . . » » 
9. za plinsko .napeljavo . . . * « • « «'• .. e 

10. za vodovodno inštalacijo ;. •« «•.»•* 
*!• za. centralno kurjavo . . . . . . « • • • 
**• za parketarska dela . . . * . . » » * • 
^ za steklarska dela . s''-y•'.-. . . * . г • 

Skupaj 

jj^PoStevale so bodo samo ponudbe, ki 
'№ nižje od najnižjih ptonuđb, doseže-

a \ m I. licitaciji. 
^ ^ u d i b e je koliovati po § 9. zakona o -
. j^ememibah in dopolnitvah zakona o 
»£®& z dne 25. marca 1932., »Službene 

^ g j * « - » . . 70-XXIX z dme-26. marca 

Popust dosežen pri I. 
licitaciji v % 

Din 2,736.297*63" 
„ 439.640-80 

292.672-10 
191.572-75 

„ 97.101-60 
50.334-75 

„ 24.826'0O 
„ 12l.216"65 

133.954-40 
„ 183.827-00 
„ 841.139-00 
„ 273.865-20 
„ ; 170.143-30 

Din 5,559.590-18 

17'66 
15-10 
18-58 
54)0 

12-00 
15-00 
2'20 

22-00 
2-20 

шт 21-40 
21-60 
2-20 

Podrobnost^ razpisa eo razvidne iz raz
glasa o licitaciji v >8taSèbettin novinah< 
in na raagïasni deski mestnega načelstva 
maTirborskega. 

Mostno načelstvo mariborsko. 

У.J^riboru,ijane^^ajiribi.J^SŽj 

Razne objave 
1563 

Objava. 
Dodatno k vabilu na II. redni občni 

zbor Aga-Ruše, udružene jugoslovenske 
tvornice acetilena in oksigena d. d. Ruše, 
ki se vrši dne 10. maja t. 1., objavlja 
upravni svet, da se stavi na dnevni red 
kot 5. točka: 

Sklepanje o modalitetah oddaje novo 
emitiranih delnic in1 določitev oddaj
nega tečaja. 

V. Rušah, dne 25. aprila 1932. 
Upravni svet. 

. ' • ' * . 

.1534 

Razglas. 
XXIV. redni občni zbor 

Kreditnega društva Mestne 
hranilnice ljubljanske 

se vrši 
dne 10. maja t. 1. ob 15. uri v hranil-

niČni posvetovalnici s sledečim 
d n e v n i m r e d o m : 

1. Čitanje zapisnika o XXIII. rednem 
občnem zboru. . . • • 

2. Odborovo poročilo o društvenem de
lovanju v letu 1931. 

8. Poročilo računsko-pregledovalne • ko
misije o računskem zaključku za tri
indvajseto poslovno dobo. 

4. Določitev števila odbornikov in njih 
namestnikov ter, volitev teh upravnih 
organov. - • • 

5. Volitev članov Tačunsko-pregledoval
ne komisije in njih namestnika. : 

6. Raznoterosti. 
Franchetti Engelbert 1. r., 

predsednik. 
* 

1560 
Vabilo 

na XIII. redni občni zbor, 
ki ga bodo imele 

Združene papirnice 
Vevče,Goričane in Medvode, 

d.d. v LJubljani 
v četrtek, dne 19. maja 1932 ob 9. uri •• 
veliki posvetovalnici Ljubljanske kre
ditne banke v Ljubljani, Dunajska e. 1. 

D n e v n i r e d : 
1. Poslovno poročilo, predložitev račun

skega sklepa in bilance za .poslovno 
leto 1931. . 

2. Poročilo nadzorstva. 
31 Sklepanje o razdelitvi čistega dobička 

in podelitev absolutorija upravnemu 
svetu. 

4. Dopolnilne' volitve'v upravni svet in 
. nadzoratvo. 

5. Določitev kredita izvrsevalnemu od
boru • za leto 1932. 

6. Raznoterosti. 

Po § 15. družbinih pravil daje posest 
desetih delnic pravico do enega glasu na 
obenem zboru. Delnice delničarjev, 

: upravičenih ш glasovanje, se morajo za
ložiti z naeapadlimi.. kurami ' vred vsaj 
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šest dni pred občnim zborom pri Ljub
ljanski kreditni banki v Ljubljani ali 
t>ri podružnici Ljubljanske kreditne 
banke v Zagrebu. 

V Ljubljani, dne 27. aprila 1932. 
Predsedništvo. 

* 

Vabilo 
1572 

na VII. redili občni zbor 
Ljubljanske borze za blago 

in vrednote, 
ki ga sklicuje podpisani borzni svet na 
dan 24. maja 1932 ob šestnajstih v borz
ne prostore v Ljubljani, Gregorčičeva 
nI. št. 27 (Trgovski dom), II. nadstropje, 
z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Pozdrav predsednikov, določitev treh 
ч. overovateljav zapisnika in dveh za

pisnikarjev. 
2. Poročilo borznega sveta o poslovnem 

letu 1931. 
3. Poročilo finančnega odbora. 
4. Odobritev bilance in podelitev raz-

rešnice borznemu svetu. 
5. Volitve: 

a) petih članov borznega sveta; 
b) petih članov finančnega odbora; 
c) štirih članov borznega razso

dišča. 
Če bi bil občni zibor nesklepčen, se bo 

vršil drug občni zbor dne 31. maja 1932 
ob istem času in z istim dnevnim re
dom, neglede na število zborovalcev. 
Svet ljubljanske borze za blago in vred

note v Ljubljani, 
dne 28. aprila 1932. 

Podpredsednik: Tajnik; 
Dr. Slokar Ivan s. r. Dr. Dobrila M. s. r. 

* 
1529 

Vabilo na občni zbor 
Zadružne elektrarne 

v Trbovljah, 
ki se vrši 

v četrtek dne 2. junija 1932. ob 16. uri 
v dvorani Sokolekega doma. 

, r P n e v n i . r e d : 
1. Zapisnik ó zadnjem občnem zboru. 
2. Poročilo načelstva. 
3. Poročilo nadzorstva: 

a) o reviziji blagajne. 
b) o računskem zakljucKu za leto 

1931. 
4. Sklepanje o računskem zaključku za 

leto 1931. 
5. Volitev treh članov načelstva. 
6. Slučajnosti. 

Načelstvo. 
O p o m b a : Če bi bil razpisani občni 

zbor nesklepčen, se bo vršil pol ure po
zneje drug občni zbor z istim dnevnim 
redom in na istem kraju, ki bo sklepčen 
ob vsakem številu prisotnih zadružni
kov (§ 26. zad. pravil). 

Zadružna elektrarna v Trbovljah 
reg. zad. z o. z. 

Štev. 34. 

1553—3—1 

Poziv upnikom. 
Zadružna elektrarna v Orehovi vasi, 

reg. zadr. z omej. zav., je v likvidaciji, 
radi česar se pozivajo upniki, da se 
oglasijo do 1. junija 1932 pri likvida
torjih. 

Likvidatorja: 
Anton Lešnik s. r. Franc Klasinc s. r. 

* 
1525 

Objava. 
Pašniška in gozdna zadruga v občini 

Mozelj se je v smislu sklepa z dne 
4. aprila 1932. razdružila, ker ni imela 
pomena za obstoj. 

Aber Avguštin, likvidator. 

* 

Objava. 
1552 

Izgubil sem orožni list za nošenje ene 
lovske puške dvocevke, izdan od sres-
kega načelnika v Slovenjgradcu dne 
4. aprila 1931., No. 5036, na ime Bo-
žičko Franc, oskrbnik v Skalah p. Ve
lenje, ter ga proglašam za neveljav
nega. 

Božičko Franc s. r. 

Objava. 
1536 

Izgubilo se je tipno izpričevalo štev. 
156/1 za tovorni avto znamke »Ford«, 
štev. motorja 525.385, evid. št. 3—2351, 
last eksportne družbe Matheis, Suppanz 

in drug v Mariboru. Proglaša se za ne
veljavno. 

Eksportna družba 
Matheis, Suppanz in drug. 

1558 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo o višjem "tečaj

nem izpitu državne realne gimnazije v 
Ptuju za 1. 1928./29. na ime: Kolka Aloj
zij. Proglašam ga za neveljavno. 

Kolka Alojzij s. r., 
stud. med:-

1546 

Objava. 
Izguofl sem izpričevalo III. razreda 

drž. huimanisliične gimnazije v_.Ljublja
ni za leto 1921./22 na ime: Hameršak 
Vinko rodom iz moškega vrha " ( 9 r e Z 

Ptuj). Proglašam ga za neveljavno, 
Hameršak Vinko s. r. * 

1570 

Objava. 
Izgubilo se je izpričevalo IV. razreda 

real, gimnazije v Celju za leto. 1927/28 
na ime Drago Zuža. S tem se to izpriče
valo razveljavlja. •—•— 

Drago Žuža, osmošolec, Kočevjej. r. 
* 

-1571-

Objava. 
Izgubil sem vozno dopustilo za vožnjo 

z avtomobilom, izdano od sreskega na
čelstva v Šmarju, pri Jelšah, št. 2.36.5/28, 
ter ga proglašam za neveljavno. 

Brezinšek Frane-s-.-r. 

Aktiva. 

„ELEKTRA" d. d 
z a d o b a v o e l e k t r i č n e g a t o k a LJubl jana. 

Bilanca p e r 31. decembra 1931. Pasiva. 

1. Gotovina 
2. Banka 
3. Dolžniki 
4. Investicije 
5. Inventar 
6. Orodje 
7. Blago 
8. Izguba iz prejšnjih 

let . . . Dim 122.495-11 
9. Dobiček v letu 

1931 . . Dim 17.115-55 

Din 
5.789-58 

1,155.370 — 
407.773-11 

1,311.565-89 
23.785-60 
1.360—• 

109.129-52 

105.37956 

3,120.158-26 

1. Delniška glavnica 
2. Upniki 

Р«Д. .. • 
3,000.000'— 

~ïimme 

3,120.188-26 

Izdatki. Račun izgube in dobička per 31. decembra 1931. Prejemki, 

1. Prenos izgube fa 1.1930 
2. StroSki in davki 
3. Montaža 
4. Odpisi , . . 

Din 
122.495-11 
379.270-09 

- • 666-65 
623.940-41 

1,126.372-26 

1. Sirovi dobi&k na toku 
2. Izguba iz prejšnjih 

let . . . Din 122.495-11 
3. Dobtëek v letu 

1 9 3 1 . . Din 17.115-55 

Saldo, izguba 

- P 4 a — 

1.02CL8ö2:70 

105.87966 

-4,126.872-26. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
£№a јд zjgjag&i ХШшш Matter x Ljubljani; njen. Djs&t&vnjkj aiiicliâlek,i. Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAN0VtfitE 
Priloga k 36. kosu letnika III. z dne 4. maja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

H No. 6675/15. 1587 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. apri la do 21. apri la 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S- br. 4948 z dne 21. maroa 1930. 

S rez 
»•C 

is 

Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Dolnja Lendava 
Krani 
Litija 
Ljubljana (srez) . . . 
Ljubljana (mesto) . . 

• # • . 
t » » » 

1 
1 
1 
2 
1 

1 6 

1 

1 

2 

1 

1 

— 

— 

— 

- — 2 

Vseea 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Kršk 
Laško 

Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 

Maribor levi bree . . • 
Maribor (mesto) . . . . 

Novo mesto . . . • • » > * 

Radovljica . . . » • • • > 

. Vseea . . • 

\ 

3 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
1 
4 
6 
1 

31 

1 
16 
88 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

4 

1 

1 

9 

1 

1 

1 
1 
1 
3 
4 
1 

. 1 
1 
1 
4 
9 
1 
5 
2 
1 

30 

1 
16 

82 

Ošpice. • 

Celje 
Celie (mesto) . . . 
Dolnja Lendava . . 
Krško 
Litija 
8marje Dri Jelšab_ 

Vseea 

Morbilli. 
— 

1 
1 

59 
8 

— 

1 

— 

1 
55 

6 

— 

4 1 
_2 

691 l | 6 2 | 41 4 

Krčevita odrevenelost. 
Celje I -

• Tetanus. 

2 1 - 1 i l l 

Vseea . . . I - I SI - I 

Otročična vročica. ,— Sepsis 
puerperalis. 

{panj 

ft,°me9t° 
P t u i '(mesto) 

. . . . . . . 
• » • ш e i * 

Vaeaa . > » 

2 
1 
1 
1 
5 

— 

— 
—~ 
-

— 
~"~ 

— 

— 

— 
— 
— 

Srez 

• * 

1 
ca 

•O 

•is 
z° 

a 
o 

s 
p 

S3 

a 
P 

SÌ 
o»-

Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice . . . • « « » • « » 
Celje . . • • ! « » > a > < > 

Konjice . . , . . . . > • » 
KrSko . . • . » . » . » • • 

Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . • > 
Ljutomer » 
Maribor desni bree • • 
Maribor levi breg . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota . . » » . 

Radovljica > 

Šmarje pri Jelšah . . . . 

Vseea . . • 

4 
2 
2 
8 
1 
b 
b 
8 
3 
4 
b 
4 
9 
4 
2 
2 
4 
1 
2 
.'/ 
82 

7 
2 

— 
— 
— 
3 
2 

2 
1 

— 
— 
— 
2 

— 
1 
1 

— 
4 

25 

5 
1 

— 
— 
1 
3 
3 

— 
t 
X 
3 
4 

— 
1 
1 
4 

— 
1 
4 

34 

— 
— 
— 
— 
— 
I 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
_ 
1 
1 
1 

4 

6 
3 
2 
8 

— 
b 
4 
8 
b 
3 
4 
1 
4 
b 
1 
1 
1 
1 

— 
6 

69 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor (mesto) - 1 

Vseea ' • - • • • 1 — : -

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Ptuj I 19j 5 111 | - | 13 
Vseea . . „ | 19 |. 6.1.111-| 13 

Šen. — Erysipelae. 

Brežice » 
Celje 

Ljubljana (mesto) . . . 

Maribor desni bree • • 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 

Prevalje 
Radovljica . . . . . . t . 

Vseea . . . 

3 
1 

1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
3 
1 
1 
2 

26 

2 
1 

1 

1 
, 1 , 

1 
1 

8 

2 

1 
1 

1 
3 
2 

.10 

1 

— 

1 

1 

• 2 
1 
1 
8 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

22 

Rdečica. — Rubeola. 

K V—No. 66/11. 1484-3—3 

Razglas o Hcitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v "Ljubljani razpisuje za zgrad
bo podaljška vodovoda iz Koroške Bele 
na Javornik 
I. javno pismeno ponudbeno Ueitacijo 
na dan 28. maja 1932. ob 11. uri dop. 

v prostorih odseka za hidrotehniko v 
Ljubljani, Stari trg 34/11. Pojasnila in 
ponudbeni pripomočki se proti plačilu 
napnavodh stroškov dobivajo med urad
nima urami pri odseku za hidrotehniko, 
Ljubljana, Stari trg 34/11. Naročila po 
pošti se bodo odpravila le proti pred
plačilu Din 100'—. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša 

Din 219.795-—. 

Podrobnosti razpisa so razvidne Iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasm deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 20. aprila 1932. 

* 

Ptui . . 
Ptuj (meato).» . * *.' Л • « t • 

Vtega . . . 

17 

17 

12 
2 

14 

15 
2 

17 

— 

— 

14 

14 

Ljubljana, dne 28. aprila 1932, 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine • Ljubljani. 

V. No. 245/83 ex 1932. 1537 3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem ključavničarskih, steklarskih In 
pečarsklh del, glede katerih I. ofertna 
licitacija za dela II. etape v umobolnici 
Novo Celje ni uspela, 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 23. maja 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št. 21. 

Ponudbe naj se glase v obliki popueta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znašajo za: 

1. ključavničarska dela Din 13.118"— 
2. steklarska dela . . . . „ 27.073*50 
3. pečarskadela . . . . „ 59.100-— 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v. Ljubljani, 
dne 25. aprila 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

P 17/32—3 1593 

Razglasitev preklica. 
; S sklepom okrajnega sodišča na Vrh
niki, odd. L, z dne 23. marca 1932. opr. 
štev. L. 6/31—15, je bil Trobec Blaž, po
sestnik, stanujoč v Logu št. 2 pri Polho-

Љ 



Stran 230. Štev. 39-

vem gradcu radi pijančevanja in zaprav-
l.jrvosti omejeno preklican. 

Za oskrbnika-pomočnika je bila postav
ljena Trobec Jera, njegova žena iz Lo
ga št. 2. 

Okrsjno sodišče na Vrhniki, 
odd. L, dne 15. aprila 1932. 

E 1/32—1. 
* 

Oklic. 
1598 

Ehmig Heleni, sopr. viš. rud. inž. v 
Roginski gorci, je vročiti v izvršilni 
stvari Zadružne bratovske skladnice v 
Velenju zoper Falck Luiso v Thurnu in 
Ehmig Heleno, radi Din 25.78373 s pri-
padki sklep z dne 27. marca 1932. opr. 
îlev. E 1/32—1, s katerim se je vknjižila 
zastavna pravica na zavezani stranki 
lastni entiteti Tom V, lit: A fol. 561, ru
darske knjige okrožnega sodišča v Celju. 

Ker ' bivališče Ehmig Helene nezna
no, s postavlja za skrbnika dr. Riebl 
Walter, odvetnik v Celju, ki jo bo zasto
pal na njeno nevarnost in stroške,- do
kler se ne oglasi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 28. aprila 1932. 

P VI 116/32—2. 
* 

1599 

Sklep. 
S sklepom okrajnega sodišča v Mari

boru . z dne 1. aprila 1932, opravilna 
štev. L VI 5/31—9, je bil Potočnik-Vin
ko, roj. 22. januarja 1909, posestniški sin 
v Spod. Radvanju Štev. 27, zaradi za-
pravljivosti omejeno preklican. 

Za pomočnika je,bil postavljen gospod 
Vizovišek Franc, župan v Radvanju. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 25. aprila 1932. 

. iff 
T III 36/3?—2. -, • ; 1606—3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Novačana Antona, posest

nika v Trnovljah, se uvede postopanje 
za amortizacijo sledečih vrednostnih, pa
pirjev, kt Jih je prosilec baje izgubil, ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kom enega leta svoje pravice, sicer bi 
se po poteku tega roka proglasilo, da so 
vrednostni papirji brez moči. " 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: hra
nilna vlcga-Ljudske posojilnice v Celju 
št. 1323/6535 na ime Mica Plahutnik v 
vrednosti Din 20.693-98. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 28. aprila W32. 

* 
E 165/31—38. 1607 

Dražbeni oklic. 
Dno 11. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

p o 1 d e s e t i h bo v občinski pisarni 
trga Mozirje zopetna dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Loke, vi. št. 15 in 
18 ter zemljiška knjiga Libija, vi. št. 90. 

Cenilna vrednost: 1937 Din 60 p, od
nosno 130.963 Din 70 p, odnosno 965 Din 
20 p in solaetninskih pravic, cenjenih 
na 800 Din. 

Vrednosti pritikline: 14.170 Din. 
Najmanjši ponudek: Vi cenilne vred

nosti' 74.418 Din 26 p. ... 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. « 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 18. aprila 1932. 

E 728/32—8. 1.611 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 9. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi žt. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga a) d. o. Ptuj, vi. Št. 410; b) 
d. o. Podlehnik, vi. št. 81; c) d. o. Rodni 
vrh, vi. št. 15, 25 in 88. 

Cenilna vrednost:.ad a) Din 191.100'—; 
ad b) Din 18.365-60; ad c) 138.255-20 
üinarjev. 
. Vrednost pritikline: ad b) Din 1030-—; 

ad c) Din 10.820*—. 
Najmanjši ponudek: ad a) 142.O00-— 

dinarjev; ad b) Din 12.940-—; ad c) 
Din 99.400*—.' 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v Škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teea 
sodišča. , • • 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 27. aprila 1932. 

ĉ 
E 97/32-7. ' 1596 

Dražbeni oklic. 
Dne. 2 4. m a j a 1.9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 21 dražba nepremični«: zemlji
ška knjiga k. o. Črenšovci, vi. št. 194 
in 195. 

Cenilna vrednost: Din 1000'—. 
Najmanjši ponudek: Din 68680. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle yep uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdTažitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, kif je. nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, 
dne 27. marca 1932. 

H* 
E 137/32—6. 1605 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. m a j a 1 9 3 2.. dopoldne ob 

' d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 21 dražiba nepremičnin: zem
ljiška'knjiga k. o. Filovci, vi. št. 74, 81, 
269, 657, 385, 581, 582, 613, 678, 680, 681, 
682, 679, 677. • 

Cenilna vrednost: Din 3S70-—. 
Najmanjši ponùdek: Din 2573-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draz-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražh&4' 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg» 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi. 
dne 27. aprila 1932. 

•t. 

E 510/31—8. 1581 

Dražbeni oklic. 
Dne, 1. j u n i j a 19 3 2. ob d e v e t iß 

bo pri' podpisanem sodišču v sobi št. 7 
dražba nepremičnin: zemljiška knjig* 
Petrovavas, :vi. št. 48 in 187; zemljiška 
knjiga Talčji vrh, vi. št. 191. , 

Cenilna vrednost: 80.706 Din 49'pai-
Vrednost pritikline: 2470-— Din, kfje 

že vračunana v cenilni vrednosti. ; 
Najmanjši ponudek: 53.804 Din i"1 

34 par. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se-ne mogle, več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. , ; 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. IL,, 
dne 15. aprila 1932. 

:{: 
E 71/32—6. 15* 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. j u n i j a 19 3 2 dopoldne, OD 

p o I e n a j s t i h bo ' pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Senovo, vi. št. 158. . 

Cenilna vrednost: Din 79.20O-—. 
Najmanjši ponudek: Din 39.600'—. 
Pravice, ki bi 'ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravna] v. dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega' 
sodišča. ' :...••' 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 23. aprila 1932. 

* 
1556 E 775/31-9. 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u n i j a 1. 9 3 2. ob d e v ô * 

t i h bo v Zenavlji na mestu same* 
dražba nepremičninskih deležev do hiše, 
njiv, travnikov in gozdov: zemljiška 
knjiga Ženavlje, 'A vi. št. 98, 109, 110, 
127, 143; % vi. št. 1; »•/.,. vi. št. 69'. 
"/.„ vi. št. 7.6; '/V., vl. št. 90; »/„« vi. št. 93; 
22i/,„„ vl. št. I l i ; »«/»„•, vi. št. 139, I4f 
zemlj. knjiga Boreča 3/T vl. št. 50; Уз vl. 
št. 144; 287/r,n< vl. št. 100, gulinci % „ vl-
štev. 122. ' 

Skupna cenilna vrednost: 174.911 Din" 
50 p. 

Vrednost pritikline: 1450 Din. 
Skupni najmanjši ponudek: 116.607 

dinarjev 50. p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe* 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draŽ* ] 
benem naroku pred začetkom dražbe! , 
sicer bi se ne mogle več uvel|avliett« 
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Slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°«Hc, ki i© nabit na uradni deski tega 

• sodišča. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti. 

dne 19. aprila 1032. 
% 

E 987/31 — 19. i П97 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. j u n i j a 19 3 2. dopoldne ob 

Poldevetih bo pri podpisanem sodišču 
У sebi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Brezno, vi. št. 1. 6 in 2. 8. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 21.687-35, 
ad 2. Din 45.269-65. 

Najmanjši ponudek: ad l.Din 14.458-24, 
ađ 2. Din 30.179-77. 
, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
î e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
b,enem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
S'ede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbcrgu, 
dne 27. aprila 1932. 

H* 
E 143/32/12. 1551 

Dražbeni ФИч. 
Dne 11. j u n i j a 1932. dopoldne ob 

Pol d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin 
Pare. 3, hiša, 2/1 stavbišče, 2/2 vrt, 136 
«jfcad, ] kozolec, 137 pašnik, 368 njiva, 
<£9 iu 370 njivi, 429 travnik, 430 njiva, 
*»1 gozd, 432 in 433 njivi, 434 travnik, 
4 ' 3 in 474 gozda, 489 pašnik, 475 tivrv-
ш > , 154, 236, 262, 270, 271, 251/5 gozdo
vi zemljiška knjiga Bela, vi. št. 94. 

Cenilna vrednost: 75.271 Din 90 p. 
Najmanjši ponudek: 50.183 Din. 

, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
j * Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
Oemem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne megle več uveljavljati 
fitede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
Ä1.j© ravnal v dobri veri. 

». ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjuj 
dne 211 aprila 1932. 

* 
E 78/32-7. . , . 1533 

Dražbeni oklic. 
0 P n e 16. j u n i j a 1932. d o p o l d n e 
vvb d e s e t i h bo pri podpisanem sodi-
сц v 8 о ђ ј štev. 7 dražba nepremičnin: 

„^Ijiska knjiga k. o. Murski vrh Za-
••*ЗД vi. št. 284. 

! Cenilna vrednost: Din 7.393-40. 
"Najmanjši ponudek: Din 4.928-94. 

ђ-f'avice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
jJMRlasiti sodišču najpozneje pri dražbe-

pmnarokupred začetkom dražbe,sicer 
1 se he mogle več uveljavljati glede ne-

P'emičnine-v škodo zdražitelja, ki je 
t a vaal y dobri verk 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
dne 18. aprila 1932. 

* 
E IV 3878/31—5. 1566 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 7. j u n i j a 19 3 2. ob os m ih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepiemičnin: zemljiška knjiga 
Zrkcvci, vi. št. 30, Dogcše, vi. št. 449. 

Ceni'r-a vrednost: Din ,108.333-50...-
Vrednost pritikline:. Din 1.670-—. 
Najmanjši penudek: Din 60.611'—. , 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri.draž-
beriem narok- pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ,' 

V tfstalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 18. aprila 1932. 

* 
E 2523/31—14. ' 1567 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. j u n i j a 1 9 3 2 . dopoldne 

cb d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnih: 
zemljiška knjiga a) Sela, vi. št. 68; zem
ljiška knjiga b) Janžki vrh, vi. št. 104. ' 

Cenilna vrednost: a) 130.184 Din 20 p 
in 317 Din 50 p; b) 11 .53 Din 20 p. 

Vrednost pritikline: ad a) 7000'—'Din. 
Najmanjši penudek: a) 92.001 Din 30p, 

b) 7769 Din 50 p.' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Ptuju,, odd. IV., 
dne 31. marca' 1932. 

• ' " ' -

E 45/32—1. . ' . ' 1594 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i ja 1 9 3 2. dopoldne 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga k. o. Gorenja'vas, vi. št, 912 
do polovice. 

Cenilna vrednost: Din 21.720—.. • -.--; 
: Vrednost pritikline: Din 1425'—... .-'• . 
. Najmanjši ponudek: Din ,15>4Ì30v-, 

Pravice, Id bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom : dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.-
' V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
s o d i š č a . . . . . . . ' . , . . .•_' . , . .•. . 

Okrajno sodišče v Mokronogu, _ 
dne 25. aprila .1932. 

E 207/32—8. 1565 

Dražbom oklic. 
Dne 2 5. j u n i j a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zikarce, vi. si. 33. 

Cenilna vrednost: Din 43.047-—. 
Vrednost pritikline: Din 95'—. 

.Najmanjši ponudek: Din 28.761 П4. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najoozneje pri 'raž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelin. 
ki je ravnal v' dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sv. Lenartu, 
dne 22. aprila 1932. 

«is 
E 209/32—7. 1568 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7.. j u n i j a. 19 3 2. .dopr.ldn.e 

ob p o l d e s e t i h bo: pri podpisanem, 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Homec, K- vi. št. 297. 

Cenilna vrednost: Din 10.883'— 
Vrednost.pritikline: Din 10'—. 
Najmanjši ponudek: Din 7.2:J5-40. ... 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo r.dražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja • na d ražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

: sodišča. Д 
Okrajno sodišče v Kamnik«, 

: ., • due 18.,aprila 1932. 

Vpisi v trgovinski reenter. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 

566. Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa-: 27. aprila 1932. 
Besedilo: Hohnjec & Rojnik. -
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom in deželnimi pridelki (3. odsta
vek § 140. obrtnega zakona). 

Družbena . .oblika: Javna trgovska 
družba cd L 'm."-'a 1932. 

•Družabnika: Hohnjec Milan, Rojnik 
Konrad, oba trgovca.v Vojniku. 

Za namestovanje je upravičen in ur
imo podpisuje vsak družabnik žare. 

"Okrožno kot trgovinsko sodisfa v CeJju, 
odd. I., dne 27. c.pri'a 1932. 

Firm. 165/32 — Rg. A III Mi/l. 

V p i s a l e so se i ž p r e m e m b e in. 
d.òda t k i p r i n a s t o p n i fi r m i : 
567. Sedež: Videm pri Krškem. 
: Dan vpisa:. 27. aprila 1Ö32. 

Besedilo: Tovarna /г,; ^/đelovarje stro
jev in železnih konstrukcij »Hyùrotrans-
lormer« družba z o. z. 

Izbriše se ;ppslov.odja Tab.ucchi Piò, 
vpišeta pa kot poslovodji -Pibernik Ivan, 
privateli uradnik, in Debelak Janko, za
sebnik, oba iz Vidma pri Krškem, kojih 
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vsak ima pravico samostojno zastopati 
tvrdko. 

Obenem se vzame sodno na znanje, da 
je družabnik Tabucchi Piio iz Trsta od
stopil z odstopno pogodbo z dne 10. 
marca 1931 svojo osnovno vlogo pri 
družbi v znesku 62.500 Din do 2L v zne
sku 41.666 Din 66 p Pibernik Matildi, 
do V, v znesku 20.833 Din 34 p pa De
belak Veri, obema iz Vidma pri Krškem. 
Okrožno kot trgOTinsko sodišče т Celju, 

odd. I., dne 27. aprila 1932. 
Firm. 156/32 — Rg C I 10/64. 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisale so se i zpremembe in 

dodatki pr i nastopnih zadrugah: 
568. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilni in posojilni konzor

cij — kreditna zadruga državnih usluž
bencev s sedežem v Ljubljani/ 

Izbrišeta se člana načelstva Rostan 
Ivan in Zupanec Franc, vpišeta pa se 
člana načelstva Reisner Josip," direktor 
tehnične srednje šole, predsednik, in 
Herkov Danilo, računski uradnik, oba v 
Ljubljani. 

Dclclno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 22. aprila 1932. 

Firm 376 — Zadr. I 4/66. 

* 
569. Sedež? Št. Vid nad Ljubljano. 

Dan vpisa: 12. aprila 1932. 
Besedilo: Mizarska zadruga v Št. Vidu 

nad Ljubljano, registrovana zadruga s 
omejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Kuhar Josip, 
vpiše pa član. načelstva Kregar Franc, 
mizarski mojster v Vižmarjih št. 87. / 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. aprila 1932. 
Firm. 352 — Zadr. VI 163/23! 

* 
570. Sedež: Velike Lašče. 

Dan vpisa: 19. aprila 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Velikih 

Laščah, r. z. z o. z. 
Izbrisala sta se načelstvena člana 

Štrukelj Karol in Virant Jernej, vpisala 
pa novoizvoljena načelstvena člana: Pa-
ternost Ivan, posestnik v Rašici št. 6, in 
Praznik Štefan, posestnik v Dvorski 
vasi »t. 6. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 19. aprila 1932. 
Firm. 47/32. — Zadr. I 91/24. 

* 
57.. Sedež: Vrhnika. 

Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Stavbena in konzumna za

druga >Cankarjev dom«, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo na Vrhniki. 

Po sklepu občnega zbora z dne 28. fe
bruarja 1932. se je zadruga razdružila 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Mlinar Franc, Gregurka Tone in Pec

kaj Jernej na Vrhniki 230. 
Likvidacijska firma kakor doslej s 

pristavkom v likvidaciji. 

Podpis firme: Po dva likvidatorja 
skupno podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Izbrišejo se člani načelstva: Vencelj 
Malavašič, Franc, Mlinar, Franc Bajt, 
Nagode Tone, Koderman Jaka, Str i
nar Nace, Langof Franc, Pošeta Peter 
in Petrič Avgust. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. aprila 1932. 
Firm. 347 — Zadr. VIII 61/6. 

* 
572. Sedež: Vurberg. 

Dan vpisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Vurbergu, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Breg Jakob. Vpiše se novoizvoljeni član 
načelstva Črnko Janez, posestnik v Krče-
vinah štev. 26. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. aprila 1932. 
Firm. 323/32 — Zadr. L 117/30. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

573. Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 14. aprila 1932. 
Besedilo: Savez agrarnih zajednic v 

Mariboru, reg. zadruga z neoni, zavezo 
v likvidaciji. 

Zbog končane likvidacije in fuzije s 
Savezom Agrarnih Zajednica za zagre
bačku oblast i Medjimurje. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dnè 14. aprila 1932. 
Firm. 201/32 — Zadr. III 45/30. 

Konkurzni razglasi 
S 7/32—37 1600 
574. .. . ' . . . . 

Določitev naroka za prisilno 
poravnavo. 

Prezadolženec Prestrl Franc, posest
nik in'pekovski mojster na Jesenicah. 

Za razpravljanje in sklepanje o prisil
ni poravnavi, ki jo predlaga prezadol
ženec, se določa narok na dan 12. maja 
1932 ob 11-15 uri pri tem sodišču, so
ba št. 6. ;. • •. 

Prezadolženec mora priti k naroku 
osebno. ! 
Okrajno sodišče v Kranjski gori, odd. I., 

dne 23. aprila 1932. 

* 
1574 S 6/32—61. 

575. 

Odprava konkurza. 
[ Prezadolženec Jezeršek Ludvik, trgo
vec na Javorniku št. 160. 

Korakurz, ki je bil razglašen s skle
pom opravilna štev. S 6/32—2 o imovini 
prezadolženca, se odpravi, ker ni - po
kritja za stroške postopanja po § 178., 
pdst. 2. k. r. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 
dne 22. aprila 1932. 

* 

S 17/28-
576. 

-99. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Ludvik Mo die, posest

nik in trgovec na Bloški polirsi št. 18. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. štev. S 17/28—2 o imevini pre
zadolženca, se odpravi, ker so pritrdili 
vsi upniki po § 167. k. r. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odri. III., 

dne 22. aprila 1932. 

* 
1582 Sa 35/32—2. 

577. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Kosi Antona, posestnika in tr
govca v Apačah pri Gor. Radgoni. 

Poravnalni sodnik: dr.r Kalan Franc, 
starešina okrajnega sodišča v Gornji 
Radgoni. 

Poravnalni upravitelj: dr. Boezio Le
nart, odvetnik v Gornji Radgoni. , 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 1. junija 1932. 
ob desetih. 

Rok za oglasitev do 25. maja 1932. pri 
okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. 

Poravnalna kvota: 40%! 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 21. aprila 1932. 

* 
S 18/32-6. 1564 
578. ». 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o-

imovini Virbnika Franca, krojača v Šo
štanju. 

Poravnalni sodnik: Potočnik Anion, 
starešina okraj, sodišča v Šoštanju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Terčič 
Franc, odvetnik v Šoštanju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Šoštanju dne 6. ju
nija 1932 ob desetih. 

Prijavni rok do 1. junija 1932. 
Poravnalna kvota 40%, plačljiva v 

enem letu. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 

dne 27. aprila 1932. 

579. 

* 

Poravnalni oklic. 

1583 

Otvoritev poravnalnega postopanja ° 
imovini Šuler Frančiške, neprot. trgov
ke v Kasazah, p. Petrovce. . ; 

Pora nami sodnik: dr. Dolničar Josip» 
sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Skoberne 
Jurij, odvetnik v Celju, 

Narok za sklepanje poravnave-pf* ', 
okrožnem sodišču v Celju, dne, 6. jirnija 

1932. ob pol enajstih. "' "": 
Prijavni rok 1. junija 1932. 
Poravnalna kvota 40% in poroštvo. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 27. aprila 1932. 

J 
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Sa 38/32—2. 
580. 

Poravnalni 

1578 

oklic. 
Uvedba poravnalnega post;, panja o 

imovini dclžnika Reicha Josipa, lovar-
n a r J a na Tezneni pri Mariboru, Ptujska 
cesta 42. ' 

Poravnalni sodnik: dr. Ki.vča Franc . 
s °dnik okrožnega sodišča v Marinoni . 

Poravnalni upravi te l j : dr . Komavli 
danilo, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri ime
novanem sodišču, soba št. 84 dne 2. ди-
ttija 1932. ob deset ih. 

Rek za oglasi lev do 4. junija 1932. pri 
okrožnem 'sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 50%. 

Okrožno »olisce v Mariboru, odd. I H . . 
,,, d n e 28. apr i la 1D32. 

Sa П/32^65. ' ÌÒ73 
581. 

Sklep. 
Poravnalna zadeva prot. tvrdke - Brata 

^ a gl ič, izdelovanje in eksport čevljev..- v 
z i r e h . • ••. 

Prisi lna poravnava izven ' konkurza, ' 
sklenjena na poravnalnem naroku d n e 
p aprila 1932 pred okrajnim sodiščem v 
^°gatcu • med dol/nico tvrdko »Brata 
^ a ? H č , 'izdelovanje in eksport čevljev v 
^'ге1к in njenimi upniki , se odobri. 
^oželno sodišče v Ljubljani, odd. I I I . , 

, • d n e 16. apr i la 1032. 

fa 16/32--
582. 

* 
•10. .1585 

Sklep. 
Poravnalna zadeva: Pozne Feliks, tr-

брУбс z mešanim blagom v Oplotnici. 
1 S hii&odnim sklepom z d n e 20. apr i la 
\^2 Sa 16/32—4 postavljeni upravitelj 
a r- L e d e r e r Robert, odvetnik v Konji-
£*"", se-, razreši . Mesto njega se postavlja 

a upravitelja dr. Prus Anton, odvetnik, 
^Konjicah/ 
Ok rožno kot poravnalno > v Celju, 

1Ó84 

va .ulica 51. 14, z učinko-m po § 60. zak. 
o prisilni poravnavi izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 27. aprila 1932. 

Sa 8/32—66. 1579 
584. 

Konec poravnave. 
. Poravnalno postopanje dolžnika Ko
pica Dragct ina, trp;ovca v Mariboru, re-
gistrovanega pod firmo Dragotin Kopic 
v Mariboru, je končano. 

Okrožno .sodišče v Mariboru, odd. III., 
d n e 21. apri la 1032. 

• ' - • : . 3 • • • % 

Sa 2/32-
585. 

-11. 1609 

Oklic. 
V poravnalni stvari Divjaka Jos ipa, 

trgovca v Ribnici, se odobri pr i n a r o k u 
d n e 5. marca 1€32 v smislu § 46. zakona 
o ponudni poravnavi izven stečaja dose
žena poravnava, d a plača dolžnik svojim 
upnikom 40% kvoto njihovih ter jatev v 
11 (enajstih) zaporednih mesečnih obro
kih, počenši s 1. majem 1932, ob poro
štvu Rabuse F r a n c e t a , trgovca v Kosta
njevici. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, ódd. I L , 
d n e 23. apr i la 1932. 

Razglasi raznih -t» 

uradov in oblastev 
No. 1485/4- 1586 

Dražba lova. 

odd. L, d n e 27. apr i la 1932 

ä 3

8 / 8 2 - 7 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

^.P^ravhaLna z£i'^eva tvrdke Anton Vear-
s:? lastnica Julka ' Verbič, trgovka v 

ђ Potrjuje se poravnava, ki jo je skle-
ln * Poravnalna dolžnica Verbič Julka, 
petnica tvrdke Anton Verbič.v Sevnici, 
^^oj imi upniki pri naroku dne 20. 
X"'• * ^ 2 P1™ okiaP 6 ' 1 1 1 sodišču v Sev-
j a p ia ki določa, da je prednostne ter-
r a ^ e ùr'zabt'evke, ki jih- ne doseza po-
08*2vva» prvenstveno v celoti plačati, 
[jj^11 upniki pa dobijo 50% kvoto,, plač-
4 I v . v 16 enakih mesečnih obrokih, po
st?15.' z dnem 15. julijem 1932 fa da pri-
ijJP1.*0] poravnavi kot porok in plačnik 
^ - Matko Anton,, v Ljubljani, Skxmsko-

Lrvska ])ravica krajevne občine Stu-
denice, se odda na javni dražbi do 31. 
marca 1035 v zakup. Dražba se-vrši v 
p&nedeljek dne 4. julija 1032 ob 9. uri 
v prostoriji občinskega urada v Poljča-
nah, to je na uradni d^n. 
Sresko načrlstvo v Mariboru, desni breg, 

due 26. apri'a 1932.. 

Štev. 4374/1. 
* 

1550 

Razglas. 
Mestna hranilnica v Radovljici je pred

ložila načrte zagradnjo letnega kopali

šča na parceli štev. 154 in 155, d. o. 
Predtrg. Voda za kopališče se bo zaje
mala na parceli štev. 1475, d. o. Mošnje. 

V smislu predpisov vodopravnega za
kona, stavbenega reda in obrtnega za
kona razpisuje sresko načelstvo o tem 
projektu ogled in obravnavo na 
17. maja 1932. s sestankom ob 10. uri 
na parceli štev. 1475, d. o. Mošnje. 

Morebitne ugovore bi bilo prijaviti 
najpozneje pri obravnavi, ker bi se si
cer izdalo gradbeno dovoljenje, v koli
kor ne bi bilo pomislekov iz javnib 
ozirov. 

Načrt je med uradnimi urami do dne
va obravnave razpoložen na sreskem 
načelstvu v Radovljici. 

Sresko načelstvo v Radovljici, 
dne 26. aprila 1932. 

* , 

Štev. 5804/923—1032 1559-3—2 

Razglas o licitaciji. 
• Mestno načelstvo v Mariboru razpisuje 
za zgradbo posiopja za carinsko pošto in 
carinske urade naglavnem kolodvoru 
v Mariboru 

II. javno pismeno ponudbeno Ik'*acijo 

1. za 
in 

2. za 
3. za 
4. za 
5. za 
6. za 
7. za 
8. za 
9. za 
10. za 
11. za 
12. za 
13. za 

težaška, zidarska, železobetonsk 
kamnoseška dela". 
mizarska dela . . . . . . . 
kleparska in krovska, dela . . . 
ključavničarska dela . . . . , . . 
pleskarska dela . . . . . . 
slikarska delà . . . . . 
tapetniška dela . . . . . . . 
električno napeljavo .../. . . 
plinsko napeljavo 
vodovodni)) inštalacijo.. Г 
centralno.kurjavo". . . .. . . 
parketarska dela 
steklarska, dela 

na dan 20. maja 1932 ob 11. uri dopoldne 
v sobi št. 5 mestnega gradbenega urada 
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravruih stro
škov dobivajo med uradnimi urami isto-
tani, soba št. 3. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih. (tudi z besedami) na 
vsete odobrenega proračuna, ki znaša: 

Popust dosežen pri I 
a, tesarska i licitaciji v % 

. . . . Din 2,736.297*63 17'66 
:• • . „ 439.640-80 15-10 
. . . . s, 292.672-10 18-58 
. . . . „ 191.572-75 5-00 
••••.. • • •« 97.101-60 12-00 

„ 50.334-75 15-00 
. . . . . . „ 24.825*00 2*20 
. . . . ,. 124.216*65 22-00 

, 133.954-40 . 2-20 
,'. • • • „ 183.827-00 36"0O 
. . . . „ 841.139-00 21-40 
. • • • „ 273.865-20 21-60 
• • • • „ 170.143-30 2-20 

Skupaj 

Upoštevale se bodo samo ponudbe, ki 
bodo nižje od najnižjih ponudb, doseže
nih pri I., licitaciji. 

Ponudbe je kolkoviaft po § 9.: zakona ó ! 

izpremembah in dopolnitvah zakona o 
taksah ž dne 25. marca 1932., »Službene 
novine« št. 70—XXIX z dne 26. marca; 
1932. 

! 
Din 5,559.59018 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz raz
glasa o licitaciji v »Službenih novinabx 
in na razglasni deski mestnega načelstva' 
mariborskega. 

Mestno načelstvo mariborsko. 

V Mariboru, dne 23. артДа 1932. 
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Razpis. 
1577 

- Javna borza dela v Ljubljani razpisuje 
v smisilu določb §§ 7. in 11. pragmatike 
uslužbencev posredovanja dela (Radnič
ka zaštita štev. 8., leto X., od 25. avgusta 
1928) sledeči službi: 

.1. mesto uradnika-pri.pravnika pri cen
trali Jbd.. v Ljubljani z mesečno plačo 
Din 704-61 (sedem sto štiri dinarje 
61 par); 

2. meato začasnega služitelja pri cen
trali Jbd. v Ljubljani z mesečno plačo 
Dm 500'— (pet sto dinarjev). 

Prošnji je .priložiti: 
1. krstni list, 
2. domovnico, 
3. izpričevala o šolski naobrazbi in 

izpričevalo o dosedanjem službovanju, 
4. vojaško odpustmco, 
5. zdravniško izpričevalo, 

• 6. nravstveno izpričevalo. 
Po predpisih koletkovane prošnje je 

v'oziti v teku 15 dni j objavi tega raz
pisa mi podpisanem predsedniku uprav
nega odbora Javne borze dela v Ljub
ljani, Čopova ulica št. 1. 

V Ljubljani, dne 28. aprila 1932. 
Predsednik 

upravnega odbora Javne borze dela 
dr. Karlin s. r. 

Štev. 3430/11. 
* 

Razpis. 
1603 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje za na dan 9. maja t. 1. nabavo: 

30 ton portland1 cementa- (visoko-
vrednega), 

J.35 m deset in dvajset/ilnega gum. 
kablja, 

50 kom. steat. sponk in. 
200 m izbi. cevke. 
Pogoji pr i podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 26. aprila 1932. 

Štev. 3315/11. 
* 

Razpis. 
1576 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje za dan 9. maja t. 1. nabavo 

1000 kg strojnega olja, 
600 kg cilindrovega olja, t 

200 kg dinamo olja, 
200 kg strojne masti, 

1000 kg vulkanskega olja, 
500 kg masti za mazanje jam. vozičkov 

po specijalnih dobavnih pogojih, ki se 
dobe pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 26. aprila 1932. 

* 
Štev. 3428/11. 1602 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

suje za na dan 17. maja 1932. 
170 m manesmanovih brczSivnih cevi 

iz kovnega železa. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
.. dne ;27. aprila 1932. . , 

' * t 

Št. 244. 1604 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Korošec Marko, sanitetni poruč

nik vojne bolnice v Mariboru, je bil vpi
san v imenik zdravniške zbornice za 
Dravsko banovino. 

Zdravniška zbornica za Dravsko 
banovino 

v Ljubljani, dne 29. aprila 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 1542 

Stanje 22. aprila 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.969,741.390-70 ( + 9,753.644-06) 

Devize, ki ni
so vpodlogi 82,830.931-39 ( + 1,333.023'70) 

Kovani no
vec v niklu 46,373.865-— ( + 537-133*—) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917-66 

Posojila . . 2.192,194.191-64 ( + 4,492.646-61) 
Vrednostni 
papirji . . .27,420.000*— 

Prejšnli prod
nimi državi 1.803,257.002-81 (+ 315.67521) 

Začasni pred
ujmi gì. drž. 
blagajni . 500.000.000*-

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892*10 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 

Nepremični
ne . . . . 

Razna aktiva 

2,937.312-23 

149,251.040-17 (-
47.248.519-38 (-

49.183-86) 
467.85У 44) 

6.934,466.062-97 

180,000.000*— 
Pasiva Dinarjev 

Kapital . 
Rezervni 
fond . . .. 86,838.169-70(-f 6.000-—) 

Ostali fondi 4,428.829-28 
Novčanice v 

obtoku. . 4.849,553.635'—(- 25,381,870--) 
Obveze na 
pokaz .J. 526,717.678-34(+ 36,287.039,45) 

Obveze z ro
kom . . . 1.201,753.545-90(4- 2,800.000'-) 

Raznapaelva 86.174.304*75 ( + 3,237.896-32) 
6.934,4' 6.062*97 

Obtok in ob
veze . . . 5.375,271.213-34 

Celotno kritje . . . 36*64% 
Kritje v zlatu . . . 32-80% 

Obrestna mera: 
po eekotnptu 
po lombardi* 

» i i 

t * * 

7И% 
.9% 

Razne objave 
1610-

Vabilo 
na 10. redni letni občni zbor, 

ki ga bo : imela 

„Korotan" 
lesna Industrijska delniška 

družba na Prevaljah, 
dne 21. maja 1932. ob 16,. uri-v družbeni 

pisarni v Farni vasi iter. 8. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova' 

nju v letu 1931. [ 
2. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3. Odobritev bilance in sklepanje o ab-

solutoriju upravnemu sveiu. 
4. Volitev nadzorstvenega sveta. 
o. Slučajnosti. 

P r i p o m b a : Po členu 28. družbenih 
pravil imajo na občnem zboru glasoval
no pravico samo oni delničarji, ki so 
založili svoje delnice najkesneje 14 dni 
pred občnim zborom pri družbeni bla
gajni v Farni vasi štev. 8. 

Upravni svet; ; ; 
* 

1601 
Upravni odbor Osrednje 
protituberkulozne lige v 

LJubljani . f 

sklicuje na dan 22. maja 1932 

glavno letno skupščino / 
ob 9*30 uri dopoldne v dvorani Okrožf 
nega urada i& zavarovanje delavcev * 
Ljubljani, Miklošičeva c. 20, s sledeči« 
dnevnim redom: 1. Odobritev zapisnika, 
zadnjega občnega zbora, 2. Poročilo j 
predsednika. 3. Poročilo tajnika. 4. Po
ročilo blagajnika. 5. Poročilo nadzornega 
odbora. 6. Volitve upravnega odbora •№••• 
nadzornega odbora. 7. Predavanja (even
tualno). 8. Predlogi o izp remerò bi. prati 
vil. 9. Predlogi krajevnih lig. 10.-Slu«-. 
čajnosli (Protituberkulozni dnevi.— A'ktf 
skupščina пе bi bila sklepčna ob •napori' 
vedani uri, se vrši ob 10.80 nova glavna 
skupščina z enakim dnevnim redom i n , 
na istem kraju, ki je sklepčna ob vsaki" 
udeJežbi. . ^ 

Dr.,Joža Bohinjec, Dr. Franc De|>eve«>-;; 
t. č. predsednik. t. č. tajnik. 

•j; 
•• 1 5 8 Ö , ' 

Vabilo 
na sedmi redni občni zbori 

k i g a b o i m e l a .*.'• 

A.Westen d;d. v Celju 
dne 22. maja 1932. ob 10. uri dopoldne« 

v Cclju-Gaberje v pisarni družbe, ii) 
D n e v n i r e d : J. 

1. Poročilo upravnega sveta. f 
:2. Odobritev računskega zaključka. Џ 
3. Poročilo računskih preglednikov. ' f̂i 
4. Razpolaganje s čistim dobičkom. ^ 
5. Volitev računskih preglednikov ;•»*,•; 

leto 1932. ' 
6. Volitev enega upravnega svetnik*/ 

glasom § 20. družbenih pravil. ,,-,;.'" 
.7. Slučajnosti. • •",..• •'.';;••>; 
•; Po § 17. družbenih pravil daje pose$|( 

26 deklic na občnem zboru praivico w< 
•enega glasu. Deilničarji glasujejo na' <№%: 
nem zboru osebno ali pa po poofelaač4^ 
cu, ako slednji tudi.riieo delničarji.' Tiff | 
morajo s posebnim poverilom Шш%$Ш, 
Pravne osebe in varovanci vršijo.'pravi$|| 
glasovanja po zakonitih zastoipjiiikih. ;l«,| 
< Da mote delničar izvršiti glasovaMrt; 
pravico, mora najmanj 6 dni pred Фш 
nini iborom založiti svoje, delnice z ä # | 
.zapadlimi. kuponi v red 'p r i tovarniä^-
blagàjmri družbe y Celju-Gabef je. . '.""..$ 

. Ponatis se ne honorira./ i;. јД 
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Računski zaključek 
Okrožnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani za 

Aktiva. Bilanca z dne 31. decembra 1931. 
posi, leto 1931. 

Pasiva. 

' 1. Blagajna . . . ,. ; . . . ., 

i ?. Poštna hranilnica . . . . . 

i -3. Banice., in- hranilniee- . . . -. .. 

4. Razni dolžniki: 
a) razni dolžniki . . . -. . .. 

• b) dolžniki-prispevki Y . 
c) dolžniki - delodajalci (razno, 

regresi, obresti ild.) .. ., . 
d) osebni računi 

3. Tiskovine in porabljivi mate
rijal . . . . . . '. ' i . . . 

•!. 6. Premični inventar . . . . . . 
7. Vrednostni papirji . " . . . .'. 

i 9. Dubiozni prispevki in doklade 

10. Kurzna razlika drž. vrednost-
! nih papirjev 

1 H. Poslovni primanjkljaj v 1. 1931 

"" " « ^ - ^ 

— '""- ^ ^ ^ ^ - ^ 

_ ' • • : : • ' ; • ' . ' ) 

.Jzguba. 

!• Upravni stroški 
2. Vzdrževanje ambulatorijev . . 
3. Hranarina: redna, polovična in 

. dvojna . . . . . . . . . 
4. Podpore za porodnice-članice . 
5; Podpore za porodnice-svojke , 

' 8. Dečja oprema, članice . .. . . 

®- Podpore za dojilje 
9. Babiška pomoč, članice . . • 

10. BabiSka pomoč, svojke . . . . 
11. Pogrebnina • 

.}%• Oskrba.v bolnicah, Člani . . . 
f3- Oskrba v bolnicah, svojci . . . 

,}**•• 2dravila- in zdravilni pjripo-
•iv, • močJci, člani ....... . . . . . . . . . 
. 1°- Zdravila in zdravilni pripo-

• močki, svojci . . . . . . . 
."• Lečenje zob in: zobne naprave1: 
• '• Дагпа kopališča in zdravilišča 

J •• Vzdrževanje avtomobila . . . 
'2°-' Obresti 

2 1- Odpisi 
.. «•• VzdrŽevanje nepremičnin . . . 
°- Tečajna (kurzna) izguba vred-

i^«^__nostnih papirjev . . . . . 

L-^. 

Din 

132.890-58 

1,001.966-62 

944.377-87 
15,122.635-49 

665.117-93 
133.374-18 
27.583-69 

Račun h 
Din 

, 
12,792.444*65 
; 2,449.826-40 

223.232-20 
482:839-10 

l,963i892-40 
28.597-10 

234.122-50 
732Л 07-60 
440.339-30 

4,733;393-18 
l,463i373-16 

злез.-бво-Бе 

900.088-80 
530.B78-90 

1,863^330-06,, 

6,113.406-07 
41.308-10 

Din 

273.926-51 

1,134.857-20 

.. 

ie,893:088-16: 

298.284-30 

2,792.863-36 
76.213: -
91.620--

^2,135.564-15 

26.000;— 

1,431.748-14 

26,163.164-82 

sgube in 
Din 

- 7,527.924-02 
1,476.174-05 

• . • 

i 

• i 
. ^ i • . * 

31,981.853-83 

5,154.714-17 
343.683-26 
301.693-43 

2.682-40 

6.994-60 

46,797.519-76 

1. Tekoči računi'(upniki) ' . . . . 

2. Osrednji .ura8 za zavarovanje de
lavcev v Zagrebu:-, 

a) predpisani in odpisani pri-

b) pobrani in preodkazani pri-

: e) predpisani in odpisani pri-, 
spevki za onemoglost, starost 

i) pobrani in preodkazani pri
spevki za onemoglost, starost 
in smrt . : . . 

g) likvidirana - imovina Okrajne 
bolnižke blagajne v Ljubljani 

3. SUŽOR — zavar. panoga za slu-

4. Sklad % poslovnega prebitka . 

5. Rezerva okrevališča »Jadran« . 
6. Protituberkulazhj fond . . . . 

7. Dubiozni prispevki in doklade . 

• . .-. r 

dobička za letp 1931. 
- . : • ( : • 

1. Bolmškorzavarovalni prispevki .. 
2. Povračila po § 11. ZZD . . . . . 

i. Poslovni primanjkljaj v • L. i931 

\ 
Y .'' i: ... 

\ i 
V 
\ T 
\ 

\ 

" \ 
\ " 

' ' \ 
. . . . . . • • Y 

\ 

\ 
' ' • • . - ! '••• V 

, • • ; . . • : - . . . • . : . ; . • • : : - \ . 

\ 
\ 
\ 

Din 

2,499.024-71 
t ' 

"' 4,601.785-84 

1,168.435-22 
770--̂ -

31.396-92 

76.678-30 

4,023.784/96. 

• • - : . -

Ujn 

4,696.036-96 

'< 

i 

• 

r 

1 
- . - ; • • ' | 

J 
; 12,401.875-95 

649.183-68 

• 4,910.375-55 

310 128-63 
. 50.000-— 

2,135.564-15 

26,158.164-82 

Dobiček., 
Din 

9" 

Dir, 

; 44,910.429*89, 
297.617-78 
167.724-16 

1,431.748-1$ 

f - ' ' 
. . • i . 

' t 

- ' 

• 

46,797.619-76 

"/'•; JČomisar v dolžnosti nadzorstva in ravnateljstva Okrožnega urada za zavarovanje delavcev pregledal in našel v redu 

f*H zapisnik z dne 27. aprila 1932, točka 71.^ /' , \ .Uprava OUZD, Ljubljana. ' 
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1592 

Keramična industrija d.d., 
Zagreb, 

P o z i v 
na 

X.redovitu glavnu skupštinu 
dioničara Keramične indu

strije d.d. u Zagrebu, 
koja će se održati 

dne 23. maja 1932. u 11*30 sati 
n društvenim prostorijama u Zagrebu, 

Draškovićeva ulica 26, 
sa si-, .dećirn 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Izvještaj ravnateljstva i predlaganje 

zaključnih računa za god.. 1931. 
2. Izvještaj nadzornog odbora. 
3. Podjela odrješnice ravnateljstvu i 

nadzornom odboru. 
4 Izbor nadzornog odbora. 
5. Posebni predloži. 

Ravnateljstvo 

O p a s k a : Dioničari, koji žele prisu
stvovati glavnoj skupštini, imadu u smi
slu § 14. društvenih pravila položiti 
svoje dionice 3 dana prije glavne skup
štine na društvenoj blagajni u Zagrebu, 
Draškovićeva ulica 25. 

Račun razmjere dne 31. prosinca 1931. 
Aktiva: Gotovina Din H.890'30. Tvor

ničke ' zgrade i nekretnine 3,432.166'86 
dinara. Tvornički uredjaj 2,371.575-92 
dinara. Ugljenokop Din 593.23020. Za
liha materijala i sirovina Din 310.294*70. 
Zaliha robe Din 919.614—. Dužnici 
Din 2,407.110-26. Prenos gubitka iz god. 

•1930. Din 36.561-64, gubitak u god. 1931. 
Din 48.231-93. Ukupna Aktiva dinara 
10Д30.675Ж 

Pasiva: Dionička glavnica 840.000-— 
dinara. Vjerovnici Din 8,830.710'31. Pri
čuva za umanjenje vrijednosti nekret
nina i uredjaja Din 459.965-49. Ukupna 
Pasiva Din 10,130.675-80. 

Ravnateljstvo. . 
Izvještaj nadzornog odbora. 

Slavri glavna skupštino! 
P tpisani nadzorni odbor nadzirao je 

poslovanje poduzeća u prošloj poslovnoj 
godini i ispitivao je poslovne knjige. 
Predložena bilanca pronadjena je nakon 
pregleda sa svim pomoćnim i sa glav
nom knjigom suglasna, pak pošto smo 
ustanovili, da odgovara zakonu i dru-
štvenir.i pravilima, r-edlažemo slavnoj 
AupStiui istu na prihvat. . ..^^^u 

Ujedno molimo slavnu glavnu skup
štinu, da koli ravnateljstvu toli i nama 
izvoli podijeliti apsolutorij za poslovnu 
godinu 1931. 

U Zagrebu, dne 3. maja 1932. 
Nadzorni odbor. 

* 

Vabilo 
15S0 

na IX. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„SLAVIJA", 
Jugoslovanska zavarovalna 

banka v Ljubljani, 
v soboto, dne 28. maja 1932 ob 16. uri v 
prostorih Ljubljanske kreditne banke 

v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo upravnega sveta in predlo

žitev računov za IX. poslovno leto. 
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in po

delitev absolutorija upravnemu in 
nad. irstvenemu svetu. 

3. Predlog glede čistega dobička. 
4. Dopolnilne volitve v upravni svet. 
5. Volitve revizorjev in njih namestni

kov. 
6. Slučajnosti. 

Po § 14. pravil se.lahko udeleži obč-
ne.~a abora vsak delničar, ki ;e unra-
viîen za glasovanje, in sicer osebno ali 
po zastopniku, ki se mora izkazati s pis
ni nini pooblastilom in biti sani delni
čar, če je vs. j osem dni pred občnim 
zborom deponiral najmanj 10 delnic s še 
p . - ' p . . imi kuponi v ed na mestu, do
ločenem v razglasu. Na vsakih deset 
dJnic pride na občnem zL...u en glae; 

Dtlmice ee deponirajo pri Ljubljanski 
kreditni banki ali Obrtni banki v Ljub
ljana 

V L, obijani, dne 2. maja 1932. 
. ' Upravni svet. 

* 
" л 1553—3—2 

Poziv upnikom. 
Zadružna elektrarna v Orehovi vasi, 

reg. zadr. z omé-j. zav., je v likvidaciji, 
radi česar se pozivajo upniki, da se 
oglasijo do 1. junija 1932 pri likvida
torjih. 

Likvidatorja: 
Anton Lešnik s. r. Franc Klasinc s. r. 

St. 46. 1-608 

Razid društva. 
Bralno društvo v Mengšu se je na obč

nem zboru dne 3. aprila t. 1. združilo s 
tukajšnjim Sokolskim društvom.in s tem 
prenehalo samostojno obstajati. 

Za Sokolsko društvo v Mengšu: 
Tone Vahtar s. r., Mrak Jože s. r. 
t. č. podstarosta. t. č. tajnik. 

1612 

Razid društva. 
Strokovna skupina lesnega delavstva 

y Planini (pri Rakeku) se je radi pre? 
majhnega števila članstva razšla. 

jV Lazih, dne 1. maja 1932. 
Franc Krmavner s. r. 

Objava. 
1593 

UJoradena mi je bua šoferska legiti
macija izdana od kr. policijske. „uprave: 
v Ljubljani na ime: Ravnik Ànifon tó-
Most; pri'Ljubljani. Proglašam jó^zà ne
veljavno. ,- " ' 

Ravnik Anton s. r. i 

* 

Objava. 
1591 

Izgubil sem izpričevalo o privatnem 
izpiitu VII. razreda drž. realne gimna
zije v Celju ,za leto 1928. na ime: Jesih 
Milko, rodom iz Kranja. Proglašam g8 

za ne ved javno. • 
Jesih Mjlko s. r. 

* 
1589; 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo III. razreda 

II. drž, realne gimnazije v Ljubljani za 
leto Ì925./26. na ime: Matičdč Anton. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Matičič Anton s. r. 

* 

Objava. 
1613; 

Izgubil sem zrelostno izpričevalo drž. 
moškega učiteljšča v Ljubljani iz le*8; 
1912/1913., izpričevalo učne usposobi\f \ 
nosti za osnovne šole iz leta 1916 i0-
usposobljenoetno izpričevalo za meščan-1 

ske .šole iz leta 1920. na ime: Zavrl Al- " 
bin, rodom iz Svibnega. 

Proglašam jih za neveljavna. ;• 

Zavrl Albin s. r. ! 

* • • 

Izdaja kraljevska ba; ; rava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v LJubljani 
fiska in zalaga: Tiskala Merkur, v LJubljani; njen predstavnik: O. Micbàlek v LJubljani 



Siter. 36. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAWOVIIE 
Priloga k 36. kosu letnika III. z dne 7. maja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

V n i . No. 2716/1. 1614 

Razglas. 
. Prvi delni risarski tečaj za strokovno 
^obrazbo učiteljev na strokovnih na
daljevalnih šolah. 

Na tehniški srednji šoli v Ljubljani se 
Priredi prvi delni risarski tečaj za uči
telje na strokovnih nadaljevalnih šolah. 

Ta risarski tečaj se bo vršil od 4. ju-
«4a do vštetega 27. avgusta tek. leta. 

Kandidati, ki želijo posečati razpisani 
strokovni tečaj, morajo predložiti po 
8'užbeni poti najkesneje en mesec pred 
Početkom tečaja pravilno opremljene 
Prošnje na kraljevsko bansko upravo, 
oddelek za trgovino, obrt in industrijo, 
obenem je z navadno dopisnico takoj 
svestiti inšpektorja za strokovno šol
stvo pri kraljevski banski upravi o vlo
mili prošnji z navedbo imena, priimka, 
8tužbenega kraja in službenih let ter s 
Pripombe, da ;li kandidat že poučuje na 
strokovnih nadaljevalnih šolah in ko-
^ o časa. 

Čim dobe kandidati na to od svoje 
Predpostavljene oblasti dovoljenje za j 
P°set tečaja, se o tem z navedbo imen 
sprejetih kandidatov, obveste v dnev
n i h , odnosno v učiteljskem strokov
nem glasilu. 

Kandidati, ki bi se ne držali strogo 
t e h predpisov, se nikakor ne sprejmejo 
v tečaj. 
j K tečaju se pripuščajo učitelji (uči-
plijice), ki so usposobljeni za osnovne 
? meščanske šole. (Maksimalno število 
* ,). Prednost inter pares imajo uči-
|?'Ji> ki že poučujejo na obrtnih nada
ljevalnih šolah. 

Prošnje, kolkovane s kolkom 5 Din, 
°al se vlože najkesneje do 4. junija t. 1. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, , 

dne 21. aprila 1932. 

V > No. 245/83 ex 1932. 1637 3 - 3 

Razglas o licitaciji. 
jj Kraljevska banska .uprava Dravske 
giovine v Ljubljani razpisuje za pre

sen, ključavničarskih, steklarskih in 
peearskih del, glede katerih I. ofertna 
j^tacija za dela II. etape v umobolnici 

v 0 Celje ni uspela, 

• Javno pismeno ponudbeno licitacijo 
n a dan 23. maja 1932. ob 11. uri dop. 

j . sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ki • Pojasnila in ponudbeni pripomoč-
doh8'6 ? r o t ' plačilu napravnih stroškov 
Št iyaJo med uradnimi urami v sobi 

"t> 

v Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
.0(j°^fstotkih (tudi z besedami) na vsote 

D renega proračuna, ki znašajo za: 

1. ključavničarska dela Din 13.118'— 
2. steklarska dela . . . . „ 27.073'50 
3. pečarska dela . . . . „ 59.100 — 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 25. aprila 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

P IV 68/32—2. 1615 

Sklep. 
•Zelič Amalija, žena kočarja, iKrajnčica 

št. 35, se radi duševne bolezni popol
noma prekliče. 

Za varuha se imenuje njen mož Zelič 
Izidor, kočar v Krajnčici št. 35. 

Stroške preklicnega postopanja nosi 
preklicanka sama. 

Nadaljnje pridržanje preklicanke v 
zaprtem zdravilišču se za nedoločen čas 
varstveno-oblastveno odobri. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 8. marca 1932. 

* 

T III 36/32—2. 1606—3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Novačana Antona, posest

nika v Trnovijah, se uvede postopanje 
za amortizacijo sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kom enega leta svoje pravice, sicer bi 
se po poteku tega roka proglasilo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: hra
nilna vloga Ljudske poisojilnice v Celju 
št. 1323/6535 na ime Mica Plahutnik v 
vrednosti Din 20.693-98. 

Okrožno sodišče v Celju, ođd. III., 
dne 28. aprila 1932. 

Ne I- 411/32-3. 1638 

Amortizacija. 
Na prošnjo Veselica Petra, posest, iz 

Fuökovcev št. 4, ee uvaja postopanje za 
amortizacijo vložne knjižice št. 8965 Po
sojilnice v Črnomlju s saldom 6000 Din, 
ki jo je prosilec baje izgubil in se njen 
imetailk pozivlje, da uveljavi tekom 6 
mesecev od te razglasitve svoje pravice. 
Po preteku tega roka Ibo proglašena 
vlažna knjižica kot 'brez moči. 

'Okrajno sodišče v Črnomlju, 
dne 30. aprila 1932. 

T III 36/32-^2. 1632 

Sklep. 
V' zadevi radi amortizacije vložne 

knjižice št. 1323/6535 Ljudske posojilnice 
v Celju, glaseče se na ime Plahutnik 

Mica, se tus. sklep z dne 27. aprila 1932, 
opr. št. T III 36/32—2, v toliko popravi, 
da znaša rok za uveljavljenje pravic 
š e s t mesecev (ne eno leto). 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 3. maja 1932. 

* 
E 188/32. 1624 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. m a j a 1932 dopoldne ob 

pol 9. bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Hudi kot, vi. št. 13, 97. 

Cenilna vrednost: Din 108.464-55. 
Vrednost pritikline: Din 7.360-—. 
Najmanjši ponudek: Din 72.309-70. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
dne 30. marca 1932. 

* 
E 100/32—8. 1639 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. j u n i j a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2, dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Nemilje, vi. št. 120. 

Cenilna vrednost: Din 3719'10. 
Najmanjši ponudek: Din 2480-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v škofji Loki, odd. L, 
dne 3. maja 1932. 

* 
E IX 2130/31—31 1636 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. junija 1932 dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem: sodišču v soibi 
št. °7 dražba nepremičnim: zemljiška 
knjiga k. o. Lehen, vi. š t 1. 

Cenilna vrednost: Din 924.219-30. 
. Vrednost pritiikline: Din 36.800, ki je 
všteta v cenilni vrednosti. 

Najmanjši ponudek: Din 616.146-20. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 13. aprila 1932. 

E IV 1320/31—16. 1616 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j u n i j a 1932 dopoldne ob 

8. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 



Stran 238. Štev. 30™ 

št. 27 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Grajski marof, vi. št. 269. 

Cenilna vrednost: Din 343.96213. 
Najmanjši ponudek: Din 172.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 28. aprila 1932. 

* 
E 179/32. 1623 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j u n i j a 1932 dopoldne ob 

pol 9. bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Sp. Gortina, vi. št. 41. 

Cenilna vrednost: Din 4681'—. 
Vrednost pritikline: Din 30-—. 
Najmanjši ponudek: Din 3120-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
dne 16. aprila 1932. 

E 329/32. 1622 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j u n i j a 1932 dopoldne ob 

pol 10. uri bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Vuhred, vi. št. 11. 

Cenilna vrednost: Din 156.213-25. 
Vrednost pritikline: Din 850*—. 
Najmanjši ponudek: Din 104.142'16. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
dne 16. aprila 1982. 

Konkurzni razglasi 
S 8/32—2 1640 
586. 

Konkurzni oklic. 
'Razglasitev konkurza o imovini Suše 

Franca, trgovca v Sromljah št. 22, reg. 
pod Rg A III. 131. 

Konkurzni sodnik: dr. Hočevar Voj-
teh, - starešina okraj, sodišča v Brežicah. 

Upravnik ,mase: dr. Rosina Gustav, 
odvetnik v Brežicah. 

Prvi zbor upnikov: pri okrajnem' so
dišču v Brežicah dne 19. maja 1932 ob 
IO. uri. 

Oglasitveni rok do 4. VI. 1932. 
Ugotovitveni narok pri okrajnem so

dišču v Brežicah dne 20. junija 1932. ob 
10. uri. 
Okrožao kot konkurzno godišče v Celju, 

dne 4. maja 1932. 
* 

S Ne II 2/32—55 1642 
587. 
Določitev naroka za prisilno 

poravnavo. 
Prezadolženec Hanzelj Anton, klepar 

v Metliki. 
Za razpravljanje in sklepanje o pri

silni poravnavi, ki jo predlaga prezadol
ženec, ee določa narok na dan 6. junija 
1932 ob 8. uri pri tem sodišču, soba št. 
20. Prezadolženec mora priti k naroku 
osebno. 

Okrajno sodišče v Metliki, odd. II., 
dne 1. maja 1932. 

S 4/82-28 ' 1626 
588. 

Poravnalni narok 
v konkurznem postopanju pirezadolžen-
ea Šumija Alfreda, trgovca v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta 4, se določa na dan 28. 
maja 1932 ob 9. uri pri podpisanem so
dišču v sobi št. 140. 

Prezadolženec ponuja svojim upnikom 
20% kvoto njihovih terjatev, plačljivih 
v 6 enakih, mesečnih, zaporednih obro
kih, od katerih zapade prvi v plačilo 2 
meseca po pravnomočnosti, sprejete po
ravnave. 
Deželno .sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. aprila 1932. 
* 

1637 S 6/32—5 
589. 

Odprava konkurza. 
Prezadoilžemec Šuiman Maka, trgovec 

in posestnik v Radehovi. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. štev. S 6/32—1, se odpravi, ker 
ni kritja za stroške postopanja po § 166., 
odet. 2., konkurznega reda. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. aprila 1932. 
»j» 

Sa 6/32—44. 1618 
590. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice tvrd-

ke Perkič in Polak, tvornice perila v 
Mariboru, registrovane pod firmo Franc 
Perkič & Polak v Mariboru, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. aprila 1932. 
* 

\б17 Sa 3/32—30. 
591. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice Vr-

hovšek Marice, trgovke pri Devici Ma
riji v Brezju, je končano. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 

dne 28. aprila 1932. 

Sa 28/31—13. 
592. 

1 # 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini dolž
nikov Kolarja Franca in Ivane, pos. T 

Gradišču 52 pri Slovönjgradcu, je kon
čano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v CcljO» 

odd. L, dne 4. maja 1932. 

* 
1820 Sa 16/31—12 

593. 

Oklic. 
Poravnalna stvar Slanca Antona, & 

govca v iGribljah. 
S sklepom Sa 16/31—1 otvorjeni P0" 

•ravnalni postopek se v smislu § 55. 1&4 

kona o prinudili poravnavi izven stetëâ', 
ja proglaša dovršenim, ker je poravna' 
va pravomoćno odobrena. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. 1*< 

dne 23. aprila 1932. 

* 
1636 Sa 6/32—10. 

594. 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva Brliča Stanislav^ 
trgovca v Stari vasi pri Vidmu. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skl^1 

nil poravnalni dolžnik Brlič Stanisi*^ 
trgovec v Stari vasi pri Vidmu, s 3 ^ 
j imi upniki pri naroku dne 26. apri? 
1932. pri okrajnem sodišču v Brežicah $ 
ki določa, da je prednostne terjatve W 
zahtevke, ki jih ne doseza poravnav^ 
prvenstveno v celoti plačati, ostali UF 
niki pa dobijo 50°/o kvoto, plačljivo .*• 
teku enega leta, in sicer v У* leto10 

enakih obrokih, katerih prvi zapade P° 
sprejemu poravnave po upnikih, in <№ 
pristopi k tej poravnavi kot porokiW? 
in plačnica dolžnikova žena Brlič, гојеДО 
Kukovič, Elizabeta do višin© 25.000 № 
s posledicami in učinkom § a 60. poT&v' 
«ako-na. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celj*» 
odd. I., dne 4. maja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 4442/1. I e 2 6 ' 

Razglas. 
j . 

Okrajno sodišče v Tržiču je s sodbo °° 
28. decembra 1931. po § 55. k. z. prep£ 
vedalo Stegnairju Simonu, roj. 22. №•• 
1910 v Sebenjah, srez Kranj, po p ° ^ 
cu čevljarskemu pomočniku, ibivajocenw 
v Sebenjah št. 4., zahajati v krčmo #* 
dobo od 25. mairca 1932 do 25. ••№*<*:. 
1834. :*i 

To se objavlja v smislu § 54. uredMj: 
o izvrševanju očuvalniih odredb, »ЗВДк 
nov. kraljevine Jugoslavije« z dne *т 
jainuarja 1930., št. 17/VI. v •"; 

Sreeko načelstvo v Kranju, 
dne 28. aprila 1932. : f 

• •vrt 

Ш 



KRSF? 
Štev. 36. Stran 239. 

°Pr. št. 5/32/16. 1639 

Razglas. 
. Po sreskem cestnem odboru Ptuj se 
°o oddala dražbenim potem dobava 
Sramoza za banovinske, subvencionira
le in kolodvorske dovozne ceste, in 
sicer: 

V ponedeljek dne 23. maja 1932. ob 
Pol 9. uri v pisarni sreskega cestnega 
odbora v Ptuju za ceste v ptujskem 
°kraju, levi breg Drave. 

У torek dne 24. maja 1932. ob pol 9. 
*}ri za ceste v ptujskem okraju, desni 
ö r eg Drave. 

V sredo due 25. maja 1932. ob 8. uri 
^ dvorani pri Skorčiču v Ormožu za 
vse ceste v ormoškem okraju. 

Podrobni pogoji za te dražbe so raz
vidni pri sreskem cestnem odboru v 
^ t u Ju in pa na dan dražbe. Pripomni 
?e» da se bo dražbalo skupaj delo, do
bava in vožnja gramoza povsod, kjer 
j^ma cestni odbor svojih prodnih jam, 
-4er pa ima cestni odbor svoje gramoz
ne jame, tam pa gramozno delo ločeno 
°d vožnje. 

Do določenega dneva in ure se bodo 
^Prejemale tudi pismene ponudbe za 
gobavo in vožnjo gramoza. Te ponudbe 
Parajo biti kolkovane s 100 Din ter jih 
je zapečatene izročiti g. načelniku cest
n a odbora ali pa pred pričetkom 
" 8 me dražbe vodji dražbe. Ponudbi 
f^ra biti priložena 10% kavcija in rao-

4 a vsak ponudnik pred začetkom draž
ja .kavcijo položiti v gotovini, hranilni 
Ružici ali pa v vrednostnih papirjih. 

. Jsak ponudnik podpiše dražbene po-
*>°le, ki postanejo zanj obvezni takoj, 
8. cestno upravo pa šele po odobrenju 

. *sa pojasnila daje sreski cestni od-
ђ°г Ptuj. 

Sreski cestni odbor Ptuj, 
dne 30. aprila 1932. 

Načelnik: L. Jerše 1. r. 

Št 
* 

:ev. 840. 1646 3—1 

Razpis dobave. 
o Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 
^J^žavnem računovodstvu ter .pravil-
rt*£ za izvrševanje odredb tega zakona 

j ~ . Pogodbe in nabave) se razpisuje za 
Г" ђ 0 od 1. julija do 30. septembra 1932. 
J* oolaioo za duševue bolezni v Ljub
k u j in za 'bolnico za duševne bolezni 
Г* studencu pismena ofertalna licitacija 
j^^Dabavo naslednjih živilskih po-

Hitt ; t n e s a m mesnih izdelkov ter sla-

*• TOoke in mlevskih izdelkov, 

4 I!611 ^^ kruha-
*• 'špecerijskega in kolonialnega blaga, 
?-. nnleka in mlevskih izdelkov. 

S .1Cltacija se bo vršila v sredo, dne 
Unr ?a ] 9 3 2 - ' o b n- UTi d°Poldae, v 

lezir^ ' pisarni bolnice za duševne bo-
pV^ Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

јђ grobni dTažbeni in dobavni pogoji 
w / ^ Z i i potrebščin so interesentom na 
t>oi? . P r i upravi bolnice za. duševne 

l**to v Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: >Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudnika 
I. N.«, morajo dospeli najkesneje do pri-
četka licitacije v roke dražbene komi
sije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi OD-
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se .mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. julija do 
30. septembra 1932. 

V Ljubljani, dne 3. maja 1932. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubijana-Studenec y Ljubljani. 

* 
Št 1509/32. 1630—3—1 

Razpis zdraviliške službe. 
Glavna bratovska skladnica v Ljub

ljani razpisuje na podlagi »Pravilnika 
za opravljanje zdravniške službe pri 
ibratovskih skladnicah« (Službeni list 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine št. 246—40 ex 1930) službo po
godbenega zdravnika pri krajevni bra-
tovski skladnici v Rajhenburgu. 

V -zdravnikov olkoliš spadajo 'politično 
občine: Senovo, llajhenburg, Veliki ka
men, Mrena sela^ Goniča, Bianca, Sto-
lovnik, Armeško in Videm. Zavarovanih 
članov je 157 in približno 500 rodbin
skih svojcev. 

Štev. 5804/923—1932. 1559—3—3 

Razglas o licitaciji 
Mestno načelstvo v Mariboru razpisuje 

za zgradbo poslopja za carinsko pošto in 
carinske urade na glavnem kolodvoru 
v Mariboru 

II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

Prejemki zdravnika so pavšaMrani z 
Din 2300 mesečno in trinajsto plačo br »z 
vsakega drugega honorarja; v naravi 
dobi stanovanje v hiši 'bratovske skled-
nice, razsvetljavo in 10 ton premoga 
(kockovca) letno. 

Zdravnik bratorske skladnice mora: 
1. biti državljan kraljevine Jugosla

vije; 
2. govoriti in pisati srbsko-hrvatsko-

slovenski jezik; 
3. biti doktor vsega zdravilstva in 

imeti diplomo fakultete kraljevine Ju
goslavije ali diplomo tuje fakultete, no
strificirano na kaibelri izmed, 'domaćih 
medicinskih fakultet, aH je že dosegel to 
pravico ; 

4. med temi zdravniki se sprejme v 
prvi vrsti zdravnik z dokazanimi spo
sobnostmi za malo in srednjo kirurgijo, 
kakor tudi za porode z ginekologijo; 

6. odslužiti po zakonu predpisani bol-
nični staž, imeti pravico privatne рга^ 
kse in biti vpisan v imenik zdravniške 
zbornice; 

6. biti telesno in duševno zdrav; 
7. imeti uravnano vojno obvezo in pri 

sprejemu v službo ne sme biti starejši 
od 45 let; 

8. imeti pravico do ekspedicije zdra
vil s predpisano lekarniško prakso. 

Natančnejše informacije se dobe pri 
krajevni bratovski sikladnici v Rajhen
burgu (Senovem). 

Nastop službe 1. junija 1932. 
Lastnoročno pisane ponudbe spreje

ma krajevna bratovska skladnica v Raj
henburgu do 20. maja 1932. 

Glavna bratovska skladnica v Ljubljani, 
dne 4. maja 1932. 

na dan 20. maja 1932 ob 11. uri dopoldne 
v sobi št. 5 mestnega gradbenega urada 
v Mariboru. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami isto-
tam, soba št. 3. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša: 

1. za 
in 

2. za 
3. za 
4. za 
5. za 
6. 
7. 
8. za 
9. za 
10. za 
11. za 
12. za 
13. za 

za 
za 

težaška, zidarska, železobetoneka, tesarska 
kamnoseška dela 
mizarska dela 
kleparska in krovsika dela 
ključavničarska dela 
pleskarska dela 
slikarska dela 
tapetniška dela 
električno napeljavo 
plinsko napeljavo 
vodovodno instalacijo 
centralno kurjavo . . / 
parketarska dela 
steklarska dela 

Popust dosežen pri I. 

Ddn 2,736.297*63 
439.64O-80 
292.672-10 
191.572-75 
97.101-60 
50.334-75 
24.825"00 

124.216'65 
133.954-40 
183.827-00 
841.139-00 
273.865-20 
170.143-30 

licitaciji v % 

15-10 
18-58 
5-00 

12-00 
15-00 
2*20 

22-00 
2-20 

36'0O 
21-40 
21-60 
2-20 

Skupaj Din 5,559.590-18 
Upoštevale se bodo samo ponudbe, ki 

bodo nižjo od najnižjih ponudb, doseže
nih pri I. licitaciji. 

Ponudbe je kolko-vati po § 9. zakona o 
izpremembah in dopolnitvah zakona o 
taksah z dne 25. marca 1932., »Službene 
novine« št. 70—XXIX z dne 26. marca 
1932. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz raz
glasa o licitaciji v >Službenih novinah« 
in na razglasni deski mestnega načelstva 
mariborskega. 

Mestno naëelstvo mariborsko. 

V Mariboru, dne 23. aprila 1932. 



Stran 240. Štev. 36-jg 

VabUo 
na redni občni zbor 

Splošne delavske gospodar
ske zadruge „železnicarskl 

dom" z. z o. z. v Ljubljani, 
ki se vrši dno 19. junija ob 8. uri zjutraj 

T Ljubljani na Novem trgu št. 2. 

D n e v n i r e d : 
a) Poročilo načelstva in nadzorstva; 
b) odobritev letne b i l a n c za leto 1931* 
c) slučajnosti. 

Načelstvo. 

1553—3-S 

Poziv upnikom. 
Zadružna elektrarna v Orehovi vasj» 

reg. zadr. z omej. za v., je v likvidaciju 
radi česar se pozivajo upniki, da s e 

oglasijo do 1. junija 1932 pri likvida
torjih. 

Likvidatorja: 
Anton Lešnik s. r. Franc Klasinc s..'k 

Razpis. 
1631 

Podpisana direkcija razpisuje za na 
dan 18. maja 1932. ob 11. 'uri dobavo: 

12.000 kg pšenične moke, 
1.000 kg svinjske masti, 

500 kg bučnega olja, 
1.000 kg riža, 

300 kg kave, sirove, 
300 kg ječmenove kave, 
500 kg mila terpentinovega za pra-

нје. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 2. maja 1932. 

Razne objave 
1621 

Izredni občni zbor 
„Obrtniške samopomoči", 

reg. pom. blag. v Ljubljani, 
se bo vršil v sredo, dne 18. maja 1932 
eb 14. uri (2. uri popoldne) v posveto
valnici Zbornice za trgovino, obrt in in
dustrijo, Beethovnova ul. št. 10 (pritlič
je, desno) s sledečim dnevnim1 redom: 
1. Pozdrav predsednika. 
2. Čitanje zapisnika IX. izrednega obč

nega zbora. 
3. Predlogi. 
4. Volitve. 
5. Raznoterosti. 

Ce bi izredni občni zbor db napove
dani uri ne bil sklepčen, se bo vršil pol 
ure pozneje .na istem prostoru neglede 
na število navzočih članov. 

Odbor. 
H* 

1629 

Vabilo 
na X. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Tovarna verig d. d. v Lescah 
pri Bledu, 

T četrtek, dne 19. maja 1932. ob 11. uri 
T sejni dvorani Ljubljanske kreditne 

banke v Ljubljani s tem 
d n e v n i m r e d o m : ' 

1. Predložitev poslovnega poročila in bi
lance z dne 31. decembra 1931. 

2. Poročilo nadzorstvenega sveta in po
delitev aibsolu-torija upravnemu svetu. 

3. Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4. Določitev honorarja članom nadzor-

' stvenega sveta za leto 1931. (§ 10. 
družbenih pravil). 

6. Dopolnilna volitev upravnega sveta. 
6. Volitev nadzorstvenega sveta. 
7. Slučajnosti. 

Uprava. 
Pripomba: Posest desetih delnic <upra-

vičuje do enega glasu. Da sme delničar 
glasovati, mora položiti vsaj šest dni 

pred občnim zborom potrebno število 
delnic z nezapadlimi kuponi vred ali pri 
Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani 
ali pa Zadružni gospodarski banki v 
Ljubljani (§ 15. družbenih pravil). 

1648 

Vabilo 
na enajsti redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Milarna in svečama d. d. 
v Ljubljani 

v torek, dne 24. maja 1932 ob 17. uri v 
prostorih Podružnice Jadransko Podu
navske banko, Ljubljana, Šelenburgova 
ulica 7, s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Pomočilo nadzorstvenega sveta in skle

panje o podelitvi labsolutorija uprav
nemu svetu. 

3. Odobritev bilance za leto 1931 in 
sklepanje o uporabi čistega dobička. 

4. Slučajnosti. 
Posest 25 delnic upravičuje do enega 

glasu. Občnega zbora se smejo udeležiti 
oni delničarji, ki »o položili v pisarni 
Milame lin isvečarne d. d. Ljubljana, Du
najska cesta 1, vsaj 25 delnic z nezapad
limi kuponi 8 dni pred zborovanjem. 
Delnice morajo ostati založene do za-
iključka občnega zibotra. 

Ljubljana^ dne 6. maja 1932. 
Upravni svet. 

* 
1641 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Tovarna kemičnih izdelkov 
v Hrastniku d. d. 

dne 24. maja 1932 ob 17. uri 30 popol
dne v Ljubljani, v pisarniških prostorih 
Prometnega zavoda za premog d. d., 

Ljubljana. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta za poslovno 
leto 1931. 

2. Predložitev računskega zaključka. 
3. Poročilo računskih revizorjev. 
4. Sklepanje o uporabi čistega dobička 

v letu 1931. 
5. Volitev dveh računskih revizorjev za 

leto 1932. 
6. Volitev enega člana v upravni svet. 
7. Samostojni predlogi. 
8. Slučajnosti. 

Gospodje delničarji morajo izkazati 
isvojo glasovalno pravico s potrdilom, da 
so zailožili .svoje delnice najpozneje 3 dni 
pred občnim zborom pri tvorniški bla
gajni družbe v Hrastniku (čl. 24. družbe 
nih pravil). 

V Celju, dne 4. maja 1932. 

Ponatis se ne honorira 
Upravni svet. 

* 

Razpust društva. 
1644 . 

Zveza bojevnikov, skupina v Št. Gò? 
tardu, občina Trojane, ustanovljena dn? 
1. januarja 1932., se je na občnem zbO? 
ru 3. marca 1932. prostovoljno razšla' 
Zveza bojevnikov, skupina Št. Gotar&' 

dne 4. maja 1932. 

* 

Razid društva. 
\Ф, 

»Bralno društvo na Dolu« se je P? 
sklepu občnega zbora z dne 23. avgust» 
1931. prostovoljno razšlo. Vse imetje P*' 
se je izročilo Sokolskemu društvu O8' 
Dolu pri Hrastniku. Odbor. 

* 
1610 

Objava. 
Podpisani J. BfJA&tty, trgovec v Тгг1* 

ču, javljam, da se je izgubilo učno P1** 
mo moje učenke Rozman Jožefe, izdaD 
od Gremija trgovcev v Kranju z dne •« 
IX. 1926 za učno dobo od 1. IX. 1922 <¥: 
1. IX. 1925. Proglašam to učno p i s № 
za neveljavno. 

J. B. Mally 4 
trgovina z mešanim blago1?? 

Tržič. 'à: 

* 
10 

Objava. f 
Izgubila sem izpričevalo o dovršene?^ 

2. razredu I. mestne dekliške meŠ6a^ 
ske šole pri Sv. Jakobu v Ljubljani £ . 
šolsko leto 1919/20 na ime: Smerke W 
gomila, rodom iz Ljubljane. Proglas?^; 
ga za neveljavno. 4f; 

Smerke Bogomila s. r-- • 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Micbâlek v Ljubljani 



Štev. 37. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k 37.; kosu letnika III. z dne 11.. maja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

И. No. 10094/2. 1657 

Uradni razpust društva. 
Pevsko društvo »Jekleni zvok« v Gu

ranju je razpuščeno v smislu § 11. za
gona o društvih, shodih in posvetih, 
^Službeni list« z dne 3. oktobra 1931. 
štev. 403/60, ker že več let ne deluje, 
n ima ne članov niti imovine in torej ne 
'nore več izvrševati svojega statutarne
ga delokroga. 
^г&1ј. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1932. 

V n i . No. 2693/53. 1658 

Razglas. 
^ Reflektanti na dovolilo za redno pre
š a n j e oseb z avtobusi na progah Ra-
«ek—Gorenje jezero—Stari trg in Ra-
кек—Bloška polica—Stari trg se vabijd, 
~a vlože zadevno prošnjo, in sicer za 

sako progo posebej, do 15. maja 1932. 
Prošnjo, ki mora biti opremljena v 

»ûiislu § 95. obrtnega zakona in s pri
č a m i vred predpisno kolkovana, je 
Nasloviti na kraljevsko bansko upravo 
j^ravske banovine v Ljubljani in vložiti 
РП sreskem načelstvu v Rogatcu. , 

Opozarja se, da se bodo upoštevali le 
a«i prosilci, ki nudijo tako v moral

a m , kakor v gmotnem pogledu zadost-
, n° jamstvo za redno izvrševanje obrta, 
*?Га<Н česar je treba tudi to poslednjo 
polnost izkazati. 
* г*1ј. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 30. aprila 1932. 

e Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

T П1 36/32—2. 1606—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Novačana Antona, posest

m a v Trnovljah, se uvede postopanje 
^amortizacijo sledečih vrednostnih pa-
™1^, ki jih je prosilec baje izgubil, ter 
k ^ i h imetnik pozivlje, da uveljavi te-

* enega leta svoje pravice, sicer bi 
V r P° Poteku tega 'roka proglasilo, da so 

p o s t n i papirji brez moči. 
jjjjl^anienilo vrednostnih papirjev: hra
st 7„ ̂ oga Ljudske posojilnice v Celju, 
V i Ü 3 2 3 / 6 5 ^ na ime Mica Plahutnik v 
i n a s t i Din 20.693-98. 

O k*ožno sodisfa v Celju, odd. III., 
dne 28. aprila 1932. 

V * H 64/32—1. 1652 

Razglasitev preklica, 
iuL s *kpem okrajnega sodišča v Ljwb-
Ì7^T

 zcliae 18. februarja 163(2., opr. št. 
ryj / И 67/31—-6, je bil Čolnar Valentin; 

ев*пј&. ла Ježki š t 17, zaradi вдапее-

v'ànja in zapravljivostd omejeno prekli
can. Za pomočnika je bil postavljen Ja
kopič Anton, posestnik, Jezica št. 73. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odđel. VIII., 

dne 18. aprila 1932. 

L 3/31—5. 
* 

Oklic. 
1661 

S sklepi podpisanega sodišča so bili 
preklicani: 

a) O m e j e n o. 
1. Plevnik Marija, dekla v Koretnem 

št. 1, ràdi slaboumnosti; L 3/31—4, z 
dne 1. aprila 1931. Pomočnik: Turk Ivan, 
pos. v Lešju št. 1. 

2. Kopriva Franc in Alojzija, pos. v 
Dolu ргД Šmarju.št. 33, radi slaboum
nosti; L 5/31—8, z dne 20. aprila 1931. 
Pomočnik; ManČek Janez, posest, pri 
Sv. Tomažu št. 35. 

3. elender Anton, pos. na Rudenci 
št. 27, radi zapravljivosti; L 12/30—12, 
z dne 1. junija 1931. Pomočnica: Elen
der "Ana, pos. na Rudenci št. 27 (Loka 

1 P- Ž.). 
I 4. 9uc"'Marija, zasebnica v Polžan-
ski vesi šlev. 12, radi slaboumnosti; 
L 9/31—5, z dne 28. aprila 1931. Po-

', močnik: Mlakar Janez, pos. v Polžan-
' ski vesi, št. 12. 

5. Brantuša Matilda, pos. hčer na 
Spod. Tinskem št. 15, radi slaboumno
sti; L 7/31—6, z dne 21. septembra 1931. 
Pomočnik: Tojhko Franc, posestnik na 

; Sp. Tinskem št. 11. 
! 6. Kristan Ivan, pos. sin na Poni

kvi ob j . ž. št. 44, radi slaboumnosti; 
L 12/31—5, z dne 2. marca 1932. Po
močnik: Kristan Anton, pos. na Ponikvi 
ob j . ž. št. 44. 

•;••••• ' b)- P o p o l n o m a . 
7: Šturbej- Štefanija, delavka iz Žus-

ma, radi slaboumnosti; L 4/30—7, z 
-dne 16. septembra 1930. Skrbnik: Drob
ne Franc, pos. v Dobrini št. 63. 

v 8. Veber Alojz, pos. sin v Dolgi gori 
štev..22, .radi slaboumnosti; L 6/31—7, 

, z dne 8. junija 1931. Skrbnik: Kovač 
j Ivan, pos: v Dolgi gori št. 26. 

9. Pušnik Jožef, pos. sin v Št. Vidu 
ob Sotli štev. 17, radi slaboumnosti;. 
L 7/30—6, z dne 16. junija 1931; Skrb
nik:, Pušnik Ivan, pos. v Št. Vidu ob 

• Sotli št. 17. 
10. Šramel Marija, rudarjeva žena iz 

' Fohnsdorfa, radi slaboumnosti; L 4/ 
, 31—11, ,z.dne 17. junija 1931. Skrbnik: 
Šramel Alojz, rudar v Fòhn3dorfu, An-

; toni Nr. 1. 
11. Mahaijnc Terezija, žena pekovske-

• ga pomočnika v Lašah št. 2, radi umo-
, bolnosti; L 8/31—9, z dne 24. septem
bra 1931. Skrbnik: Mahajnc Henrik, pos. 

• v Lašah št. 2. 
12. Jager Marija, posestnikova hči v 

Brunki vesi št. 38, radi. slaboumnosti; 
L 14/31—5, z dne 22.: marca 1932.. Skrb-

' nik: Jager Jožef, pos. v Branki vesi 
•štev. 38. •; 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
odd. L, dne 3. maja 1932. 

C 400/32. 1666 

Oklic. 
Tožeča stranka Küzma Štefan, pos., 

Puževci 43, je vložila proti toženi stran
ki Hiizmu Ludviku, Puževci 43, radi 
izbrisa vkupne zastavne pravice k opr. 
št. C 400/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 10. junija 1932. ob 10. uri dop.' pred 
tem sodiščem v izbi št. 23, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Šavelj Aleksan
der, pos. v Puževcih, za skrbnika, ki 
jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. IL, 

dne 5. maja 1932. 

C 449/32. 
* 

Oklic. 
1665 

Tožeča stranka Heklič Štefan, trg. v 
Murski Soboti, je vložila proti toženi 
stranki Miholiču Janezu in Etelki, An-
drejci 40, radi 1632 Din in opravičbe 
predznambe zastavne pravice k opr. 
št. C 449/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 12. julija 1932. ob 10. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 23. raz-
pravnA dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Zonik Jožef, pos. 
v Selu 43, za skrbnika, ki jo bo zasto
pal na njeno nevarnost in stroške, do
kler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. lì., 

dne 3. maja 1932. 

A 28/32-8 • 1651—3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Žemljic Jakob, prevžitkar v Ščavnici 
št. 14, jé dne 13. januarja 1932 umrl. 
Poslednja volja se je našla. Le-tam je 
navedeno, da se mora po plačilu pogreb
nih stroškov in po nabavi nagrobnega 
spomenika od zneska Din 5053 ostanek 
razdeliti med postavne dediče. Kot take 
je upoštevati, poleg drugih tudi Žemlji
ca Otona in Amalijo. Le-ta, katerih bi
vališče sodišču ni znano, se pozivljeta; 
da se tekom enega leta od danes naprej 
zglasita pri tem sodišču. Po preteku 
tega roka se bo obravnavala zapuščina 
z ostalimi dediči in z gospodom Zenilji-
čem Petrom, posestnikom v Bačkovi 
št. 14, ki je bil postavljen za skrbnika 
odsotnima Zemljicu Otònu in Amaliji. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor., 

dne 2. maja 1932. 
•g* 

E 23/32—14 1650 

Sklep. 
V izvršilni stvari Posojilnice v Logat

cu, r. z. z o. z. zoper Skvarčo Antona 
iz Rovt se po § 200., št. 3, iavršilnega 
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reda ustavlja dražbeno postopanje glede 
nepremičnin: vi. št. 293, k. o. Rov Le, ki 
jo je dovolilo podpisano sodišče s skle
pom z dne ie. januarja 1932, opr. št. E 
23/32—2. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev 
se ne sme dovoliti nova dražba, dokler 
ne poteče od te ustavitve pol leta. 

Okrajno sodišče т Logatcu, odd. II., 
dne 5. maja 1932. 

E 1134/31—11. 
* 

1668 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. ma ja 1932. d o p o l d n e ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 24 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga: Stara žaga, vi. št. 22 in 475-

Ceniina vrednost: Din 14.319-50. 
Najmanjši ponudek: Din 9546-18.. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
behem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, .. 
dne 6. maja 1932. 

•je 
E 168/31—18 1649 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. junija 1932 dopoldne ob 8. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Bezovica, vi. š t 14, Marija Dobje vi. 
štev. 147. 

Ceniina vrednost: 1. Din 304.139-50, 2. 
Din 10.160-75. 

Vrednost pritMine: Din 11.200-—. 
Najmanjši ponudek:. Din 213.000*—. 

Ce bi se ne prodalo celo .posestvo, se 
bodo odprodali deli, in sicer: pare. št. 
223—230 za najmanjši ponudek 50.000-— 
Din, pare. št. 375, 376 za najmanjši po
nudek Din 15.000-—, pare. št.' 264, 266 
za najmanjši ponudek Din 5000-— in vi. 
št. 147, k. o. Marija Dóbje, za najmanjši 
ponudek Din 8000-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 8. aprila 1932 

* 
E 775/31—17. • 1662 

Dražbeni oklic; 
Dne 1. j u n i j a 1932. d o p o l d n e ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 4 dražba nepremičnin: zemlji
ška .knjiga: Pekel, vi. št. 204, obstoje
čih iz hiše in zemljiških parcel. 

Ceniina vrednost: Din 26.287-—. 
Najmanjši ponudek: Din 17.524-68. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne. mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teca 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 
dne 25. aprila 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
595. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 4. maja 1932. 
Besedilo: Celjska auto- in strojna de

lavnica T Celju, družba z omejeno za
vezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 25. 
aprila 1932. se je družba razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Haselbach Stefan, auto-
monter v Celju, ki podpisuje likvidacij
sko firmo. 

Likvidacijska firma: Celjska auto- in 
strojna delavnica v Celju, družba z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. L, dne 4. maja 1932. 
Firm. 173/32. — Rg. CI 87/19. . 

* 
596. Sedež: Črnomelj. 
• Dan vpisa: 30. aprila 1932. 

Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre
ditne banke. 

Izbrišeta se člana predstojniŠtva te 
podružnice Julij Mazelle in Pero Koren. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 30. aprila 1932. 
Firm. 55/32. — Reg. B I 20/5. 

* 
597. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 7. maja 1932: 
Besedilo: >Scmperit<, jugoslovcnske 

tvornice gumijevih .izdelkov, družba z 
omejeno zavezo. 

Kolektivna prokura za centralo v 
Kranju se, je podelila obratovodji druž
be v Kranju Papežu Otonu. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 6. maja 1932. 

Firm. 431. — Rg. C I 114/29. 

* 
598. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. aprila 1932. 
Besedilo; Kreditni zavod za trgovino 

in industrijo. 
Vpišejo se upravni svetniki Olup Jo

sip iz Ljubljane, dr. Ravnihar Vladimir, 
advokat v Ljubljani, dr. Skoberne Jurij, 
advokat v Celju, Ribnikar. Adolf, novi
nar v Ljubljani, izbrišejo pa se kot 
upravni svetniki Xkvrenöic Josip, Son
da'Mihajlo, Gassner Andrev, Noot Ka
ro!, ing. Zupančič Fran. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 22. aprila 1932. , 
(Firm. 384 — Rg B I 136/18.) 

. . • . . : ' " - ' • " ' ' i - . - * . . . . • 

599. Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 30. aprila 1932. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske Kre

ditne banke. 

Izbriše se prokura upokojenega -cfifl; 
genta podružnice Vilka Oražma. 

Vpiše se prokura zač;'-v••"j.n vodje ЈД 
podružnice Josipa Lavriča. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu, 

odd. IL, dne 30. aprila 1932, ' 
Firm. 54/32. — Reg. B I 34/4. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h zadrugah« 

600. Sedež: Spodnji Log. 
Dan vpisa: 30. aprila 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Spodnjem Logu, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Ruppe 

Jožef, vpisal pa novoizvoljeni član nar \ 
čelstva Herbst Jožef, posestnik v Spod
njem Logu št. 11. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 30. aprila 1932. 

Firm. 56/32. — Zadr. II 26/11. ! 

* 
601. Sedež: Št. Rupert na Dolcnjskcffl', 

Dan vpisa: 30. aprila 1932. .; 
Besedilo: Kmečka posojilnica in hra

nilnica v St. Rupertu na DolcnjskenV 
r. z. z n. z. -. 

Izbrisal se je načelstveni član.Kolen« 
Anton, vpisal pa novoizvoljeni član na* 
čelstva Prah Andrej, posestnik in žu- v 
pan v Št. Rupertu št. 39. ' 

Okrožno sodišče v Novem mestu, i4 

odd. IL, dne 30. aprila 1932. 
Firm. 49/32. — Zadr. II 48/14, ' 

Konkurzni razglasi ; 
S 11/32—1 1669 
602. V 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev komkurza o imovini zapu" 

ščiue po dne 15. I. 1932. umrlem Sim°' 
nič Stanislavu v Mihalovoih št. 5. 

Konkurzni sodnik: Dr. Košan Janfc°> 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu-

Upravitelj mase: Križan • AW&P> 
oskrbnik v Cerovcu, p. Ivanjkovci. 

Prvi zbor upnikov pri imenovane?" 
sodišču, dne 14. maja 1932 ob 9. uri-, ; , 

Oglasitveni rok do 10. junija 1932 pP 
okrajnem sodišču-v Ormožu. •• ; i,^'5 

Ugotovitveni narok pri okrajnem fi°f'-
dišču v Ormožu dne 11. junija 1932< <"" 
9. u r i . . •:• .i v 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ö^' 
dne 3. majâ 1932. ' ; ' " 

* 
* Sa 39/32-2 

603. .:':,".f-

Poravnalni oklic, f? 
Uvedba poravnalnega'; ;postopanj£<J? 

imovini dolžnika Kšela Bogoüjuba, %'.' 
govca v Slivnici št. 12. ' ;. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča FfiBf̂ ;, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru-, y 

Poravnalni upravitelj: Fabjan;-Äntw;-
davčni upravitelj v pok. v Mariboru.'^' 

Narok' za sklepanje poravnave <Kf., 
imenovanem sodišču, soba öt. 84 dne ~№-,y 
junija 1832otb-5/..uri. . ."--'%«. 
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"•Kck za oglasiiev do 8. junija 1932 pri 
°l<i'užnem sodišču v Mariboru. 
krožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. maja 1932. 

Sa'26/31-85. 
604. 

* 
1633 

si Konec poravnalnega 
postopanja. 

: Poravnalno postopanje o • imovini 
tvrdke Stössla Maksa, trgovca z usnjem 
v C^ljn, registrcvaiie pod firmo Rg A l 
'li j« končano s poravnavo. 
okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 4. maja 1932. 

ba 5/32^-7 1664 
,605.. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico' Kiraly Alojzijo, modist-

Kò v Murski Soboti, in njenimi upniki 
№ poravnalnem naroku dne 14. marca 
1932 pred okrajnim sodiščem v Murski 
«obeti sklenjena prisilna poravnava se 
P o t r d i . ••..••••:•• 

, Po tej poravnavi plača dolžnica upni
kom, ki jim ne -gre praviea do prven
stvenega poplačila, 40 odstotno kvoto 
B.jihovih terjatev, plačljivo v 4 tromeseč-

•JJih obrokih, od kojih zapade prvi obrok 
* mesece po dnevu sklenjene porav
nave. • 
prožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. aprila 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

, Stev. R.fj. 499/25—10. 1672 

Razglas o razgrnitvi načrta 
0 nadrobni raodelbi »kupnih zemljišč 
posestnikov iz Bohinjske Srednje vasi 
i?,'"z Bohinjske Češnjice, Studora in 

• Načrt o nadrobni raadelbi skupndh 
Zeniljišu, t. s. parcele štev. 334, ki je vpi-
^aBa .pod vdožno štev. 42 in 250 k. o. 
0 <*. Cešnjiea, štev. 338/1 in 339, vpisa
l a pod vložno štev. 45 k. o. Boh. Češiiji-
£i» bo na podstavi § 96. zakona z dne 
^- oktobra 1887, dež. zak. št. 2/1888, od 
^ « If. maja 1932. do vštetega dne 24. 
!£aJa 1932. v občinskem uradu BohinJ-

K a Srednja vas razgrnjen na vpogled 
ru? u đ e l ežencem. 

lUbmejitev zemljišča s .kolci na mestu 
amem se je že izvTŠila, 

J Tna r t s e ^ 0 Pójaenjev*1 d n e 11- m a J a 

.Ud2. v času od 13. do 14. ure v občin
ski Pisarni v Bohinjski Srednji vasi. 

To se daje splošno na znanje s pozi-
0 nV da morejo; neposredno kakor tudi 

Poredno udeležene; stranke svoje ugo-
°*e zoper ta. načrt v 30 dneh od prve-

b* dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 
ih maja 1932 do dne 9. junija 1932. 
^ * Podpisanem komisarju za agrarne 
^РегасЦе v Djrabiljami vložiti pismeno ali 

tx ustno na zapisnik. 
T Ljubljani', dtne 2. maja 1932. 

, Komisar za agrarne operacije: L 
Pokoru L r»; •'•'-

No. 499/4. 

Oklic. 
1669—2-1 

Tvrdka »Vulkan« (Semperit) iz Kra
nja je postavila, in prosi za uporabno 
odobritev teh-ïe. naprav: 

Nove kotlarne in novega tovarniškega 
dimniika, dalje za stavbno in uporabno 
odobritev shrambe za premog, skladišča 
in kondenznega: kotla za zbiranje po
rabljene . gorice ( vode. 

To dajem v smMu § 105. zakona o 
obrtih na znanje in razpisujem komisi-
onalno razpravo na mestu samem na 
dan 25. maja 1932. ob 9. uri. 

Komisija *e snide na mestu samem. 
Komisionalna razprava se, bo izvedla 

v smislu določb zakona o obrtih IV. 
poglavje in gradbenega zakona. Intere
senti morejo pregledati do dneva raz
prave načrte na sreskem načelstvu, so
ba št. 1 ter podati morebitne ugovore 
pismeno, do dne razprave ali ustno pri 
razpravi sami. Poznejši'ugovori se ne 
bedo upoštevali in se bo naprava, do vo
lila, ako ne bò javnih ovir. 

Predmet razprave bo: 1. ugotovitev, 
ali je zadoščeno pogojem in zahtevani 
tukajšdjin" odločb z dne 28. decembra 
1930., št. 24371, 9. februarja 1931. št. 
1020/2, glede odobritve za postavitev 
nove kotlarne in- novega tovarniškega 
dimnika ter gornje delavnice, tako da 
se more izdati uporabna odobritev; 2. 
ali se. more izdati odobritev za posta
vitev in uporabo ostalih tu omenjenih 
naprav. . . . . . . . . 

Sresko naSelstvo' v'Kranju, 
dne 6. "maja 1932. 

Štev. 840. 1646 3—2 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. "59., 82: do 105. zakona 

o državnem računovodstvu' ter pravil
nika zà izvrševanje odredb tega zakona 
(B pogodbe in nabave)- se razpisuje za 
dobo od 1. julija do 30. septembra 1932. 
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani . in za bolnico za duševne bolezni 
na Studencu pismena ofertalna licitacija 
za nabavo naslednjih živilskih po
trebščin: 

1. mesa" in mesnih izdelkov ter sla
nine, 

2. moke inmlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega ih kolonialnega blaga, 
5. mleka in mlevskih izdelkov. 
Licitacija se bo vršila v sredo, dne 

8. junija 1932., ob 11. uri dopoldne, v 
upravni pisarni bolnice za duševne bo
lezni v Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

Podrobni dražbeni :in, dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni'y Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe -v za
pečatenem ovitku z oznako: >Ponudba 
za dobavo (navesti predmet),ppnudnjka 
I. Nx,. morajo dospeti najkešneje do, pri? 
četka licitacije y roke,_ d r a c e n e komi
sije. - •• " : ' • • • "; • •' 

Ponudnik se m o fa že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž-
bene in'dobavne pogoje. Položiti mora 
najkešneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pni zavodni 
blagajni. • Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni, kavciji, 
plačanih davkih in dražite! jski sposob
nosti. . . 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. julija do 
30. septembra 1932:-

V Ljubljani, dne 3. maja 1932, 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani. 

* 

Št. 1509/32. 1630—3—2 

Razpfs zdravniške službe. 
Glavna bratovska skladnica v Ljub

ljani razpisuje na podlagi »Pravilnika 
za opravljanje zdravniške službe pri 
bratovskih skia dnicah<; (Službeni list 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine št. 248—40 ex 1930) službo po
godbenega zdravnika pri krajevni bra-
tovski skladnici v Kajhenburgu. 

V zdravnikov okoliš spadajo politično 
občine: Senovo, Rajhenbrrg, Veliki ka
men, Mrčna sela, Gorica, BJanca, Sto-
lovnik, Armeško in Videm. Zavairovaniji 
članov je 157 in približno 500 rodbin
skih svojcev. 

Prejemki zdravnika so pawsalirani z 
Din 2300 mesečno in trinajsto plačo b."/z 
vsakega drugega honorarja; v natavi 
lobi stanovanje v hiši bratovške sklud-
flice, razsvetljavo in 10 ton premoga 
(kockovca) letno. 

Zdravnik bratovške ekladnice mora: 
1. biti državljan kraljevine Jugosla

vije; 
2. govoriti in pisati srbsko-hrvatsko-

slovenski jezik; 
3. biti doktor vsega zdravilstva in 

imeti diplomo fakultete kraljevine Ju
goslavije -ali diplomo tuje fakultete,, no
strificirano na kateri izmed domačih 
medicinskih fakultet, aH jé že dosegel to 
pravico; 

4. med temi zdravniki se sprejme v 
prvi vrsti zdravnik z dokazanimi spo
sobnostmi za malo in srednjo kirurgijo, 
kakor tudi za porode z ginekologijo; 

5. odslužiti po zakonu predpisani bol-
nični staž, imeti pravico privatne pra
kse in biti vpisan v imenik zdravniške 
zbornice; 

6.,biti telesno, in duševno zdrav; 
7. jmeti uravnano vojno obvezo in pri 

sprejemu v službo ne sme,biti starejši 
od 45 let; 

8. imeti pravico do. ekspedicije zdrar 
vil s predpisano lekarniško prafeo. 

Natančnejše informacije. se dobe ori 
krajevni bratovski skladàiici y llajhón-
burgu (Senovem). 

Nastop službe 1. junija 1932. 
Lastnoročno pisane ponudbe spreje

ma krajevna bratovskâ'skladnica v Kaj
henburgu do 20. maja 1932. 

Glavna bratovska skladnica v Ljubljani 
"•' u " dne'4. maja 1932. ' 
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Štev. 3587/II. 

Razpis. 
1.655 

Direkcija državnega fudnika Velenje 
razpisuje na dan 17. maja 1932. ob 11. 
uri dobavo 

3.000 k« bencina 725/30. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 2. maja 1932. 

* 

Popravek. 
V prilogi k >Službenemu listu« št. 36 

z dne 7. maja 1932 se mora pri razpisu 
službe zdravnika glavne bratovske 
skladnice v Ljubljani (str. 239.) pravil
no glasiti: Nastop službe: 1. julija 1932 
(ne 1. junija 1932). 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. «wo 

Stanje 30. aprila 1932. 
Aktiv«. Dinarjev 

Metalna _ _ 
podloga . 1.984,449.509-70 (+14,708.119'-) 

Devize ki il i-

eovpodloKi 83,107.526-28 ( + 276.594-89) 
Kovani no- ._ .„„„ ч 

veo v niklu 46,948.468-- <+ 574.598--) 
Demonetizi-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . .^.248,002.747-99 (+55,808.556;3б). 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000'— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.803,824.490-31 (-f- 567.492-50) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. " 
blagajni . 500.000.000'— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892-10 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

Nepremični- ! 

ne . . . . 150,325.886-57 ( + 1,074.846'40) 
Razna aktiva 48.445.031 -77 (4- 1,196 512-39) 

7.008,672.782-00 
Pasiva Dinarjev, 

Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 

fond . . . 86,838.169-70 
Ostali fondi 4,428.829-28 
Novčanice v 

obtoku . . 6.042,579.900-—(+193,026.365--). 
Obveze na 
pokaz . . 355,219.460-29 (-170,498.218-05) 

Obveze z ro
kom . . .1.247,374.831 '31 (4- 45,621.285-41) 

Razna pasiva 92.231.591-92 ( + 6,057.287-17) 

7.008,672.782-50 
Obtok in ob
veze . . . 5.397,799.360-29 

Celotno kritje . . . 36'76e/e 

Kritje v z la tu. . . 32'6в»/, 

Obreetna mera: 
7 И % po eakomptu 

po lombardo • • • • « • i i 

Razne objave 
, :>tUO 1656 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor 

delničarjev 
tvrdke „Slograd", sloven
ska gradbena in industrijska 

d. d. v LJubljani, 
ki bo dne 25. maja 1932. ob 12. uri (ob 
dvanajstih) v prostorih Prometnega za
voda za premog d. d. y Ljubljani, Mi-

kloSičera cestam, št. 15. 

, D n e v n i , r e d : 
1. Poslovno porodilo upravnega sveta za 

leto 1931. .. ; . 
2. Predložitev bilance aa leto 1931. 
3: Poročila nadzorstvenega sveta., 
4. Sklepanje o,,abmluloriju.upravnemu 

in nadzorstvenetnu svetu.,. . 
5. Sklepanje o uporabi čj-stega dobička 
6. Dopolnilna voli,tev v, upravni, svet. 
7. Slučajnosti. • , • ' . . , 

Iz §16! družbenih pravil: Àa.òbcneni 
zboru daje vsafcih; 20 delnic pravico do 
enega.glasu. , . . ' ' . ,i 

Zaradi glasovanja morajo položiti del
ničarji najmanj 6 dni pred občnim zbo-
rom svoje delnice pri družbeni blagajni-, 

V Ljubljani, dne 7. maja 1932. 
Upravni svet. 

Objava. 
1654 

Izgubil sem.izpričevalo 4. razreda de
ške meščanske šole na Prulah v Ljub
ljani ia šolskega leta 1930/31. in ga.pro
glašam za • neveljavno. \ 

Ljubljana, dne 6. maja 1932. 
Drčar Ernest s. r. 

* 
1671 

Objava. 
Korent Franc, krojač v Podgorju pri 

jlovenjgradcu, sem izgubil dne-31. .mar
ca 1931 orožni list z dne 4. decembra 
1028., št. 6296/95, izdan od sreskega 
načelstva v Slovenjgradcu, glaseč se na 
moje ime za nošenje 1 samokresa. 

Proglašam ga s tem za neveljavnega-
Podgorje^ dne 20. aprila 1932. 

Franc Korent s. r., 
krojaški mojster. 

Aktiva. 

ELEKTRARNA 
S k o f l a L o k a In o k o l i c a d. d. v Š k o f JI l o k i 

•"••••* Bilanca z dne 31. decembra 1931. 

166? 

Pasiva. 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
.11. 
12. 

:13. 

Centrala . . . • •* s . -. 
Stroj^ ., ,.. f .,» . » y.., 
Omrežje . . . . . . . . . ,,-. 
Transformatoru . . . . 
Števci /•; . . . 
Orodje 
Pisarniška oprava . . 
Blago}\f$y$fi' %' £*Ц 
O l j e ' , . . . . . . . . . . ; , . _ . , 
Maža . . . . . . . . . . 
Dolžniki ,..,'. . *,'.<..,.. 
Blagajna, . ., . . . . . . . . . . 
Izguba, ,. - • .'• ••,-.. 

*,;H 

356-914 — 
520.821-— 
391.188-— 
217.980-— 
108.660-— 
, ,11.080;-

' 7.320--
39.004-— 

i, 5.925-— 
" 1 . 0 Ö 0 - -
367.824-99 
'. 4.624-48 

60.626-15 

uf! 

1. Delniška glavnica . » . 
2. Rezervni sklad . . . . . . 
3. Upniki 
4. Dividenda nedvign iena 

2.095.967 n I: 

Din 

1,250.000--
: 91.963-83 
753.420-79 

583--

2,095.967-62 

Izguba- Račun, izgube in dobička Dobiëttk. 
-, T T — — - - ^ — I - - r — ^ - ' 

Obratovalni''atroški . J''.-'.'. 
Obresti ..... f . . . ' . '. ."•, 
Davki . . . . .,.,.,. . ' . ' . . 
Upravni stroški 
Inventarni odpisi.. . , . . 

""*" 

Din- .''••'' 1 / 

404.406-83 j : Nerazdeljen dobiček . ... 

, ,.''.59;..851;90 „; I/.guba v letu 1931. . . . . 
21.194;50 

•.s '1^716-41 

33Ö.320-1Ö; 
/ - • 

i ' • • ' • 

• — - , 

Din 

327-71 
677.366-24 
60.626-15 

638.320-10 

V ;§kofji Loki/dne 3lU-.cembra' 193J1. , ; :,, ' T T , . 
: . , - i - . . ' v . ' . - r . ' i , •••' n i - , ' ;..,; ••• i , ' Upravni svet. 

Pregledali, s^njJBa.mi in prilogami primerjali, ter v redu našli. 

' : Nadzorni svei. 
n i n i ; ' ; i u . / i . ^ l f i / 

: . >!h~.ii.vi) •: i::-! :< " 

Izdaja kraljev'iŠa banska oprava Dravsice^^Kanóvinè. Urèd'nllì: Poh'ar Robert v Ljubljani 
STiska In zalaga: Tiskarna" Merkur/ v'tjüblja nI.; njen predstavnik: 0. Michalek v Ljubljani 



Štev. 38. : 

SLUŽBE1I LIST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE BRAVSKE BAKOVIRNE 
Priloga k 38. kosu letnika III. z dne 14. maja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 1698/5. 1693 

Razglas. 
Likvidacija s-Vzajemnosti«-, reg. , pom. 

blagajne v Ljubljani, je izvršena. 
Ob likvidaciji ni preostala nikakršna 

blagajniška imovina, ki bi se po bla
gajniških pravilih porazdelila med člane. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 2. maja 1932. 

* 
П. No. 11.327/2. 1703 

Uradni razpust društva. 
• Društvo ..»Strokovna skupina .kamno
sekov in drugih delavcev« v Ribnici na 
Pohorju je razpuščeno, ker že več let ne 
«eluje, nima ne članov niti imovine iii 
torej ludi uè pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 7. maja 1932. 
' . * , • ' 

Ul. No. 4345/1'. 1719 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

•banovine 
po stanju г dne 10. maja 1982. 

pPoitiba: Imena sedežev sreskib na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis

njena z debelejšimi, imena občin pa z 
ïiavàdniniL črkami; kraji s številom zaku
pnih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S u s t a v e c : 
Krško : Sv. Križ (Bušeča vas ; 1 dvo

rec). ..... 
S t e k l i n a : 

. Dol. Lendava: Dokležovje (Dokležov-
îf 1 primer). Maribor, desni breg: Sv. 
Mlk]n,r4 / c . лл.-1.1»..х л ,,:.:„,л,л SToi-i. 
bor, 
(Sv. 
•Y*» iiicstu:, vuornice ^jjooriiiue J I 
• f l l e r ) . Mirnapeč (Mirnapeč 1 primer). 

M e h u r č a s.t i . i z p u š č a j : 
-

rt Maribor, des. breg: Vrh ole- (Kočna 1 
dvorec). ' 

. S v i n j s k a k u g a : 
» M i j a : žalna (Velika Loka 1 dvorec). 
pol jana: . Moste (Moste 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
nîice.: Loče (Mlače 1 dvorec). Novo Ko 

ге<л .^0^'0 mesto (Novo meeto 1 d vo
te. )\ Ljubljana mesto: 1 dvorec. 
-4*ljev8ka banaka uprava Dravske ba

novine v Ljubljani, 
,/•-.. dne-.li. maja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ne I 334/32-3. 1710 3—1 

Amortizacija. 
Po prošnji Plesec Jožefe, zasebnice 

v Planini št. 35, pošta Ljubno v ' 
ski dolini, se uvaja postopanje za amor
tizacijo . nastopnih vrednostnih papir
jev, ki jih je prosilka baje izgubila, ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
svoje pravice tekom 6 mesecev, sicer se 
bo po preteku tega roka izreklo, da 
vrednostni papirji niso več veljavni. 
Oznamenilo papirjev: hranilna kniiži-
ca Hranilnice in posojilnice na Ljub
nem ?t. 2133 s stanjem 1. I. 1932. po 
-9387 Din 24 p. • : ' 

Okraino sodišče v Goiiicm <rr-'idu, 
• odd. L, dne 27. aprila 1932. 

Ne. 458/32—1.. 
* 

1709 

Sklep. 
4 Na predlog Zupana Ivana, posestnika 
v Tržiču, pot na Zal i rot št. 4, se dovo
ljuje uvedba amortizacijskega nesteoa-
nia na zemliišču vi. št. 25. k. o. Sv. Ana, 
vkniiženih terjatev nedl. Carmaiia Aloj
za, Carman. Marije in nedl, Carman M^r-
iete. iz odstopne pogodbe z d-ne 29. aorila 
1869 in nris.cjiJne listine z dne 14. jpnu-
aria 1896. št 150, v znesku po 50 gl s 
pripadki in Luzàrja Janeza iz Tržiča h 
nlači'«ega povelja z dne 22. iuli'ч 1876. 
št...1339, v znesku ."0 cri s prioadki. ,V.?i 
o11 i. ki imajo glede teh terjatev kake 
/nb'evke. sé no-/.îvlje;o, d» jih riajke^Tjie 
do 29. april? 1933-prijavijo temn. sjpdišču, 
ker bi se sicer na ponovni,predlog dovo
lila amortizaciju vknjižbe navetlene za
stavne travice, in ri?u izbris. 

Okrajno.sofiiš^o. v ^-riîu, . 
dne 29. aprila 1932. 

T -13/32 2 J 630 

livedo nwRtop»"'4. za 
proglasitev mrtvim. 

Cïoet Franc, .posestnik v.Lipcvcih, ro
jen 3. januaria 1879 v Beltincih in tja, 
srez Dolnja Lendava, nristoien, • ie od
šel leta 1904 v Severno Ameriko, kjer je 
bil zaposlen v mestu Milwaukee. 

Poslednjikrat je pisal dne 11. junija 
1921. Od tega,časa pu ni. o njem nobe
nega glasu več. i ' 

Ker je potemtakem smatrati, da,b° 
nastopila zakonita domneva smrti v smi
slu § °4., o., d. z., se uvede riđ prošnjo 
ze*a Časarja' Josipa, 'krdjaškega mojstra 
v Lipovcih št. 63, postopanje za progla
sitev mrtvim, ter se'izda TKXZÌV, da; se o 
pogrešanem poroča sodišču. 

Cipot Franc se pozivaj da- se zglasi n-ii 
podpisanem-sodišču -ali drugače: da ka
ko vest o-sebi. • • •;,-•--v ;.: :i.f-; ,'' 

Po'1. maju 1933 bo sodišče na vno

vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 

dne 25. aprila 1932. 

* 

A 28/32—8 1651—3-2 

Poklic dediča neznanega 
b iva l i šču . 

Žemljic Jakob, prevžitkar v Ščavnici 
št. 14, je dne 13. januarja 1932 umrl. 
Poslednja volja se je našla. Le-tani je 
navedeno,-da se mora po plačilu pogreb
nih stroškov in po nabavi nagrobnega 
spomenika od zneska Din 5053 ostanek 
razdeliti med postavne dediče. Kot take 
je upoštevati poleg drugih tudi Zemlji
ca Otona in Amalijo. Le-ta, katerih bi
vališče'sodišču ni znano,- se .pozivijeta, 
da se tekom enega leta od danes naprej 
zglasita pri tem sodišču. Po, preteku 
lega roka se bo obravnavala zapuščina 
z ostalimi dediči in z gospodom Zemlji-
čem Petrom, posestnikom v Bačkcvi 
št. 14, ki je bil postavljen za skrbnika 
odsotnima Zemljicu Otonu in Amaliji. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gcr., 

dne 2. maja 1932. 

* 
A IV 97/32—5. 1675—3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Kaučič Anton,, posestnik — Ostrožno 
št. 5 je dne 20. januarja 1932 umrl. 

Gospoda Kaučič Janez in Jože, kate
rih bivališče sedišču ni znano, se po-
zivljeta, da se v teku enega leta'od da
nes raprej zglasita pri tem sedišču. Po 
preteku tega roka se bo razpravljala.za
puščina • ostalimi dediïiîin z gospodom 
Kaučičem Francetom iz Dobrave št. 18., 
ki se je postavil za skrbnika. 

°krajno sodišče v Celju. odd. IV.,, 
" - dne 4, maia 1932. 

€ 167/32 
* 

Oklic. 
1694 

Tožeča stranica občina Rova. zastopa
na po županu Rodetu Karolu, je vložila 
pr?ti toženi stranki Novaku Janezu, biv
šemu posestniku v Radomljah, radi Din 
42?0 s prip. k opr. št". C-167/32 tožbo. 

::...'0'k za ustno razpravo se je,določil 
na-9. junija 1932 ob 914 dop., pred lem 
sodiščem v .izbi št. 6, razpravna dvo
rana. 

Ker je bivališče .tožene stranke ne
znano, se postavlja Ponikvar Alojzij, 
pos. in sodni, dostavi jalec v Kamniku, za 
skrbnika, ki jo bo. zastopal na njeno ne
varnost in stroške, doikler ne nastopi 
sama, aH ne Menu je pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kamniku, odd. II.1, 
dne 2. maja 1932. < 

• ' ' • • * ' • • • ' 
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E 191/32—7 1695 

Dražbeni oklic. 
Dne S. .junija 1932 dopoldne ob 9. uri 

ho pri podpisanem "sodišču'v sóbi §1. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Mozelj, A vi. št. 137, in V. vi. št. 87. 

Cenilna vrednost: Din 4156-50. 
Vrednost pritikline: Din 50-—. 
Najmanjši ponudek: Din 2771'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,. 

je priglasili sodišču najpozneje pri draž-; 
benem narok« pred začetkom dražbe, 
-sicer bi se ne mogle več uveljavljati: 

slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, odđ. IL, 
dne 27. aprila -19.^ 

E V 432/32—12 1653 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. j u n i j a 1932. dopoldne ob 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 15. dražba nepremičnin: 
7emljiška knjiga k. o. Sp. Pirniče. vi. št. 
št. 93. 

Cenilna vrednost: Din 236.733-25-—. 
Vrednost pritikline: Din 8.310-
Najmanjši ponudek: Din 157'823'—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
te priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
i r-mem naroku pred začetkom dražbe, 
s :eer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. . . . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. maja 1932. 

H* 
E IX. 594/32-8 1682 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. junija 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27. dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Spod. Radvanje IL del, vi. št. 281. 

Cenilna vrednost: Din 29.405'—. 
Najmanjši ponudek: Din 14.702'50. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski teg | 
eodišča. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX., 

dne 19. aprila 1932. -

E IX 9/32—9. 1706 

Dražbeni oklic. 
D n e 22. j u n i j a 1932. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 11. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kamnica, vi. št. 36. 

Cenilna vrednost: Din 201.119-90. 
Vrednost pritikline: Din 6.325'—, ki 

|e upoštevana v cenilni vrednosti. 
Najmanjši ponudek: Dih 134.079'92. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 23. aprila 1932. 

E V 209/32—7. .•;.' • .'•'/îdOF: 

Dražbeni oklic. 
.... Dne 2.4.. junija 1932 dopoldne ob 9. uri 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 15 
dražba nepremičnin: zemljiška„knjiga k. 
o. Pijava gorica, vL št. 364. 

Cenilna vrednost:, Din- 2169. 
Najmanjši -ponudek: Din 1416'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasili sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe,: 
sicer bi se ne mogle' več' uveljavljali' 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja,: 

ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega; 
sodišča. ;• 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 4. maja 1932. 

* ' 
E 257/32—8. 1660 . 

Dražbeni oklic. 
Dne 25- j u n i j a 193-2. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 10 dražba nepremičnin:! 
zemljiška knjiga Radehova, vi. št. 113. ; 

Cenilna vrednost: Din 12.315-—. 
Najmanjši ponudek: Din 8.210'—. 
Pravice, ki bi: ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-. 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede ' 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki.je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . i 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 2. maja 1932. 

• ' * 

E 180/32—8. 1677 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. junija .1932 dopoldne ob 8. 

uri.bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 10. dražba nepremičnin: zemiiiška 
knjiga Zg. Zer.iavci, vi. št. 28 jn 148. ' 

Cenilna vrednost: Din 5190'50 in Din 
5927* 10. 

Vrednost pritikline: Din 115'—. 
Najmanjši ponudek: Din 7489'—. 
Pravice, ki bi ne priouščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri Jraž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 4. maja 1932. 

* 

E IX 795/32-9. 1681 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. junija 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga LinVbuš, polovica vi: št. 11. 

Cenilna vrednost: Din 31.280'25. 
Najmanjši ponudek: Din 20.8S3'50. 

: V ostalem se opozarja na dražbeo' 
Oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
„Okrajno sodišče,v Mariboru, odd..IX., 

dne 29. aprila 1932. 

Konkurzni razglasi 
Sa 36/32—2 .1.683 
606. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba - poravnalnega postopanja ° 

imovini Bàumana Franceta, posestnika; 
mesarja in gostilničarja v Tratah pr> 
Mariji Snežni. 

Poravnalni scdnrk: Dr. llaunig Ožbdlt, 
starešina okrajnega sodišča pri Sv.- Le
nartu v Slov. gor. " • 

Poravnalni upravitelj: Šali : Andrej, 
odvetnik pri 'Sv. Lenartu v. Slov. gor: 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sc.dišču, dne 6. junija 193-
cb 9. -Uri., '' 

Rok. za cglasitev do 30. maja 1932 pri 
okrajnem'sodišču pri Sv. Lenartu v Š]oV-
goricah. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ilir 

<lmi 25. aprila 1932. 

Sa 9/32-55. 
607. 

* 
1707 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Grasellija Josip'1 

in Marije, trgovcev z .mešanim blagom 
;in posestnikov. Sv. Jakob Št-11 pri št. 
Jurju ob j . ž. . 

Potrjuje se poravnava, ki sta jo skle
nila poravnalna dolžnika Graeelli Josip 
in Marija, trgovca z mešanim blagom -i*1 

posestnika, Sv. Jakob št. H pri Št. Jurju 
ob j . ž., s svojimi upniki pri naroku dne 
2. maja 1932 pri okrožnem sodišču v 

Celju in ki določa, da je prednostne 1er* 
jatve in zahtevke, ki jih ne doseza V0' 
ravnava, prvenstveno v celoti plačati, 
oslali upniki pa dobijo 50% kvoto, plač
ljivo v 16 mesečnih enakih obrokih, o? 
katerih zapade prvi obrok 2. julija 1932. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju» 

odd. L, dne 11. maja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Št. 1751- . 1687 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuj® 

ponovno pismeno ofertalno licitacijo z8 

prodajo ca 24.00 plm v področju šu-msk® 
uprave v Boh. Bistrici v režiji izdelao®" 
ga lesa loko žaga Soteska. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki s? 
dobe pri direkciji šum v,Ljubljani,.Bi?1* 
weisova cesta štev. 1, je vložiti do.7, j u / . 
nija 1932, do 11. ure dopoldne, pri .d}* 
rekciji, kjer se. bo tega dne vršila Hči* 
tacija. ' ,' ' _, . • 
' Vsa predmetna pojasnila se dobe p** 
omenjenih 'dveh uradih. ' 

Direkcija šum v Ljubljani, 
, dne 9. maja 1932. 
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'o. 409/4. 

Oklic. 
1669—2—2 

- Tvrdka ;> Vulkan«- (Semperit) iz Kra
lja je pcstavila in prosi za uporabno 
odobritev teli-le naprav: 

Nove kotlarn© iii novega tovarniškega 
dimnika, dalje za stavbno in uporabno 
odobritev shrambe /.a premog, skladišča 
•n kondenznega kotla za zbiranje po-

. rabljene gorke vode. 
To dajem v smislu § 105.. zakona o 

°brtih na znanje in razpisujem komisi-
oiialno razpravo na mestu samem na 
«an 25. maja 1932. ob 9. uri. 

Komisija se snide na mestu samem. 
Kcmisionalna razprava se bo izvedla 

v smislu določb zakona o obrtih IV. 
Poglavje in gradbenega zakona. Intere
senti morejo pregledati do dneva raz
prave načrle na sreskem načelslvu, so
ba št. 1 ter podati morebitne ugovore 
Pismeno do dne razprave ali ustno pri 
razpravi sami. Poznejši ugovori se ne 
bodo upoštevali in se bo naprava dove
rla, ako ne bo javnih ovir. 

Predmet razprave bo: 1. ugotovitev, 
ali je zadoščeno pogojeni in zahtevam 
tukajšnjih odločb z dne 28. decembra 
1930., št. 24371, 9. februarja 1931. št. 
J020/2, glede odobritve za postavitev 

npve kotlarne in novega tovarniškega 
dimnika ter gornje delavnice, tako da 
se more izdati uporabna odobritev; 2. 
a ' i se more izdati odobritev za posta
vitev in uporabo ostalih tu omenjenih 
naprav. 

Sresko načelstvo v Kranju, 

dne 6. maja 1932. 

* 

Štev. 8-10. 1646 3—3 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

0 državnem računovodstvu ter pravil
nika za izvrševanje odredb tega zakona 
№ pogodbe in nabave) se razpisuje za 
<tobo od 1. julija do 30. septembra 1932. 
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
na> Studencu pismena ofertalna licitacija 
?* nabavo naslednjih živilskih po
trebščin: 

.!• mesa in mesnih izdelkov ter sla
nine, 

2- moke in mlevskih izdelkov, 
3- vseh vrst kruha, • 
4. špecerijskega in kolonialnega blaga, 

_ 5. mleka in mlevskih izdelkov. 
Licitacija se bo vršila v sredo, dne 

°- junija 1932., ob 11. uri dopoldne, v 
^Pravni pisarni bolnice za duševne bo
rzni v Izubijan1, Poljanski nasip št. 52. 

. Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
n izkazi potrebščin so interesentom na 

pogled pri upravi bolnice za duševne 
utežni v Ljubljani. 

•Predpisno kolkovane ponudbe v za-
pcatenem ovitku z oznako: »Ponudba 
j a dobavo (navesti predmet) ponudnika 
v N.«, morajo dospeti najkesneje do pri-
^ * a licitacije v roke dražbene komi-
e4e. 

Ponudnik se mora že v ponudbi ot>-> 
vezati, da v polni meri pristaja na draž-; 
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje, eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavedni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. julija do 
30. septembra 1932. 

V Ljubljani, dne 3. maja 1932. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani. 

* 

St. 1509/32. 1630—3—3 

Razpis zdravniške službe. 
Glavna bratovska skladnica v Ljub

ljani razpisuje na podlagi »Pravilnika 
za opravljanje zdravniške službe pri 
bratovskih skladnicah« (Službeni list 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine št. 248—40 ex 1930) službo po
godbenega zdravnika pri krajevni bra-
tovski skladnici v Rajlienburgu. 

V zdravnikov okoliš spadajo politične 
občine: Senovo, Rajhenbvrg, Veliki ka
men, Mrena sela, Gorica, Bianca, Sto-
lovnik, Armeško in Videm. Zavarovanih 
članov j© 157 in približno 500 rodbin
skih svojcev. 

Prejemki zdravnika so pavšalirani z 
Din 2300 mesečno in trinajsto plačo ол-z 
vsakega drugega honorarja; v naravi 
dobi stanovanje v hiši bratovske;sklul-
nice, razsvetljavo in 10 ton premoga 
frockovca) letno. \ 

Zdravnik bratovske skladnice mora: 
-1 . biti državljan kialjcvine Jugosl i-

vije; 
2. govoriti in pisati srbsko-hrvatsko-

slovenski jezik; 
3. biti doktor vsega zdravilstva in 

imeti diplomo fakultete kraljevine Ju
goslavije ali diplomo tuje fakultete, no
strificirano na kateri izmed domačih 
medicinskih fakultet, ali je že dosegel to 
pravico; 

4. med temi zdravniki se sprejme v 
prvi vrsti zdravnik z dokazanimi spo
sobnostmi za malo in srednjo kirurgijo, 
kakor tudi za porode z ginekologijo; 

5. odslužiti po zakonu predpisani bol-
nični staž, imeti pravico privatne pra
kse in biti vpisan v imenik zdravniške 
zbornice; 

6. biti telesno in duševno zdraV; 
7. imeti uravnano vojno obvezo in pri 

sprejemu v službo ne sme biti starejši 
od 45 let; 

8. imeti pravico do ekspedicije zdra
vil s predpisano lekarniško prakso.^ •• 

Natančnejše informacije se dobe pri 
krajevni bratovski ekladnici v Bajhen-
burgu (Senovem). 

Nastop službo 1. julija 1932. 
Lastnoročno pisane ponudbe spreje

ma кгајетпа bratovska skladnica v Raj-
henburgu do 20. maja 1932. 

Glavna bratovska skladniea v Ljubljani, 
dne 4. "maja 1832. 

No. 4942/1. • " ' ' :1679—2—i 

' okijc. ;.•; ;: 
Tvrdka Ed. Glanzmann & Ad. G a s * 

lier, Tržič, namerava postaviti.in prosi 
za odobritev postavitve nove kotlarne 
pri svoji predilnici v Tržiču, Gre za in
štalacijo dveh novih premogovnih par
nih kotlov in parnega nabiralca sistema 
>;-Ruths<r. i 

To dajem v smislu § Ì05. zakona e 
obrtih na znanje in razpisujem komisio-
nalno; razpravo na mestu samem r: 

nà dan 27. maja, 1932 ob 10. uri. 
Komisija se snide na mestu samem; -
Kcmisionalna razprava, se bo izved

la v snnislu določb' zakqna o ob Hit IV. 
poglavje in gradbenega zakona. 

interesenti morejo pregledali do dne
va razprave načrte'' na sreskem načel-
styu, soba št. 1., ter podati morebitne 
ugovore pismenoi do dne razprave ali 
ustno pri razprWi sami. Poznejši ugo
vori se ne bedo upoštevali in se.bojraz-
prava dovolila,, ako ne,.bo javnih ovir.,. 

Predmet razprave bo ugotovitev, ali. 
obstoje glede odobritve za postavitev 
kaki pomisleki. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 7. maja-193-" 

Štev. 2309/32. 
* 

Razpis. 
1716 

Občina Moste pri Ljubljani, razpisuje 
na, osnovi § 6. zakona o zdravstvenih 
občinah službo občinskega zdravnika. 
Prošnje, opremljene,z dokumenti, ki so 
predpisani za vstop v:.državno.službo, 
7, dokazom o dovršitvi predpisanega sta» 
ža in izkazom, da je prosilce vpisan,v 
imenik pristojne zdravniške zbornice, Je 
vložiti na občinski .odbor v Mostah do 
vključno 26. maja t. \. 

Službeni prejemki so razvidni iz sta
tuta tuk. zdravstvene o-bčijie,. 

Županstvo ,v Mostah pri Ljubljani, 
dne 10. maja 1932. ,,. ., -

Štev. 436/32. 
* 

1717 3—1 

Razpis dobave. 
Na podlagi členov 59., 82.'do<105i z'aU-

kona o državnem 'računovodstvu ' in. 
pravilnika za izvrševanje odredb tega 
zakona № • pogodbe ,in nabave).* razpi-. 
su je uprava državne bolnice :,za ženske 
bolezni v Ljubljani pismeno ofertalno 
licitacijo za dobavo živilskih- potreb
ščin in potresnega materiala 1er kur
jave za čas od 1. julija 1932 do 31. mar^ 
ca 1933: 

1. m e s a v s e h v r s t ; m e s n i h i z d e l k o v 
t e r s l a n i n e ; ' - ' • •" •••••^- '•••• •>!••••' <••: rJ 

2. moke in mlevskih izdelkov; •*•-'-«* 
; 3 . kruha vseh vrst;'""•'" • ; , ; "'•'•-" 
4. špecerijskega blaga' in hišnih piW 

trebščin; -v - l ' ' : ••; 
5. mleka in mlečnih izdelkov in : ' 
6. premoga inkoksa. ••••'..•'• .-, •• •• . 
Licitacija se' bd- vršila- v soboto, dne 

18. junija 1932, ob 11. uri dopoldne, •• 
upravni pisarni državne bolnice za žeh-; 

ske bolezni v Ljubljani, Stara pot št. 3. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 

za licitacijo so interesentom na vpogled 
M ö i ЏР.ГЈШ bolnice. 



Stran 248. Štev. -38. 

Predpisno kolkovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: ?.Ponudba 
гл dobavo (navesti predmet) ponudni-
ka_ N. N.< morajo biti vložene najkes-
neje do pričetka licitacije v roke draž-
bene komisije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž-
behe in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom li
citacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora pred
ložiti potrdilo o založeni kavciji, plača
nih davkih in dražiteljski sposobnosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za vso razpisano dobo. 

Uprava državne bolnice za ženske 
bolezni v Ljubljani, 
dne 12. maja 1932. 

* 

Št. 1473/E-K. 1704 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje dobavo sledečih motorjev: 
1 elektromotor za vrtilni tok za obrat

no napetost 380 voltov, 50 period in z 
navojem za 660 voltov, 1-5 HP, ca. 1450 
obratov; 

3 elektromotorje za vrtilni tok za 
obratno napetost 380 voltov, 50 period 
in z navojem za 660 voltov, 1 HP, ca. 
1450 obratov; 

1 elektromotor za vrtilni tok za obrat
no napetost 380 voltov, 50 period' in z 
navojem za 660 voltov, 3 HP, ca. 1450 
obratov; 

2 elektromotorja za vrtilni tok za 
obratno napetost 380 voltov, 50 period 
in z navojem za 660 voltov, 300 vat, 
ca. 1450 obratov; 

1 elektromotor za vrtilni tok za obrat
no napetost 380 voltov, 50 period in z 
navojem za 660 voltov, 2 HP, ca. 1450 
obratov; 

1 elektromotor za vrtilni tok za obrat
no napetost 380 voltov, 50 period in z 
navojem za 660 voltov, 3-5 HP, ca. 1450 
obratov. 

Ponudbo je poslati za kralkostične 
motorje, odprte izvedbe s stikalom 
zvezda-trikot in tračnicami, in sicer do 
20. maja 1932. 

Na ovoju ponudbe naj bo označba 
>Ponudba za motorje«. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne in 
vodovoda v Ljubljani, 

dne 11. maja 1932-

* 
itev. 1472/V—K. 1704a 

Razpis 
Mestni vodovod ljubljanski razpisuje 

dobavo: 
2200 m vodovodnih cevi 80 mm svet

lobe, zunaj in znotraj vroče asfaltirane, 
za 15 Atm. pogonskega tlaka; 

500 m detto, 100 mm svetlobe ter 
zraven spadajoče fasonske kose. 

Ponudbe je poslati do 24. maja, in si
cer za litoželezne cevi (Schleuderguss
rohre) ter alternativno poterane Man-
nesmann-cevi. 

Cene je navesti franko Ljubljana, 
ocarinjeno. 

Na ovoju ponudbe naj bo označba 
-Ponudba za cevi?. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne in 
vodovoda v Ljubljani, 
\ dne 11. maja 1932-

* 
Štev. 1474/V—K. 1704b 

Razpis. 
Mestni vodovod ljubljanski razpisuje 

dobavo sledečih vodomerov: 
50 komadov vodomerov 15 mm svet

lobe; 
50 komadov vodomerov 20 mm svet

lobe; 
J vodomer 80 mm svetlobe, kombi

niran z 20 mm; 
1 vodomer 60 mm svetlobe, kombi

niran s 15 mm. 
Vodomeri 15 in 20 mm morajo biti 

opremljeni s holandci za svinčeno in 
železno cev 3/4,". 

Cene je navesti franko Ljubljana, 
ocarinjeno vključno vse stroške. 

Ponudbo je poslati do 18. maja 1932. 
Na ovoju ponudbe naj bo označba 

•Ponudba za vodomere«. 
Ravnateljstvo mestne elektrarne in 

vodovoda v Ljubljani, 
dne 11. maja 1932. 

1718 

Razpis. 
Trgovsko bolniško in podporno dru

štvo v Ljubljani razpisuje za svoj sana
torij v Ljubljani provizorični službi šef 
zdravnika-kirurga in hišnega zdravnika. 

Prošnje, nekolkovane ter opremljene 
z izpričevali o dosedanjem službovanju, 
je vložiti do 21. maja t. 1. pri ravnate
lju v društvenih prostorih, :;Trgovski 
donK, Gregorčičeva ul. 27, kjer se dobe 
tudi podrobnejše informacije. 

•Ljubljana, dne 12. maja 1032. 
Trgovsko bolniško in podporno društvo 

v Ljubljani. 
* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 1720 

Stanje 8. maja 1932. 
aktiva. Dinarjev 

Metalli ft 
podloga . 2.026,240.284-93 (+41,790.776-23) 

Devize, ki ni
so vpođlogi 84,273.544-47 (-f 1,166.018-19) 

Kovani no
vec v niklu 47,192.082-- ( + 243.619'-) 

Demonetizi-
rano srebro 38,907.917-50 

Posojila . : 2.344,809.595-48 (-f 96,806.847-49) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.804,029.422-92 ( + 204.927'61) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 500,000.000-— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892-10 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

Nepremiëni-
ne . . . . 150,613.147-87(4- 287.261-30) 

Razna aktiva 52.970.348-20 ( + 4,626.316-43) 

7453,697.547-75 

Dinarjev 
180,000.000-— 

87,004.423-70 H- 166.254--) 

Pasiva 
Kapital . 
Rezervni 
fond . . . v.,w..-,*u ,u l n - juu.i^» -

ustali fondi 4,467.358-28 ( + 38.529--) 
Novčanice v 

obtoku. . 5.030,120.580-— (-j- 17,840.680—) 
Obveze na 
pokaz . . 450,482.582-3!) (-(- 95,263.122-10) 

Obveze z ro
kom . . . 1.274,080.285-86 (-1- 26,705.454-65) 

Razna pasiva 97.242.317-52 (-f- 5,010.725-60) 

7.153,697.547-75 
Obtok in ob
veze . . . 5.510,903.162-39 

Celotno kritje . . . 38-76% 
Kritje v zlatu . . . 31-9'J°/0 

Obrestna mera: 
po eskomptu . . . . , , , , , 1У>% 
po lombardu , . , 6% 

Razne objave 
1684 

Vabilo 
na VIII. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 
Tovarna usnja 

Franz Wcschnagg in sinovi, 
d. d. v Šoštanju, 

dne 23. majnika 1931. ob 15. uri y tvor-
nični pisarni v Šoštanju. 

D n e v n i r e d : 
1. Čitanje zapisnika VIL občnega zbo

ra z dne 18. V. 1031. 
2. Poročilo upravnega sveta o poslov

nem letu 1931. 
3. Predložitev bilance z dne 31. ХП' 

1031.. 
4. Poručilo računskih preglednikov. 
5. Odobritev bilance za 'leto 1931 iD 

sklepanje o kritju zgube. 
6. Sklep o odpisu dubioznih terjatev. . 
7. Izžreban je' in izvolitev upravnih 

svetnikov. 
8. Imenovanje računskih preglednikov-
9. Slučajnosti. 

Po § 16. pravil se sme udeležiti del
ničar glasovanja, ako se izkaže vsaj Šest 
dni pred občnim zborom, da je redaio, 
vpisan v delniški knjigi. 

V Šoštanju, dne 6. maja 1932. 
Upravni svet. ' 

* 
1690 

Vabilo 
na redni občni zbor 

Zveze slovenskih zadrug "V 
LJubljani r. z. z o. z*, 

ki bo dne 23. maja 1932. ob 10. uri dop-
v Ljubljani v dvorani »Delavske zbor

nice«, Miklošičeva cesta. 
D n e v n i r e d : 

1. Predsednikov pozdrav in otvoritev-
'i. Čitanje zapisnika o zadnjem občne01 

zboru. 
?,. Poročiilo: a) načelstva, b) nadzorstva-
4. Potrditev računskega zaključka -.* 

pret.eWo leto. 
5. Dopolnilna volitev načelstva. 
6. Volitev nadzorstva. 
7. Predlogi in resolucije. ','. 
8. Slučajnosti. 

Naiefatofh-:., 
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1691 

Vabilo 
na redni letni občni zbor, 

ki ga bo imela 

delniška družba „Triglav", 
tovarna hranil v smarci, 

dne 28. maja 1932 ob 14. v Celju, hotel 
>Union«. 

D n e v n i r e d : 
1- Poročilo uprave in odobritev bilance 

za leto 1931. 
2- Poročilo nadzomištva in podelitev 

absoMorija. 
Pravico glasovanja na občnem zboru 

ifliajo le oni deiničarji, ki založe vsaj 
šest dni pred občnim zborom potrebno 
število delnic v družbeni pisarni v smar
ci. Vsaka delnica ima en glas. 

V Smarci, dne 10. maja 1932. 
Upravni svet. 

* 
1721 

Vabilo 
na XII. redni občni zbor 
Delniške tiskarne d. d. 

v Ljubljani, 
»i bo dne 30. maja 1932. ob osemnajstih 
(°b šestih zvečer) v družbeni pisarni v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta štev. 16. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo o pcàicvanju v minulem letu.' 
2. Predložitev bilance za leto 1931. 
3. Sklepanje o predloženi bilanci. 
4. Volitev nadzomištva. 
5. Predlogi delničarjev. 
6. Slučajnosti. 

§ 27. družbenih pravil: Glasovalno 
pravico na občnem zboru imajo oni del
ničarji, ki založe najkesneje osem dni 
pred občnim zborom delnice, katere, tvo
rijo podstavo za njih 'glasovalno, pra
vico, na mestu, objavljenem v vabilu, s 
katerim se sklicuje občni zbor. 

Delnice naj se založe pri družbeni 
blagajni v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 12. maja 1932. 
Upravni svet 

* 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor, 

.-, ki ga bo imel 
Prometni zavod za premog 

d. d. v Ljubljani, 
dne 31. maja 1932 ob 4. uri popoldne v 
svojih poslovnih prostorih v Ljubljani, 
na Miklošičevi cesti št. 15/1., z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poslovno poročilo in predložitev bi

lance za leto 1931. 
2. Poročilo in predlog računskih pre

glednikov. 

3. Ode! rilev bilance za ]. 1931 in skle-
раг.ј> o predugu upn.vnega sveta 
glede razdelitve dobička. • 

4. Volitve računskih, preglednikov za 
za 1. 1932. 

ó. Yoli'iev v upravni svet. 
6. Slučajnosti. 

Po g 12. družbenih pravil daje posest 
23 delnic pravico do 1 glasu; glasovati 
sme le oni delničar, ki položi vsaj 6 dni 
pred občnim /.borom potrebno število 
delnic z nezapadlinii kuponi vred pri 
)lc gajni Prometnega zaveda za premog 

•i. d. v Ljubljani. 
'v Ljubljani, dne 11. maja 1932. 

Upravni svet. 

1685—3—1 

Poziv upnikom. 
. Stavbna in kemzumna zadruga ; Can
karjev dome r. z. z o. z. na Vrhniki.je 
sklenila 28. februarja t.. 1. stopiti v likvi
dacijo. Pozivamo vse naše upnike, da 
prijavijo do 30. junija 1932 likvidator
jem zadruge svoje terjatve. 

Vrhnika, dne 2. maja 1932. 
Likvidatorji. 

* 

Objava. 
1696 

Samopomoč drž. nameščencev in upo
kojencev, reg. pom. blagajna v Maribo-

R a č u n s k i z a k l j u č e k 
Delniške družbe združenih pivovaren Žalec in Laško v Laškem 

za poslovno leto 1930./31. 

>70C 

_ Imetje. Račun bilance z dne 30. septembra 1931. Dolg. 

Posestva « , . , . . • . . ' 

Prenos izgube lanske
ga leta Din 871-441-73 

Izguba 1930/31 „ 20.639-10 

Din, 

274.753-— 
851.776-25 

.. ' 892.080-83 

2,018.610-08 

Delniška glavnica . . . . . . . . . 
Upniki . . . . .•••.•. . • . . . 

( ^^^^^^^ 

Din 

2,000.000--- ' 
• 18.610-08 

2,018.610'08 

Račun dobička in izgube z dne 30. septembra 1931. Imeti. 

Prenos izgube lanskega leta 
Razni stroška Din 6.024'50 
Zavarovalnine „ 224'— 
Üavki . 
Amort, odpisi . . . . . . . . . . 

Din 

371.441-73 

6.248"u0 
8.784*60 
5.606-— 

892.080"83 

Prenos izgube lanske

ga leta . . . Din 871-44-1-73 

Izguba-1930/31 „ 20.4139-10 

Din 

892-080'83 

892.080'83 

V Laškem, ine 30. septembra 1931. Upravni svet 
Delniške družbe združenih pivovaren Žalec in Laško 

y Laškem. 
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ru, se je glasom sklepa občnega zbora z 
31. marcem t. I. prostovoljno razšla in 
likvidirala po čl. 24. društvenih pravil. 
Dr. Adolf Pcčovnik s. r., t. č. predsednik, 

Gregorio Franc, s. r., t. č. tajnik. 

* 
171.1—3—1 

Poziv upnikom. 
>Celjska avto- in. strojna delavnica, 

družba z o. z. v Cel j u-r je prešla v likvi
dacijo. Družbeni upniki se pozivljejo, da 
prijavijo tekom 3 mesecev svoj© terjatve 
pri likvidatorju Haselbachu Štefanu, 
avtomonterju v Celju, Gregorčičeva ulica 
štev. 2. 

Stefan Haselbach, likvidator. 

* 
1678-

Poziv upnikom. 
-3—1 

Agrarna zajednica v Zg. in Sp. Voliči-
ni se je jK) sklepu občnega zbora z dne 
24. IV. razdružila 1er prešla v likvida

cijo. Upniki se pozivljejo, naj prijavijo 
zajednici morebitne terjatve v zakonito 
določenem roku. 

Krajne Franc s. r., Zg. Voličina št. 58, 
Pečovnik Rudolf s. r., Zg. Voličina št. 93, 
kot dosedanja člana upravnega odbora 

zajednice in likvidatorja. 

Ob] 

* 

ava. 
1714 

izgubil sem indeks tehnične fakultete 
univerze v Ljubljani na ime: Ulm Franc, 
rodom iz Za vrč pri Ptuju. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Ulm Franc s. r. 

. * 

Objava. 
1701 

Izgubil sem izpričevalo II. razreda 
drž. realne gimnazije v Ljubljani za 
leto 1921./1922. na ime: Povše. Anton, 

rodom iz Štepanje vasi pri Ljubljani. 
Proglašam ga za neveljavno. 

Povše Anton s. r. 

1702 

Objava. 
Izgubil sem izpričevali IILa in iV.a 

razreda drž. realne gimnazije v C&ljU 
za leti 1926./1927. in J927./1928. na ime: 
Kristan Martin, rodom iz Ponikve ob j-ž-

Proglašam ju za neveljavni. 
Kristan Martin s. T. 

* 

Objava. 
1692 

Izgubil, sem izpričevalo I. b Tazreda 
škof. gimnazije v Št. Vidu nad Ljub
ljano za šolsko leto 1924./25. na ime: 3&-
koš Alojzij, rodom iz Rož^-nberka (sr<# 
Krško). Proglašam ga za neveljavno. 

Jakoš Alojzij s. r. 

1699. 

Delniške družbe pivovarne Union v Ljubljani za poslovno leto 1930./31. 
Imetje. Račun bilance z dne 31. avgusta 1931. Dolg. 

Posestva . , „ 
Stroji 
Založni sodi 
Prevozni sodi 
Mobilije 
Gostilniški inventar 
Stekleničnica in kletarski inventar 
Vozovi 
Vprežna živina 
Zaloge 
Dolžniki in garancije . . . . 
Vredm stni papirji 
Gotovina v blagajni 

Delniška glavnica 

Rezervni sklad Din 880.00O— 

Rezervni sklad za krit

je dubioznih terjatev „ 47*).000-— 

Kapitalni rezervni sklad „ 21,007.131-44 
upniki " " " " \ 7 

Nedvignjena dividenda 

Donos dobička lanske

ga leta Din 79-615-49 
Dobiček za leto 1930/31 . 

Din, 

24,000.000-— 

22,412.131'-14 
15,927.604-49 

2.216-— 

2,740.399-32 

65,082.351-25 

Dati. Račun dobička in izgube z dne 31. avgusta 1931. Imeti. 

Račun sirovin 
Račun uprave 
Račun davkov 
Odpisi . . . 
Dobiček . . 

Din 

10,435.019-25 
20,936.490'94 
16,891.203*91 
1,725.590-80 
2,740.399*32 

52,728.704-32 

Donos dobička lanskega leta 
Račun piva, kvasa in špirita . 

Din 

79.615-49 
Г)2,649.088-83 

52,728.704-32 • 

Ljubljana, dne 31. avgusta 1931. 

Pravilnost izvlečkov iz knjig potrjujeta: 
Preglednika: 

Aleksander Korenini 1, r. JoškoBiher L r, 

Za upravni svet: 

Josip Pogačnik ].r. Avgust Tosti l.r 

Upravni svet 
Dekliške druifee pixoxamg лДдшп«« 
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Računski zaključek 
LJUBLJANSKE KREDITNE BANKE 

k 31, decembru 1931. 

1673 

•'-̂ •Aktiva Čis la b i l a n c a k 3 1 . d e c e m b r u 1981-, Pasiva 

1- Gotovina: 
'a) blagajna •. 
b) žiro-računi pri Narodni 

banki . ; 
c) računi pri Poštni hra

nilnici . i. . :. . ' . . 
2. Valute in devize . . . 
3. Menice 
4. Vrednostni papirji, lastni 
5. Vrednostni papirji pokoj

ninskega fenda . . t . . 
6. Predujmi na vrednostne 

papirje 
7; Račun tečajne razlike drž. 

vrednostnih | papirjev . . 
8. Dolžniki: ; 
. a) denarni Kavodi . . . 

b) dolžniki, kriti z raznim 
pokritjenv (vredn. pa
pirji, intabulacijo. ži
rom itd.) 

c) ostali dolžniki (kritje 
večinoma v bianco-me-
nicah) 

d) medsebojni računi cen
trale in podružnic . . 

9. Realitete- (tri hiše v Ljub
ljani, po ena v Celju, Čr
nomlju, Kranju, Mariboru, 
Slovenj gradcu in Splitu) 

JO. Inventar 
П. Konzorcijalni računi in. 

tra jne udeležbe . . . . 
J2. Prehodne postavke . . . 
13- Ostala ak<iva 
14. Dolžniki za prevzete ga-. 

rancijc 

• Vin 

5.631.557'47 

1.140.18Г90 

772.88G'32 

.5,153.020'lu. 

1G6,37873G'87 

163,929.11048 

59,332.615 73 

60,211.502 65' 

Om 

7,544.625'69 
1,304.24302 

70,246.874'27 
17,25C.619'40 

1,393.400'— 

6,866.808'— 

3,850.264'85 

391,845.48318 

20,805.435 П4 
1,053.673 30 

30,480.84860 
l,4"S.?37'4fi 

637021-62 

1. Delniška glavnica: 
333.333 ; delnic à nominale 
Din 150'— kupon 1931 . 

2. Rezervni fondi: 
a) redni rezervni fond . 
b) ostali rezervni fondi . 

3. Poko,j:::nski in podporni 
fond: 
a) ;• ' jninski fond . . 
b) pociporni fond za urad-

ništvo . 
4. Vloge: 

a) na knjižice 
b) na tekoči račun (ve

zane na odpoved nad 
1 menée) . . . . . . 

5. Upniki: 
a) nevezane vloge in osta

li upniki . .• . . . . 
bj medsebojni računi cen

trale in podružnic '". 
6. Trate in lastni akcepti: 

a) t rate . 
b) lastni akcepti . . . 

7. Tranzitne obresti . . . 
8. Neizplačana dividenda 
9. Prehodne postavke . . 

10. Recskent . . . . . . . . 
11. Ostala pasiva . . . . 
12. Cisti dobiček:, 

a) prenos dooička iz mir 
nulega leta . .. . . 

4 b) dobiček za leto 1931 
13. Upniki za prevzete garan

cij-; . . . . . . . . . 

557,793.635'42 

Din 

4,416.746-— 
7,212.937-19 

5,391.279-

401.442'-

152.193.365-32 

113.977.020-60 

113,309.99872; 

-;9,382.615-73 

73.737-37 

96.316-37 
4,168.55186 

1 f'0.211.502 65 

Vin 

49,999.950 — 

11,629.70319 

5,792.721'— 

266,170.835'92 

17Ž,69'2.6i4'45 

73Л37-37 
377.91787 

28.701'— 
949.567 23 

44,844,85537 
968.113-89 

4,264.86823 

557,793.63542 

J z d a t k i R a č u n /.gube in d o b i č k a k 3 1 . d e c e m b r u 1931. Prejemki 

!-. Obresti: , 
a) reeskomptne in t r a n 

zitne 
b) vlog na knjižice in na 

tekoči račun . . , . 
c) ostalih računov . . . 

Upravni stroški 
Plače in dokladc (vštevši 
odtegnjeni uslužb. davek) 

Davki in pristojbine . . . 
Odpisi: 

a) na inventarju . . . . 
b) n a kurzu drž. efektov 
c). n a negotovih terjatvah 

6 ' čipti dobiček:: 
'. a) prenos iz minul, leta 

b) cisti dobiček tek. leta 

Vin 

3,997.547'08 

19,308.98229 
13,306.86662 

133.695Ч2 
962.566'20 

2.212.578'51 

96.316-37 
4Д68.55Г86 

Vin 

36,61,1.39550 
3,954.7148G 

9,835.83942 
337.90433 

3,358.84013 

4,264.86823 

58,365.56296 

Prenos dobička iz minulega 
leta 

Obresti : 
a) vrednostnih papirjev . 
b) menic 
c) ostalih računov . . . 

Iznos realitet 
Iznos bančnih poslov . . 

Vin. 

1,398.565-18 
8,145.843-69 

38.597.61Г66 

Vin 

96.31637. 

48,142.020'53 
1,319.002'19 
8,808.22387! 

58,365.562-96 

• V Ljubljani, dne 31. decembra 1931. 

Primerjali s knjigami in prilogami in našli v soglasju 

N a d z o r s t v e n i s v e t : 

Dr . Ivan Bolé s. r. 
predsednik. 

&*• Janko Kersnik s. r., Dr. AloJzH Kobal s. r„ 
Anton Škof s. r., Viktor Nagla" s. г„ 

člani. 

Z a k n j i g o v o d s t v o ; 

Josip Andreis s. e..-
rarnatelj ID glarni knjigovodje. 
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RAČUNSKI ZAKLJUČEK 
Obrtne banke k 31. decembru 1Q31. 

Bilanca k 31. decembru 1931. 

1674 

Aktiya 

1. Gotovina v blagajni . . . . . 

2. Valute, devize in novci . . . 

3. Menice v portfelju in reeskontu 

4. Vrednostni papirji 

5. Predujmi na vrednostne papirje 

6. Dolžniki: 
a) naložbe pri denarnih 

zavodih . . . Din 332.246-43 
b) ostali dolžniki „ 9,565.270-92 

7. Inventar . . 

8. Račun tečajne razlike drž. vrednost 
nih papirjev 

9.. Prehodne postavke .. .• . . . 

10. Dolžniki za prevzete garancije . 

Din 

911.914-01 

6.097-86 

1,471.404-70 

472.639-75 

315.715-50 

9,897.517-35 

127.259-65 

42.298— 

12.884-28 

3,910J88:99~| 

13,257.731-10 

Pasiva 

1. Delniška glavnica . . .. . . 

2. Rezervna fonda: 
a) redni rezervni 

fond . . . . Din 223.215-20 

b) fond za kto-kto 
zgubc . . . „ . 242.152-57 

3. Vloge: 
a) na knjižice . Din 3,5j,8.641-52 
b) na tek. račun „ 4,974.356-20 

4. Upniki 
5. Neizplačana dividenda 

6. Reeskont 
7. Prehodne postavke 
8. Cisti dobiček: 

a) prenos dobička 
iz min. 1.1930. Din 3.199-84 

b) dobiček za 1.931. ,. _ 85.155-33 

9. Upniki za prevzete garancije . . . 

Lin 

2,000.000— 

, 465.367-77 

8,552.997-72 

1,115.075-57 
6.477-50 

ooo.ooo— 
429-457-37 

88.355-17 

3,910.888-90l 

13,257;73M0 

Račun izgube in dobička k 31. decembru 1931. 

Izdatki 

•Obresti: 

a) vlog na knjižice 
b) vlog na tek. rač. 

Upravni stroški • . . 

Din 230.879-75 
„ 332.487-68 

3. Plače in doklade (vštevši odtegnjeni 
uslužbenski davek, pokojninsko zava
rovanje, bolniška blagajna) . . . 

4. Davki in takse 
5. Odpis inventarja ... . 
6. Ci9ti dobiček: 

a) prenos iz min. 
leta 1930. • . 

b) čisti dobiček 
tek. leta 1931. 

Din - 3.199-84 

85.155-33 

Din 

563-367-43 

97.626-10 

375.284-30 
53.837-60 
14.139-95 

88-355-17 

1,192.610-55 

Prcieniki 

Obresti: 
a) menic . . . Din 
b) vredn. papirjev „ 

c) tek. računov . • „ 

Iznos bančnih poslov . 

199.406-52 
33.381-80 

814.649-58 

Prenos dobička iz min. leta 1930. 

Din 

1,047-437-90 , 

141.972-81 
3.199-84 

1,192.610-65 

Ljubljana, dne 9. maja 1932. 

Upravni svet. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani i 
tiàkA ia_£ftlagai Цвкаиа Merkur y. Ljubljani; alen predstavnik: 0. Michalek v Llubbanl <№ 
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SLUŽBEKI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE MAVSKE ВАШвУМНЕ 
Priloga k 39. kosu letnika Ш. z dne 18. maja 1932. 

Razglasi kralj e vske 
banske uprave 

И. No. 9019/3. '" . 1723 

Uradni razpust društva. 
Društvo ^Strokovna skupina delav

stva in nameščencev v Rogaški Slatini«: 
Je razpuščeno, ker že več let ne deluje, 
ürnia. ne članov niti imovine in torej 
tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dno 7. maja 1932. 

* 
H. No. 10.397/2. . , 1/22 

Uradni razpust društva. 
PruŠtvo »Evangeljska verska družba 

&Uigsburšike veroizpovedi in helvetskè 
yeroizpovedic v Marenbei-gu ob Dravi 

' Џ räzpui'jeno, ker že več let ne deluje, 
ttima ne članov niti imovine in torej 
* u ' i ne po^rjevza pravni obstoj.. 

„Kraljevska banska uprava Dravske 
: banovine; 

y Ljubljani, dne 7. maja 1932. 
* 

H. No. 11.933/1. •• ' 1750 

Uradni razpust društva. 
v Društvo Prosvetno društvo pri Sv..Bo
štjanu je razpuščeno v smislu § 11. za
kona o društvih, shodih in posvetih, 
^Službeni list« г dne 3; oktobra 1931, 
štev. 403/60, ker ne deluje, nima'članov 
Jh-torej tudi ne more izvrševati svojega 
statutarnega delokroga. 

Kraljevska banska uprava Dravsko 
' ' banovine 

v Ljubliaui. dne 11. maja 1932. 

V ' ! ' ' ' " • * '•''' 

A No. 1364/35. 1766 

Razglas. 
Režijski odbor za dela pri povečanju 

°°lnice za duševne bolezni na Studencu 
, izpisuje sledeča instalacijska dela: 

x- Centralna kurjava I. 
etape za proračun

s k o vsoto . . . . Din .9б.000-^г 
r- Električno instalaci

jo z a proračunsko • . 
_ vsoto . . . . . . . . : „ 64.204*— 
'"Vodovodno in sani

tarno instalacijo za 
Proračunsko vsoto... „ . 144.O0O-— 

, ..Proračun in ostale informacije se do
ji130, v sobi št. 28 tehničnega oddelka 
*rM4evske banske uprave. Pismene po-

udfce s popustom v procentih in kolko-
v'̂ Hö s kolkom za Din.5%— naj se vlo-
"4° do 28. maja t. L ч 

*• banska' uprava Dravske banovine 
c-. v Ljubljani, 
.v,,;, dne 17. maja 1932. ,-• 

Po pooblastilu bana, 
' načelnik tehničnega oddelka: 

ing.' Kraje s. r. 

I. No, 3979/1. 1749' 

Razpis službe. 
Na podlagi razpisa ministrstva za so

cialno politiko in narodno zdravje z dne 
II . maja 1932, S. br. 8053, se razpisuje 
pri sreskem načelniku sreza litijskega 
mesto sreskega sanitetnega referenta. 
Prosilci za to mesto marajo izpolnjevati 
splošne pogojje za sprejem v državno 
službo; ki jih predpisujeta §§ 3. in 4. 
zakona o uradnikih ter dokazati, da so 
dovršili zdravniško pripravljalno službo 
(staž). 

Prošnje, kolkovane s kolkom za Din 
5-— in opremljene s pravilnimi in za
dostno kolkovanimi prilogami, je pred
ložiti do 28. maja 1932 kradj. banski 
upravi Dravske banovine v Ljubljani. 

Kralievska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 14. maja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

•p 48/23—43 "' ~1Y42 

Razveljavljenje ргекИса. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 

odd. L, je sklenilo: 
Tusodni sklep z dne 22. 111. 1923, L 

1/23—8, s katerim je bila Fajs Antoni
ja, roj. Orač, posestnica v Ješovcu it. 
J, radi zapravljivosti omejeno preklica
na, se razveljavi. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 

odd. L, dne 23. aprila 1932. 

C g l a 466/32—1 
* 

1726 

Oklic. 
Tožeča stranka Lopornik Ivan, čev

ljarski pomočnik v Mariboru, in Belci 
Frančiška zasebnica, oba v Mariboru, 
Koroška c. 95, je vložila proti toženi 
stranki ležeči zapuščini po 11. III. 1932 
umrli Strmšek Elizabeti, vdovi policij
skega uradnika na Teznu pri Mariboru, 
ket prevzemnici zapuščine po Ani Pen 
od opr. št. A V. 20/30 okraj, sod: v Ma
riboru radi Din 37.823-63 s' prip. k opr. 
št. C g l a 466/32 tožbo... 

I. narok za ustno razpravo se je do
ločil na 25. V. 1932 ob pol 9. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi š t 80, raz-
pravna dvorana. 

Za skrbnika na čin tožene zapuščine 
se postavlja g. Čuš Franc, postni nad-
kontrolór v Mariboru, Koroška c. 22. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I. a, 
dne 10. maja 1932.: 

Cg la 90/32—1. 
* 

Oklic. 
1760 

Tu toži Radovič Jože, posestnik iz Pre- , 
loke pri Črnomlju, po dr. MalneriČu Ig
nacu, odvetniku y čnioinlju, Ivaaušiča 

Jureta, posestnika iz Preloke 19, radi 
200 dolarjev s pripadki. 

Prvi narok se je določil na 2 5. m a ja 
1 9 3 2. o b p o l d e v e t i h pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 58, I. nadstr. 

Odsotnemu tožencu neznanega bivali
šča se je postavila za skrbnico njegova 
žena Ivanušič J. iz Preloke 19. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. la, 

dne 11. maja 1932. 

E 331/32—4. 
* 

Oklic. 
1761 

Pogačniku Francetu iz •Нтизјое, sedaj 
v Ameriki neznanega bivališča, je vro
čiti v izvršilni stvari- zahtevajoče stranSe 
Potočnika Franceta, posestnika iz Belce 
št. 65, zoper zavezano stranko Pogačnike 
Franceta iz Hrušice, sedaj v Ameriki, 
sklep z dne 2.( maja. 1932, op. štev. 
E 331/32—2, s katerim se .je dovolila 
dražba zavezančeve nepremičnine vi. št. 
53, kat. obč. Hrušica. . 

Ker je. bivališče Pogačnika Franceta 
neznano, se postavlja za skrbnika 
dr. Grašič Ivan, -notar v. Kranjski gori, 
ki bo zastopal.zavezanca na njegovo ne
varnost in stroške, dokler se ne oglasi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Kranjski gori, odd. IL, 

dne 11. maja 1932. 

* ' ' . • • • " . 

A I 330/32—4 , 1735—3—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Šetinc Ignacij, hišni posestnik v Ljub
ljani, Rožna ulica št. 41.,. je4 umrl dne 
18. aprila 1932 in ni zapustil nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
^ Za skrbnika zapuščine postavlja sodi
šče gosp. Benkoviča Ivana, vodjo zem
ljiške knjige v pok..v Ljubljani. , 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase. 
mora to v enem letu od danes naprej 
javiti sodišču in izkazati svojo ded"'o?ko 
pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, 
v kolikor so zahteve izkazane, 'izročila, 
y kolikor pa se to hi zgodilo, se bo-dr
žavi v.prid zasegla. 

Okrajno sodišče y Ljubljani, odd. L, 
: dne 30. aprila 1932. 

* 
624/32 71 744 

Oklic. 
Porziv do realnih upravičencev zem

ljiška knjiga vi. št. 645, k. o: Zagorka* 
lastnika Romeo : in Karolma Pulean! v 
Knežiji .(Globodol), glede hipetekarnih 
terjatev: \ • 

a) Ivànâ Bàpt. Znanca, kanonika v 
•N•0vem-mestu, iz'zadolžnice 1. I. 1745 
v znesku 400 fi. 

h) Félicite Roman roj. Höffern, oz. 
njenih 2 otrok iz zadolžnice 1. 9 1740 
v znesku 1000 fl. ' 

c) Bartola von Höfiern iz cesije 27. 

fri-đ 
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11. 1748 v znesku 1000 fl. 
d) Marije Ane, roj. grofice Schallen-

berg, iT ženitne pogodbe 24. 4. 1774 v 
znesku 7500 Din 
se" uvede postopek za amortizacijo teb 
terjatev v smislu § 128. z. z. 

Vsi oni, ki imajo morda zahtevke do 
teh' terjatev, naj jih najkesneje do 1. 
V. 1033 prijavijo temu sodišču, ker bo 
<icer po "preteku tega roka dovoljena 
amortizacija vknjižbe teh terjatev ter 
njih izbris raz zemljeknjižna telesa. 
• Okrajno sodišče v Norem mestu, 

odd. V., dne 5. aprila 1932. 

A 28/32-8 1651—3-3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

»Žemljic Jakob, prevžitkar v Sčavnici 
| t . 14, je dne 13. januarja 1932 umrl. 
Poslednja volja se je našla. Le-tam je 
navedeno, da se mora po plačilu pogreb
nih siiroškov in po nabavi nagrobnega 
spomenika od zneska Din 5053 ostanek 
razdeliti med postavne dediče. Kot take 
je upoštevati poleg drugih tudi Zemlji
ca Otona in Amalijo. Le-ta, katerih bi
vališče sodišču ni znano, se pozivljeta_, 
da se tekom enega leta od danes naprej 
zglasitâ pri tem sodišču. Po preteku 
tega roka se bo obravnavala zapuščina 
z ostalimi dediči in z gospodom Zemlji-
čep Petrom, posestnikom v Bačkovi 
št.' 14, ki je bil -postavljen za skrbnika 
odsotnima Zemljicu Otonu in Amaliji. 
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slov. gor., 

dne 2. maja 1932. 

S;.;--';•"••• •' • • ' • ^ -

A IV:-i*ySfc-5.--: ' ï • "• -:-•'' : ' 1675-3-2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča.* 

Kaučič Anton, posestnik — Ostrožno 
št. 5 je dne 20. januarja 1932 umrl. 

Gospoda Kaučič Janez in Jože, kate
rih bivališče sodišču ni .znano, se po-
zivljeta, da se v teku enega letajjd da
nes naprej zglasita pri tem sodišču. Po 
preteku tega roka se bo razpravljala za
puščina :: ostalimi dediči in z gospodom 
Kaučičem Francetom iz Dobrave št. 18., 
ki se je postavil za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 4. maja 1932. 

* -
Ne I 334/32-3. „ 1710 3 - 2 

Amortizacija. 
Po prošnji Plesec^Jožefe, zasebnice 

v Planini št. 35, pošta Ljubno v Savinj
ski dolini, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnih vrednostnih papir
jev, ki jih je prosilka baje izgubila, ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
svoje pravice tekom'6 mesecev, sicer se 
bo po preteku tega roka izreklo, da 
vrednostni papirji niso več veljavni. 
Oznamenilo papirjev: Hranilna knjiži
ca Hranilnice in posojilnice na Ljub
nem št. 2133 s stanjem 1. I. 1932. po 
9387 Din 24 p. 

Okrajno sodišče v. Gornjem gradu, 
odd. I., dne 27. aprila 1932. 

T III 38/3 9 9 1759^3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Fras Ane, vdove po orož

niku v Črncu, ki jo zastopa dr. Gustav 
Rosina, odvetnik v Brežicah, se uvede 
jicsii.jij.nje za amortizacijo sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje 
izgubil, ter se njih imetnik pozivlje, da 
uveljavi tekom 6 mesecev svoje pravice, 
sicer bi se po poteku tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: hra
nilna knjižica Mestne občine v Brežicah 
št. 17169 in konto št. 81'49, glaseča se 
na ime Ana Fras z vlogo 5000 Din. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 11. maja 1932. 

E 3570/32—9. 1731 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Ljud

ske posojilnice v Celju, po dr. Alojziju 
Voršiču, odvetniku v Celju, bo dne 24. 
maja 1932 ob 10. uri, pri tem sodišču, 
v sobi št. 4, na podstavi s tem odobre
nih pogojev dražba sledečih nepremič
nin v navedeni cenilni vrednosti: zemlj. 
knjiga 1. Železno, vi. št. 182: hiša št. 54 
Din'8000"—, •zemljišča Din 324'—. 2. Sv. 
Jungert, vi. št. 236: gospodarska poslop
ja Din 3000-—, zemljišča, njive, travniki 
Din 12.013'50, pritikline Dim 95*—, sku
paj: Din 18.432-50. 

Najmanjši ponudek: Din 12.289'90. 
Vadij: Din 1843'25. 
K nepremičnini spadajo sledeče pri

tikline: 1 voz, 1 brana, 1 samokolnica v 
cenilni vrednosti 96 Din. 

Pod najmanjšim ppnudkom se ne 
prodaja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 19. aprilu 1932. 

* 
E 488/31-8. 1762 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. in po potrebi 3 0. m a j a 

19 3 2. dopoldne ob d e v e t i h bo na 
mestu samem v Kamniku pri Preserju 
dražba zemljišča vi. št. 19, k. o. Kamnik. 

Cenilna vrednost: Din 255.012-—. 
Najmanjši ponudek: Din 143.362-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljat! 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki.je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 
Okrajno sodišče na Vrhniki, odd. IL, 

dne 14. maja 1932. 

* 
E IV 1500/32. 1783 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. m a j a 19 3 2. dopoldne ob 

o s m i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi »t. 27 dražba nepremičnin: zemJji-
ška knjiga I. Počebova vi. št. 61, 62, 72; 
II. Jareninski dol vi. št. 3, 91; III . Plač 
vi. št. 15, 

Cenilna vrednost: I. Din 233.890-—; 
II. Din 434.963-50'-; III. Din 244.637"80. 

Vrednost pritikline: Din 1870-— od
nosno Din 18.864, ki je všteta v skupno 
cenilno vrednost ad II. odnoeno ad IH» 

Najmanjši ponudek: I. Din 150.000'—i 
II. Din 250.000*—; III. Din 180.000—-

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž* 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ( 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg» 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
dne 9. maja 1932. 

* 
E 240/32—10 1732 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Celj

ske vinarne, veletrgovine z vinom. Ce* 
lje, po dr. Goričanu Alojzu, odv. v Celju, 
bo dne 31. maja 1932 ob 9. uri, pri teJB 
sodišču, v sobi št. 4, na podstavi s teOJ 
odobrenih pogojev dražba sledečih ne* 
premičnin v navedeni cenilni viednosti: 

zemljiška knjiga Zabukovca, V; (po
lovica) vi. št. 256: hiša s prizidkom z8 

trgovino 'Din 45.250-—, 'Л gospodarske
ga poslopja, sedaj hiše Din 9975*—, ko
zolec in lesena uta Din 2500-—, zemlji
šče z gozdom in zazidano površino Din 
11.719-50, pritikline posestva in gostilne 
Din 2110-50, skupaj Din 71.5ö5•—. 

Najmanjši ponudek: 47.704'— Din. . 
Vadij: 7160-— Din. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Za-

bukovca, vi. št. 256, spadajo sledeče pri
tikline 3 sodi, 1 poljski voz, 1 samokol* 
niča, 1700 hmeljevk in nekaj orodja * 
cenilni vrednosti po V> : 1542-50; P r l ' 
tikline gostilne: več steklene posode, 
nekaj miz in etolov (Уз): 568 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Utesni se pa izvršba glede И gospo
darskega poslopja, sedaj hiše, glede P6" 
karne in pritiklin pekarne. 

Okrajno sodišče Celje, odd. HL, 

dne 25. aprila 1932. 

* 

E 187/32—6. , 1757 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u n i j a 1 9 3 2 dopoldne Ф 

p o 1 d e v e t i h bo pri podpisanem f0^ 
dišču v sobi št. 5 dražba nepremični!1'' 
zemljiška knjiga Trbovlje, vi. št. 481-

Cenilna vrednost: Din 71.114'— 
Najmanjši ponudek: Din 85.557*--v, 
Pravice, ki bi ne pripuščale diraS** 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dre* 
benem naroku pred začetkom dra ib j 
sicer bi se ne mogle več uveljajvlje*1 

glede nepremičnine v škodo adražiteđj* 
ki je ravnal v dobri veri. , 

V ostalem se opozarja na dražbe^» 
oklic, ki je naibit na uradni deski teg* 
sodišča. 

Okrajno sedîWe v LaSfeem, 
dne 28. aprila 1932. 
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Bi'V a 9417/31—33 " 1737 

Dražbeni oklic. 
Une 14. junija 1932 dopoldne ob 9. 

Jfi bo pri podpisanem 'sodišču v sobi 
^ 16 dražba nepremičnin: zemljiška 
kajiga k. o. Grosuplje, vi. št. 270 in 301. 
л Cenilna vrednost: Din 34.800 in Din 
930. 

Vrednost priti kl ine: Din 2700-—. 
Najmanjši ponudek: Din 23.20O-— in 

um 620'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

•j* Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
"önem naroku pred začetkom1 dražbe, 
s ,cer bi se ne mogle več uveljavljati 
g'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
^1 je ravnal v dobri veri. 

V ostalem sé opozarja ' ha dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

• Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 3. maja 1932. 

E .566/31— 9 . . . 1729 

Dražbeni oklic. 
pne 15. junija 1932. dopoldne ob 9. 

",ri. bo pri podpisanem sodišču v : sobi 
?S, .6. dražba nepremičnin: .zemljiška 

• KnÂga Talčji vrh, vi. št. 46 in 1025'. 
Cenilna vrednost:, lp.182 Din 25 :par. 

v Vrednost pritikline: 2700 Din, kar je 
^••upoštevano v oenilni vrednosti. . 

Najmanjši ponudek: 10.121 Din 50 par. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

r Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-, 
oönem naroku pred začetkom .dražbe, 
e l ^ r s e n e i ,Diogle;,več uveljavljati 
l'&de nepremičnine v; škodo zdražitelja, 
X 1 je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
OKlic, ki je nabit na uradni deski tega 
8Pdišča. ; . ; 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. H-, 
.;,. . d n e 16. aprila 1932. 

' * ' • • • • • . - • , ' . ; • • : > • • # • : • . : ! • • • • -

E V 620/31—33 . 1747 

Dražbeni oklic. 
, ђ а е 24. junija 1932 'dopoldne ob''9. uri 
,° № podpisanem sodišču v sòbi' št!' 15 
dražba nepremičnih: zemiljiška k. o. Ka-
S % vi. št.-1248.. •'••-• ••'•' -•:•<•".: 

Cenilna vrednost: :Din 106.499'—. 
Najmanjši ponudek: Din 70.999.97. 

j 6

P r ?vice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
{j PFlglasiti sodišču najpozneje pri draž-
s-

 n e m naroku pred začetkom dražbe, 
г1°нГ ^* se1 hé mogle •več' uveljavljati 
Цеае nepremičnine" v škodo zdražitelja, 
*Ha ravnal v dobri veri.' 

ostalem se opozarja na-:dražbeni-> 
<*> ki je nabit na uradni deski tega »kil 

8°dišča? 
Okrajno sodišče v LJubljani, ' 

'.' ' ' dne 10. maja 1932. • '• !'•' 

'^ iV 569/32-6 : ' ,17.28 

„, Dražbeni oklic. 
U l r*ö; 24. junija 1932 dopoldne ,ob 9. 
št c i 0 P 1 * podpisanem eodiššču v sobi 
w-- dražba nepremičnin: zemljiška 
^*Be. Psbiezje, yl. îat 864. 

' Cenilna vrednost: 86.024'— Din. 
Najmanjši ponudek: Din 43.012-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dral-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic,* ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne .3- majnika 1932. 

E 370/32-4. 1758 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a . 1 9 3 2 dopoldne ob 

pol d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemjiška knjiga Sv. Jedert, vi. šv. 26. 

Cenilna vrednost: Din 28.341*10. 
Vrednost pritikline: Din 1300-—. 
Najmanjši ponudek: Din 19.360-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. IL, 
dne 7. maja 1932. 

* 
i . • . . • 

E 1067/31—20 ' 1746 

.Dražbeni oklic. 
Dne 27. junija 1932. dopoldne ob pou 

j 9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
j št. '6 • dražba nepremičnin: zemljiška 
; knjiga Marenberg, notr/ trg., vi. št. 54. 

Cenilna vrednost: Din 140.278-—. 
, Vrednost pritikline: Din 5735-—. 

.Najmanjši ponudek: Din 70.139-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,' 

• je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-' 
benem naroku pred začetkom dražbe, 

; sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit ha uradni deski tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
; dne 27. aprila 1932. 

: " • ' ' " " • ' : .'A • " •' • 

;E 355/31—31. :r" 1743 

Dražbeni oklic. 
; Dne 27. junija 1932. dopoldne ob 7-30 
;uri bo pri ' podpisanem sodišču v sobi 
:št. 20. dražba nepremičnin: zemljiška 
.'knjiga k. o. Semič, vi. št. 172 in zemlj. 
knjiga k. o. Semič, vi. št. 1667. 
; Cenilna Vrednost: Din 30.973'—. 

/Vrednost pritikline: Din 2873'—. 
. Najmanjši ponudek: Din 8000-—. 
i Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sioer bi se. ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri. veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . 

Okrajno sodišče v Metliki, • 
dne 8. maja 1932. 

* 

E V a 3458/31—14 1698 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. junija 1932 dopoldne ob 9. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Vižjnarje,. vi, št. 120, 386, 382.; •<•• 

Cenilna vrednost: Din 380.600 in Din 
7800-—. 

Najmanjši ponudek: 253.732 Din in 
520O'— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1932. 

* 
E 274/32-8 173S 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. julija 1932 dopoldne ob 9. ur: 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št 
10. dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Sp. Velka, vi. št. 234. 

Cenilna vrednost: Din 6350-—. •' 
Najmanjši ponudek: Din 4233'—. 

_ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi sé ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo, zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 6. maja 1932. 

E 97/32-6 1708 
175/32. 

Dražbeni oklic. 
D n e 1. j u l i j a 1932. d o p o l d n e ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Tržič, vi. .št. 456. 

Cenilna vrednost: Din 90.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.000-—. 
Pravice, ki . bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
•benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v. dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teea 
sodišča. \ 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 28. aprila 1932. 
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E IX 837/32 1676 

Dražbeni oklic. 
Dme 4. julija 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27. dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Studenci, vi. št. 190. 

Cenilna vrednost: 112.800 Din. 
Najmanjši ponudek: 56.400 Din. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX., 
dne 27. aprila 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisale so se izpremembe in 

dodatk i pr i nas topnih f i rmah: 

608. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: American Import Company 

Karol Robaus, družba z omejeno zavezo 
v Mariboru.' 

Izbriše se poslovodja Robaus Karol. 
Družba temelji odslej na družabni po

godbi z dne 7. novembra 1924, posi, 
št. 4.655, izpremenjeni z notarskim .pis
mom z dne 14. januarja 1925, posi, 
št. 4.878, notarskim zapisnikom z dne 
12. januarja 1931, posi. št. 4.683 in notar
skim pismom z dne 11. aprila 1932 posi, 
š t 4.873. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopa na zunaj en poslovodja. 

Podpis firme: Poslovodja podpisuje 
tvrdko tako, da na katerikoli način ria-
tisnjenemu ali od kogarkoli napisanemu 
besedilu tvrdke pristavi svoje ime. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 6. maja 1932. 

Firm 383/32 — Rg C I 82/15. 

' * 
609. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: Domača pletarna I. Kalisch, 

Maribor. 
Obratni predmet: Trgovina s pletil-

nimi stroji, pletilnimi izdelki in pletil-
no prejo. 

Izbriše se prokura Klager Leopolda, 
vpiše pa se prokura, podeljena Toma-
žiču Josipu, knjigovodji v Mariboru, 
Gegova ulica štev. 6. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 21. aprila 1932. 
Firm. 346/32 — Rg A III 199/3. 

* 
610. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: Jugoslovanska tovarna za 

izdelovanje dr. Oetkerjevega pecilnega 
praška družba z o. z. 

Družbina pogodba 9e je izpremenila 
na občnem zboru dne 9. marca 1932 y 
točkah >devetič«, »desetič« in >trinaj-
stftk ter temelji družba odslej na druž
beni pogodbi z dme 15. septembra 1926, 
posi. št. 2757, izpremenjeni z notarskimi 
pismi z dne 22. septembra 1927, posi, 
štev. 4010, z dne 8. julija 192_7, posi. 

št. 6202, in z dne 9. marca 1932, posi, 
štev. 874. 

Za namestovanje upravičen: Družbine 
izjave na zunaj, posebno podpisovanje 
tvrdke, se vrši tako, da pristavijo za 
podpis upravičena oseba, odnosno za 
podpis opravičene osebe pod na kakor-
šenkoli način napravljeno tvrdkino be
sedilo svoje ime, odnosno drug poleg 
drugega svoji imeni, pri čemer je treba 
upoštevati sledeče določbe: 

a) če je določen samo eden poslo
vodja, je ta opravičen, da sam zastopa 
družbo in sam podpisuje za tvrdko, 

b) če je določenih dva ali več poslo
vodij, zastopata družbo in podpisujeta 
družbeno tvrdko po dva poslovodji ko
lektivno, 

c) če je določenih eden ali več proku-
ristov, smeta zastopati družbo na zunaj 
in podpisovati za družbeno tvrdko, upo> 
števaje določbe pod'točko č) tudi eden 
poslovodja skupno z enim prokuristom 
ali dva prokurista skupno, pri čemer 
mora kolektivno podpisujoči prokurist 
pristaviti svojemu imenu prokuro ozna
čujoč pristavek, 

č) občni zbor lahko določi, če je več 
oseb ko dve upravičenih za kolektivno 
podpisovanje, kateri osebi sta po dve 
skupaj upravičeni tvrdko kolektivno 
podpisovati. 

Izbriše se dosedanji poslovodja Horn
berg Gustav, vpišeta pa nova poslovodja 
Grandi Karol, uradnik, Vöslau, Badner
strasse 34, in König Walter, ravnatelj, 
Baden bei Wien, Bahngasse 8. 

Prokura se je podelila: 1. Hornberg 
Kati, roj. Gohring, družabnici tvrdke, 
Baden bei Wien; Biondekgasse 8; 2. Kö
nig Heleni,' roj. Hornberg, ч družabnici 
tvrdke, Baden bei Wien, Bahngasse 8; 
3. Königu Rudolfu, uradniku, Baden bei 
Wien, Bahngasse 8; 4. Draksler Mariji, 
uradnici. v Mariboru-Studencih, Kralja 
Petra cesta 90. 

Občni zbor z dne 9. marca 1932 je 
sklenil v smislu točke »desetič« č) izpre-
menjene družabne pogodbe, da so za 
skupno zastopstvo družbe in za skupno 
podpisovanje tvrdke upravičeni: 

a) po dva poslovodji kolektivno, 
b) po eden prokurist skupno s poslo

vodjem Grandlom Ka>rolom ali s poslo
vodjem. Königom' Walterjem. kolektivno, 

c) po dvà prokurista kolektivno, 
d) poslovodja Zec Franc, skupno s 

prokuristinjo Hornberg Rato ali skupno 
s prokuristom Königom Rudolfom. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 21. aprila 1932. . . . , 
Firm. 327/32 — Rg C U 11/17. 

* - ^ ~V' • 
611. Sedež: Maribor. ,'•', 

Dan vpisa: 9. maja 1932. 
Besedilo: Mariborska mehanična tkal

nica in apretura Doctor in drug. , 
Prokura se j© podelila g. Fdecherju 

Karolu, ravnatelju, Maribor, Tvoraiška 
cesta št. 40. 

Prokurist podpisuje na ta način, da 
od kogarkoli pisanemu, natisnjenemu ali 
-e ätampüjko ^иелједеада besedilu tyjrd-

ke pristavi svoj podpis s pristavkoffl 
p. p. (per procura). 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., . • 

dne 9. maja 1932. 
Firm. 449/32 — Rg A II 121/13. -

* 
612. Sedež: Maribor. • 

Dan vpisa: 28. aprila 1932. 
Besedilo: Vladislav Ilič & Josip Tichf. 
Izstopil je družabnik Ilič Vladislavt 

vstopi] pa novi družabnik Kohnsteip; 
Viljem, ključavničar na Pobrežju, Na- i 
sipna ulica št. 32. , 

Besedilo firme odslej: Josip Tichy io 
drug, električno podjetje v Mariboru. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 28. aprila 1932. 

Firm 369/32 — Reg A III 76/4.. : 

• * ' 

613. Sedež: Poljčane. 
Dan vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: And. Suppanz. 
Obratni predmet: trgovina z dežei***' / 

mi pridelki. 
Sedež firme odslej: Maribor, Ašker' 

čeva ulica št. 1. Obratni predmet: n*' 
kup, prodaja in izvoz jajc, perutnina 
sadja In deželnih pridelkov. 

Imetnica: Suppanz Terezija. ;. 
Prokura se je podelila Suppanz' Oto

nu, posestniku v Mariboru. ' 
Prokufa, podeljena Christini Jeraj se 

izbriše. : . ' ' ' . ' 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 21. aprila 1932. ' ' ' .; 

. Firm. 343/32 — Fmz I 228/7. ' 

* . " ''•?:•• 

614.. Sedež: Ptuj. . \ Л 
Dan vpisa: 21. aprila 1932-
Besedilo: V. Blanke, tiskarna, knji

garna, trgovina s papirjem, knjigovez 
niča. 

Besedilo'firme se izpremeni in se Ф& 
si odslej: r

 : 

V. Blanke, oblastveno pooblaščen8 : 
knjigarna, tiskarna, trgovina s papir
jem, knjigoveznica v Ptuju. •• «; 

Okrožno kot trgovinsko sodišče . -/ 
v Mariboru, • ; 

dne 21. aprila 1932. •'•' '' 
Firm 84/32 — Rg Fmz I 133/6. * -, ' 

• * ' ' ' . . . . ,': : : i ; 
615. : Sedež: Teharje pri Celju. ;^ 

Dan vpisa: 11. maja 1932. :'^}% 
Besedilo: Teharska lesna . industrij8»;'1 

družba z; omejeno zavezo. - i ' ' 
: Glasom sklepa družabnikov, l -<№:;[ 

15. aprila 1932. stopi družba zbog ra^;; 
družbe v likvidacijo. • . V 

Likvidacijska tvrdka se;glasi: Tehflr'v, 
ska lesna industrijska družba z omefêv 
no zavezo v likvidaciji. - > V 

Likvidator je dosedanji poslovö«,^ 
Jare Evgen. - -чЦ ...'-
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celj|»'L 

odd. L, dne 11. màja 1932. ;-Vi4' 
Firm. 177/32 — Reg. C I 68/29- '<$, 

:.Ф: 

'Ш 
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Vpisi v zadružni register. 
o p i s a l i s t a зе n a s t o p n i z a d r u g i : 
"16. Sedež: Koprivna. 

Pan_vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: živinorejska in selekcijska 

udruga v Koprivni, registrovana za-
^r4ga. z omejeno zavezo. 
. Obrat in predmet: Namen zadruge 
№ povzdigniti živinorejo z izboljšanjem 
domačih in udomačenih pasem vseh 
Vrst živine z ozirom na določen rejski 
cilj in:Z,boiljšanje prodajnih razmer gle-, 
^е žLvjrie. 

Kot rejski cilj si postavlja zadruga 
varejo živine, ki se odlikuje po čim 
^ j i hasnovitosii, posebno glede mleč
nosti, nadalje glede mesnosti m upo-
rabe za vprego. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 27. 
februarja- 1932. 

Opravilni delež znaša 100'— Din in 
ee mora plačati takoj ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa. še s petkratnim 
leskom istega. -

' Oznanila se izvršujejo z nabitjeni na 
^družni deski. . 
. Načelstvo sestoji iz 5 zadružnikov. 
Giani načelstva so: Kupec Janko, po
sestnik v Koprivni, (načelnik), Hojnik 
!van, župnik v Koprivni (tajnik), Po-
knšek Janez, posestnik : v Koprivni, 
Kumile Jernej, posestnik v Koprivni. 

Pravico, zastopati zadrugo ima načel
s t v o . '•'"'"•'•• 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
š e t a ; skupno po 2 člana načelstva. 
. Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 21. aprila 1932. 

Firm. 332/32 — Zadr. V 29/1. . . 

* 
6 l7 . Sedež: Maribor. ч 

, Рац vpisa: 6. mäja 1932. 
, Besedilo: Splošno vzajemno, podpor-. 
*<> in kreditno društvo, registro vana 
ïàdruga. z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je: 
1- Nalagati in sprejemati v svojem 

hranilnem oddelku prihranke svojih 
članov in nečlanov. 

2. Zasigurati svojim • članom ali'njih 
Svojcem gmotno podporo ob smrti ali 
Poroki potem medsebojne vzajemne 
Pomoči. 

3. Òtvarjati svojim članom tekoče ra
kune in podeljevati, svojim članom kon-
'olcorentm kredit. • 

4. Dovoljevati svojim članom iz raz-, 
Ppložljivih sredstev cenene kredite ( ш 
^РЦЦа- za zidavo hiš, popravo kmeč-
^ Vftoslopij, napravo..novih kmečkih; 
ђа-prav s teip, da dovoljuje dolgoročne 
Wpotekame kredite' in posojila po 
Vernih obrestih. v 

б. Da podpira ustanovitev raznih go
vedarskih-in kmetijskih zadrug in or-
e&nmtcij. . •- ' > • ••. ' 

6. Ustanavljati po vseh krajih : svoje ; 
P^ružnice, poverjeništva in zastopstva. 

7- Ustanavljati odseke za sklepanje 
^ z a d r u ž n i h pogodb za vzajemno za
družno podporo .— to ee pravi, za vza-, 
^ л п о razdelitev dogovorjene porav-
^вмв aezgqde* J&ûàa ali podpore, -y dxh 

govorjenem primeru na one zadružnike, 
ki so k takim medsebojnim vzajemno-
zadružnim pogodbam posebej pristopili. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 22. 
aprila 1932. 

Deleži so: , 
a). glavni po 100 Din in 
b) opravilni po 20'— Din in se mo

rajo plačati pri vstopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi de

leži in pa še z njihovim. petkratnim 
zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po enkratnem 
objavljenju v zadružni pisarni z nabit-
jem zadevnega naznanila ter v urad
nem listu Dravske banovine. 

Načelstvo sestoji iz 7 zadružnikov, čla
ni načelstva so: 

1. Vogrin Franc, posestnik in gostil
ničar v Mariboru, Aleksandrova cesta 
79 (predsednik), 

2. Rože Josip, posestnik in trgovec, v 
Pobrežju pri Mariboru, Zrkovska cesta 
št. 33 (tajnik), 

3. Sredenšek Anton, orožn. komandir 
v pok. v Pobrežju pri Mariboru, Cesta 
na Brezje, 
" 4. Maučič Ivan, paznik v Mariboru, 

Koroška c. št. 90, 
6. Kranvogel Jakob, posestnik v Po

brežju, Zrkovska cesta štev. 32, 
6. Vrečko Franc, trgovec v Mariboru, 

Aleksandrova cesta štev. 83. 
7. Bojk Friderik, avtoprevoznik v 

Mariboru, Krekova ulica št. 16. 
Pravico zastopati zadrugo ima načel

stvo. 
Podpis firme: Besedilo firme se pod

pisuje na ta način, da se podpišeta taj
nik in predsednik ali kak drug član 
načelstva pod zadružno firmo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

odd. III., dne 6. maja 1932. 
Firm. 363/32 — Zadr. V 30/1. 

V p i s a l e so še i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

618. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1932. , 
Besedilo: Zadruga državnih uslužben

cev za nabavo potrebščin v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Izbrišejo se člani načelstva: Božič 
Jernej, Sfiligoj Josip, Vodopivec Sreč
ko, Beguš Josip, Ilovar Ivan in Pečnik 
Anton. 

/Vpišejo se člani načelstva: 
Zigon Alojzij, starešina okrajnega so

dišča, Raič S'lavko, profesor, Slamič Vin
ko, računski uradnik p. t., Gračnar Ivan, 
banski sekretar, Megla Alojzij, uradnik 
finančne direkcije in-Arko Franc, pod-
inšpektor finančne kontrole, vsi v Ljub
ljani. 
Dež. kot trgovinsko eodišfe v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
- : Firm. 361 — Zadr. VIL 88/32. 

• • * - ' 

619. Sedež: Mežica. 
Dan'vpisa: 21. apriJa 1Ö32. 
Besedilo: Шекшрвка in gospodarska 

zadruga v Merici, registrovana zadruga 
z omejeno zavedo. 

Izbris» se dosedanji član načelstva 
Bučnik Jakob, vpiše se pa novoizvolje
ni člr.n načelstva Jug Ivan, najemnik 
tokraj Meže št. 5 (načeđnik). 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, odd. III., 

, . dne 21. aprila 1932. 
Firm. 347/32 — Zadr. IV. 99/4. 

* 

620 Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 28. aprila 1932. • 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Ormo

žu, registrovana. zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 16. 
aprila 1032 so se izpremenila zadružna 
pravila v § 10. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 28. aprila 1932. 
Firm 366/32 — Zadr. I 7/64 

* 

621. Sedež: Petišovci. 
Dan: 21. aprila 1932. # 

Besedilo: Agrarna zajednica >Koloni-
ja Petišovci« registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva 
Jelen Josip, Grča Josip in Gretoenjak 
Mihael, vpišejo se pa novoizvoljeni čla
ni načelstva Pahor Jožef, (Juhotov) ko
lonist na koloniji Petišovci (predsed
nik), Veren Ivan, agrarni interesent* in 
posestnik v Petišovcih (podpredsednik). 
Zgrablič Simon, kolonist na koloniji 
Petišovci. 
Okrožno sodišče v. Mariboru, odd. III., 

dne 21. aprila 1932. 
Firm. 339/32 — Zadr. IV. 14/9. 

* 
622. Sedež: Ptuj. 

Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: »Kmetijska nabavna in pro

dajna zadruga v Ptuju, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 
Pintarič Franc in Petrovič Franc, vpiše
ta pa novoizvoljena člana načelstva I o-
manič Mirko, posestniški sin v Dražen-
cih, in Skaza Ognjeslav, posestnik v 
Ptuju. , 

Okrožna kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, odd. III., 

dne 6. maja 1932. 
Firm. 390/32 — Zadr. II 65/19. 

623. Sedež: Ribnica. 
Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Zveza lesnih domačih obrti 

v Ribnici, r.. z. z o. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Štupar 

Jože, vpisal pa novoizvoljeni član načel
stva Zidar Jane«, posestnik, v Brezah 
štev. 34. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL. 

dne 7. maja 1932. 
Finto. 17/32 — Zadr. II '228/4 
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I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 
624. Sedež: Maribor. 

Dan izbrisa: 6. maja 1032. 
Besedilo: Lchrer-Wirtschaftsverband 

des polit. Bezirkes Marburg. 
Kadi končane likvidacije. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, odd. III . , 

d n e 6. maja 1932. 
Fi rm. 385/32 — Rg zadr. I I 54/14. 

Konkurzni razglasi 
-73. 1763 S 3/32 

625. 

Določitev naroka za prisilno 
poravnavo. 

Prezadolženec: Zivic Ivan, stavbenik 
v Mariboru, Vrbanova ulica št. 28. 

Za razpravljanje in sklepanje o pri
silni poravnavi, ki jo predlaga preza-
dolženec, se določa narok na dan 2. ju
nija 1932. o b . 10. ur i pr i tem sodišču, 
soba št. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III . , 

dne 12. maja 1932. 
•{• 

Sa 7/32—60. 1756 
626. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje B e r n h a r d Gu

stava, trgovca v Mariboru, Aleksandro-, 
va cesta 5t. 17, registrovanega pod fir
mo Bernharda Franca sin v Mariboru, 
je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III . , 

-N dne 6. maja 1932. 
H** 

Sa 1/32—125 1734 
627. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnikov Pav

lina Franceta in Ive iz Ljubljane je kon
čano. Poravnava je sodno potrjena. ' 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 6. maja 1932. 

Sa 10/32-7. 1754 
628. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Grošljem Antonom, 

pekom in posestnikom v Lešah pr i P r e -
valjali sklenjena prisi lna poravnava se 
potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim n e gre pravica d o prven
stvenega poplačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 2 obrokih, in sicer 
25% v 6 mesecih in 25% v 12 mesecih 
od dneva sklenjene poravnave. 

Kot porokinja in plačnica je pristo
pila Grošelj Barbara, trgovka v Lešah. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. Ш . , 

d n e 5. maja 1932. 

Sa 11/32—5. 1755 
629. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico Grošelj Barbaro, trgov

ko v Lešah pr i Preval jah, in njenimi 
upnik i p r i poravnalnem n a r o k u d n e 

24. marca 1932. pred okrajnim sodiščem 
v Prevaljah sklenjena prisi lna poravna
va se potrdi. 

P o tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica, do prven
stvenega poplačila, 50% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo y 2 obrokih, in sicer 
25% v 6 mesecih in ostalih 25% v 12 
mesecih od dneva sklenjene poravnave. 

Kot porok in plačnik je pristopil An
ton Grošelj, pek in posestnik v Lešah. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III . , 

dne 5. maja 1932. 

Sa 19/32—6. 
630. 

* 
1752 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Zečirovičem Al i jem, 

sladčičarjem v Murski Soboti, in njego
vimi upniki pr i poravnalnem naroku 
dne 6. apri la 1932. pr i okrajnem sodi
šču v Murski Soboti sklenjena prisi lna 
poravnava se potrdi. 

P o tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo do 15. decembra t. 1. 
v 4 enakih obrokih, od katerih zapade 
prvi 14 dni po pravomoćni potrditvi por 
ravnave, drugi 1. julija 1932., tretji 
1. septembra 1932. in zadnji 15. decem
b r a 1932. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III . , 

dne 6. maja 1932. 
* 

Sa 9/32—23 . . , . 1736 

631. Sklep. 
Poravnalna stvar Сегггја Vilka, urar-

ja v Kamniku; Majstorova ulica 20. 
Odobri se prisi lna poravnava izven 

konkurza, sklenjena na poravnalnem 
naroku d n e 20. apri la 1932 pred okraj
nim s<discern,v Kamniku med dolžni
kom Cerarjem Vilkom, in njegovimi up
niki. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III . , 

d n e 6. maja 1932.' 

Razglasi raznih 
uradov in oblast ev 

Štev. 2031. 1738—3—1 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona \ 

o državnem računovodstvu in pravilnika 
za izvrševanje odredb istega (B pogod
be in nabave) in na podlagi odloka mi
nistrstva za socialno politiko in narodno 
zdravje O. Br. 5461 od 24. marca 1931 
razpisuje u p r a r a obče državne bolnice 
r Ljubljani na dan 
20. junija 1932. leta ob enajstih dopoldne 
javno-pismeno ofertamo licitacijo za do
bavo sledečih življenjskih potrebščin in 
potrošnoga materiala za dobo 6 mesecev 
(julij—december 1932): 

1; Govejega mesa, 
2. moke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, <-1: •. j . • 
4. špeceri jskega blaga in hišnih po

trebščin, 
5. mleka in mlečnih izdelkov, 
6. premoga, , ,,-. 
7. zdravil, obvezi! in drugih lekarni

ških in; t e r a s e v t ì c^hpo iWbsc in . '.:• -

Podr-otrai dražbeni in dobavni--pogoj* 
in izkazi količine potrebščine za to l i 
citacijo, ki s,e bo vršila v upravaii- pïàèï*-
ni obče državne bolnice v Ljubljani'f'Sò' 
na vpogled interesentom pri isti -upVaVi 
v uradnih urah. \:••:• - X " -

Vsak- licitant mora položiti do'-апеШ • 
licitacije, najkesneje pa do 10. u r e d i ? ' : 
poldne istega d n e petodstotno 1< avcijd .'<& 
celotne vrednosti ponudenega blaga iS 
sicer v gotovini,' hranilnih knjižicah -al? '": 
državnih vrednostnih papirjih • v ' ämisltf 
čl. 88. zakona o drž. računovodstvu*' <&J.\ 
nosno čl. 24. pravilnika za izvrševanja 
določil iz oddelka »B pogodbe in . n a № ' 
ve< pr i blagajni obče državne', bo ln ic , 
a!i pri Državni h ipotekami cantèi,-p/P1-'.'' 
družnici v Ljubljani. • • • . : : [ • • ' . ;> ' •& ' 

Ponudbe se predlagajo opremljene # ' 
predpisanim kolkom po določiiih.-Liiak*^ 
na o izpremembah in dopolnitvah- ;?&$&' 
na o taksah, »Službene novine« :70-*-
XXIX z d n e 26. I I I . 1932., v ;zape&rte* 
nem ovitku z oznako: »Ponudba za do
bavo (navesti predmet) ponudnika-• Nv' 
N.« bodisi s pošto na upravo zavoda, W-* " 
disi osebno v roke komisije, najkesneje" ' 
na d a n licitacije do enajste u r e ' d o p № : 

dne. Poleg zapečatene p o n u d b e jevpri-
ložiti v nezapečatenem ovitku' potrdil»' 
trgovsko-induetrijeke in obrtniška Kbor\ 
nice o ponudnikovi licitacijski sposob' 
noeti, potrdilo davčne u p r a v e o.Vplača^ 
nih davkih za preteklo frromesečj e in po*: 

trdi lo o položeni kavciji. ...,v 

Pooblaščenci morajo predložiti': poleg- .' 
•tega pooblastilo, d a smejo zastopàti'-.svôr". 
jo firmo pr i licitaciji. -.;''" y"f -:','\ 

_ Ponudnik se mora že v ponudbi jïjà-v 
viti, da, so mu dražbeni in dobavni 'pO-• . 
goji znani in da pristaja brez pridržka 

. nanje, kakor tudi, da se cena ppnuđene- \ -.: 
'ga blaga razume brez ozira, cesen^jajîf-, 
'ka izvrši v celoti, n a polovico .alf ša'm^. 
,na četrtino. ••-/- .';''.".'*'.• 

Uprava obče državne bolnice''v'smisj« 
predzadnjega odstavka čl. 96. z a k o n a ^ 
drž. računovodstvu hi vezana d a / n a k 
nižje ponuđene cene, kakor tudi"j.er,.yç •' 
smislu čl. 86., točka 10., oròénjéiaèga tâ' 
kona upravičena odkloniti vse •poHudtfe. *:• 
brez k a k e obveznosti. ".'•'""'".,.'(!. 
Uprava obče državne bolnice v Ljubija^-/.'..-

, ,dne 11. maja 1932. ' " ^ _•'•-• 
* 

ffi&u 
^ Razpis. 

. V smislu pooblastila' ministrstva''is*, 
socialno politiko in riàrodno z d r a v j e ^ ' 
Beogradu z dne* 9. maja 1932V-ÌÒ. br 
8025, razpisuje podpisana uprava po do
ločilih zakona o drž. računovodstvu in 
pravi lnika o izvrševanju istega ^ a d*°'£ 
20. junija 1932. ob 11. ur i v pisarni bol-\ 
nice v Noveril1 Celju prvo pismeno Hot-";,': 
tacijo za nabavo: • ?•*•' 

; 263 železnih postelj z žičnim vložkoin** -
370 železnih posteljnih mizic, • • **!• 
526 kom. volnenih posteljnih odej, ..'''-' 

4.600 kg žime za posteljnino, • -!.'»;.; 

1.740 m gradla za posteljnino, " i -'hf-: 
270 m belo modro črtanega gradi.*4. '• 

(Livre), ••" .-, ; ,.,:>* ? 
1.560 m blaga za te lesne brisage, •• :.:=УЛ• •'; 
6.180 m rujave kotenine dvoj. š i n , ! ' ^ :• 

125 m bele kotenine dvoj. šir*, • ; ; 0 
1.000 kom. žepnih robcev, > а° v 

Ш 
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200 parov čevljev, ,, , , • ,,-.,. .. 
200 parov usnjatih copat,,.., .., , : 

300 kom. moških oblek kompL, 
200 kom. klobukov. , .,,;. ,,|; 

. Podrobni,pogoji, skice in ostala' po
jasnila se dobe v pisarni bolnice med 
Uradnimi urami. 

.Ponudniki morajo položiti jiri blagaj-
j1.1 bolnice'najkestiéje'dò l'Òììafte na dan 
licitacij e kavcijo v iznosu o% ponuđene 
ysote, dražiteljski komisiji.-, v..boriici--.y 
Novem Celju pa morajo, predložiti i po-, 
jrdjlo, o. dražiteljski sposobnosti ; in; :рот 
Milo, o plačanih davkih zastekoče četr.t-
te-tje^ Ponudba mora biti ko.lkoyana -pa 
določilih zakona o taksah in se" mom 
oddati.y zapečatenem ovitku z označbo 
Ponudnika in vrste ;dobave. 

Ponudnik mora v ponudbi potrditi, da 
?° mu dražbeni in dobavni pogoji znani 
l n da nanjé. prietâjfc b'réeijifìarzka. 

Uprava bolnice v smislu določil-,zako-
B a : o drž. računovodstvu- (čl.. §6.,. t. 10,| 
°dn. čl, 96.) ni .vezana na najnižjo, po^ 
Qudbo in je upravičena sploh vse po-, 
'ludbe odkloniti. -.- i.m:-,- . 

Uprava bolnice za duševne;.bolezni, s, 
v Novem Celju, 

•." dne 13. maja,1932., Џв^У^Ш^ 

No. 4942/1. "'•• 1079-^2—2 

OWic. 
Tv-rdka Ed. Glanzmann & Ad. Gass

a r , TTZÌC, namerava postaviti in prosi 
г а odobritev postavile'1 nove kotlarne 
P*i svoji- predilnici v Tržiču. Gïe; za №-
"^Цсјјо dveh novih premogovnih-'par
kih kotlov in parnega nabiralca sistema 
v «ùthe t . ». ' -,' • - ' m--'."-- .) in; i:;.i 

To dajem • v smislu § 105. zakona ó 
oortih na znanje in izpisujem komisio-
Dallib razpravo na,mestu samem 

na dan 27. maja 1932 ob 10. uri. 
Komisija se sn$e na»mestu samem. 

. Komisionama4* razprava' se bo izved
la v-«mislu daločb zakona o obròih' IV. 
P°glavjft in: gradbenega1 -«akonai ••; f ' ' 

.Interesenti morejo"pregledata dò'dne-
j * rasprave načrte-'na; zreškem načel
n u , soba -§1.:1м ter podati'^m^eteitetfe 
^Sovore pismeno do' dne razprave ali 
~ ^ o pri razpravi sami. Poznejši ugo-
j"°ri se ne bodo:up<o$té?i>li ÎTi se bo raz
prava dovolila, ako пе.Бо^аулШрук. 
^ffedmet razprave.' Ш ügotpvtye>t. art-i 

je glede odobritve : za.' postavitev 
pomisleki. •'" ".;,'•'•' 'V-V: 
Sreeko načelstvo v Kranju, ,:i 

• :dine 7. maja 1932. . 

' Š t * 
* 

•-3-2 436/32. 1717 

RazpiTđofcave. 
, Na podlagi členov 69., 82. dò-105. fca-
?? a* o državnem računovodstvu••-in 
Pravilnika td izvrševanje odredb tega 
2J, 0 n*'"(B pogodbe in nabave") vrazpi-
. u le uprava državne bolnice za ISetiske 
li«-?*111 v Ljubljani 'pismeno ofértalno 
R a c i j o za dobavo živilsMh' pofreb-
г310- in' •potroSneg»;• materiala ter кит-
£ v ? га čas od 1. julija 1932 do 31. mar-

1. mesa vseh vrst, rnéoriiW izdélkdV 
• v i - , . • • .. •:•>,' 

f. •/"tesa 1 
p l a n i n e ; 

*- moke in mlevskih izdelkov; 

3. Kruna vsen vrst; 
4. špecerijskega blaga in hišnih po

trebščin; . 
,.5. mleka in mlečnih izdelkov in 
..r-6.tipremQga. in koksa 

. Licitacija se' bo vršila, v soboto, dne 
18- -junija 1932, ob, 11. uri dopoldne, v 
upravni pisarni, državne bolnice za žen-
skei-bolezni Y Ljubljani,, Stara pot št. 3. 
•Podrobni dražbeni in. dobavni-pogoji 

za licitacijo ,so-interesentom, na vpogled 
pri upravi.-bolnice. • 

Predpisno, kplkpvane ; ponudbe v za
pečatenem ovitku, z oznako: »Ponudba 
zai dobavo (navesti, predmet) ponudni
ka N. N.<:,morajo:.biti. vložene najkes-
neje dq,pričeska licitacije, v ..roke draž-
beiie. }iom:isij'ç. 
', Ppnudnik se mora že-,v. ponudbi, ob
vez'^},, da v polni,meri. pristaja na draž-
bene. ini dobavne pogoje. Položiti mora 
iiajkesnèje.eno uro pred pričetkom li
citacije predpisano, kavcijo pri, zavodni 
blagajni. Licitacijski.komisijimóra^pred
ložiti'potrdilo, o založeni kavciji, plača
nih davkih irT dražiteljski sposobnosti. 
'"• Ponudba' se mora giaciti na stalnb 
ceno za vso razpisano''dobo. . 
;,, Ùpràya; državne bolnice za ženske 

''.,..:'.' bolezni v Ljubljani,1 . 
". dne': 12. maja 1932. 

' i ' ' " î k i 

Štvl;'l491/Er-I-ng. S- " : .!.-'..: 1724 

Razpis. 
/Mestna elektrarna ljubljanska !razpi

suje' dobavo: . 1'•• 
450Vm zemeljskega z železom armira

nega tróvóflriéga svinčenega kabla, 3X 
50 mm'3 Cu, alternativno 3x35 mm2, 
10.000 voltov, 
'700 m fletto'3X25 mm' Cü, alterna-

tiviioiB X Ì6 mm* 10.000,voltov. 
'Kâ!bel'•' mora ustrezati' najnovejšim 

predpisom zveze nemških elektrotehni
k o v . ••••'••<•••':> :••-.• ' i 

Ponudbe je 'vložiti za kabel in furni
ture do 2S.t. rh: ter navesti ceno franko 
Ljubljana, "ocarinjeno "in alternativno 
franko tovarna. ' "" '" ' ; 
• ' Na ok'òjti ' ponudbe naj' bo označeno : 
»Ponudba za kabek. 
Bavnajtoljštvo ljubljanskega meslnega 

volibvoda in éìèkifarne, 
Ljubljana, dne 12.' iriaja 1932. 

i - . ' , . ; - " " ^ : ' ' • ' ' • " 

S t . 1 4 : ; - ' • ' • • • " ; • • • • • • • • • 1 7 3 0 . 

Razglas o licitaci]!. 
' J a , podlagi §. 23., zakona' o narodnih 

šolab in, odobrenega načrta in proraču
na ter, sejnega.sklepa krajevnega šol
skega wlboTf razpisuje. podpisani odbor 
javno pismeno licitacijo za zgradbo nove 
trirazredne drž, nar. šoje v. Strugah na 
Dolenjskem-,.;, 

Ponudbe je predložiti do 22. maja 1932 
županstvu občine Struge v zaprti ku-

Načrti, = Ш Ш Ш т е 9р1Ш1^т tehni-
ški pogoji so--narvpogled" pri županstvu 
y Strugah. . 

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo 
nižje od pr-ve nejavne poizikusne lioita-
cije, .tor»žepe v %,.. f. ..-:»- - -

..krajevni .šolekt. pdb»r y Strugah : 

na Dolenjskem. 

1764 

Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad-za zavarovanje delavcev 

(OUZD) v Ljubljani razpisuje 
na dan 2. junija 11)32. ob 11. uri flop, 
javno pismeno licitacijo za dobavo obve-
zilncga materiala. S kc-lkom za 100'— 
dinarjev opremljene ponudbe .je vložiti 
v zaprtem in zapečatenem ovitku, ki 
mora nosili napis: >Ponudba na opr. 
št. 2170/3—1932.•<:, do 2. junija 1932. do 
11. ure v vložišču urada. 

Ponudbe se morajo vložiti na- poseb
nih tiskovinah, ki se dobijo obenem z 
ostalimi licitacijskimi pripomočki za ce
no Din 30-— v ekonomalu OUZD, soba 
št. 233, vsak dan od 10. do 12. ure. 

Licitacija se vrši ob označenem času 
pri OUZD v Ljubljani, Miklošičeva ce
sta št. 20, soba št. 200. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani, 
dne 13. maja 1932. 

Štev. 746/32. 

Ofcjava. 
1727 

Gosped dr. Wurzbach Artur, advokat 
v Litiji je umrl dne 6. maja 1932. 

Po § 44,'f adv. zakona je postavil pod
pisani odbor za prevzemnika pokojni
kove pisarne gospoda Ludvika Ferda, ki 
je bil dne 10. maja 1932 vpisan v ime
nik advokatov s sedežem v Litiji. 

V Ljubljani, dne 11. maja 1932. 
Za odbor 

Advokatske komore v Ljubljani 
' predsednik: dr. žirovnik Janko s. r. 

Razne objave 
1667 

Vabilo 
na i z r e d n i občni zbor 
zadruge za rejo živali pleme
nite kožuhovitre v Škofljici 

pri Ljubljani r.z. z o. z., 
'••'•.- ki se vrši 

dne 29. maja 1982. ob 10. uri dopoldne 
v prostorih restavracije >Novi svet«, v 
Ljubljani, GosposYCtska cesta štev. 14, 
s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : -

, 1. Nadomestne volitve članov načelstva 
in nadzorstva. 

2. Slučajnosti. 
V Škofljici, dne 17. maja 1932. 

Nacclstvo. 

V a b i l o 1739 

na 29. redni občni zber 
delničarjev Delniške družbe 
za kemično industrijo na 

Dunaju 
v ponedeljek, dne 30. maja 1932. ob 12. 
uri opoldne, v poslovnih prostorih družbe 

na Dunaju L, Schottenring 17. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo upravnega sveta za poslovno 
leto 1930/1931. 

2. Poročilo računskih preglednikov, skle
panje o bilanci in o uporabi čistega 

; dobička ter o razrešnici upravnemu 
svetu. — '---
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3. Volitve v upravni svet. Volitve ra
čunskih preglednikov. 

4. Določitev nagrade računskim pregled
nikom in članom eksekutivnega od
bora. Določitev višine prezenčne mar
ke za člane upravnega sveta. 

Delnice je po § 25. statutov založiti 
aajkesneje do 24. maja 1932 pri Avstrij
skem kreditnem zavodu za trgovino in 
obrt na Dunaju I., Am Hof 6, ali pa pri 
Dresdner-Bank Berlin. 

Vsakih 10 delnic opravičuje za oddajo 
enega glasu. 

Dunaj, d n e 14. maja 1932. 

* 
Upravni svet. 

1741 
Vabilo 

na II. redni občni zbor, 
'ki ga bo imela 

F. Heinrlhar, 
lesna industrijska d.d., 

škofja Loka, 
dne 31. maja 1932. ob dveh popoldne v 

družbeni pisarni v Škofji Loki. 
D n e v n i r e d 

1. Sklepanje o letnem poročilu uprav
nega sveta. 

2. Odobritev letnega računa in bilance, 
sklepanje o podelitvi absolutorija 
upravnemu svetu. 

3. Slučajnosti. 
Delnice je založiti najkesneje 6 dni 

pred občnim zborom pri družbeni bla
gajni v èkofji Loki. Po izročitvi se izroče 
imetniku delnic izkaznice, ki uprav ič i 
jejo do udeležbe na zborovanju. 

Vsakih 10 delnic daje po en glas. 
V Škofji Loki, dne 4 13. maja 1932. 

Upravni svet. 
* 

1725 
Vabilo 

na XI. redni občni zbor 
tt. „Kovina" prva Jugoslo
vanska metalurgična Indu

strija d. d. Maribor, 
ki se vrši dne 3. junija 1932 ob pol 15. 
uri v pisarniškem poslopju podjetja na 

Teznem. 
S p o r e d : 

1. Čitanje in verificiranje zapisnika o 
rednem obenem zboru z d n e 27. V. 
1931. 

2. Predložitev računskega zaključka ter 
poslovno poročilo o letu 1931. 

3. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4. Predložitev računskega zaključka per 

31. XII. 1931 ter podelitev absoluto-
rija upravnemu ter nadzorstvenemu 
svetu. 

5. Izprememibe paragrafa 5. pravil (od
govarjajoče sklepu glede zvišanja 
delniške glavnice od Din 2,500.000'— 
dva milijona pet sto tisoč, na Din 
3,750.000'— (tri milijone sedem sto 

petdeset tisoč) z vložkom točke c) k 
paragrafu 5., ki se glasi: 

»Temeljem sklepa rednega' občne
ga zbora 23. XI. 1922 za nadaljnjih 
Din 1,260.000-— (en milijon dve 
sto petdeset tisoč) razdeljenih na 
25.000 (dvajset pet tisoč) delnic po 
Din 50-— (petdeset) glasečih se na 
donosnika, tako da znaša točasna 
delniška glavnica Din 3,750.000-— 
(tri milijone sedem sto petdeset ti
soč) v delnicah po nominalni 'vred
nosti po Din 50-— (petdeset); gla
sečih se na donosnika. Zvišanje 
delniške glavnice' se je izvršilo z 
vplačilom v gotovini proti dodelit
vi 25.000 komadov delnic.« 

6. Odobritev predloga upravnega ' sveta 
radi znižanja delniške glavnice od 
Din 3,750.000-— (tri milijone sedem 
sto petdeset tisoč) na Din l,125'OO0'— 
(en milijon sto dvajset pet tisoč) po
tom znižanja nominalne vrednosti del
nic od Din 50-— na Din 15'—, kakor 
tudi izprememba § 5. pravil potom 
novega vložka, ki se glasi: ' 

>§ 5. d) Delniška glavnica, se je 
znižala vsiéd sklepa občnega, zbórà 
z dne 27. maja 1931 od 3,75O;O0O— 
dinarjev (tri milijone sèdem sto 
petdeset tisoč) na Din 2,5004)00-— 
(dva milijona pet sto tisoč),ter vsled 
sklepa rednega občnega zbora z d n e 
31.maja 1932 od 2,500.000-— (dva 
milijona pet sto tisoč) na l;125.0O0 
dinarjev (en milijon sto dvajset.pet 
tisoč). — To znižanje se je izvršilo 
z znižanjem nominalne vrednosti 
delnic, od Din 50-— na Din 15-—.«, 

kakor tudi čitanje ter obravnavanje 
p r o t i p r e d l o g a n e k e delniške skupine. 

7. Predložitev pogodb z ustanovitelji in 
glavnimi upniki kakor tudi sklepanje 
o protipredlogu neke skupine delni
čarjev. 

8. Sklepanje o predlogu upravnega sve
ta o zvišanju največjega števila članov 
upravnega sveta od 15 na 17 ter iz-
premenuba , prvega odstavka %. 12. 
pravil, ki se bo glasil: i . 

> Up ravni svet sestoji iz-4 dò 17 
članov.« • .. • ' 

9. Volitev članov upravnega sveta .in 
odobritev kooptacij, izvršenih pr i zad
nji seji upravnega sveta. . . 

10. Volitev članov, nadzorstvenega sveta 
in sklepanje o njihovih nagradah. 

11. Slučajnosti. 
Posest vsakih 10 delnic daje pravico 

na en glas. Delničarji, ki hočejo izvrše
vati pravico glasovanja, morajo svoje 
delnice položiti najmanj 4 dni pred se
stankom zbora pri družbeni blagajni v 
Mariboru. '.''•'' "' ./, '•••'• 

Maribor, 18. maja1932. '•' ' ; ' f 
Upravni evet. -

* 
1685--3^2 

Poziv upnikom. 
Stavbna in konœumna zadruga »Can

karjev dom« r. z. z o . z. na Vrhniki je 

sklenila 28. februarja t. 1. stopiti v likvi
dacijo. Pozivamo vse naše upnike, da 
prijavijo do 30. junija 1932 likvidator
jem zadruge svoje terjatve. 

Vrhnika, dne 2. maja 1932. 
Likvidatorji. 

* 
1 7 1 1 - 3 r f 

Poziv upnikom. 
>Celjska avto- in strojna delavnic^; 

družba z o. zi v Celju« je prešla v liktf4.; 
dacijo. Družbeni upniki se pozivljejo, dB ; 
prijavijo tekom 3 mesecev svoje terjatve 
pri likvidatorju Haselbachu šteffloui 
avtomonterju v Celju, Gregorčičeva ulic? ; 
štev.-2. 

Štefan Haselbach, l ikv idator 

* "• J 
1678-3-7* 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica v Zg. in Sp. Veliči

ni se je po sklepu občnega zbora z dflé p 

24. IV. razdružila ter prešla v likvid»- ; 
cijo. Upniki se pozivljejo, naj prijavijo 
zajednici morebitne terjatve v zakonito 
določenem roku. 
Krajne Franc s. r., Zg. 'Voličina št. 5& :! 

.Pecovnik Rudolf s. r., Zg. Voličina št. 93i; , 
kot dosedanja člana upravnega odbotf., 

zajednice,in likvidatorja 

* 

Objava, 
Izgubila sem izpričevalo o završneifl j 

izpitu i. dekliške meščanske šole v Ljufe- • 
ljani za leto 1926./1927. na .ime: Lupi»0 i 
Ljudmila, rodom iz Šempolaja pri. !*»' .: 
Jbrežini. Proglašam ga za neveljavno.. •'* 

Lupine Ljudmila s. r. 
* 

1746 
;: .Objava.;.;'.. . .,, 

' Izgubil sem vozno dopustilo; jzdaSÖ t; 
od sreskega načelstva : v Kočevju, $ ^ 
7/4146—31 z d n e 23. VII. 1931. Progi»' v 
šam ga ; za neveljavno:. .'• i : ' ! ' 
Bohuelatv Horak, tovarnar, Kočevje, s.* 

Objava. 
.IzguM sem r izpričevalo IV. b razred» 

humanistične'gimnazi je v Št. Vidu Bfl« 
Ljubljano zR leto 1926./27. na i m e : &-
kyta Josip, rodom iz Vrhnike. Progi»' 
šam g a z a neveljavno. 

Sikyta Josip s. r-

:->••.:-.:• * •:-.• .176Г* 

Objava. 
Ukraden ml je bil dne.20. aprila t . V • 

y; Zagrebu orožni list, izdan od sresW ; 
ga.načelstva v; Brežicah dne 5. deces*" 
b r a 1928., št. 3331/1, Sp. reg.;št. 145/8$ 
na-ime: šepetam-Ivan, posestnik v StoP ' 
vasi št. 7 .(Bizeljsko). Proglašam ga ' * 8 

neveljavnega.' ',••,-• '• 
•••'.-:-•.' •.. Š e p e t * » Iva,n. s. ft 

Izdaja kraljevska banaka nprava Draveke banovine; urednik: Pbhar Robert v LJubljani 
ffifika in zalasÄi l i lkarna ШХШ 1 Ljubljenj^ njen predetavniki Q. MkMlek y Ljubljani 



Štev. 40. 

SLUŽBEN LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BA10YINE 
Priloga k 40. kosu letnika I I I . z dne 21. maja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vl- No. 6676/16. 1713 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. aprila do 30. aprila 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tiluznih bolezni. 

Celje 
golnja Lendava 
Kranj . 1 — 1 
Litija . 2 — 1 — 1 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 1 1 2 
Wutomer — 4 — — 4 
Šmarje pri Jelšah . . . . — 1 — — 1 

2 

1 
2 
1 
1 

— 

7 

— 
1 

— 
1 
1 
1 

7 

2 
— 

1 
1 

— 

— 

4 

— 
1 

— 
— 

— 

1 Vseea 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

• • . < • » » jezice 
Celje.. . . . 
"ornjigrad . . . . . l*m !S v j e 
Y ? K > . . j » , , . . 

??&о 
L'tija 
Watec 
^ubijana (srez) . 
^ubijana (mesto) 
Wmomer 
p r i b o r levi bree 
p r i b o r (mesto) . 
"«raka Sobota. . . 
No,0 mesto' 

Rad 
evalje 

Slo 
ovljica 

venjgradec 

Vseea 

Ošpice. 

Lalkla L e n d a v a • ' 
Litija * 

82 17 

Morbilli. 

17 

2 
6 
1 
4 
1 
1 

36 
1 
1 

14 

ì'PSatec . 
Sptomer Sto, a rie pri JelSah ._ 

Vseea 

1 
— 
1 

— 

2 

4 

76 
7 

70 
2 
1 

156 

1 
2 
2 

37 

— 

42 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

82 

74 
6 

33 
2 
3 

118 

Mi 

Nalezljivo vnetje možganov, 
ingitig cerebrospinalis epidemica. 

(mesto) . . . . 

Vseea « • . 

l | _ | _ | _ | i 

H - l - l - l 1 
aribor 

fcnSrjiYi kaSelj. — Pertussis. 

^ i . . . . | 1 8 | 6| 9 | - l l O 

sesM-.-^*l.ial 6i a ) -J io. 
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Davica. — Diphter ia et Croup. 

Brežice . . 
Celje . . . 
Kamnik. . 
Kranj . . . 
Kočevje . 
Krško . . 
Litija . . . 
Logatec . . 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Murska Sobota . 
Provalje 
Ptui 
Radovljica . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

Vseea 69 22 23 

6. 
4 
2 

11 
1 
5 
2 
8 
4 
4 
1 

4 
3 

66 

Šen. — Erysipelas. 

Brežice . . . . 
Celje 
Črnomelj . . . 
Gornjigrad . . 
Kranj 
Krško . . . . . 
Litija 
Logatec . . . . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 
Novo mesto . 
Prevalje . . . 
Ptuj 
Radovljica . . 
Slovenjgradec 

Vseea 22 1 

Krčevita odrevenelost. — 

1 1 Celje 
Novo mesto 

Vseea . . . | 1 

.Otročiena vročica. — 
puerperalis. 

Kranj . . . i. « - . . . , . . 
Kočevje 
Novo mesto . . • • • > . 
Ptui 
Ptuj (mesto) . . . . > . 

2 

1 
1 
1 
5 

1 
1 

— 
— 

2 

— 

1 
— 
1 

— 

1 
— 
— 

1 Vseea 

Rdečica. — Rubeola. 

Ptui 
Ptui (mesto) 

Viesra . . » 

14 

14 

8 
3 

11 

13 
3 

16 

— 

— 

9 

9 

Ljubljana, dne 6. maja 1932. 

Kraljevska banska uprava Drarske 
banovine v Ljubljani, 

VIII . No. 2789/1. 1779 

Razglas. 
Na osnovi § 5. zakona z dne 16. ju

lija 1892, drž. zak. št. 202, se je odredil 
vpis pomožne blagajne »Obrtniška Sa
mopomoč«, registravano pomožne bla
gajne v Ljubljani, v register pomožnih 
blagajn na podstavi pravil, ki so jih 
predložili gg. Baraga Ludvik, ' lastnik 
meh. delavnice v Ljubljani, Šelenbur-
gova ulica 6 in drugi. 

Imenovana pomožna blagajna se bo v 
okviru navedenega zakona do odobrenih 
pravil bavila z zavarovanjem pogrebnine. 

Blagajna je vpisana v tukajšnjem re
gistru pomožnih blagajn pod zaporedno 
štev. 8. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, d n e 17. maja 1932. 

I. No. 3917/1. 1674 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski upra

vi ee razpisuje v območju sreskega cest
nega .odbora Ptuj službeno mesto bano-
vinskega cestarja, in sicer; /,a progo na 
banovinski cesti Ptuj—Domova—Savci— 
Ljutomer od km 10-00 do km 15-785. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev m njih prejem
kih in n e smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din 5'— kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, do
kazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško izpričevalo, nravstveno iz
pričevalo, 'potrdilo pristojnega oblastva, 
da niso bili obsojeni zbog kaznivih de
janj, storjenih iz koristoljubja, event, do
kazila o strokovni usposobljenosti) je 
vložiti najkesneje do 5. junija 1932 pr i 
sreskem' cestnem odboru v Ptuju. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
baflovine, 

v Ljubljani, d n e 14. maja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A I 330/32—4 1735—3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

_ Šetinc Ignacij, hišni posestnik v Ljub
ljani, Rožna urica št. 41., je umrl d n e 
18. apri la 193Ï? in ni zapustil nobenega 
sporočila poslednje volje. 

J e li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
v Za skrbnika zapuščine postavlja sodi
šče gosp. Benkoviča Ivana, vodjo zem
ljiške knjige v pok. v Ljubljani. 

Kdor .hoče zahtevati zapuščino zase, 
mora to v enem letu od danes naprej 
javiti sodišču in izkazati svojo dedjnsko 
pravico» 



Stran 262. Štev. 40. 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, 
v kolikor so zahteve izkazane, izročila, 
v kolikor pa se to ni zgodilo, se bo dr
žavi v prid zasegla. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, odd. I., 
dne 30. aprila 1932. 

* 
A IV 97/32-6. 1 6 7 5 - 3 - 3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Kaučič Anton, posestnik — Ostrožno 
št. 5 je dne 20. januarja 1932 umri. 

Gospoda Kaučič Janez in Jože, kate
rih bivališče sodišču ni znano, se po-
zivljeta, da se v teku enega leta od da
nes naprej zglasita pri tem sodišču. Po 
preteku tega roka se bo razpravljala za
puščina s ostalimi dediči in z gospodom 
Kaučičem Fianoetom iz Dobrave št. 18., 
ki se je postavil za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 4. maja 1932. 

* 
Ne I 334/32—3. 1710 3 - 3 

Amortizacija. 
Po prošnji Plesec Jožefe, zasebnice 

v Planini št. 35, pošta Ljubno v Savinj
ski dolini, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopnih vrednostnih papir
jev, ki jih je prosilka baje izgubila, ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
svoje pravice tekom 6 mesecev, sicer se 
bo po preteku tega roka izreklo, da 
vrednostni papirji niso več veljavni. 
Oznamenilo papirjev: Hranilna knjiži
ca Hranilnice in posojilnice na Ljub
nem št. 2133 s stanjem 1. I. 1932. po 
9387 Din 24 p. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 27. aprila 1932. 

* 
T III 38/32—2. 1759—3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frae Ane, vdove po orož

niku v Črncu, ki jo zastopa dr. Gustav 
Rosina, odvetnik v Brežicah, se uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje 
izgubil, ter se njih imetnik pozivlje, da 
uveljavi tekom 6 mesecev svoje pravice, 
sicer bi se po poteku tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: hra
nilna knjižica Mestne občine v Brežicah 
št. 17169 in konto št. 8149, glaseča se 
na ime Ana Fras z vlogo 5000 Din. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 11. maja 1032. 

* 
Ne I 231/32—3. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Janše Franca, posest, v 

geščah št. 32, se uvede postopanje za 
amortizacijo hranilne knjižice, ki jo je 
prosilec baje izgubil, ter se, njen imet^ 
nik pozivlje, da uveljavi tekom šestih 
mesecev počenši z dnem 11. maja 1932. 

• svoje, pravice, sicer bi se po poteku 
tega roka proglasilo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

1780 

Oznamenilo hranilne knjižice: hranil
na knjižica štev. 584a Kmečke hranil
nice in posojilnice v Sv. Pavlu pri Pre
boldu z vlogo Din 4.30O-—. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 11. maja 1932. 

EIV 1320/31—17. 

Popravek. 
* Tusodni dražbeni oklic EIV 132o/3M6 
objavljen v »Službenem listu« dne 
7. maja 1932, št. 36, se popravlja v to
liko, da se javna dražba nepremičnine 
vi. štev. 269, zemlj. knjiga Grajski marof, 
vrši dne 

6. junija 1932 ob 8. uri 
pri podpisanem sodišču, soba štev. 27, 
in ne 16. junija 1932. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
dne 17. maja 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 15/32-2 1797 
632. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ranta 

Antona, trgovca z mešanim blagom v 
Zg. Zadobrovi št. 20 p. Devioa Marija v 
Polju. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Pegan Vladislav, 
odvetnik v Ljubljani. Prvi zbor upni
kov pri deželnem sodišču, soba št. 140, 
dne 28. maja 1932 ob devetih. 

Oglasitveni rok do 20. junija 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem sodi
šču dne 25. junija 1932 ob devetih. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 17. maja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

U. No. 2053/1. 

Razglas. 
1795 

Sresko sodišče v Gonijem gradu je s 
pravomoćno razsodbo z dne 25. febru
arja 1932, Kps 14/32-4, prepovedalo Pe-
trinu Gregorju, rojenemu 26. marca 1899 
v Lokah.in v občino Mozirje-okolico pri
stojnemu, posestnikovemu sinu, zahajati 
v krčme za dobo 2 (dveh) let, in sicer 
od 1. januarja 1933 do 31. decembra 
1935. 

Sresko načelstvo v Gornjem gradu, 
dne 13. maja 1932. 

Štev. 635/3. 17S3 

Razglas. 
V smislu § 22. lovskega zakona za 

I bivšo Koroško z dne 4. avgusta 1902, 
dež. zak. štev. 15, se s tem naznanja, da 
se bo dne 20. junija 1932 predpoldne ob 
9. uri v občinskem uradu na Prevaljah 
oddal z javno dražbo lov občine Pre-
valje v zakup, za dobo petih let, t. j . od 
1. julija 1932 do 30. junija 1937 s povr
šino 5622 ha, 7 a, 60 <mÄ, odštevši oblast
veno priznana samosvoja lovišča v iz
meri 2282 ha, 35 a, 99 m*. , 

Izklicna cena, ki izraža .obenem eno

letno zakupnino, znaša Din 6000-—, & 
varščina, ki se mora položiti pred počet
kom dražbe, Din 600-—. 

Zakupnina se zviša ali zniža, ako se 
po končni odločitvi o morebitnih priw-
vih ali v smislu nadaljnjih določil za
kona občinsko lovišče poveča ali zmanj
ša, in sicer za toliko, za kolikor se je 
lovišče povečalo ali skrčilo. 

Občina Prevalje, 
dne 17. maja 1932. 

Župan: Lahovnik s. r. 
* 

1715 

Razpis. 
Za dobavo življenjskih in drugih p°" 

trebščin za bolnico v Novem Celju v času 
od 1. julija do 30. septembra 1932 je raz
pisana na dan 18. junija ob enajstih 
prva pismena dražba. 

Podrobnejši razpis je objavljen v 

»Službenih novinah« z dne 18. maja 
1932, štev. 112. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
v Novem Celju, 

dne 18. maja 1932, št. 140/6. 
ÎJÎ 

Štev. 2031. 1738—3-2 ^ 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakon* 

o državnem računovodstvu in pravilnika 
za izvrševanje odredb istega (B pogod' 
be in nabave), in na podlagi odloka nil' 
nistrstva za socialno politiko in naroda? 
zdravje O. Br. 5461 od 24. marca 1931 • 
razpisuje uprava obče državne bolnice 4i 
v Ljubljani na dan 
20. junija 1932. leta ob enajstih dopoldne 
javno pismeno ofertalno licitacijo za d°" 
bavo sledečih življenjskih potrebščin ifl 

potrošnoga materiala za dobo 6 mesece? 
(julij—december 1932): 

1. Govejega mesa, j 
2. moke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega blaga in hišnih p 0 ' 

trebščin, 
5. mleka in mlečnih izdelkov, 
6. premoga, , 
7. zdravil, obvezil in drugih lekarni* 

ških in terapevtičnih potrebščin. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoj1 

in izkazi količine potrebščine za to'-"' 
citaci jo, ki se bo vršila v upravni pisar' 
ni obče državne bolnice v Ljubljani, s°, 
na vpogled interesentom pri isti upra'91 

v uradnih urah. • л ' '' 
Vsak licitant mora položiti do dnev* - * 

licitacije, najkesneje pa do 10. ure 4#| : 

poldne istega dne petodstotno kavcijo o» 
celotne vrednosti ponudenega blaga fj* .'•; 
sicer v gotovini, hranilnih knjižicaui au \ 
dižavnih vrednostnih papirjih v smisj." , 
čl. 88. zakona o drž. računovodstvu, <*f :\ 
nosno čl. 24. pravilnika za izvrševan] ; 
določil te oddelka >B pogodbe in nal}*" 
ve« pri blagajni obče državne boInlC~ -i 
ali pri Državni hipotekami banki, P°".';.i 
družnici v Ljubljani. ' '; 

Ponudbe se predlagajo opremljene '. 
predpisanim kolkom po določilih гаК : 

'na o. izpremembah in dopolnitvah zafc°J- ; 
na o taksah, »Službene novine« 1®*\ 
XXIX z dne 26.. III. 1932., v гаребај^ч 
nem ovitku z oznako: >Ponudba za "S" ^ 
bavo (navesti predmet) ponudnika Ш | 
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N.« bodisi s pošto na upravo zavoda, bo
disi osebno v roke komisije, najkesneje 
&a dan licitacije do enajste ure dopol
dne; Poleg zapečatene ponudbe je pri
ložiti v nezapečatenem ovitku potrdilo 
trgovsko-industrijske in obrtniške zbor
nice o ponudnikovi licitacijski sposob
nosti, potrdilo davčne uprave o plača
nih davkih za preteklo tromesečje in po
trdilo o položeni kavciji.. 

Pooblaščenci morajo predložiti poleg 
tega pooblastilo, da smejo zastopati svo-, 
jo firmo pri licitaciji. 

Ponudnik se mora že v ponudbi izja
viti, da so mu dražbeni in' dobavni po
goji znani in da pristaja brez. pridržka 
nanje, kakor tudi,'da se cena ponuđene-, 
ga blaga, razume brez ozira, če se nabav
ka izvrši v celoti, na polovico ali samo 
na četrtino. 

Uprava obče državne bolnice v smislu 
predzadnjega odstavka čl. 96. zakona o 
drž. računovodstvu ni vezana na naj
nižje ponuđene cene, kakor tudi je v 
smislu čl. 86., točka 10., omenjenega za
kona upravičena odkloniti vse ponudbe 
brez kake obveznosti. 
Uprava obče državne bolnice v Ljubljani, 

dne 11. maja 1932. 
•g* 

Štev. 1692. 1787 

Razglas. 
%Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

Pismeno ofertalno licitacijo га prodajo 
«a 840 plm hrastovega teh. porabncga 
lesa in ca 400 komadov hrastovih pra-
§°v, izdelanih v Krekovem v področju 
šumske uprave v Kostanjevici. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani, Blei-
weisQva cesta št. 1., in pri šumski upravi 
v Kostanjevici, je vložiti do 24. junija 
1932 do 11. ure dopoldne pri omenjeni 
direkciji, kjer se bo tega dne vršila 
licitacija. 

Ostala pojasnila se dobe pri omenje
nih dveh uradih. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 18. maja 1932. 

&tev. 1868/32. " ' • ' • ' 1788 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

*opetno licitacijo lesa in drv na panju 
£ področju šumske uprave v Bohinjski 
Bistrici. 

Ponudbe, pisarne na tiskovinah, ki se 
dobe pri obeh omenjenih uradih, je vlo-
^Ц do 11. ure dne 4. junija t. 1. pri di
rekciji šum v Ljubljani, Bleiweisova 
f ^ a 1, kjer se bo tega dne vršila lici
tacija, :,: _ 

Vsa ostaila pojasnila daje ddirekcija 
v Ljubljani. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 18. maja 1932. . 

* 
1675 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

'«opisuje za dan'23. maja 1932 nabavo: 
135 m gumijastega kabla, 

50 steatitnih cevk in 
200 m izol. cevk. 

Kogoji se dobe pri podpisani. ,'. 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

Razne objave 
Dražbeni oklic. 

1796 

Dne 23. maja 1932 ob 15. uri se bo 
prodajalo na javni dražbi v skladišču 
tvrdke Javna skladiJ'a, družba z o. z. v 
Ljubljani, Dunajska cesta št. 33, 

razno rabljeno p-hištvo in rabljeni 
predmeti hišnega gospodinjstva. 

Dražba se vrši po določilih zakona o 
javnih skladiščih. 

Ljubljana, dne 20. maja 1932. 
Uprava Javnih skladišč, 

Ljubljana. 
* 

Vabilo 
1673 

na XXIV. redni občni zbor, 
Občekoristne zadruge za 

stavbe in stanovanja 
r.z. z o. z. v LJubljani, 

ki se vrši 
v ponedeljek, dne.30. maja 1932. ob 20 
uri v salonu restavracije pri Mraku na 

Rimski cesti. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo načelstva za poslovno leto 

1931. 
2. Poročilo nadzorstva o pregledu po

slovanja in računskega zaključka za 
. leto 1931. 
3. Sklepanje o porabi poslovnega pre

bitka. 
4. Volitev 5 članov načelstva in 2 na-

,• mestnikov ter 5 članov nadzorstva ia 
2 namestnikov. 

5. Slučajnosti. 
Ljubljana, dne 18. maja 1932. 

Načelstvo. 

1784 

Vabilo 
na VI. redni občni zbor, 

ki ga bo imel 

železni majdan in topilnica 
Topusko d.d. Ljubljana, 

dne 31. maja 1932 ob 11. uri dopoldne, 
v poslovnih prostorih v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta 15'L, 
z nastopnim ' 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poslovno poročilo in predložitev bi

lance za leto 1931. 
2. Poročilo in predlogi nadzorstvenega 

sveta. 
3. Odobritev bilance. 
4. Sprememba družbenih pravil. 
5. Volitev računskih preglednikov in 

namestnika za 1. 1932. 
6. Slučajnosti. 

Po § 9. družbenih pravil daje posest 
1.0 delnic pravico do 1 glasu; glasovati 
sme le oni delničar, ki predloži vsaj 
8 dni pred občnim zborom potrebno šte
vilo delnic z nezapadlimi kuponi vred 
pri družbeni blagajni v Ljubljani ali pri 
blagajni Prometnega zavoda za premog 
d. d. v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 18. maja 1932. 
Upravni svet. 

* 
1794 

Udruženje jugoslavenskih 
muzičkih autora (UJMA). 
Poziv na redovitu glavnu 

skupštinu. 
U smislu društvenih pravila § 18, a 

po zaključku upravnog odbora, održat 

Računski zaključek 167c 

S p l o š n e s t a v b e n e družbe v Mar iboru za poslovno leto 1931. 

д w j v a " Račun bilance k 31. decembru 1931. p a s iva 

Račun nepremičnin 
Račun strojnih naprav 
Račun inventarja . . 
Račun orodja . ' . . 
Račun blaga . . " . . 
Račun napolizdelkov 
Račun dolžnikov . . 
Račun blagajne . . 
Račun vrednost, papirjev 
Račun izgube in dobička 

Din 
"3,56326Ö-10 
3,525.154-11 

78.599-09 
. 1--

4,971.136-23 
380510-49 

6,802.453-43 
49.549-23 

142.000--
35.989-14 

19,548.652-82 

Račun delniške glavnice 
Račun bank 
Račun upnikov . . . . 
Račun dividend . . . 

Din 
5,000.000-' 

12,112.005-74 
2,426.336-08 

10.311 — 

19,548.652-82 

V breme Račun izgube in dobička k 31. decembru 1931. v dobro 

Odpisi . 
Pridobnina 

Din 
740.364-43 
42.969--

783.333-43 

Prenos dobička iz 1930 
Skupni dobiček . . . 
Izguba per saldo . . . 

Din 
158.847-09 
588.497-20 
35.969-14 

783.333-43 

Sljepan Kenfelj 1. r Henry Furrer l.r. Avgust Jenko 1. r. 
Za knjigovodstvo! Prok. Ludvik Rormer1. r, 
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će ®e dne 5. juna o. g. u 10 sati prije 
podne u prostorijama Autor Centrale S. 
Bakarčić, Raclišina br. 1, 

redovita glavna skupština 
s ovim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Riječ predsjednika. 
2. Izvještaj tajnika. 
3. Izvještaj blagajnika. 
4. Izvještaj revizionalnog odbora.. 
5. Izvještaj Autor Centrale S. Bakarčić. 
6. Apsolutorij. 
7. Eventualija. 

U Zagrebu, 18. maja 1932. 
Predsjednik: Tajnik: 
K. Baranović. dr. P. Markovac. 

1685—3—3 

Poziv upnikom. 
Stavbna in konzumna zadruga >Can-

karjev dom« r. z. z o. z. na Vrhniki je 
sklenila 28. februarja t. 1. stopiti v likvi
dacijo. Pozivamo vse naše upnike, da 
prijavijo do 30. junija 1932 likvidator
jem zadruge svoje terjatve. 

Vrhnika, dne 2. maja 1932. 
Likvidatorji. 

H* 
1711—3—3 

Poziv upnikom. 
^Celjska avto- in strojna delavnica, 

družba z o. z. v Celju« je prešla v likvi
dacijo. Družbeni upniki se pozi vi jejo, da 
prijavijo tekom 3 mesecev svoje terjatve 
pri likvidatorju Haselbachu Štefanu, 
avtomonterju v Celju, Gregorčičeva ulica 
štev. 2. 

Štefan Haselbach, likvidator. 

| 1676 

Objava. 
Podpisani Andrej Cdber, Ljubljana^ 

sem med vojno izgubil svoje izpričevalo 
Slovenske državne dvorazredne trgovske 
šole v Ljubljani, pripravljalnega tečaja 

* 
1678—3—3 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica v Zg. in Sp. Voliči-

ni se je po sklepu občnega zbora z dne 
24. IV. razdružila ter prešla v likvida
cijo. Upniki se pozivljejo, naj prijavijo 
zajednici morebitne terjatve v zakonito 
določenem roku. 
Krajne Franc s. r., Zg. Voličina št. 58, 
Pečovnik Rudolf s. r., Zg. Voličina št. 93, 
kot dosedanja člana upravnega odbora 

zajednice in likvidatorja. 

* 

Objava. 
1668 

Izgubil sem izpričevalo o završnem 
izpitu I. deške meščanske šole v Ljub
ljani (Prule) za leto 1926./1927. na ime: 
Pavlic Mirko, rodom iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Pavlic Mivko s. r. 

* 
1789 

Objava. 
Izgubilo se je inkasno pooblastilo, iz

stavljene na ime Brzjak Stane z dne 
1. februarja 1932, ter ga s tem progla
šam za neveljavno. 

Ludv. Baraga s. r., Ljubljena. 

letnika 1910./1911., ter ga s tem progla
šam neveljavnim. 

V Ljubljani, dne 18. maja 1932. 

Andrej Cibcr, s. r. 

* 

1671 
Računski zaključek Kolinske tovarne hranil d. J. v Ljubljani 

Aktiva 

Gotovina . , . , , , 
Naročniki . , , , » » 
Dobavitelji . , » . . 
Zaloge . . . . , „ . 
Nepremičnine . . . . 
Premičnine . . ä < • 
Vrednostni papirji . Ï . 
Kavcije , , . . , . . 

za l e t o 1931. 

Din 
11.380-62 
98.776-35 

579.322-55 
1,273.033-65 
1,311.023-80 

558.008-50 
6.053- -
3.000— 

3,840.598-47 

Delniška glavnica . . . 

Dobavitelji . . . . . 
Denarni zavodi . . . . 
Pondi: za kritje izgub . 

uslužbencev . . 
Dobiček: Prenos iz 1.1930 

za leto 1931 . . 

Pasiva 

Din 
2,000.000— 

13.742-40 
229.265-55 

1,253.230— 
180:191-58 
129.911-05 

1.730-89 
32.527— 

3,840.598-47 

Izguba R a g u n 

Pogon in obrat . k , , 

Vzdrževanje naprav . > 

Prodajni stroški . . . . 
• Poslovni in upr. stroški 

Pristojbine in davki . . 

Dobiček: prenos iz 1.1930 
za leto 1931 . 

i z g u b e in dobička za l e t o 1931. 

Din 
178.851-68 
402.415— 
197.924-15 
497.098-60 
930.133-24 

1,618.062— 
228.294-43 
137.535— 

1.730-89 
32.527— 

4,224.571-99 

Prenos iz leta 1930 . . 
Kosmati donos . . . . 

/ 

Dobiček 

Din 
1.730-89 

4,222.841-10 

4,224.57199 

Pripomba: Po sklepu rednega občnega zbora z aru*. 11. maja 1932 se ne bo izpla
čevala za leto 1931 nikaka dividenda. 

V Ljubljani, dne 11. maja 1932. Upravni .svet. 

A G A - R U Š E 
udružene jugoslov. tvornice acetilena i oksigena d. d., Ruše 

1786 

pri Mariboru. 

Aktiva Bilančni konto pro 31. decembra 1931. Pasiva 

Poslopja . . . , , . 
Tvorniška oprema . , , 

Orodje . . . . , „ > 

Izgotovljeni produkti , . 
Blagajniški konto . ,• . 
Dolžniki . . . . j , 

Din 
524.300— 

1,202.957-62 
2,384.271 — 

26.559-60 
19.619-56 

5,443.944-64 
82.754-15 

4214-05 
1,679.533-83 

449.964-89 

11,818.119-34 

Akcijski kapital . . . . 

Daj; Račun izgube in dobička pro 31. decembra 1931 

Izguba iz leta 1930 , , 
Skupni stroški . t • > 
D a v k i . i . s . i •• 
Odpisi , , , , , . . 

V Rušah, dne 31. deoe 

Din 
326.851-33 
295.330-05 

11.07615 
1,001.570-08 
1,634.827-61 

mbra 1931. 

Obratni prebitek 1931 . 
Izguba , . , , , , , 

-

Din 
2,000.000— 
9,818.119-34 

11,818.119-34 

Imetij 

Din 
1,184.862-72 

449.964-89 

1,634.827-61 

Upravni svef. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik': Potiar Robert v Ljubljeni 

©ska is. ishga Шшд&Шх^зЦ*ШШл.џШ Ë^^y^,iQyM5k6is^2j4^tsi 



«ter. 4L 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BA10VINE 
Priloga k 41. kosu letnika III . z dne 24. maja 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vi. No. 6676/17. 1828 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. maja do 7. maja 1932. 

Po naredbi ministrstva 6a narodno zdravja 
s- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e i 3 
t»- — 
O « 

«o 
••s 

o — 

•r-e 
CM »° o» 

Skupina tiiuznih bolezni. 

Krani 
Litija . . . . . . . . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomei • 
^marje pri Jelšab . . 

1 
1 
2 
4 

•1 

9 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
1 
1 

4 

_ 
— 
— 
— 
— 
— Vsesa 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice . . . . . . . 
Celje 
üorujicrdd • 
Kranj 
Kočevje ••' 
Kršk . . 
Litija . . 
Ljubljana (srez) . • • 
Ljubljana (mesto) . . 
Ljutomer 
Maribor desni bree . 
Maribor levi bree • • 
Maribor (mesto) . . . 
Murska Sobota . . . . . 
"ovo mesto . . . . . . 
Prevalje 
Radovljica . .' 
*'Ovenjpradec . . ••_•_ 

1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
2 
6 
1 

4 
1 
1 

36 
1 
1 

14 

les 

— 

2 

— 

1 

1 
2 

— 
1 

.. 

__' 

7 

1. 

-

1 

1 

z 
1 

'— 
4 

3 

" 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
__ 

— 

— 

2 
32 

1 
1 

1Г 

Vseaa 

Ošpice. — Morbilli. 

Krško 
LaSko 
Litija 
Logatec 
Ljutomer ' . . . 
Invai le . . 
«marie pri Jelšah . • • . 

Vseea 

—_ 
74 

6 
33 

2 
- • - * J . 

•> 
20 

— 
6 

— 
42 

. s i 
ne 69 

2 

— 
6 

24 
2 
7 

— 
40 

78 

94 
1 

14 

-35 
3 

147 

"Nalezljivo vnetje možganov. ~ 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribo r (mesto) 1 1 - 1 1. - I -

Vsesa 

D u g i j i r i kaSelj. 

Ptui 

Vseea t i • 

l l - l - i l - l . - , 

Pertussis . 

10 ] 81 7 | 11 10 

10j' 8j 7j l j 10 

S r e z 
.— 
m 

o 

© ~ 

= •3 

z ° 

•« s 
> 
sa 

O 

•>* 
s 
u o-

Davka. — Diphtcria et Oroup. 

Brežice . . . . . . . 
Celie . •' ' . 
Celje (mesto) . . . . 
Dolnja Lendava . . . 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje 
Krško . . . . . . . . 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomei . . • . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto . . . ' . . 
Ptui 
Radovljica 
Šmarje pri Jelšab ._. 

Vseaa . 

C. 
4 

2 
11 

1 
ô 

2 
8 
4 
4 
l 

4 
3 

0 

9 

66 

— 
2 

i 1 

1 
2 

1 
3 
1. 

1 
1 
2 
2 

3 

21 

3 
4 

5 

1 

2 
1 

1 

2 
3 

1 

23 

— 
— 

-

— 

— 

— 

1 

1 

- 3 

1 
1 
2 
6 
1 
5 
2 

7 
4 
3 
2 
3 
3 

1 
1 
4 
1 

11 

Sen. — Erysipelas. 

Celje 
Gornjigrad 
Krani 
Kočevje 
Krško 
Litija 
Ljubljana (meeto) 
Ljutomer . • 
Maribor levi brec 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . 
Prevalje . . . . . . 
Ptuj 
Sloven jeradec . . . 

2 
Ï 
2 

1 
1 
2 
1 

2 
2 
1 
3 
2 

20 

— 

1 

2 
1 

1 

•5 

1 

] 

~2 

1 

~ 
6 

— 

—_ 

— 

— 

-— 
• — 

63 

Vseea . . • 20 51 6 - 20 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celie -. . 
Ljubljana (srez) 

... . . ] 2 

• . . . | 2 

1 

ll 

1 

1 

1 I 
. l l 

1 

1 

Otročična vročica. — Sepsis 

puerperal is . 

Kranj . . . . 
Kočevje • • • 
Novo • mesto . 
Ptuj (mesto) 

2 
1 
1 
1, 

б 

— 

— 

— 

1 

— 
1 

= 
— 
— ' Vseea . . 

Rdeč ica . — Rubeola . 

Murska Sobota . . . . . 1 9 — 1 9\ — 

— 4 

••••'. V i e e a . • -"I ' 

Ljubljana, dne 1.1. maja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani. 

I No. 2720'?. 1624 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski upra

vi in § 43. zakona' o zdravnikih se raz
pisuje služba banovinskega zdravnika 
združene zdravstvene občine Cankova s 
sedežem v Cankovi s plačo uradniškega 
pripravnika v stroki, v kater i so zvanja 
razporejena od VIII. po), skupine, I I I . 
drag. razreda in s potno povprečni-no let
nih Din 7800-—. • 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz § 3. zakona o uradnikih 
in dokazati, da imajo vsaj. 6 mesečno 
prakso iz porodništva. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5 Din ki lkovane prošnje, opremljene s 
pravilnimi in zadostno kolkovanimi pri
logami, je vložiti najkesneje do 15..-ju
nija 1932 pri kraljevski banski upravi 
Dravske banovine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, d n e 20. maja 1932. 

I. No. 3612/2. 

Razpis. 
1825 

Na podlagi pooblastila ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje, sa
nitetnega oddelka z dne 13. maja 1932, 
Ü. br. 7721, se razpisujeta pri državni 
bolnici za ženske bolezni v Ljubljani dve 
mesti zdravnikov-uradniškili pripravni
kov v stroki, v kater i so zvanja razvr
ščena od VIII . pol. skupine. 

Prosilci za ti službi morajo izpolnje
vati splošne pogojeza sprejem v državn« 
službo, k i . jih navajata §§ 3. :in 4. za
kona o uradnikih in morajo dokazati, 
da so. dovršili zdravniško pripravljalno 
službo (staž). 

Predpisno kolkovaoie prošnje, oprem- 1 

ljene z zahtevanimi in zadostno kolko
vanimi prilogami je predložiti kraljevski 
banski upravi v Ljubljani do 30. maja 
1931. 

Kraljevska banska uprava 'Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 20. maja 1932. 

Razglasi sodišč/ 
in sodnih oblastev 

C II 589/32—6. 1Ш 

UKliC. 
T\...3ča stranka »Staklo« B: Tabor v 

Ljubljani, zastopana po odvet. dr . Kan» 
daretu P r a n u , je vložila proti toženi 
stranki mg. ph. Jursetu Lovru, lekarnar
ju iz Podčetrtka, radi Din 726"2б k cpr. 
št. C II 589/32—1 tožbo. ' . . . - . . 

Prvj narok za- ustno razpravo se je 
določil na 28. maja 1932 ob poldevetih 
dop, pred tem sodiščem v izbi štev. 50. 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Hibšer Ivan, izvršilni 
oxgan v pok. v Ljubljani, za skrbnika, k i 

Ш 
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jO bo zastopal na njeno nevarnost m 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
-Okrajno-sodišče v Ljubljani, odd. IL. 

d n e 20. maja 1932. 

* 
A I 330/32—4 1735-

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

èetinc Ignacij, hišni posestnik v Ljub
ljani, Rožna ulica št. 41., je umrl dne 
18. aprila 1932 in ni zapustil nobenega 
sporočila poslednje volje. 

J e li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Za skrbnika zapuščine postavlja sodi

šče gosp. Benkoviča Ivana, vodjo zem

ljiške knjige v pok. v Ljubljani. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, 

mora to v enem letu od danes naprej 
javiti sodišču in izkazati svojo dedinsko 
pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, 
v kolikor so zahteve izkazane, izročila, 
v kolikor pa se to ni zgodilo, se bo dr
žavi v prid zasegla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dne 30. aprila 1932. 

* 
T I I I 38/32—2. 1759—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Fras Ane, vdove po orož

niku v Črncu, ki jo zastopa dr. Gustav 

Rosina, odvetnik v Brežicah, se uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje 
izgubil, ter se njih imetnik pozivlje, da 
uveljavi tekom 6 mesecev svoje pravice, 
sicer bi se po poteku tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: hra
nilna knjižica Mestne občine v Brežicah 
št. 17169 ш konto št. 8149, glaseča-se 
na ime Ana Fras z vlogo 5000 Din. v 

Okrožno sodišče v Celju, odd. AIL, 
dne 11. maja 1932. 

* 

Ne I 459/32/1. 1672 
Proglasitve za mrtve. 

Okrožno sodišče v Celju je uvedlo postopanje, da =e proglase spodaj navedeni pogrešana za mrtve, ker se more 
o njih po § 1. ces. naredbe z d n e 31. marca 1918., drž. zak. si. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kate
remkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pcgrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase p " 
.ljem, ako še žive, ali naj dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan in zadnje 
bivališče pogrešanca 

Pečriik Ignac, roj. Je ta 1880 v Do
brni, posestnik nò Bregu pri Pol
zeli. . 

Ratei Jožef, rojen 11. marca 1887 
v Dobrah v Slov. goricah, pri
stojen v Laško. 

j Vaši Avgust, rojen 1893, pos. sin 
v Topovljah št. 7 pri Braslovčah. 

Vasle Franc, rojen 1898. v Podvinu, 
pos. sin v< Podvinu št. 5, obč. Pol
zela. 

Ojsferšek Janez, rojen 12. junija 1872 
v Mladih Vinati pri Krškem, to
varniški delavec v Sevnici. 

Brinovšek Ignac, roj. 30. junija 1892 
v Gorenjàh, pos. sin v Goreniah, 
p. Šmartno ob Paki. 

Brinovšek Ivan>. rojen ,23.> decembra 
1893 v Gorenjah, pos. sin v Go-
renjah. . 

Kožuh Štefan, roien J7. decembra 
1882 pri Sv. Uršuli, posestnik v 
Dramljah,; ; . ;; •• • • 

Kumet Jane*, irpjen, 14. iuhiia. W 5 , v 
Pečbvrriku pri Cèrjà; pds'ésmik v 
Pečovniku. 

Zorko Marlin, roj. 26. maja-.1878 v 
Seliti, okr. Brežice, dninar v Sclih. 

Blatnik Franc, roj. 9. decembra 1883 
v Vologu, obč. Sv. Hijeronim, srez 
Celje, rudar na Vranskem. 

Krumpak Jera, roj. 10. februarja 1893 
okolici Lemberg, srez Celje, pos. 
hči v Belem potoku: 

Bistvene okolnosti, na katere se opira 
predlog 

Odšel junija 1915 na italijansko bojišče, odkoder 
je zadnjič pisal 27. decembra 1915. 

Ob začetku svetovne vojne- pridcljen" le 26. p'-š-
polku, odšel na gahško bojišče, zadmič pisal 
14. oktobra 1914. 

Ob začetku svetovne voine odšel s 87. peš-
polkom, III. slot., na srbsko boiišče in zadnjič 
pisal 23. decembra- 1914 ter baje umrl v bol
nici v Palanki 7. januarja 1915. 

Odrinil leta 1916 na soško bojišče s 87, peš
polkom, zadnjič pisal 24. maja 1918, baje 
utonil v Piavi. 

Ob mobilizaciji odšel k voiokom in zadnjič pisal 
14. avgusta 1914 iz Gorice. 

Ob začetku svetovne vojne odšel s 87. peš-
polkom na rusko fronto, baje umrl v Vjaiki 
26. decembra 1914. 

Odšel 10. oktobra 1914 na srbsko bojišče 1er 
se od 10. novembra I914 ni več oglasit. 

Služil pri 87. pešpotku 1er baje padel 15. maja 
1915 na Doberdobu. 

Ob,začetku svetovne' vojne odšel na srbsko 
bohščc, bil tam ujet, poslan v Italijo, od tam 
zadnjič pisal leia 1916. 

Ob mobilizaciji odrinil s 87 pešpolkom na ita
lijansko bojišče,, bil ujet, zadnjič pisal sep
tembra 1919 iz Kalabrije, kjer je baje istega 
leta umrl. 

Leta 1914 odrinil s 87. pešpolkom v Celje ter 
zadnjič pisal iz Galicije dne 16. avgusta 1914. 

Nad 10 let neznanega bivališča (radi slaboum
nosti popolnoma preklicana): 

Proglaeitev za. 
mrtvega predlaga 

Pečnik Terezija 
5. IV. 1932. 

T III 23/32-2 

Ratej Lucija 

Vaši Franc 

Vasle Karol 

Ojsferšek Lucija 

Brinovšek Franc 

Brinovšek': Franc 

Kožuh Marija 

Kumer Frančiška 

.Zorko Terezija 

~ , . . ! • 

Blatnik Terezija 

;Krumpak Franc 

Dan in 
opr. Štev. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče 

5. IV. 1932 
T III 24/32--2 

23. III. 1932. 
T 111 .25/32-2 

5. IV. 1932. 
T 111 27/32-2 

8. IV. 1932. 
T lil 31/32-2 

8. IV. 1932. 
T 111 32/32-2 

8.- IV. 1932. 
T 111 32/32-2 

13. IV. 1932. 
T III 33/32-2 

13: IV.1932 
T III 34/32-2 

23: IV. 1932 
T Ili 37/32-2 

11. V. 1932 
T III 41/32-2 

31. III. 1932. 
T III 26/32-2 

10., V. 1933. 

10. V. 1933. 

1. V. 1933. 

10. V. 1933. 

10. V. 1933. 

10. V. 1933. 

10. V. 1933". 

10. V. 1933. 

10. V. 1933. 

.1. VI. 1933. 

20.VI.1933Ì 

1. V. 1933. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek Ш., 
dne 17. maja 1932, 
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E 167/32—6. 1S27 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. j v, n i j a 19 3 2. o>b o s m i li 

b° pri podpisanem scdišču v sobi St. 2 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Ravno, vi. št. 3456, 1414 in zemljiška 
knjiga Vel.' Trn, vi. št. 757. 

.Cenilna vrednost: 69.347 Din 50 para. 
Vrednost pritikline: Din 4815-—. 
Najmanjši pcnudek: Din 43.021-—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Ie.priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
oenem narok., pred začetkom dražbe, 
s'cer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem. 
dne 9. maja 1932. 

E 172/32—7. 1R23 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 7. j u n i j a 1 9 3 2. c-b d e v e -

t ' h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
«njiga Vel. Trn, vi. št. 296. 

Cenilna vrednost: Din 38.161-75. 
Vrednost pritikline: Din 3000'—. 
Najmanjši pcnudek: 20.121 Din 16 p. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
j& priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
b&nem naroku pred začetkom dražbe, 
Sl№r bi se ne mogle več uveljavljati 
l'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

У ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
8odišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 9. maja 1932. 

tk 
E 100/32—11. ' 1792 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. j u n i j a 1*9 3 2. dopoldne 

°k p o l d e v e t i h bo pri podpisanem 
. S(4lišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 

Jernljiška knjiga d. o. Ragoznica, vložna 
s l&v. 336. 

Cenilna vrednost: Din 2226'—. 
Najmanjši ponudek: Din 2000-—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
I e Priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
o.enem naroku pred začetkom dražbe, 
*1(*>r bi se ne mogle več uveljavljati 
| 'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
Kl le ravnal v dobri veri. 
0 V ostalem se opozarja na dražbeni 

klic, ki je nabit na uradni deski tega 
adisca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 17. maja 1932. 

E 191/32—7. 1806 

Dražbeni oklic. 
,PM© 2 7. j u n i j a 1 9 3 2. dopoldne 

J \ .P o 1 d e s e t i h bo pri podpisanem 
u^'ščn v sobi št. 26 dražba nepremič-
g,*4 I- zemljiška knjiga Ljubno, vložna 
ђ.' 3<M>, (hiša št. 89 na Ljubnem z vod-
v №°4i) ; II. zemljiška knjiga Ljubno, 
•10ž- št. 3S0 (2 zemljiški parceli). 

Cenilna vrednost: ad L: Din 36.555-—, 
ad 11.: Din 10.392-—. 

Najmanjši ponudek: ad L: Din 18.370, 
ad 11.: Din 6928-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
'dne 17. maja 1932. ' 

* 
E IV 386/32. 1816 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u n i j a 19 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi šl. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Rače, vi. št. 101. 

Cenilna vrednost: Din 117.555'—. 
Najmanjši ponudek: Din 58.853'32.' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 15. maja 1932. 

H*-

E IV 44/32. . 1817 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u n i j a 19 32. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 27. dražba polovice nepremič
nin: zemljiška knjiga Sp. Hoče, vlažna 
štev. 100. 

Cenilna vrednost: Din 9000"—. 
Najmanjši ponudek: Din 4500'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . ; 4 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dno 15. maja 1932. 

% 
E 316/31—16. 1820 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. j u l i j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemlji
ška -knjiga Stari dvor, vi, št. 183. 

Cenilna vrednost: Din 1,725-685'—. 
Vrednost pritikline: Din 354.020-—. 
Najmanjši ponudek: Din 685*842 p 50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Y Škofji Loki, odd. L, 
dne 17. maja 1932. 

* 
Ji IX 415/32—10. 1705 

Dražbeni oklic. 
D n e 11.. j u l i j a 19.32. d o p o l d n e 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v s:*':' št ?" dražba nepremičnin: 
zemljiški liniigr. Podova, vi. št. 161 in 
503. ' 

Cenilna vr-dnost: Din 40.000—, 
Najmanjši ponudek: Din 22.333-50. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nab't na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 17. aprila 1932. 

* 
E 284/32—12. 1815 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 1. j u 1 i j a 19 3 2. dopoldne o-b 

p o 1 d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Motnik, vi. št. 31, 219. 

Cenilna vrednost: Din 84,311-—. 
Vrednost pritikline: Din 880-—. 
Najmanjši ponudek: Din 70.000'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na. dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ;..--..•• 

Okrajno sodišče V Kamniku, 
dne 18. maja 1932. 

* 
1790 E 119/32—10. 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. j u 1 i j a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Slatina, vi. št. 12; zem
ljiška knjiga Žagaj, vi. št. 25. 

Cenilna vrednost: Din 36.135*45. 
Vrednost pritikline: Din 630*—. ' 
Najmanjši ponudek: Din 22.59375. 
Jamčevina: Din 3680-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je,priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljat! 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki ie ravnal v dobri veri. 
. V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča;'. ••; ''•' : "•'•"'v. '••' 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 10. maja 1932. 

• • ; . ' • » 

E 165/32—10. 1818 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 4. j u 1 i j a 19 32. ob. d & s e-

l i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 12 dražba nepremičnin: hiša št. 52 v 
Mihaloveu z gospodarskim poslopjem in 
njiva, zemljiška knjiga Mihaìoyec vi. 
št. 126 in 140. 
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Geiiilna vrednost: Din 5460-—. 
Najmanjši ponudek: Din 3640-—. 
Varščina: Din 546-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. IL, 
ЛВР. H. maja 1932. 

$ 
E 470/32. 1793 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. j u l i j a 1932 . dopoldne 

ob p o l . d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vuzenica, vi. št. 6. 

Cenilna vrednost: Din 82.579-50. 
Vrednost pritikline: Din 1625-—, ki 

je že zgoraj všteta. 
Najmanjši ponudek: Din 55.053-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 13. maja 1932. , 

* ' 
E 138/32—7. 1791 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. j u 1 i j a 19 3 2 dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Platinovec, polovico 
vi. št. 126. 

Cenilna vrednost:-Din 6941-60. 
Vrednost pritikline: Din 695-—. 
Najmanjši ponudek: Din 51C0-—. 
Jamčevina: Din 764'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle %'eč uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
Hne 9. maja 1932. 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisale so se i zpremémbe in 

dodatk i pr i nas topnih zadrugah: 
633. Sedež: Sv. Tomaž pri Ormožu. 

! Dan vpisa: 12. maja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica 

Sv. Tomaž pri Ormožu, regietrovana za
druga z neomejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
RauŠl Martin, vpiše pa se novoizvoljeni 
član načelstva Jesih Rudolf, posestnik 
v Sejancih. 

Zadružna pravila so se иргешзиПа v 
§§ 35. in 41. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 12. maja 1932. 

Firm. 456/32 — Zadr. I 88/51. 

* 
634. Sedež: Velika dolina. 

Dan vpisa: 10. maja 1932. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso

jilnica na Veliki Dolini, r. z. z n. z. 
Izbrisali so se načelstveni člani: Stojs 

Martin, Hcstnik Jože in Cirnski Jože, 
vpisali pa novoizvoljeni člani načelstva; 
Semenič Jurij, posestnik v Novi vasi 
št. 4, Požgaj Miha, posestnik v Koritnem 
št. .17 in Ciglar Miha, posestnik v Veliki 
Dolini št. 11. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd, II., 

dne 10. maja 1932. 
Firm. 67/32 — Zadr. Il l 116/3. 

* 

635. Sedež: Velike Lašče. 
Dan vpisa: 10. maja 1932. • 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za

druga v Vel. Laščah, r. z. z o. z. 
Izbrisali so se načelstveni člani: Dol-

šina Franc, Podlogar Franc in Žužek 
Alojzij, 

vpisali pa novoizvoljeni načelstveni 
člani: Tomšič Alojzij, posestnik v Ada
movem št. 2, Stritar Josip, posestnik v 
Vel. Laščah 47, Brinšek Ivan, posestnik 
v Dvorski vasi št. 14. 

Prvi odstavek § 8. pravil se je izpre-
ìnenil in se glasi odslej: 

s Vsak zadružnik, plača takoj ob pri
stopu od načelstva določeno pristopnino 
ter en delež v znesku Din 50'—. Delež 
se plača takoj ob pristopu, ali pa v obro-. 
kih, ki jih določi načelstvo. Vsak član 
sme podpisati in vplačati tudi več de
ležev.< 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 10. maja 1932. 
Firm. 66/32 — Zadr. 192/8. 

636. Sedež: Višnja go.. 
Dan vpisa: dne 19. maja-1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica za 

Višnjo goro in okolico, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Tome 

Valentin. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 19. maja 1932. '• 
Firm. 50/32 — Žadr. 1 79/25. 

637. Sedež:Zgor. Veličina. 
Dan vpisa: 28. aprila 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v Zgor. 

Veličini, občina Veličina,, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. 
aprila 1932 se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
1. Pečovnik Rudolf, posestnik v Zgor. 

Voličini št. 93; 
2. Kranjc Franc, posestnik v Zgor. Vo

ličini št. 58. 
Likvidacijska firma: 
Agrarna zajednica Zgor. .Voličina -r< z. 

z n. z. v. likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisu
jeta likvidacijsko firmo kolektivno. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV.» 
dne 28. aprila 1932. 

Firm 368/32 — Zadr. IV 57/7. . 

Konkurzni razglasi 
Sa 14/32. 1798 
638. 

Sklep. 
V konkurzni zadevi Ahčana Rudolfa; 

trgovca v Zagorju, se namesto doseda
njega upravitelja konkurzne mase drja.. 
VVurzbacha • Altura, ki je umrl, postavi 
za upravitelja mase prevzemnik njegove 
pisarne g. Ludvik Ferdo, odvetnik v 

Litiji. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odrt. III-

dne 13. шаја 1932. 
•t. 

S 16/32—2. ' 1830 
639. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev kenkurza o imovini-Pre-

nielča Ivana, trgovca v Zagorju ob Savi- • 
Konkurzni sodnik: dr. Turato ToniOt 

starešina okrajnega sodišča v Litiji. 
Upravnik mase: dr. Mazek Ivan, od

vetnik v Litiji. 
Prvo zborovanje upnikov pri okrajnem 

sodišču v Litiji diie 28. maja 1932 dopol
dne ob desetih. 

Oglasitveni rok do 25. junija 1932 pri 
okrajnem sodišču v Litiji. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem 
sodišču v Litiji dne 2. julija 1932 oh 
desetih dopoldne. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. ULJ 
dne 1!>. maja 1932. 

* 
S 18/32—3. 183b 
640.; 

Konkurzni oklic. 
- Razglasitev konkurza o imovini Skei'; . 

I ja Josipa, trgovca v Ljubljani, Šolski' 
drevored št. 8. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. ' 

Upravnik mase: dr. Frlan Franc, od--
vetnik v-Ljubljani.; 

Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi- • 
šču v Ljubljani, soba št. 140, dne 28- . 
maja 1932 ob enajstih. . ,' 
• Oglasitveni rok do 25. junija 1932 p*3'"', 

deželnem sodišču v Ljubljani. 
Ugotovitveni narok pri deželnem s0* 

dišču v Ljubljani, v sobi štev. 140 dn e 

2. julija 1932, ob devetih. • ' 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. -IIL* 

' dne 20. maja 1932. 

S 10/32—4. 
641. 

* 
181P.-Ì:: 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Re*>;§ 

patca Franceta, mesarja v Marenbergü. v| 
Konkurzni sodnik: Čerček Janko, sta-" ' 

resina okrajnega sodišča v Marenbergu-^ 
Upravnik mase: dr. WinterhaltefytìC 

Ivan, odvetnik v Marenbareu. Ш 
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Prvi' z-bo'i' upnikov pri imenovanem 
sodišgu, na dan 28. maja 1932 ob devetih. 

Oglasi t veni rok do 18. junija 19:32 pri 
°krajnem sodišču v Maren'oergu. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 20. junija 1932 ob devetih. 
"krožno sodišče v Maribor«, odd. Ш., 

dne 17. maja 1932. 

Sa 12/32—4. 1809 
642. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Repa

i e Marije, bivše gostilničarke v Maren
bergu. 

Kcnkurzni soil:uk: Čerček Janko, .sta
rešina okrajnega sodišča v Marenbergu. 

Upravnik mase: dr. Winterhalter 
"'an, odvetnik v Marenbergu. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, na dan 28. maja 1932 ob devetih. 

Oglasitveni rok do 18. junija 1932 pri 
okrajnem sodišču v Marenbergu. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sedišču dne 20. junija 1932 ob devetih. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. maja 1932. 

S 17/32—2.'' 1832 
643. 

Konkurzni oklic. 
vv?a^glasitev konkurza o imovini zapu
stile pok. Zorca Ivana, trgovca v Ljub-
4ani, Dunajska cesta št. 36, registrova-
??ga pod firnic Zore Ivan, trgovec .v 
ob i jan i . 

.Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod-
Uik okrožnega sodišča v Ljubljani.-

.Upravnik mase: dr. I. C. Oblak, odvet-
ЦЛ v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi-' 
,lsču, soba št. 140, dne 28. maja 1932, 

°b enajstih. 
; Oglasit veni rok do 25. junija 1932' na 
Cel i lo sodišče. 

Ugotovitveni narok pri deželnem so : 

^sču v Ljubljani dne 2. julija 1932 ob 
^ e n a j s t i h v sobi št. 140. 
"eželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 2Q. maja 1932. 

| a 4/32—l' : 1805 
«44. 

Poravnalni oklic. 
.Uvedba .poravnalnega postopanja . o 
«lovini Grilca Alojzija, trgovca in po

m n i k a v Novem mestu. 
t.P°rävnalni sodnik: Kobe Viktor, sod-

* okrožnega, sodišča v Novem mestu. 
Poravnalni upravitelj: dr. Vasic Ivan, 
zjokat v Novem mestu. 

0r
w*Pok zà sklepanj© poravnave pri 

2*rožnem sodišču v Novem mestu dne 
• C" Junija 1932 ob polenajstih, v sobi 

y 0 , pritličje. 
fl;»verja|tve je oglasiti pri okrožnem so-
Ok v v Novem mestu do 17. junija 1932. 

. г°гпо sodišče v Novem mestu, odd. II., 
dne :19. maja 1932. 

178.1 

•Otvc 

Poravnalni oklic. 

šanini blagom (lastnica Julija Bizjak) v 
Šniartnem ob Paki št. 29. 

Poravnalni sodnik: Potočnik Anton, 
starešina okraj, sodišča v Šoštanju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Mayer Fran, 
odvetnik v Šoštanju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Šoštanju dne 30. ju
nija 1932 ob 10. uri. 

Prijavni rok do 25. junija 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 

Okrožno sodišče v Celju, odd; L, 
dne 18. maja 1932. 

* 
1831 

i t t t o - ° ^ e v poravnalnega postopanja o 
UffllV4liii;itvrdke Алкхп Bizjak, trg. zme-

Sa 23/32—2. 
646. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Lepadat Zdenke roj. Pavlović, 
posestnice in lastnice hotela >;Erika<; v 
Kranjski gori. 

Poravnalni sodnik: dr. Bregar Stanko, 
starešina okrajnega sodišča v Kranjski 
gori. 

Poravnalni upravnik: dr. Grašič Ivaii, 
notar v Kranjski gori. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Kranjski gori dne 
1. julija 1932. ob desetih. 

Rok za oglasilev do 25. junija 1932 na 
okr. sodišču v Kranjski gori. 

Poravnalna ponudba 50%. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 20. maja 1932. 
* 

16G9 Sa 9/32—7. 
647. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Dolžnik: Damisch Erviu, trgovec v 
Ptuju. 

Poravnalno postopanje je pravnomoč
no ustavljeno. * 

Po službeni dolžnosti se konkurz ne 
uvede, ker ni zadostne imovine za za
ložbo stroškov. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 13. maja 1932 

* 
1808 Sa 12/32—54. 

648. . 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Grobelškorn France

tom, trgovcem v Mariboru, Aleksandrova 
cesta št. 57, reg. pod firmo Franc Gro-
belšek, trgovina z mešanim blagom in 
menjalnica žita v Mariboru, in njego
vimi upniki pri poravnalnem naroku 
dne 2. maja 1932 sklenjena prisilna po
ravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 60% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo, v 15 enakih zapored
nih mesečnih obrokih; prvi obrok za
pade v plačilo 2 meseca od dneva spre
jete poravnave. 

Poroka in plačnika: Robič Julij, po
sestnik in gostilničar v Linvbušu in Gro-
belšek Mira, dolžnikova soproga v Ma
riboru, in sicer vsak za eno polovico 
kvote. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dme 12. maja 1932, 

S 12/31—17. 1811 
649. 

Potrditev poravnave. 
Med prezadolženceni' Sternom Arnol-

dem, trgovcem v Puconcih, in njegovimi 
upniki pri poravnalnem naroku dne 
17. marca 1932 pri okrajnem sodišču v 
Murski Soboti sklenjena poravnava se 
potrdi. 

Po tej poravnavi plača prezadolženec 
upnikom III. razreda 35% kvoto njiho
vih terjatev tekem enega leta, in sicer: 
10%. tri mesece po potrjeni poravnavi, 
nadaljnjih 10% šest mesecev, nadaljnjih 
10% devet mesecev in ostalih 5% v 
dvanajst mesecih od dneva potrjene po
ravnave. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 12. maja 1932. 
* 

i812 Sa 2l*/31— 95. 
C50. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom dr. Zabeom Alfonzom: 

graščakom na Fali pri Mariboru in nje
govimi upniki pri poravnalnem naroku 
one 14. aprila 1932 sklenjena prisilna 
poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni-. 
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila 75% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 15 enakih zapored
nih mesečnih obrokih, od katerih dospe 
prvi obrok v plačilo tri mesece od dneva 
sodne potrditve poravnave, ali pa alter
nativno po izberi upnikov, ki jo je izvr
šiti z vročitvijo priporočenega pisma do 
1. junija 1932, v gotovini 60% kvoto njih 
terjatev, plačljivo v 3 mesecih od dneva 
sodne potrditve poravnave. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 12. maja 1932. 
* 

1782 Sa 18/32—57. 
651. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolinice Lah 

Marije, trgovke v Mariboru, Pobrežka 
cesta št. 8 in v Nebovi št. 6, je končano-

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IÏÎ.. 
. dne 12. maja 1932. 

H? 
Sa 1/32-8. 1807 
652. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Treo-

ta Antona, stavbenika v Ptuju, regietro-
vanega pod firmo A. Treo in Macun, 
stavbeno podjetje v Ptuju, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 12. maja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 2790/3. 

Razglas. 
Lov občine Podgora se bo oddajal v 

zakup na javni dražbi za dobo. 5 let .". 
Dražba se bo vršila dne 10. јодјЈа 

1932. ob 11. uri pri sreskem naôelstyu 
v Kočevju v sobi št. 6. 

Sresko načelstvo v Kočevju,-
dne 9. maja 1982. 

1803 
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Štev. 1630/1932. 1839 

Natečaj. 
Pri mestni občini kočevski se odda 

mesto provizornega občinskega straž
nika z mesečno plačo po dogovoru. 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane 
in pravilno kolkovane prošnje najkes-
neje do dno 5. junija 1932. pri podpi
sanem županstvu. Zakesnele, prav tako 
pa tudi.nekolkovane ali nepravilno kol
kovane prošnje se ne bodo upoštevale. 

Prošnji je priložiti rojstni in krstni 
list, zadnje šolsko izpričevalo, izpriče
valo o dosedanjem službovanju, izpri
čevalo o dovršeni policijski ali žandar-
merijski- šoli, uradno izpričevalo držav
nega zdravnika, da je prosilec zdrav in 
za policijsko službo sposoben in dokaz, 
da je zadostil vojaški dolžnosti ali pa, 
da je trajno oproščen. 
' Vobče mora prosilec ustrezati nastop

nim pogojem: 
1. biti.-шрга državljan kraljevine Ju

goslavije; 
2. vešč mora biti popolnoma uradne

mu in nemškemu jeziku v govoru in 
pisavi; 

3. imeti mora najmanj štiri razrede 
osnovne šole in dovršeno policijsko ali 
žandarmerijsko šolo; 

4. biti ne sme mlajši od 24 in ne sta
rejši od 35 let; 

5. biti mora samskega stanu. 
Županstvo mestne občine Kočevje, 

dne 20. maja 1932. 
Mestni župan: 

Kostanjevec 1. r. 

Štev. 1592/E-Ing. S. 1821 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje dobavo: 
5 tropolnih stikal v olju za 10.C0O voltov 

in 60 amp. nominalnega toka z direkt
no vgrajenimi releji, v treh fazah za 
tok in čas, z regulacijo odklopilnega 
toka in odklopilnega časa na separat
nih skalah, s prostim tekom za mon
tažo na železnem ogrodju, pogon z 
ročnim kolesom, s kontaktno-pripravo 
za signalne svetiljke in s pripravo za 
spuščanje kotla. Pogon za 3 stikala po-
dolžni, za 2 stikali poprečni. 

2 kakor zgoraj za 200. amp. za poprečni 
in 

2 kakor zgoraj za 200 amp. z'a podolžni 
pogon. 
Stikala morajo odgovarjati najnovej

šim predpisom zveze nemških elektro
tehnikov. ... 

Ponudbo je vlažiti do 31. maja t. 1. 
ter navesti ceno Iranko Ljubljana oca
rinjeno. • 

Na ovoju ponudbe naj bo označeno: 
>Ponudba za stikala v olju«. 

Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 
vodovoda in elektrarne. 

Ljubljana, dne 21. maja 1932. 

St. 111/32. 
* 

Razpis. 

tajnika sres. cestnega odbora v Konjicah. 
Svojeročno spisane, pravilno kolko

vane in z vsemi potrebnimi prilogami 
(§ 3. u. z.) opremljene prošnje je vložiti 

do 25. junija 1932 
pri podpisanem cestnem odboru. 

P<;goj za nastavitev je izobrazba, ki jo 
daje dovršena nižja skednja šola in iz
polnitev pogojev iz § 3. zakona o urad
nikih. 

Načelnik sreskega cestnega odbora 
Konjice : 

Rado Jereb, 1. r. 
Konjice, dne 21. maja 1932. 

Štev. 134/13. 
* 

Lazpis. 
1840 2—1 

1822 

Po sklepu sreskega cestnega odbora 
Konjice z dne 12. maja 1932 se odda 
mesto 

Podpisana uprava razpisuje po dolo
čilih zakona o drž. računovodstvu javno 
pismeno licitacijo na dan 20. junija 
1932. ob 11. uri radi nabave postelj, 
posteljnih omaric, posteljnine, perila, 
čevljev in oblačil za nadaljnjo opremo 
bolnice. 

Podrobnejši razpis je objavljen v 
•.Službenih novinah« z dne 19. maja 
1932., štev. 113, str. 7, in v ..Službenem 
listu« z dne 18. maja 1932, kos 39, 
str. 258. 

Dobavni pogoji in ostala pojasnila se 
dobe v pisarni bolnice v Novem Celju. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
v Novem Celju, 

. dne 21. maja 1932. 
* 

Štev. 2031. ' 1738—3—3 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu in pravilnika 
za izvrševanje odredb istega (B pogod
be in nabave) in na podlagi odloka mi
nistrstva za socialno politiko in narodno 
zdravje O. Br. 54«! od 24. marca 1931 
razpisuje uprav a obče državne bolnice 
v Ljubljani na dan 
20. junija 1932. leta ob enajstih dopoldne 
javno pismeno ofertalno licitacijo za do
bavo sledečih življenjskih potrebščin in 
potrošnega materiala za dobo 6 mesecev 
(julij—december 1932): 

1. Govejega mesa, 
2. moke in rhlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega blaga in hišnih po

trebščin, 
5. mleka in mlečnih izdelkov, 
6. premoga, 
7. zdravil, obvezil in drugih lekarni

ških in terapevtičnih potrebščin. 
Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 

in izkazi količine potrebščine za to li
citacijo, ki se bo vršila v upravni pisar
ni obče državne bolnice v Ljubljani, so 
na vpogled interesentom pri isti upravi 
v uradnih urah. 

Vsak licitant mora položiti do dneva 
licitacije, najkesneje pa do 10. ure do
poldne istega dne petodstotno kavcijo od 
celotne vrednosti ponudenega blaga in 
sicer v gotovini, hranilnih knjižicah aH 
državnih vrednostnih papirjih v smislu 
č!. 88. zakona o drž. računovodstvu, od
nosno čl. 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka »B pogodbe in naba

ve« pri blagajni obče državne bolnico 
aH pri Državni hipotekami banki, p°" 
družnici v Ljubljani. 

Ponudbe se predlagajo opremljene s 

predpisanim kolkom po določilih zako
na o izpremembah in dopolnitvah zako
na o taksah, »Službene novine« 70— 
XXTX z dne 26. III. 1932., v zapečate
nem ovitku z oznako: »Ponudba za do
bavo (navesti predmet) ponudnika N-
N.« bodisi s pošto na upravo zavoda, bo
disi osebno v roke komisije, najkesneje 
na dan licitacije do enajste ure dopo}-, 
dne. Poleg zapečatene ponudbe je pri* 
ložiti v nezapečatene-m ovitku potrdilo 
trgovsko-industrijske in obrtniške zbor
nice o ponudnikovi licitacijski sposob
nosti, potrdilo davčne uprave o plača
nih davkih za preteklo tremesečje in p°" 
trdilo o položeni kavciji. 

Pooblaščenci morajo predložiti poleS 
tega pooblastilo, da smejo zastopati svo' 
jo firmo pri licitaciji. 

Ponudnik se mora že v ponudbi izja
viti, da so mu dražbeni in dobavni po
goji znàni in da pristaja brez pridrž-k8 

nanje, kakor tudi, da se cena ponudene
ga blaga razume brez ozira, če se nabav
ka izvrši v celoti, na polovico ali sam0 

na četrtino. 
Uprava obče državne bolnice v smislu 

predzadnjega odstavka čl. 96. zakona _° 
drž. računovodstvu ni vezana na naj
nižje ponuđene cene, kakor tudi je v . 
smislu čl. 86., točka 10., omenjenega za-
kdna upravičena odkloniti vse ponudbe 
bre-z kake obveznosti. 
Uprava obče državne bolnice v Ljubljani) 

dne 11. maja 1932. 

* 
Štev. 436/32. . 1717 3-? 

Razpis dobave. 
Na podlagi členov 59., 82. do 105. za

kona o državnem računovodstvu 1° 
pravilnika za izvrševanje odredb tega 

zakona (B pogodbe in nabave), razpi' 
: suje uprava državne bolnice za ženske 
bolezni v Ljubljani pismeno ofertalB" 
licitacijo za dobavo živilskih potreb' 
ščin in potrošnega materiala ter kur
jave za čas od 1. julija 1932 do 31.- mär" 
ca 1933: 

1. mesa vseh vrst, mesnih izdelke^ 
ter slanine; 

2. moke in mlevskib izdelkov; 
3. kruha vseh vrst; 
4. špecerijskega blaga in hišnih P 0 ' 

trebščin; 
5. mleka in mlečnih izdelkov in 
6. premoga in koksa. * 
Licitacija se bo vršila v soboto,.. dße 

18: junija 1932, ob 11. uri dopoldne.. v 

upravni pisarni državne bolnice za ženr 
ske bolezni v Ljubljani, Stara pot. št..?,'-

Podrobni dražbeni in dobavni pog-O.jj 
za licitacijo so interesentom na vpogle(J 

pri upravi bolnice. 
Predpisno kolkovane ponudbe v z8' 

pečatenem ovitku z oznako: »Ponudb* 
za dobavo (navesti predmet) ponudo1' 
ka N. N.« morajo biti vložene najke?' 
neje do pričetka licitacije v roke draZ" 
bene komisije. , 

Ponudnik se mora že v ponudbi °"' ; 
vezati, da v polni meri pristaja na dS*v 
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beile in dobavne pogoje. Položiti mora 
n.aJkesneje eno uro pred pričetkom li
citacije predpisano kavcijo pri zavodili 
blagajni. Lif.itaei.jski komisiji mora pred-
ložiti potrdilo o založeni kavciji, plača-
ft'h davkih in dražiteljski sposobnosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
Ceno za vso razpisano dobo. 
'•••Uprava, državne bolnice za ženske 

bolezni v Ljubljani, 
dne 12. maja Ш32; 

u- • • * . 

stev. 4132. 1799 

Razpis. 
.Direkcija drž. rudnika Velenje raz

s u j e na dan 30. maja W&2 .ob "il. uri 
dobavo; 

Д2.СО0 kg pšenične moke št. (}, 
- 1.000 kg svinjske masti, 

500 kg bučnoga olja, 
1.000 kg riža, 

300 kg sirove kave, 
*300 kg ječmenove kave dvakrat 

sladne. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. -rudnika Velenje, 
dne 19. maja 1032. 

* 
Štev. 4131/11. - 1838 

Razpis. 
.Direkcija drž. rudnika Velenje raz

s u j e na'dan 30. maja 1932. ob 11. uri 
dobavo: 

5000 kg bencina 725/30. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 18. maja.1932.; 

Vabilo 
1849 

Razne objave 
1813 

Vabilo 
Uft peti redni občni zbor 
Jurija grofa Thurnskega 
Jeklarne na Ravnah d. d., 

ki se sklicuje 
"^flaii 7. junija 1932 ob noi šestnajstih 

Maribor, v pisarno dr, Le slovarja Jo-
sipa^Jiodna ulica s'- 16-

. Delnice s© morajo založili najpozneje 
p°.4. junija 1932 ali pri družbeni bla
zini v Ravnah-Guštanju ali pa pri 
5jr?ditn.em zavodu za trgovino in iiidu-
š

r i J ° v Ljubljani, Prešernova ulica 
im" 5 0 , P o i F ° e i ' t v i d e l n i c s e izroče 
jetnikom delnic izkaznice, ki upravi-
у^ЈФ do udeježbe na občnem zboru. 
£S a*a. delnica daje imetniku en glas.. 
j û © v n i r e d o b č n e g a z b o r a j e : 
' ^^dložitev poslovnega poročila in 

2

; Mance za leto 1981. •.••-. 
g'-£°ročilo računskih preglednikov, 
-'•."klepaoije . p bilanci, razbremenitev 

^Pravnega 'sveta in računskih p re-
4 glednikov. 

°ločitev odškodnine računskim pre
dnikom 
tajnosti. 

t glednikom in njih namestnikom. 
• ВДђГ • 

Upravni svet. 
* 

na IX. redni občni zbor 
Hlpotekarne banke 

jugoslovanskih hranilnic 
v Ljubljani, 

ki se vrši v četrtek dne 9. junija 1932. ob 
pol šestnajstih v posvetovalnici Sindi
kata lokalnih želeanic v Ljubljani, Gra
dišče 7/1. s sledečim dnevnim redom* 

1.' Nagovor predsednikov. 
2. Poročilo o poslovnem letu 1931. 
3. Predložitev zaključnih računov za le

to 1981. 
5. Odobritev zaključnih' r'ačr"' . za le

to 1931. 
6. Volitev nadzorstvenega sveta. 
7. Slučajnosti. 

NB.: Na občnem zboru ima po pet 
delnic en glas. 

Občnega zbora se sme udeležiti le'li
sti delničar, ki vsaj tri dni pred občnim 
zborom položi svoje delnice pri blagaj
ni banke. 

Upravni svet. 
• * 

.1801 

Vabilo 
na 

redni efečni zbor delničarjev 
Pražarne in kemične 
tovarne d. d., Celje, 

ki se vrši 
dne 9. junija 1932 ob. 11. uri dopoldne v 
prostorih Prometnega zavoda za premog 
d. d. v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 15, 
s sledečim : 

d n e V n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova

nju, računskem zaključku in bilanci 
za leto 1931. 

2. Poročilo revizorjev o bilanci in pred
loženem računskem zaključku. 

3. Odobritev'bilance in računskega za
ključka ter podelitev absolütorija 
upravnemu svetu. 

4. Dopolnilna volitev v upravni svet v 
smislu § 28. družbenih pravil. 

5. Volitev 2 revizorjev in ,1 namestnika. 
6. Slučajnosti. k 

§•21. družbenih pravil: Posest 10 del
nic upravičuje do enega glasu. Delni
čarji glasujejo na občnem zboru- osebno 
ali !po svojih pooblaščencih, najsi so. ti 
pooblaščenci delničarji ali ne. Poobla
stilo1 mora biti tri dni'pred občnim zbo
rom prijavljeno upravnemu svetu. Ne-
samopravne- 4 n juridične osebe vrše 
glasovalno pravico' po svojih zakonitih 
zastopnikih, tudi če ti zastopniki sami 
niso. delničarji. 

§ 22. družbenih pravil: 'Glasovalno 
pravice- imajo oni delničarji, ki so zalo
žili vsaj šest dni pred občnim zborom 
svoje delnice, iz katerih izvira njih gla
sovalna pravica, pri Kreditnem zavodu 
za trgovino in industrijo v Ljubljani. 

'.',.-. .. Y-..-г . Upravni svet«.,,-.__ 

1835 
Vabilo 

na 52. o b č n i zbor, 
ki ga u o imela 

Kmetska posojilnica ljub
ljanske o kol ice, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo 

v Ljubljani,. 
v četrtek 9. junija 1932 ob petnajstih v 
svoji sejni dvorani v Ljubljani, Dunajska 

cesta št. 18. , - . • 
D n e v n i r e d : 

1. Predsednikov nagovor. 
2. Poročilo ravnateljstva. 
3. Poročilo nadzorstva. 
4. Odobritev letnega računa, 
б. Razdelitev dobička. 
6. Volitev predsednika, podpredsednika 

in treh članov načelstva. 
7. Volitev treh članov nadzorstva. 
8. Predlogi zadružnikov. 

V Ljubljani dne 23. maja 1932. 
Načelstvo. 

* 
18зе 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga'bo imela 
„Drava" lesna ind. d.d. v 

Mariboru 
dne 11. junija t. 1. oh 16. uri v pisarni

ških prostorih družbe v Mariboru, 
Meljska cesta 91, 

z naslednjim 
d n e v n i m r e d o m : 

1. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju v letu 1931. in predložitev račun
skih zaključkov. 

2. Porcčilo nadzorstvenega sveta. 
3. Sklepanje o poročilu upravnega sveta, 

odobritvi računskih zaključkov in raz-
rešnici upravnemu, svetu. 

4. Vclitev nadzorstvenega sveta za lete 
1932. 

5. .Sklepanje o delni parcelaciji in od
prodaji stavbnega zemljišča družbe. 

6. Slučajnosti. 
P r i p o m b a : Po § 9. družbinih pra

vil daje posest ene delnice pravico do 
enega glasu. Delnice, ki upravičujejo 
glasovanje, se morajo založiti vsaj štiri 
dni pred občnim zborom v-pisarni druž
be v Mariboru. Meljska cesta 91. 

Upravni svet. 

1847—3—1 

Poziv. 
V smislu čl. 243 trg. zak. javljava, da 

je Portland cementna tovarna d. d. Dov
je s sedežem v Mojstrani po sklepu obč
nega zbora z dne 18. marca 1932 prešla 
v likvidacijo. Poživljava vse upnike, da 
se javijo pri družbi. 

Mojstrana, 24. maja 1932.; 
Likvidatorja. 

* 
1814 

Objava. 
Po'sklepu občnega zbora z dne 13. 

maja 1932 se bo izplačevala dividenda 
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za leto 1931. na delnice ^.Narodne tiskar-
ne< d.d.. v Ljubljani od novembra 1932. 
dalje pri t iskarniški blagajni, in sicer 
na vsako delnico po Din IO -—. 

V Ljubljani, 21. maja 1932. 
Upravni odbor 

delniške družbe »Narodna tiskarna«. 

* 

Poziv upnikom. 
1819 

Družba »Grom« carinsko posredniški 
in spedicijski biro družba i o. z. v Ljub
ljani je sklenila na občnem zboru dne 
12. maja 1932 mižati osnovno glavnico 
družbe od 200.000 Din na 100.000 Din. 

Družba je pripravljena plačati upni
kom, ki se prijavijo družbi v t reh me
secih od objave tega poziva, njihove ter
jatve ali pa nuditi za njihove terjatve 
varnost. Kdor izmed -upnikov v omenje
nem roku svoje terjatve ne bo prijavil, 
se bo smatral, da pr is tane na namera
vano znižanje osnovne glavnice. 

Ljubljani, 21. maja 1932. 

VII. No. 9101/2. 
* 

1802 

' P. n. 
»C H p<, družba z o. z. 

T roke dr. Franja Lipolda, odvetnika 
v M a r i b o r u . 

Na'prošnjo z d n e 28. aprila 1932 Vam 
kraljevska banska uprava odmerja ba
novinsko trošarino na tablete »Clio«' za 
proračunsko leto 1-932./1933., to je za čas 
od 1. aprila 1932. do 31. marca 1933. s 
pavšalnim zneskom Din 5.C00'— (pet 
tisoč dinarjev). 

To pavšalno tr-osarino morate porav
nati po priloženih poštnih položnicah v 
4 enakih obrokih po Din 1250-— ki do
spejo v plačilo dne 1. junija, 1. septem
bra, 1. decembra 1932.' in 1. februarja 

1933. . , 
O prednjem se obvešča tudi glavni od

delek finančne kontrole v Mariboru. / 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 29. aprila 1932. 
Ban: dr. Marušič s. r. 

* 
1804 

Svarilo. 
Opozarjam vsakogar, da nisem plačnik 

za nikakršno terjatev iz kateregakoli 
naslova proti Hindel Leopoldu, trgovcu 
v Braslovčah, ker je vsa zaloga blaga 
kakor tudi vsa oprema trgovskega lokala 
moja izključna last. Gosp. Hindel Leo
pold, je nameščen odslej v moji trgovini 
v Braslovčah edinole kot trgovski po
močnik in nima nikakršne pravice raz
polagati z blagom ali opremo trgovine 
v prid kateregakoli upnika. Odklanjam 
brezpogojno plačilo vsake terjatve, ki 
bi jo napravi l Hindel Leopold brez moje 
predhodne dovolitve sklicuje se na trgo
vino v B r a s l o v č a h . 

J . Rrašovic & sin, trgovina Žalec s. r. 
Žalec, dne 19. maja 1932: 

1829 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo V. razreda 

drž. realke v Ljubljani iz leta 1928./1829. 
na ime: Moli Bojan, rodom iz Trbovelj. 
Proglašam ga za neveljavno. 

Moli Bojan s- r. 

• Stev/41^ 

1837 

Objava. 
Izgubil sem edhodno izpričevalo obrt-

no-nadaljevalne šole v D. M. v Polju f 
leta 1928. na ime: Kokalj Ivan, rodom-J2 

Ihana. Proglašam gà za neveljavno. 
Kokalj Ivan s. f. 

1800 
Računski zaključek 

Združenih papirnic Vevče, Coricane in Medvode d. d. v Ljubljani 

Aktiva 

za leto 1931. 

Bilanca k 31. decembru 1931. Pasiva 

Blagajna . . . • 
Tovarne Vevfitv-Uorioi-
ne in Medvode . . • 

, 3. Gozdno posestvo Jatna 
4. Surovine in polfabrikati 

; 5. Papir . 
| fi. Dolžniki za blago . . 

7. Devize in razni dolžniki 
8. Vrednostni papirji: 

a) lastni 
b) naložbe rezerv, skla

dov i 
c) last dr. Karla Triller-

ja pokoj, sklada . . 
d) depot nedvignjenih 

valorizacijskih delnic 
iz 1. 1927. . . . . 

Din 
803.318-05 

26,653.094-27 
186.553-83 

3,89-2.983-61 
1,810.574-25 

23.890.172-88 
5,526.992-71 

306.960-— 

3,750.000— 

625.000- -

3.100--

67,548.752-20 

1. Deluiška glavnica . . 
2. Kezerve: 

J. redni rezervni sklad 
II. rez. sklad za event, 

padanje cen zalog 
blaga 

III. rèz. sklad za dubi-
jozne terjatve . . 

IV. azijska rezerva . . 
V. rez. sklad za *kurz-

nö izgube pri eks
portu 

VI. rez. sklad za pokri
vanje škod po čl. 3. 
valorizaeijskega za
kona . . . • • • 

3. Nedvignjeiie dividende . 
4. Deputili račun nedvig-
. njenih valoracijskih del

nic .- • 
5. Upniki . . . . . . . 
6. Pokojninski in podpor

ni skladi . . . . . . 
I. dr. Karla Trillerja 

pokojninski sklad 
za uradnistvo in 
mojstre . . . • • 

II. Delavski pokojnin
ski in preskrboval-
ni sklad . . • , 

III. Podporni sklad, za 
uradnistvo in moj
stre 

7. Dobiček: . 
prenos dobička iz 1.1930. 
čisti dobiček za 1. 1931. 

Din 
25,000.000— 

1.459:778-'2в 

917.557-49 

1.325.000— 
6.417.005-92 

400.000— 

1,792.17170 
4,083— 

3.100— 
24,259.155-65 

1.991.950— 

1,154.484-87 

113.288-97 

626-49 
2,710.549-85 

67,548.752-20 

Izdatki Račun zgube in dobička k 31. decembru 1931. Prejemki 

1. Upravni stroški . . . 
2. Davki . . . . . . v 
3. Obresti . . . . . . . 
4 . O d p i s i •:•'.' 
5. Cisti dobiček za. 1.1931 

vštevši prenos iz 1.1930 

Din 
2,763.58207 
1,501.719-60 

852.283-78 
5,336.943-88 

2,711.176-34 

13,165.705-67 

1. Prenos dobička iz leta 
1930 . . . . . . • • 

2. Dohodki od lastnih do
mačih vredn; papirjev 

3. Kosmati dohodki obra-
. tpv za leto 1931 :. . 

V ;, OBJAVA: ' .-.• • ' . . :,. 
Po sklepu občnega zbora;-z dne» 19. maja 1932 se : bo izplačevala i | b 

1. junija '1932 za poslovno .leto 1931 proti kuponu št. 12 družbinih dejffv 
.8 odstotna dividenda, t. j . Din 8 — na, delnico pri Ljubljanski kreditni baP»»-. 

Ljubljani in pri njeni . podružnic i 'v Zagrebu. 

V Ljubljani; dne 19. maja 1932.. Upravni sveW 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine/Urednik: Pohar Robert * Ljubljani 

£isk* in zalaea: ЈВДшпа Merkut y LJubljani; nlen oredBtavaik: Q. Michâlek v Ljubljani '••i, 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE OPRAVE »RAVSKE BANOVINE 
Priloga k kosu 42. letnika Ш . ' z <lne 28. maja 1982. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6675/18. 1864 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. maja do 14. maja 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
8- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 
•3 

O 

* s 

"•S 
> 
& 

TS 

O 

s 
s 

D 

•7-e 

o» 
• 

Skupina tifuznih bolezni. 

frani . . 
Ljubljana 
Ljutomer 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

. . • • • 
• » J » » . » » 

Celje .'. . 
gornjierad 
Kamnik. • 
Kranj . -
5°^evje 
Krško , 
Ljubljana (srez) . , 
Mubljana (mesto) 
yutpmer , 
pribori desni breg 
JJaribor l e v i breg 
Jtoribor (mesto) 
Murska Sobota. 
Novo mesto . . 
Nval je . . . . 
««aovljica . . . 
elovenjgradec . 
8°iarje pri Jelšah 

• • • . 
• • » » 

» » . . 
» • » t 

Vsesa 

Ošpice. — Morbilli. 

|°njice . . . 
Krško . 

Ш.* o . . . . . . « . » . . 
Y 'Ja . 
i°ffatec . . . . . . 
f "»Valje •'. 
eiharje pri Jelšah 

» » • * • « 

Vsesa 

Sen. — Erysipelas. 
p«Je 
^,n°melj » . . , . 
^mjisrad 
•»rant 
£ocevift R :°Ûjice 

£ «bljàna (mesto) . . . 

Ö 0 r levi bree • • • fi**"** (mesto) . . ,-. 

куг° 
radeo 

nesto) . . . 

Vseea . . . 

1 
1 
3 

5 

— 

— 

3 

3 

— 

— 

t 
1 

2 

1 
1 

•s 
9 
1 
2 
6 
1 
1 
6 

2 
32 

1 
1 

11 
— 
78 

1 

1 

1 
1 

3 
1 

— 

— 

— 
8 

.— 

1 

1 
2 
1 

— j . 

19 

1 
— 
24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

:— 
— 

1 
1 
1 
3 
9 

• I 
2 
6 
1 
1 
9 
1 
2 

13 
1 
1 

10 

— 

94 
1 

14 
36 

8 
147 

6 
6 
9 

— 
63 

4 
— 
88 

— 

14 
1 

57 
19 
— 
91 

— 

2 
— 
1 

— 
— 

3 

- 62 

6 
87 

19 
20 
3 

iVtega, . ч 

1 

1 
2 
1 

• 1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 

20 

1 
1 

~~ 

1 
1 
2 

— 
— 
— 

1 

1 
1 

9 

1 

1 
— 

— 

— 
1 
2 
1 
2 

2 
— 

10 

— 

—£. 

— 

— 
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Davica, — Diphteria et Сговр. 

. . . . . . . . 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . 
Dolnja Lendava 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Konjice 
Krško . 
Laško • 
Logatec . . . . . . . . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree • 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . • 
Novo mesto 
Ptui 
Radovljica 
Šmarje pri Jelšah ._•_ 

Vseea . 

1 

63 15 15 

2 
1 
1 
1 

14 

62 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Ptuj 1 10 [ 34 

Vseea 10 34 

8 1 36 

8 1 36 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celje 
Maribor des 
Novo mesto 

ni brég . . 

Vseea . . . 

1 

1 

1 
1 
2 

— 

— 

1 
1 

2 

1 

1 

ОгтоШпа vročica. — Sepsis 
pnerperalie. 

Kran) . . . . 
Kočevje .-, 
Novo mesto 
Ptuj (mesto) 

• • • * t 4 b 

Vseea . . . 

1 
1 
1 
1 
4 

— 
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Ljubljana, dne 18. maja 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

VIII. No. 1476/4. . . 1868 

Razglas. 
Likvidacija >Unitae<, registrirane po

možne blagajne v Ljubljani, .je zaklju
čena. Ker se ob likvidaciji ni izkazal 
noben presežek, odpade poslovanje po 
§ 21. pravil imenovane registrirane po
možne blagajne. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 17.maja 1932.'. . 

VIII. No. -1164/3. 1841 

Razglas. 
Na osnovi § 5. zakona z dne 16. ju

lija 1892., drž. zak. št. 202, je bil odre

jen vpis pomožne blagajne »Solidar
nost«:, registrirane pomožne blagajne v 
Ljubljani, v register pomožnih blagajti 
na podstavi pravil, ki so jih predložili 
g. Ju van -Rudolf, magistra tni uradnik v 
Ljubljani, Kocenova ulica 5, in drugi. 

Imenovana pomožna blagajna se bo 
v okviru navedenega zakona .in odo
brenih pravil bavila z zavarovanjem 
pogrebnine. 

Blagajna je vpisana v tukajšnjem re
gistru pomožnih blagajn pod zaporedno 
štev. 9. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 19". maja 1932. 

* 

K V No. .276/31. 1848 3—1 

Razglas o licitaci]!. 
• Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev del pri gradnji šolske, 
poliklinike v Ljubljani 
II. javno, pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 15. junija 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi štev. 17 tehničnega. oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi štev. 20. 

Ponudbe naj se glase za posamezne 
skupine v obliki popusta v odstotkih 
(tudi z besedami) na vsote odobrenih 
proračunskih zneskov, ki znašajo.za: 
1. zidarska, težaška, te

sarska, kleparska, 
pečarska dela ter po-. -
laganje linoleja . . 

2. mizarska in steklar
ska dela 

3. polaganje parketov . 
4. ključavničarska dela 
5. pleskarska in slikar

ska dela . . . . . 
6. vodovodna instala

cija . . . . . . 
Pri prvi skupini bodo upoštevane le 

ponudbe s popustom, večjim od 19'8% 
(devetnajst celih, osem desetink od sto) 
pri dru*n z večjim od 18-5% (osem
najst celih, pet desetink od sto). 

Podrobnosti razpisa • so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

" T Ljubljani, 
dne 21. maja 1932. .; 

% 
V.. No. 150/6. • •'••'1865—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava ;Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje.za zgrad
bo mostu čez Pišenco 'v Kfanjski^gori 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 2. julija 1932 ob 11, uri dop. 

v sobi š t 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočka 

Din 1,106.256-06 

214.286-90 
„ .76.100-50 
„ / 25.880-50 

„ 123.556-50 

148.482-30 
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se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tehn. 
oddelku kraljevske banske uprave. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša Din 
302.502-88. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah< in na razglaeni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 23. maja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

P 17/32—4. 1842 

Razglasitev preklica, 
S sklepom okrajnega eodišBa v Lo

gatcu z dne 8. aprila 1932., opr. štev. 
L 2/32—5 je bil Gostiša Franc, posest
nik v Blekovi vasi š t 5, zaradi zaprav-
Ijivošti omejeno preklican. 

Za pomočnico je bila postavljena Go
stiša Marija, posestnikova žena v Ble
kovi vasi št. 5. 

Okrajno sodišče v Logatcu, odd. I., 
dne 21. maja 1932. 

* 

P I 105/32— 33. 1857 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani z dne 3. decembra 1931, opravilna 
št. L I 248/31—8, je bil Ivan Kranjec, 
ravnatelj v pokoju, Hramilmčna ul. š t 14 
v Ljubljani, sedaj Meštroviceva ul. št. 9 
v Beogradu, zaradi umobolnosti popol
noma preklican. 

Za skrbnika je bil postavljen Evgen 
Kranjec, uradnik Jugoslovenske banke v 
Beogradu, Meštroviceva ul. 9. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. I.s 

dne 14. maja 1932. 

A I 330/32—4. 1858—3—1 

C 590/32. 

* 

Oklic. 
1879 

Tožeča stranka Benko Josip, gostilni
čar v Korovcih 38, je vložila proti to
ženi stranki Ficku Štefanu, posestniku, 
v Gor. Črncih 21, radi 1826 Din s pp. 
k opr. št. C 590/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 8. julija 1932. ob 8. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi št. 23, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Ficko Mihael v 
Gor. Črncih za skrbnika, ki jo. bo za
stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, dne 21. maja 1932. 

* 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Šetinc Ignacij, posestnik iz Ljubljane, 
Rožna ul. &t. 41, je umrl dne 18. aprila 
1932. 

Vsi, ki imajo do zapuščine kako ter
jatev, se pozivajo, da napovedo in do
kažejo svojo terjatev pri tem sodišču 
dne 20. julija 1932 ob 3. uri pop. v pi
sarni notarja Galleta Antona v Ljubljani 
kot sodnega komisarja, ustao aLi pa do 
tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli up
niki, ki niso zavarovani z zastavno pra
vico, nikakršne nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napo
vedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dne 30. aprila 1932. 

•j* 

T 25/32—2. 1862 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Jenko Franc, rojen 10. januarja 1897v 
Ljubljani, tja pristojen, sin Franceta in 
Ivano rojene Grošelj, je odšel 1. 1915 v 
vojaško službo in odrinil z bivšim av-
stro-ogTskim 17. pešpolkom na rusko 
bojišče, kjer je prišel koncem 1. 1916 y 
rusko ujetništvo, nazadnje se je oglasil 
1. 1916 in od tedaj ni več glasu o njem. 

Ker je potemtakem smatrati, da bo na
stopila zakonita domneva smrti v smislu 
zakona z dne 31. marca 1918, št 128 d. z., 
se uvede na prošnjo državnega zaklada 
kraljevine Jugoslavije po državnem pra
vobranilstvu v Ljubljani postopanje za 
proglasitev mrtvim ter se izda poziv, da 
se o pogrešancu poroča sodišču. 

Jenko Franc se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. Po 1. novembru 1932 bo so
dišče na vnovično prošnjo odločilo o 
proglasitvi mrtvim. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 28. aprila 1932. 

* 
T 35/32—3.; 1860 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

PavŠlč Peter, rojen 12. junija 1870 v 
Čepovanu (Primorska), pristojen v Go
rico, oženjen, železniški delavec v Čepo-
vanu št. - 72, je odšel 1. 1915. z bivšim 
črnovojniškim polkom na tirolsko boji
šče, kjer je 8. julija 1916 baje padel. 

Ker je potemtakem smatrati, da bo na
stopila zakonita domneva emrti v smislu 
гакопа z dne 31. marca 1918, št. 128 d. z., 
še uvede na prošnjo njegove žene Pavšič 
Jožefe iz Slap št. 13 p. D. M. v Polju, po
stopanje za proglasitev mrtvim, ter se 
izda poziv, da se o pogrešancu poroča 
sodišču. 

Pavšič Peter se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. Po 1. novembru 1932 
bo sodišče na vnovično prošnjo odločilo 
o proglasitvi mrtvim. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 25. aprila 1932. 

T 27/32—2. 1861 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. ~ 

Mandelc Janez, rojen 28. marca 1880 
na. Bledu, pristojen v Ovšiše, srez Ra
dovljica, sin Janeza in Jere, rojene Steiv 
gar, mož Marije, rojene Smole, mlinarski 
pomočnik v Sp. Jaršah št. 15, je odšel 
1. 1914. v vojno službo in odrinil z biv
šim avstro-ogrskim domobranskim pei» 
polkom št. 3 na rusko bojišče v Galicijii 
odkoder je pisal zadnjič junija 1915., °a 

tedaj pa ni več glasu o njem. 
Ker je potemtakem smatrati, da bo na

stopila zakonita domneva smrti v smislu 
zakona z dne 31. marca 1918, št. 128 d. z-i 
se uvede na prošnjo njegove žene Marije 
iz Sp. Jarš št. 15 postopanje za progla
sitev mrtvim ter se izda poziv, da se o 
pogrešancu poroča sodišču. 

Mandelc Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače -d*'-
kako vest o sebi. Po 1. novembru 1932 
bo sodišče na vnovično prošnjo odloČil" . 
o proglasitvi mrtvim. •;'• 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш<> 

dne 28. aprila 1932. • . : ' 
•j. 

A 111/31—38. 1877—3-1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Cvelbar Janez, kočar v Selu 16, ob
čina Št. Jernej, srez Krško, je dne '»•. 
aprila 1931. umrl. Poslednja volja se n» 
našla. Njegovi otroci: Cvelbar Jožefa* 
baje omožena Budimir, Cvelbar Franči
ška in Cvelbar Marija, baje omožefl* 
Golob, katerih bivališče sodišču ni zna
no, se pozivljejo, da se v teku eneg* 
leta od danes naprej zglase pri tem 
sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obrav
navala zapuščina z ostalimi dediči ia'.J 
gospodom Makarovičem Josipom iz D°Đ 

štev. 1, ki se postavi za skrbnika za-^ 
odsotne. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd; w 

dne 17. maja 1932. , 

T 32/32—2. tf# 

Amortizacija. ' 
Na prošnjo Bernik Marije, zasebni«^ 

Ljubljani, sedaj v Višnji gori š t 12»Jr 
uvede postopanje za amortizacijo el0O^ 
čih vrednostnih papirjev, ki jih 19 PJ* 
silec baje izgubil, ter se njih imetnik P<£ 
življe, da uveljavi tekom 6 mesecev vK 
čenši od dneva objave v >Službene№ 
listu< svoje pravice, sicer bi se po РЈГ 
teku tega roka proglasilo, da so vre*' 
nostni papirji brez moči. '. . , 

Oznamenilo vrednostnih papir^y 
Hranilna knjižica Mestne hranilnice' 1Јч^ 
ljanske št. 171.319 z vlogo 8000 Dip.-W" 
glasečo se na ime Benuk Marija. •,»:. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. »^ 
dne 22. aprila 1932. '^ 

ik >' '.-Л''' 
E 728/32—11. •• '&*'• 

Dražbenl oklic. % 
Dne 10. junija 1932. ob pol 9. « r i «. 

prodado y Ptuju, Krempljeva ulica";. 

ш 
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Da,javni dražbi sledeči predmeti: 9 z&-
v°jev manufakturnega blaga (29 bal), 
?enjeiiega na 27.500 Din, 62 kosov svi-
'etiih robcev, cenjenih na 4.340 Din, 
*ü svilenih robcev, cenjenih na 900 di-
narjev, in 3 kosi svilenih robcev, ce
v n i h na 105 Din. Izklicna cena je ena 
t r e tjina cenilne vrednosti. 

K draženju se bo začelo pozivali šele 
P°l ure po zgoraj navedeni uri; med-
t em pa se lahko ti predmeti ogledajo. 
t ra jno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 

dne 20. maja 1932. 

E 213/31—25. 1846 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. j u n i j a 1932. d o p o l d n e 

?° d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
gli v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
^ I j i š k a knjiga Vinja vas, vi. št. 218, 
f*l» 658, 758 in zemljiška knjiga Cero-
V e £ vi. št. 645. 

Cenilna vrednost: Din 33.386-20. 
Najmanjši ponudek: Din 22.257-46. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
! e Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe, 
icer bi se ne mogle več uveljavljati 

R'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
1 je ravnal v dob.ri veri. 

V , o S t a ] e m s e opozarja na dražbeni 
-«lic, ki je nabit na uradni deski tega 
s°dišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 19. maj* 1932. 

E ,184/32—6. • 1869 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 7. j u n i j a 19-3 2. dopoldne 

vP d e s e t i h bo pri podpisanem sodi-
ц v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 

^ J i š k a knjiga Brezje, vi. št. 40. 
Cenilna vrednost: 154.750 Din 85 p. 
Vrednost pritikline: 5710 Din. 
Najmanjši ponudek: 103.167. Din 23 p. 

.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
1 Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
i m naroku pred začetkom dražbe, 

g,Cer bi se ne mogle več uveljavljati 
| : e de nepremičnine v škodo zdražitelja, 

Ue ravnal v dobri veri. 
.,." ostalem se opozarja na dražbeni 
*vil.c' ki je nabit na uradni deski tega 
8°dišca. 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 9. maja 1932. 

E 89/32-8. 
* 

1843 

Dražbeni oklic. 
oh ? e 2 3 - i u n i j a 1932. d o p o l d n e 
Sž, d e v e t i h bo pri podpisanem sodi-
ÏPHLI?.

 8°bi št. 1 dražba nepremičnin: 
б 20 k n i i R a C e r n e č e ' V L š t e v ' 1 0 

BKt?,n,ilna vrednost: Din 162.082-— s 
^"iKlino vred. 

^ m a n j š i ponudek: Din 108.056-—. 
K a * i n a : Din 16.208-—. 

j e ^ ^ i c e , ki bi ne pripuščale dražbe, 
K^5-f lasiti sodišču najpozneje pri draž
i š * o*ws>ku. püed zaöetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Prevaljah, 
dne 20. maja 1932. 

* 
E 101/32—10. 1873 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. j u n i j a 19 3 2. dopoldne ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga a), b) in c) ideelna polovica 
d. o. Trnovec, vi. št. 5, 3 in 22, d) dela 
neprem. d. o. Zg. Pristava, vi. št. 293. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 20.501, 
ad b) Din 28.464-50, ad c) Din 1782-40, 
ad d) Din 17.056-50. 

Vrednost pritikline: ad a) Din 2825'—. 
Najmanjši ponudek: ad a) s pritiMino 

v znesku Din 15.551-—, ad b) v znesku 
Din 18.976-50, ad c) v znesku Din 1188'SO, 
ad d) v znesku Din 11.371-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski .tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 4. maja 1932. 

* 
E 178/32. 1863 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. j u n i j a 1 9 3 2 dopoldne ob 

o s m i h bo na mestu samem v Jerma-
•nem vrhu dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Bucika, vi. št. 487. 
' Cenilna vrednost: 40.197 Din 90 par. 

Najmanjši ponudek: Din 26.800*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-, 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 17. maja 1932. 

* 
E IX 912/32—8. 1870 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j « n i j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi š t 27. dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Frani, v i št. 407. 

Cenilna vrednost: Din 368.791-—. 
Vrednost pritikline: Din 12.250'—. 
Najmanjši ponudek: Din 188.189-т-. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okraju« sodišče т Mariboru," 

E 60/32—9. 1882 . 

Dražbeni oklic 
Dne 7. j u 1 i j a 19 3 2. dopoldne job 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 1 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Podrečje, vi. št. 64 in 
k. o. Dob, vi. št. 367. 

Cenilna vrednost: Din 179.36475. 
Vrednost pritikline: Din 1175*—. 
Najmanjši ponudek: Din 119.276-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni' deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
dne 24. maja 1932. 

* 
E 2598/31—13. 1872 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. j u l i j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga a) d. o. Sedilašek, vi. št. 180, 
b) d. o. Sedlašek, vi. št. 140, c) d. o. 
Stanošina, vi. št. 59, d) d. o. Lancovà 
vas, vi. št. 93. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 24.507'70, 
ad b) Din 38.799-10, ad c) Din 7613-60, 
ad d) Din 1929Ж 

Vrednost pritikline: ad a) v znesku 
Din 1060-—. 

Najmanjši ponudek: ad a)Din 16.338*00, 
ad b) Din 25.866-50. ad c) Din 5.076-—, 
ad d) Din 1286-—. 

Pravice, ki bi he pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom' dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teea 
sodišča.' • ' . : • • . . 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV, 
dne 17. maja 1932. 

E 189/32. 1851 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. j u l i j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Letuš, vi. št. 90, 71. 

Cenilna vrednost posestva s pritikli-
namd vred Din 93.277*40. 

Najmanjši ponudek: .Din 62.190*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dTaž-. 
benem naroka pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
s o d i š č a . • • • • - • 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 18. maja 1932. 
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E 296/32. 1852 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. j u l i j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga k. o. Polzela, vi. št. 164; k. o. 
Podvin, vi. š t 150. 

Cenilna vrednost posestva s pritiklino 
vred Din 11.645-50. 

Najmanjši ponudek: Din 7725*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 17. maja 1932. 

*fc 
E 509/32—4 1881 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. s e p t e m b r a 1 9 3 2. dopol

d n e ' o b p o i d e s e ti h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Podgorje, 
vi. š t 74. 

Cenilna vrednost: 69.948 Din 85 p. 
Vrednost pritikline: Din 1130'—. 
Najmanjši ponudek: 46.632 Din 56 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer . bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 19. maja 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

f i r m e : 
653. Sedež: Celje-Spodnja Hudinja. 

Dan vpisa: 18. maja 1932. 
Besedilo: Gajšek & drug. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom in deželnimi pridelki. 
Družabnika: Sodin Blaž, industrialec 

v Celju in Gajšek Viljemina, trgovka v 
Celju. 

Družbena oblika: Javna trgovska 
družba od 1. maja 1932. 

Za namestovanje je upravičen in 
firmo podpisuje družabnik Sodin Blaž 
sam. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I., 
dne 18. maja 1932. 

Firm. 191/32 — Rg. A. II 145/2. 

* 
654. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Viktor Omersa družba z o. z. 
Obratni predmet: Izdelovanje lovskih 

patron na tovarniški način in trgovina s 
temi predmeti. 

Družbena pogodba z dne 14. novem
bra 1928 in popravek z dne 27. aprila 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost osnovne glavnice: 20.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: Din 

20.000-—. 
Poslovodje: Omersa Viktor, posestnik 

in trgovec, in Omersa Minka, trgovčeva 
soproga, oba v Kranju, Kokrško pred
mestje 51. 

Družbo zastopa in zanjo podpisuje po 
en poslovodja, in sicer tako, da postavi 
pod natisnjeno, pisano ali s štampiljko 
odtisnjeno besedilo firme svoj lastno
ročni podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 6. maja 1932. 

Firm. 415/32 — Rg C V 70/1. 

* 

655. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. aprila 1932. 
Besedilo: Tovarna otroških vozičkov 

Kucler & Comp. 
Obratni predmet: Izdelovanje in pro

daja otroških vozičkov, sestavljanje voz
nih koles, nakup in prodaja v to stroko 
spadajočih izdelkov in polizdelkov. 

Družbena oblika: Javna trgovska 
družba od 1. aprila 1932. 

Družabniki: Kucler Stanko in Mrzli-
kar Franc, tovarnarja v Ljubljani VII, 
Lepodvorska ulica št. 3. 

Za namestovanje upravičen: Zastop
stvo je kolektivno po obeh družabnikih. 

Podpis firme: Pod iirmo, napisano od 
enega izmed družabnikov lastnoročno 
ali pa s štampiljko odtisnjeno firmo pri
stavita oba družabnika kolektivno svoja 
osebna podpisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 15. aprila 1932. 

Firm. 371/32 — Rg A VII 97/1. 

* 

656. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. maja 1932. 
Besedilo: Automatični bife v Maribo

ru, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Prodaja mrzlih in 

toplih jestvin vseh vrst, toplih in mrz
lih pijač vsake vrste na drobno v bifeju 
tvrdke in nakup vsega za to potrebne
ga blaga. 

Družbena pogodba z dne 11. aprila 
1932., posi. št. 881. 

Visokost glavnice: Din 30.000'—. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

Din 30.000—. ç 
Poslovodje: 1. Valjak Gjuro, lastnik 

Union kina v Mariboru, Cafova ulica 
štev. 7, 2. Guštin Julij, solastnik Graj
skega kina V Mariboru, Maistrova uli
ca št. 19. 

Za nadomestovanje upravičena: po dva 
poslovodji kolektivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta: po dva poslovodji kolektivno, 

. tako da pristavita pod natisnjeno ali po 
lœmerkoïi - napisano ali s štampiljko 

odtisnjeno besedilo tvfdke svoj lastno
ročni podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 19. maja 1932. 
Firm 502/32 — C II 89/1. 

* 
657. Sedež: Studenci, Erjavčeva ilica в. 

Dan vpisa: 12. maja 1932. 
Besedilo: Cvetko in drug, trgovina t 

mešanim blagom v Studencih. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom. 
Družbena oblika: Javna trgovska dru

žba od 17. oktobra 1931. 
Družabniki: Cvetko Marija, trgovka 

in posestnica v Studencih, Erjavčeva ul-
štev. e., Klobasa Ana, trgovka v Studen
cih, Erjavčeva ul. št. 6. 

Za namestovanje upravičen: vsake 
družabnica samostojno. 

Podpis firme se vrši na ta način, da 
ena izmed družabnic pristavi pisanenvu> 
tiskanemu ali s štampiljko odtisnjene
mu besedilu tvrdke svoje ime. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 12. maja 1932. 

Firm. 452/32 — Rg, A III 207/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h ! 

658. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. aprila 1932. 
Besedilo: Chemotechna, kemični lab»' 

ratorij, družba z o. z. 
Glasom »odstopne pogodbe in pogod

be o izpremembi družabne pogodbe г 

dne 21. julija 1922, opr. št. 7846, in do
datne pogodbe z dne 20. novembra 1922. 
opr. št. 8167« z dne 6. aprila 1932, opr« 
št. 18.403, se je temeljna družabna P^ 
godba te družbe izpremenila v točkah 
»Petič« in »Šestič« in »Dvanajstič«. 

Deželno;kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 15. aprila 1932. 

Firm. 377 — Rg C II 23/16. 

* 
659. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. maja 1932. , 
Besedilo: Theresia Eger. 
Obratni ipredmet: manufakturnA tf 

govina. 
Obratni predmet odslej: 
Trgovina z mešanim blagom. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v-
Ljubljani, odd. III., 

dne 29. aprila 1932. 
Firm. 404 — Rg. A II 58/6. 

* 
660. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 30. aprila 1932. .-••j-
Besedilo: Kreditni zavod za t r g o ^ 

in industrijo. ••• 
Prokura je podeljena dr. Beròetu № 

ku in Tischlerju Mihaelu. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v , 

Ljubljani, odd. III., ' „ 
dne 29. aprila 1932. ' ; 

-Efan. 401 « B#.B I 136/15.. vv 

M 
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861. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. aprila 1932. 
Besedilo: Lesna industrija »Vintgar«, 

družba z o. z. 
Na podlagi dveh sklepov okrajnega so

dišča v Radovljici z dne 5. aprila 1932, 
?Pr. št. A 236/31, P 80/31-118- in 132, se 
izbriše poslovodja Golob Franc, posest
nik in tovarnar na Glincah št. 37, ker je 
umrl ter Detek Mali (Amalija), uradnici 
družbe v Podnomu št. 35, podeljena pro
kura, vpiše pa se poslovodja g. Lavrič 
Ivo. višji davčni upravitelj v pek. v Ljub
ljani, Križevniška ulica št. 3 in prokura 
Podeljena gosp. Rozmanu Ivanu, indu-
sWalcu na Glincah, prav Viču, pri Ljub
ljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne lö. aprila 1932. 
Firm. 370 — Rg C I 60/34. 

* 
662. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 27. aprila 1932. 
Besedilo: Ljubljanska kreditna banka. 
Izbriše se kolektivna prokura preku-

rista Dragotina Poliča in upokojenega 
Podravnatelja Emerika Ferlinca za cen
tralo in prokura za podružnico v Kranju 
bivšega dirigenta Ladka Bavdeka. 

Kolektivna prokura je podeljena diri
gentu podružnice v Kranju Anti Matev-
žiču za to podružnico. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 22. aprila 1932. 

Firm. 391 — Rg B I 42/182. 

* 
663. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. aprila 1932. 
Besedilo: K. Prelog. 

; Stajališče glavne trgovine je v Ljub
ljani, Gosposka ulica št. 3 in Židovska 
ulica št. 4. 

, Vpiše se podružnica trgovine z galan
terijskim MI konfekcijskim ter modnim 
blagom na drobno v Ljubljani, Stari 
trg šti 12. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III. 

dne 22. aprila 1932. 
Firm. 395 — Reg. A I v 42У2. 

•}• 
6 e4- Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 19. maja 1932. 
Besedilo: Jugoavtomat, trgovačka druž

ba z o. z. 

, Družabna pogodba ž dne 27. septem
bra 1929., posi. štev. 3084, se je izpre-
Jnenila z notarskim pismom, z dne 
1 1- maja 1932., posi. štev. 4886, v členu 
drugič«. 

Obratni predmet družbe odslej: 
.!• nakup in razpečavanje vsakovrst

nih avtomatov, 
. 2. nakup in prodaja in razpošiljanje 

C e l ih in polfabrikatov vsakovrstnega v 
gostem prometu dopustnega trgovin-
BkeRa in tehničnega blaga. 
'"'?• trgovanje z deželnimi pridelki, zla-
6ti izvoz lesa, jajec in sadja. 

Okrožno kot trgovinsko sodisfa 
v Mariborn, 

dne 19. maja 1932. 
Firm 603/32.-.Rg C II 50/9. 

665. Sedež: Mojstrana. 
Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: Portland-cementna tovarna 

d. d. Dovje. 
Po sklepu občnega zbora z dne 18. 

marca 1932 se je družba razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Djinovski Ljubomir, rav
natelj v Ljubljani, in Petrovič Zlatko, za
sebni UTadnik v Mojstrani. 

ikvidacijsKa firma: PoTÜand-cementna 
tovarna d. d. Dovje v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 29. aprila 1932. 
Firm. 413 — Rg B II 172/10-

I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 
666. Sedež: Ljubljana. 

Dan izbrisa: 6. maja 1932. 
Besedilo firme: Jerica Hubad roj. 

Dolenc. 
Obratni predmet: trgovina s klavirji. 
Radi opušta obrata. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 29. aprila 1932. 
Firm. 405 — Rg A IV 75/2. 

* 
687. Sedež: Ljubljana. 

Dan izbrisa: 19. aprila 1932. 
Besedilo: Slavonska trgovska družba 

za premog Kaufman in drugi, podruž
nica Ljubljana. 

Radi opustitve obrata. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd.' III., 
dne 15. aprila 1932. 

Firm. 381 — Rg. A VII 44/3. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

668. Sedež: Breznica, 
Dan vpisa: 27. aprila 1932. 
Besedilo: Vodovodna zadruga v Brez-

nici, registrovana zadruga z omejeno zav. 
Obrat in predmet: Zadruga ima namen 

preskrbovati svojim članom za gospor 
darstvo in gospodinjstvo potrebno vodo 
ter zgraditi in vzdrževati v ta namen po
trebne naprave, predvsem vodovod. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 4. 
aprila 1932. Vsak zadružnik jamči s svo
jimi opravilnimi deleži in pa z njihovim 
enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z oklicem pred 
cerkvijo na Breznici. 

Načelstvo sestoji iz načelnika, podna-
čelnika in treh odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Bizjak Ivan, posestnik, Moste 10, na

čelnik; 
Zemlja Josip, posestnik, Vrba 14, pod-

načelnik; ч 

Sohiffrer Egiddj, sreski šolski nadzor
nik, Žirovnica; 

Dolžan Matija, posestnik, Zalbreznica 
št. ,13 in „_ 

Zupan Fjrancj posestnjik, Smotuč-št. 37. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje za njo tako, da se podpišeta pod fir
mo zadruge dva člana načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče т 
Ljubljani, odd. III., 
dne 22. aprila 1932. 

Firm. 392/32 — Zadr. X 231/1. 

6U9. Sedež: Celje. 
Dan vpisa 18. maja 1932. 
Besedilo: >Kmetijska gospodarska za

druga, registrovana 'zadruga z omejeno 
zavezo v Celju«. 

Namen zadruge je: 
1. vnovčevati vse kmetijske proizvode 

članstva; 
2. izvrševati po svojih članih: 
a) nabavo vseh življenskih potrebščin, 
b) uporabo za kolektivno rabo pri

mernih objektov, 
c) podeljevanje kreditov v naturi in 

gotovini, 
č) zavarovalne posle vseh vrst na 

medsebojni vzajemni podlagi; 
3. z vsemi zakonito razpoložljivimi 

sredstvi pospeševati skupne gospodarske 
interese svojih članov; 

4. vršiti nad svojimi člani v okviru za
konitih možnosti nadzorstvo njih gospo
darskega delovanja. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 9. 
maja 1932, izpremenjena na občnem 
zboru dne 13. maja 1932. 

Zaveza članov je omejena in jamčijo 
člani s svojimi opravilnimi deleži in še 
z njihovim petkratnim zneskom. Zadruž
ni razglasi se objavljajo z nabitjem na 
zadružni deski. 

Besedilo firme podpisujeta po dva čla
na načelstva. 

Pravico zastopati zadrugo imajo pred
sednik, podpredsednik in tajnik načel
stva. 

Načelstvo sestoji iz 5 do 9 zadružnikov. 
Člani načelstva so: 

predsednik: Fon Josip, veletrgovec v 
Gaberju pri Celju; 

podpredsednik: Miroslav Ктапјс, trgo
vec in posestnik v Šoštanju; 

tajnik: Anton Drofenik, posestnik v 
Gaberju pri Celju; odbornika: Ivan Rin
ger, posestnik v Šmarju pri Jelšah, Fra
njo Zagavec, mesar v Brezulah pri Ma
riboru. 

Okrajno sodišče Celje, odd. I., 
- dne 18. maja 1932. 

Firm 197/32 — ŽadT. IV 54/2, 

* 
670. Sedež: Notranje Gorice. 

Dan vpisa: 10. maja 1932. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in poso

jilnica v Notranjih Gorieah, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men, pospeševati gospodarsko in nravno 
povzdigo svojih članov, zatò: 

1. sprejema in obrestuje hranilne vlo
ge in vloge na tekočem računu, 

2. pridobiva nadaljnja potrebna denar
na sredstva v obliki kredita, ' 

3. daje svojim članom posojila, , 
4. oskrbuje svojim članom inkaso ter

jatev in druge denarne posle, 

L K S , : 
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5. posreduje za svoje člane nabavo go
spodarskih potrebščin. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 9. 
aprila 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z vsem svojim pre
moženjem. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem raz
glasa v zadružni pisarni in z enkratnim 
oglasom v -.»Kmetovalcu«. 

Načelstvo sestoji iz načelnika, podna-
čelnika in 3 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Novak France, posestnik Notranje Go

rice 39, načelnik; 
Rus Jože, posestnik, Pleševica 8, pod-

načelnik; 
Lovše Anton, šolski upravitelj, Notra

nje Gorice; 
Marinčič Viktor, ključavničar in po

sestnik, Pleševica 44; 
Selan Jože, posestnik, Notranje Go

rice 26. 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje zanjo na ta način, da se podpišeta 
pod njeno tvrdko po dva člana načelstva 
ali en član načelstva in en za sopodpiso-
vanje pooblaščeni uradnik. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 6. maja 1932. 

Firm. 426/32 — Zad-r. X 234/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

671. Sedež: Apače. 
Dan vpisa: 28. aprila 1932. 
Besedilo: Posojilnica in hranilnica za 

apačko kotlino т Apačah, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Fürst Karol, vpiše pa novoizvoljeni član 
načelstva g. Franc Kolleritsch, posest
nik in veletrgovec v Apačah št. 22. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 28. aprila 1932. 

Firm. 365/32 — Zadr. TI 114/11. 

* 
672. Sedež: Breznica. 

Dan vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: Pletiljska zadruga na Brcz-

nici, registrovana zadruga z omejeno zav. 
Izbrišeta se člana načelstva Gostiša 

Vinko in Zupan Katarina. 
Vpišeta se člana načelstva Dolžan 

Julka, pletilja v Zabreznici št. 13 in 
Rozman Ana, pletilja v Žirovnici št. 58. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 16. aprila 1932. 

Firm. 372 — Zadr. IX 26/5. 

* 
673. Sedež: Cerklje pri Kranju. 

Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: Mlekarska zadruga Cerklje 

pri Kranju, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Jenko 
Jakob in Sajovic Ciril, vpišeta pa člana 
načelstva Stena Franc^-Doaea4niic-iz-Za--

loga 24 in Ahčin Franc, posestnik iz 
Praprotne Police 24. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
Firm. 407. — Zadr. IV 17/55. 

* 
674. Sedež: Češnjica. 

Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: Šodarska zadruga za selško 

dolino na Češnjici, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Eržen To
maž in Šolar Jakob, vpišeta pa člana 
načelstva Rovtar Janez, posestnik, Kali-
še in Jelene Matevž, posestnik, Dražgoše. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
Firm. 387. — Zadr. III 62/64. 

* 
675. Sedež: Gornja Radgona. 

Dan vpisa: 12. maja 1932. 
Besedilo: Posojilnica v Gornji Radgo

ni, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Izbrišeta še dosedanja člana načelstva 
Jaušovec Anton in Repič Alojz. 

Vpišeta pa se novoizvoljena člana na
čelstva dr. Sabec Karol, odvetnik v Gor
nji Radgoni, in Klemenčič Jakob, pos. 
v Iyanjcih. 

Pravica sopodpisovanja v smislu § 20. 
zadružnih pravic se je podelila Snoju 
Francu, tajniku posojilnice v Gornji Rad
goni. 

Pravica sopodpisovanja Grobler Fran
ca se izbriše. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 12. maja 1932 

Firm. 445/32 — Zadr. I 21/65. 
* 

676. Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Posojilnica v Kranjski gori, 

registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Izbriše se član načelstva Lavtižar Ga-
špar, vpiše pa član načelstva Mertelj Ja
nez, posestnik v Srednjem vrhu, št. 4. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 6. maja 1932. 
Firm. 417. — Zadr. I 58/65. 

* 
677. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo : Akademski kolegij, stavbena 

in konsnmna registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani. 

Izbrišejo se člani načelstva ing. Mi
nar Anton, dr. Pretnar Janko in dr. Pe-
stotnilk Pavel, vpišeta pa člana načelstva 
dr. Zalokar Alojzij in Reisner Jože, oba 
v Ljubljani. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 15. aprila 1932. 
Firm. 365. — Zadr. VII 104/21. 

* 
678. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 26. aprila 1932. 
Besedilo: Kreditna zadruga uslužben

cev državnih želeamic т Ljubljani, regi
strovana zadruga s omejeno zwreso. 

Izbriše se član načelstva Рттбтгћ Шг-

železniški uradnik, Moste, Kodeljevo. 
Klunova ulica št. 14. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani 

odd. III., dno 22. aprila 1932. 
Firm. 389. — Zadr. VIII 145/9. 

* 
679. Sedež: Ljubljana VII. 

Dan vpisa: 20. aprila 1932. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga usluž

bencev državnih železnic v Sloveniji, re
gistrovana zadruga, z omejeno zavezo^ 
Ljubljana VII. 
• Iz načelstva je izstopil Ponikvar Ciril; 
stopil pa je v načelstvo Zupan Ciril, ad
ministrativni uradnik, v Ljubljani, Ma- . 
sarykova cesta št. 3. 
De/, kot trgovinsko sodišče v Ljubljana 

odd. III., dne 15. aprila 1932. 
Firm. 159. — Zadr. VII 143/28. 

* 
680. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: Osrednja gospodarska za

druga, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani. 

Izbrišeta se člana načelstva Velikajne 
Jože in Šišek Ivan, vpišeta pa se člana 
načelstva Božič Ivo, knjigovodja v Ljub
ljani, Stari trg 2, in Mohorič Albina, kon, 
toristinja v Št. Vidu 29 nad Ljubljano. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 15. aprila 1932. 
Firm. 380. — Zadr. IX 199/10. 

* 
681. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 27. aprila 1932. 
Besedilo: Prva slovenska zidarska za

druga v Ljubljani, registrovana zadrug* 
z omejeno zavezo. 

Izbriše ee član načelstva Kosi Ivan, 
vpiše pa član načelstva Japelj Josip, zi
darski polir v Kožarjih št. 24. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 22. aprila 1932. 
Firm. 388. — Zadr. VII. 49/27. 

* 
682. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 20. aprila 1932. 
Besedilo: I. Slovenska tovarna mine

ralnih voda, sodavice in brezalkoholnih 
pijač, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani. 

Izbriše se član načelstva Gtrčar Lovro, 
vpiše pa član načelstva Rohrman Viktor,-
veletrgovec v Ljubljani, Sv. Petra cesta 
štev. 28. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani» 

odd. III., dne 15. aprila 1032. 
Firm. 291. — Zadr. II. 162/72. 

* 
683. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Vzajemna posojilnica * 

Ljubljani, registrovana zadruga z ome*, 
jeno zavezo. 

Iabriše ee Orehefcu Francetu ipodefy'end 
prokura. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljeni, 

odd. III., dne 6. maja 1932. 
Ffcra. 4&1. — Zadr, 1 84/87< 
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ß84. Sedež: Raka. 
Dan. vpisa: 14. maja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

<Ш, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Junkar 

£ranc, vpisal pa novi član načelstva 
Bukovec Martin, župnik na Raki. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 
dne 14. maja 1932. 

. Firm. 46/32 — Zadr. II 72/16. 

V • * 

685. Sedež: Sv. Lovrenc na Dravskem 
Polju. 

Dan vpisa-: 12. maja 1932. 
, Besedilo: Ljudska hranilnica in poso
jilnica pri Sv. Lovrencu na Drav. polju, 
r«gistrovana zadruga z neomejeno za-
vežo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Jranc Peršuh, vpiše pa se novoizvoljeni 
clan načelstva g. Planinšek Anton, po
sestnik, Pleterje, Sv. Lovrenc na Drav. 
Polju. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 12. maja 1932. 

' Firm. 444/32 — Zadr. I. 121/23. 

* 
•686. Sedež: Sv. Lovrenc na Dravskem 
Polju. 

Dan vpisa : 12. maja 1932. 
Besedilo: Strojna zadruga Sv. Lovrenc 

°a Drav. polju rogistrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 
Sagadin Simon in Peršuh Franc. 

Vpišeta pa se novoizvoljena člana na-
^Istva Osel Franc, kmet, Pleterje 3, 
Sv. Lovrenc na Drav. polju; Peršuh. An-
*°Q>- kmet, Pleterje, Sv. 4Lovrenc na 
Drav. polju. . 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 12. maja 1932. , 

Firm 443/32 — Zadr. II. 40/26. 

* 

^ . Sedež: Smarca. 
Dan vpisa: 6. maja 108?. 
Besedilo: Električno strojna zadruga 

У Smarci, registrovana zadruga z ome
teno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Žurbi 
Niko in Burja Valentin, vpišeta pa čla-
]Ja načelstva Rode Franc, posestnik v 
kožicah št. 4 in Rode Viktor, posestnik 
v Smarci št. 35. ' 
^ež. kot trgovinsko sodišče т Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
Firm. 412. — Zadr. VI 90/33. 

* 
8 8 8. Sedež: Zgor. Sv. Kungota. 

Dan vpisa: 19. maja 1932. 
g Besedilo: Agrarna zajednica v Zgor. 
*T- Kungoti, registrovani zadrugi z ne
s e n o zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 
15. maja 1932. se je zadruga razdružila 

n

T'Prešla v likvidacijo. 
Likvidator: Sedivi Avgust, dosedanji 

Poslovodja zadruge. 

Likvidacijska firma: Agrarna zajed- | 
niča vZg. Sv. Kungoti, registrovana za
druga z neomejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje 
likvidacijsko firmo samostojno. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 19. maja 1932. 
Firm 501/32 — Zadr. IV 12/32. 

* 
689. Sedež: Žabnica pri Škoiji Loki. 

Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso

jilnica Žabnica pri Škofji Loki, registro
vana zadruga z neomejeno zaves з. 

Izbriše se član načelstva Demšar Ivan, 
vpiše pa član načelstva Kav^l Drago, 
šolski upravitelj v Zabnici. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 6. maja 1932. 
Firm. 423. — Zadr. IX. 172/3. 

* 
690. Sedež: Žiri. 

Dan vpisa: dne 7. maja 1932. 
Besedilo: Čevljarska gospodarska za

druga Žiri, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Zaje Matija, 
vpiše pa član načelstva Malovrh Anton, 
čevljarski mojster iz Dobračeve 45. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 6. maja 1932. 
Firm. 421. — Zadr. V 41/41. 

* 
691. Sedež: Žiri. 

Dan vpisa: 6. maja 193v 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Žirch, 

registrovana zadruga z neomejeno zave
zo. 

Izbriše se član načelstva Novak Ivan, 
vpiše pa član načelstva More Ivan, po
sestnik na Dobračevi št. 41. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
Firm. 408. — ZadT. VIII 79/8. 

I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e 
z a d r u g e : 

692. Sedež: Hrastnik. 
Dan izbrisa: 11. maja 1932. 
Besedilo: Bikorejska zadruga v Hrast

niku, zadruga z omejeno zavezo. 
Zaradi likvidacije. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Celju, 

dne 18. maja 1932. 
Firm. 193/32 — Zadr. II 162/13. 

# 
693. Sedež: Maribor. 

Dan izbrisa: 19. maja 1932. 
Besedilo: >Svoj dom«, registrovana 

zadruga z omejenim poroštvom. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
T Mariboru, 

dne 19. maja 1932. 
Firm. 498/32 — Zadr. II 108/13. 

* 
694. Sedež: Planina pri Rakeku. 

Dan izbrisa: 21. aprila 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Pla

nini pri Rakeku, registrovana zadruga z 
omejeno zarezo, . 

Ker je županstvo Planina pri Rakeku 
prevzelo vso aktivo in pasivo zadruge 
in s tem končalo njeno likvidacijo. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 15. aprila 1932. 
Firm. 324. — Zadr. VIII. 301/8. 

Konkurzüi razglasi 
Sa 41/32-2. ' 1871 
695. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Kunst«k Pavla, trgovca v Mari
boru, Cankarjeva ulica, registrovanega 
pod firmo Künstele Pavel v Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. K ovca Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: dr. Juvan Alojz> 
odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
7. julija 1932. ob desetih. 

Rok za oglasitev do 2. julija 1932. pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 23. maja 1932. * 
1875 Sa 17/31—8. 

696. 

Oklic. 
Poravnalna stvar Straha Engelberte, 

usnjarja in posestnika na Mirni 25. 
S sklepom Sa 17/31—1 otvorjeni po

ravnalni postopek se v smislu § 55. za
kona o prinudni poravnavi izven ©tečaja 
proglaša dovršenim, ker je potrditev po
ravnave pravomoćna. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II.j 

dne 14. maja 1932. 

Sa 12/32—56. 1859 
697. 

Sklep. 
Poravnalna zadeva dolžnika Breznika 

Gabrijela, trgovca v Ljubljani, Florjan-
ska ulica št. 1. 

Odobri se prisilna poravnava izven 
konkurza, sklenjena med dolžnikom 
Breznikom Gabrijelom, trgovcem v Ljub
ljani, Florjanska ulica št. 1, in njegovimi 
upniki. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 14. maja 1932. 
H* 

Sa .27/32—15. ' 1844 
698. 

Sklep. 
Dolžnik: Gomboc Štefan, krojač v 

Mariboru. 
Tusodna odločba od 6. maja 1932., 

opr. štev. Sa 27/32—13, s katero se je 
na predlog dolžnika uvedeno porav
nalno postopanje ustavilo v smislu 
§ 56., točka 6., por. zak., je pravomoćna. 

Upravitelj dr. Irgolič se razreši. 
Okrajno sodišče kot izvršilno sodišče 

v Mariboru naj izbriše zaznambo uved
be poravnalnega postopanja v rubežnih 
zapisnikih, sestavljenih zoper dolžnika 
(EMV 303/32. 585/32). 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 18. maja 1932. 
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Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 904/32. 1878 

Preklic. 
Narbergerju Jožefu, rojenemu dne 

7. avgusta 1903. v občini Trbovlje, pri
stojnemu v Šmarjeto, naj se ne daje 
nobena podpora na račun županstva 
občine Šmarjeta pri Novem mestu. 

Županstvo Šmarjeta, 
dne 25. maja 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. nw 

Stanje 15. maja 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.998,320.886-24 (—27,919.398-69) 

Devize, ki ni
so v podlogi 85,130.418-14 ( + 866.873-67) 

Kovani no-
veo v nikla 47,713.902-— (-4- 621.820-—) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917-55 

PosojHa . . 2.346,818.476-85 (-f- 2,008.881*37) 
Vrednostni 

papirji . . 27,420.000*— 
Prejšnji pred
ujmi državi 1.804,233.069-04 ( + 203.646-12) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000*—(-f-100,000.0001—) 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892-10 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

Nepremični
ne . . . . 150,658.840-77(4- 45.692-90) 

Razna aktiva 55.117.673-31 (4- 2,147 325*11) 
7.231,562.388-23 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 
Rezervni 
fond 

Ostali fondi 
Novčanice v 

obtoku . . 5.002,729.325'—(— 67,691.255--) 
Obveze na 
pckaz . . 528>498.185*49 (-f 78,015.553-10) 

Obveze z ro
kom . . . 1.329,326.380-96(4- 55,246.095-10) 

Razna pasiva 99.536.764-80 (-j- 2,294.447*28) 
7.231,562.388-23 

Obtok In ob
veze . . . 5.531,227.460*49 

Celotno kritje . . . 36-12°/,, 
Kritje v zlatu . . . 31-87% 

Obrestna mera: 
. . • • i t i « » 7И% 

180,000.000*— 

87,004.423*70 
4,467.358*28 

po eakomptu 
po lom bard u 

Štev. 134/13. 

Razpis. 
1840 2—2 

Podpisana uprava razpisuje po dolo
čilih zakona o drž.' računovodstvu javno 
pismeno licitacijo na dan 20. junija 
1932. ob 11.' uri radi nabave postelj, 
posteljnih omaric, posteljnine, perila, 

čevljev in oblači] za nadaljnjo opremo 
bolnice. 

Podrobnejši razpis je objavljen v 
-.Službenih novinah« z dne 19. maja 
1932., štev. 113, str. 7, in v »Službenem 
listu« z dne 18. maja 1932, kos 39, 
str. 258. 

Dobavni pogoji in ostala pojasnila se 
dobe v pisarni bolnice v Novem Celju. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
v Novem Celju, 

dne 21. maja 1932. 

* 
1850 Štev. 4227/11—Z. 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za delavski konaum pri Rudar
ski upravi Zabukovca postaja Žalec: 

20.000 kg pšenične moke št. 0 gg, 0 g, 
2 in 6, 

1.000 kg koruznega zdroba, 
400 kg cikorije, 
300 kg ječmenove kave, 
300 kg sirove kave »Santos Primes«, 

( 500 kg terpentinovega mila za pra
nje, 

1000-kgriža »Carolina Diamante«, 
500 kg bučnega olja, 

1.000 kg svinjske masti. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 23. maja 1932. 

Razne objave 
1880 

Izredni občni zbor 
Gostflničarske pivovarne 

d. d. Laško. 
se bo vršil v torek dne 14. junija 1932. 
ob V» 10. uri dopoldne v hotelu »Savinja« 

v Laškem. 
D n e v n i re d : 

1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Odobritev oddaje gradbenih del in 

strojnih naprav pivovarne. 
3. Sklepanje o zgradbi sladarne in to

varne kvasa. 
4. Sklepanje o znižanju delniške glav

nice. 
5. Sklepanje o izterjanju nevplačanih 

delnic. 
Pravico do glasovanja ima v, smislu 

§ 9. družbenih pravil vsak delničar, ki je 
vplačal na delnico vsaj Din 200*—. 

Gostilničarska pivovarna d. d. Laško. 
V Laškem, 24. maja 1932. 

1865 

Strojne tovarne in livarne 
d.d., LJubljana. 

Račun bilance dne 31. decembra 1931. 
A k t i v a : Blagajna 35.761'46, efekti 

110.621-—, nepremičnine 6,627.978-31, 
premičnine 4,838.270"49, dolžniki 6,860 
tisoč 291-81, surovine, polfabrikati in fa
brikati 9,039.251-83, konsignirano blago 
641.508-68, skupno; 28,153.683'56. 

P a s i v a : Delniška glavnica 5.000.000, 
rezervni fond 6,211.225-31, upniki 16 mil. 
515.660-89, neizplačana dividenda 3626, 
bilančne prehodne postavke 281.834*12,-
komisijsko blago 141.337-24, skupno: 
28.153.683-56. 

Račun izgube in dobička na dan 31. de
cembra 1931. 

Iz g u b a : administrativni stroški 
5,1.87.719'69, izdatki nepremičnin 16 tiso6 
781*24, iaguba na državnih vrednostnih 
papirjih 45.133*50, odpisi 1,084.66378, 
skupaj 6,334.298-21. 

D o b i č e k : na fabrikaciji 4,677.843*56* 
razni dohodki 149.999*—, dohodki od ne
premičnin 7.6Ö376, uporaba rednega 
rezervnega fonda 1,498.851*90, skupaj 
6,334.298-21. '•• 

Upravni odbor. 
* 

Poziv. 
1847—3--? 

V smislu čl. 243 trg. zak. javljava, da 
je Portland cementna tovarna d. d. Dov
je s sedežem v Mojstrani po sklepu obč
nega zboTa z dne 18. marca 1932 prešla 
v likvidacijo. Poživljava vse upnike, da 
se javijo pri družbi. 

Mojstrana, 24. maja 1932. 
Likvidatorja. 

* 
1867 3-1 

Poziv upnikom. 
Ingenieur arhitekt Fatur-Kos-Platner, 

družba z o. z. v Ljubljani, Gajeva ulica 
št. 9, se je razdružila in stopila v likvi
dacijo. Upniki družbe se pozivljejo, da 
prijavijo svoje zahteve poslovodjem kot 
likvidatorjem tekom treh mesecev od 
dneva te objave. • .,.- ., 

Likvidatorji. 
* i 

1854 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo III. razrede 

drž. realne gimnazije v Ptuju na ime; 
Gtušič Josip za šolsko leto 1925./1926. 

Proglašam ga za neveljarvno. 
Glušič Joeip 8. r. 

Dijaški dom, Kočevje* 
* '••• 1 8 5 6 

Objava. 
Izgubil se mi je dekret o sprejema * 

državljansko zvezo, izdan od ministrstva 
za notranje zadeve v Beogradu leta 1921* 
na ime: Prelovec Janko, rodom iz Idrije' 
Proglašam ga za neveljavnega. 

Prelovec Janko s.*> . 
* 

Objava. 
Izgubil sem orožni list z lovsko kara

na ime: Vertoik Simon, grašcak 0* 
>Frajštajiiu<, obč. Sp. Polekava, &rez Ma
ribor desni breg. Proglašam jo za neve
ljavno. • v • 

Vertnik Simon s. r. 

Izdaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
""Tiska. Jn, -salagaj liikarna Merkut v LJubljani; njen DxedstavniJu Q,Michâlek. y Ljubljani 
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SLUŽBENU UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga k kosu 43. letnika III. z dne 1. junija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

'!• No. 792/4. 1925 

Razglas. 
Gospod minister prosvete je z odlo

kom z dne 13. maja 1932., P.' br. 7715, 
imenoval za predsednika izpraševalne 
komisije za državoslovni državni izpit 
v Ljubljani g. dr. Eirkmajerja Otmarja, 
Pomočnika bana Dravske banovine, za 
Podpredsednika iste komisije pa'gospoda 
dr. Ellerja Frana, rednega univerzitet
n a profesorja v Ljubljani. 

2 istim odlokom je gospod minister 
Prosvete imenoval za člane omenjene 
komisije: 

(?• dr. Jurkoviča Josa, univerzitetnega 
docenta v Ljubljani, kot izpraševalca za 
Ustavopravno. vedo, upravno pravo in 
Meddržavno pravo; > 

?• dr. Tomšiča Ivana, univerzitetnega 
docenta v Ljubljani, kot izpraševalca za 
Ustavoprâvno vedo in meddržavno pra
vo in : 

R. Spindlerja Martina, pomočnika fi-
nančnega direktorja v Ljubljani, kot iz
praševalca za finančno vedo. 
^ r al j . banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 27. maja'1932. 

Ban: M»riigi5 s. r. 

1 No. 4168/1. 1911 

Razpis. 
, i Na podstavi § 43. zakona c zdravni-
?in ter § 2. uredbe o službenem razmer
ju zdravnikov združenih zdravstvenih 
občin v Dravski banovini, razpisujem 
^Užbo banovinskoga zdravnika združe-
? e zdravstvene občine Črnomelj s pre-
]&inki uradniškega pripravnika v stroki, 
^kateri so zvanja, razporejena od VIII. 
Položajne skupine ter s pripadajočo.pot-
Q° povpreönitio. 
_ Prosilci za to; mesto morajo.:-iz-polnje-
!**« splošne pogoje, ki jih navajata §§ 3. 
9^4. zakona o uradnikih za sprejem v 
j*™-, službo ter dokazati, da so opravili 
j*r®8 zdravniške pripravljalne službe 
„.^ža) vsaj 6 mesečno prakso v porod
ništvu. 

Prošnje in zahtevane priloge, kolko-
J*P« po predpisih, je predložiti do 4. ju-

\8k ^?2.kraljevski banski upravi Drav-
•*ö banovine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

.. T Ljubljani, dne 27. maja 1932. 

IV'" '' ' * ' 
^1- Nó,i400&/i. 188? 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

^Dravsko banovino. 
' j j * ' K e s s J e r Milan, zdravnik-volon-

\ Ljubljani, je bil vpisan v. imenik 

zdravniške zbornice za Dravsko ba
novino. 

Kraljevska banska uprava Dravske., 
banovine. 

V Ljubljani, dne 20. maja 1932. 

* 
VI/ No. 6G75/19. 1894 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. mam do 21. maja 1932. 
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 

S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Krani 
Ljubljana (meeto) 
Slovenjeradec . . 

Vsega 

. . . 
. . . . 

a . . 

1 
1 

— 
2 

— 
— 
• I ' 

1 

— 
— 

1 
1 

— 
— 
— 

i • 

1 
1 

'— 
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Skrlatinka. — Scarlatina. 

Kranj . . . • 
Kočevje . . . . . . . . . 

Litija . . . . . k 
Ljubljana fsrez) . . . ', 
Ljubljana (mesto) . . . 

Maribor desni bree ; . 
Maribor levi brea • . . 
Maribor (mesto) . . . . 

Novo mesto . . . . . . . 

Slovenjeradec . . . . . . 
Vseea . . '• 

1 ' -
1 '' — 
1 
3 
9 

— 
-i 
5 
1 
1 
9 
1 
2 

13 
1 
1 

10 
62 
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— 
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1 
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— 
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11 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
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— 
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— 
— 
— 
— 
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1 
1 
3 
8 
1 
1 
2 
4 
?, 
2 

13 
3 
1 

12 
1 
1 
6 
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Ošpice. — Morbilli. 
Konjice 
Krško 
Laško ... ." 
Loeatec . 
Murska Sobota 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah -

Vsesa 

6 
6 

87 
10 
_ 
20 

3 
141 

22 

146 
14 

1 
•7 
— 

189 

— 

16 
— 

20 
•f 

.39 

— 

— 
' • _ 

— 
— 

28 
6 

216. 
33 

1 
7 
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Sen. — Erysipelas. 
Celje . . . 

Črnomelj , 

Kranj 
Kočevje 
Konjice . . . . . . . . . . . 
Krško . . . . . . . . . . . 
Ljubljana (mesto) : .-'. 
Maribor levi bree . . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Novo mesto . . . , , , . 
Prévalje . . . , . , , , . 
r t u ] ••••••••»••»* 
Slovenjgradec . . . . . . 

Увм» m 

1 
— 

1 
• — 

2 
1 
1 
2 
4 

— 
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1 
1 
2 
3 

19 
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— 
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— 
— 
— 
— 
— 
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— 
— 
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4 

• — 

— 
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— 
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— 
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1 
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— 
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.— 
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— 
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1 
— 
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Davica. — Diphteria et Oroiip. 

Brežice . . . . . . . . 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Kamnik 
Kranj . . . . . . . . . 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice . . . . . . . . 
Krško 
Laško 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bçee . 
Maribor (mesto) . . 
Mu reka Sobota . . . 
Novo mesto . . . . . . 
Ptuj 
Radovljica . . ....... 
Šmarje pri Jelšah . • 

4 
3 

. 1 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
7 
4 
4 

:2. 
3 

2 
1. 
1 
1 

14 
62 

1 
1 

2 
— 

1 
— 

1 
2 

— 

3 
1 

_ 
— 
— 
12 

3 
1 

—:'• 

1 
— 
1 

5 
— 
— 
2: 

—' 

1 
1 

10 
25 

— 
1 

—-

— 
— 

• — 

— ' 
— 
.— 

-— 

__ 
— 
— 

1 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

MurskaSobotà. . . , - 1 
. .Vseea . . . J - | 11 - | - | 1 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Ptuj . . . . . . . . . . . . ! 36 2Ì 119 I - I 38 

Vseea | 36J.21J19 | 38 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celje . . . . , . ; . . .'I ' l | - i - T - l 1 
1 i l - i - l - U Vseea . . 

Steklina. — Lyssa (rabies). 

Novo mesto - I 21 1-1-2 
Vseea . . . J — | 2 | . - | —| 2 

OtroHcija vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Kran) . . . " , , 
Kočevje . . , 
Novo mesto . 
Ptuj (mesto) 

Vseea 

• 4 • • 

• • • • 

i . . 

A 
1 

2 

—. 
1 } 

- — 

-

-

-

1 
1 

2 

Rdečica. — Rubeola. 

J—* I —_ I ,__ 

.—. 3 . 3 
Maribor (mestoi ' . . . 
Murska Sobota ., v ... , 

Vaeea . . 3j .3 

Ljubljana, dne 25. maja 1932. 

KiÄljevste zanika upiraT* Dravske 
banovine v LJubljani. 
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III. 4711/1. ''•'••'• 1886 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. maja 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji 9 številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 
Metlika: Crešnjevec (Gradnik 1 dvo

rec). Ljubljana mesto: 1 dvorec. 

Š u š t a v e c : 
Metlika: Podzemelj. (Podzemelj 1 dvo

rec). 

S t e k l i n a : 
Ljutomer: Ljutomer (Ljutomer 1 pri

mer). Murska Sobota: Vadarci (Vadarci 
1 primer). Novo mesto: Dobrniče (Šma-
vec 1 primer), Brusnice (Gumberg 1 
primer), Novo mesto (Novo mesto 1 pre
mer), Smihel-Stopiče .(Sminai 1 primer), 
Št. Peter (Cesmce 1 primer). Ptuj: Sv. 
Andraž v Slav. gor^ (Vitomarci 1 pri
mer). Sloyenjgrade-ч Šoštanj (Šoštanj 1 
primer). 

S v i n j s k a k u g a : 
LaSko: Dol (Sv. Jurij 4 dvorci), Loka 

(Savna peč 4 dvorci). Litija: Žalna (Ve
lika Loka 1 dvorec). Maribor levi breg: 
Sp.Duplek (Dupleški vrh 1 dvorec), Plač 
(Plač 2 dvorca). Novo mesto: Brusnice 
(Gumberg 1 dvorec), Novo mesto. (No
vo mesto 2 dvorca), Toplice (Toplice 1 
dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Konjice: Loče (Mlače 1 dvorec). Kranj: 

Kranj (Kranj 1 dvorec). Litija: Krita 
(Gmajna 1 dvorec), Litija (Vernek 1 
dveree). Ljutomer: Presika (Nunska 
graba 1 dvorec), Štrigova (Grabrovnik 1 
dvorec), Trbegovci (Trbegovci (1 dvo
rec). Novo mesto: Novo mesto (Novo me
sto 1 dvorec). Prevalje: Vuzenica (Št. 

.Vid 1 dvorec). Ptuji Bratonečice (Brato-
nečice 1 dvorec), Breg (Zg: Breg 1 dvo
rec), Cvetkovci (Cvetkovci 1 dvorec), 
Rogoznica (Zabjak 2,dvorca), Vurberg 
(Krčevina 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: 
Šmarje pri Jelšah okolica (Cerovec 2 
dvorca). Ljubljana mesto: 2 dvorca. 
Kraljevska banska uprava Dravske ba

novine v Ljubljani, 
dne 25. maja 1932. 

VIII. 3087/L. 1915—2—1 

Razglas. 
Splošna maloželezniška družba d. d. 

v Ljubljani je projektirala priključek re
mize ob Celovški cesti v Zgor. Šiški na 
električno omrežje šišenske zadruge. V 
ta ramen je sklenila zgraditi daljnovod 
visoke rmpetòsJi.e.OCQ-V od. daljnovoda 
Elektra d, <L v Ljubljani v približni' dol
žini 500 m. ' ' "' ' •'•' ' 

Daljnovod se namerava položiti v 
kablu, zgradila bi se> primerna prehodna 

konstrukcija ;ob električnem prostovodu 
na železniškem svetu pare. št. 482 k. o. 
Zgor. Šiška, nakar bi kabel takoj pre
koračil oba železniška tira v km 99-67 
gor. proge ter prešel na poljsko pot pare. 
št. 1391/1 k. o. Zgornja Šiška narav
nost proti remizi, tu pa krene na pare. 
št. 314/3, ki je last projektantin je. V re
mizi sami bi se postavila transformator
ska postaja v določenem kotu. Celice so 
projektirane visoke 2-70 m, brez stropa, 
a pokrite z gosto mrežo. Luč naj bi do
hajala vanje od glavnega okna. Trans
formatorska celica bi bila v neposredni 
zvezi s prostrano dvorano. Podroben po
pis projekta je razviden iz načrtov in 
tehničnega poročila. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110 
in 122 ob. z., §§ 84, odst. 2, 89 odst. 3, 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73 i si. z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na četrtek 16. junija 1.1. 
s sestankom komisije ob 8. pri remizi 

v Zgor. Šiški. 
: Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
dò dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski- iUpravi, na dan obravnave pa 
v roke vedji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo vpoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira na nje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 21. maja 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik oddelka za trgovino, obrt in 
industrijo: 

dr. Mam s. r. 
* 

K V No. 276/31. 1848 3 - 2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev del pri gradnji šolske 

' poliklinike v Ljubljani 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 15. junija 1932. ob 11. üri dop. 
v sobi štev. 17 tehničnega oddelka v 

I Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi štev. 20.. 

Ponudbe naj se glase za posamezne 
skupine v obliki popusta v odstotkih 
(tudi z besedami) na vsote odobrenih 
proračunskih zneskov, ki znašajo za: 
1. zidarska, težaška, te

sarska, kleparska, 
pečarska dela ter po
laganje linoleja . » Din 1,106.256-06 

2. mizarska in steklar
ska dela ' „ 214.286-90 

3. polaganje parketov . „ 76.100*50 
4. ključavničarska dela „ :- 25.880-50 
5. pleskarska in slikar--
.' ska d e l a . . • •' . ' , ' , ' 123.556-50 
6. vodovodna- instala-

• oija^.:•'. ' .À • •,• t '•'•„•"' 148.482-30 

Pri prvi skupini bodo upoštevane<le'-« 
ponudbe s popustom, večjim od 19'8% 
(devetnajst celih, osem desetink od sto); 
pri drugi z večjim od 18-5% '(osem":' 
najst celih, pet desetink od sto). « 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. , 
Kralj, banska uprava Dravske banovine ' 

v Ljubljani, 
dne 21. maja 1932. 

% 
V. No. 150/6. 1865—3—2,"•• 

Razglas o licitaciji. ; 
Kraljevska banska uprava Dravske . 

banovine v Ljubljani razpisuje.za zgrad>' .' 
bo mostu čez Pišenoo v Kranjski gori". 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo ; 
na dan 2. julija 1932 ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub-, : 
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tennis 
oddelku kraljevske banske uprave. .•:'.• i 

Ponudbe naj se glase v obliki popueta-;:i 
v odstotkih (tudi z besedami) na.vsote : 

odobrenega proračuna, ki znaša .Dim:' 
302.502-88. . /•• 

Podrobnosti razpisa so razvidne, i v 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi- ••: 
nahe in na razglasni deski tehničnega.•-. 
oddelka. . , " ; 

Kraljevska banska uprava Draveke; 
banovine. 

V Ljubljani, dne 23. maja 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 29 — 26/29. 1888, 

Razglas. 
1. Okrajno sodišče v Mariboru je ome

jeno preklicalo: 
a) S sklepom z dne 29. julija >193l» : 

L V 10/31—4, Ferka Franca, sedlarske-' 
ga mojstra, stanujočega v Mariboru,' 
Jugoslovanski trg št. 3, zaradi slaiboum- ; 
nosti, pomočnik: Ferk Roža, žena sedlar
skega mojstra v Mariboru1, Jugoslovan- • 
ski trg št. 3; 

b) s sklepom z dne 19. oktobra 1931» 
L V 14/31—4, Vimerja Ivana mL, d©-.' 
lavca na Spičniku št. 19, zaradi umobol^.. 
nosti; pomočnik: Vimer Ivan star., nft. 
Spičniku št. 19; , 

c) s sklepom z dne 18. novembra 1931» 
L V 16/31—11, Ploča Franca in Cecilij^ 
posestnika v Grušeni št. 19 zaradi' *** 
pravljivcsti; pomočnik: Kolarič Aotöfl» 
posestnik v Grušeni št. 7; /,;Л« 

č) s sklepom z dne 26. novembra 1931». 
L V 13/31—4, Klabusa Jurija,-sprevod
nika južne železnice v pok. v Maribora 
Aleksandrova 64, zaradi umobolnosW! 
pomočnik: Ranter Malœ, železniški u£a4' 
nik v Mariboru, Aleksandrova.64; .-• - . 

d) s sklepom z dne 16. decembra Iw 1 ' ; 
L V 15/31—5, Slanica Ivana; poeestoP? > 
v Slatinskem dolu 11, zarad| г^ргдуда/ 
vosti in pijančevanja^pomočnik: Bra^jj 
Konrad posestnik v Slätiaskem 4№ 
št. 5; ••'• ' •'-. 

Ш 
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2. Isto sodišče je popolnoma prekli
calo: 

a) s sklepom z dne 28. oktobra 1931, 
L V 19/30—12, Ogner Marijo, posestnieo 
* Zg. Jakobskem dolu 60, zaradi umo-
bolnosti: oskrbnik: Lorber Rudolf, po
sestnik v Zg. Jakobskem dolu; 

b) s sklepom z dne 20- maja 1931, 
L V 7/31—8, Muster ja Franca, stanujo
č a na Sladkem vrhu 5, zara*di slabo
umnosti; oskrbnik: Muster Marija, za-
8&bnica na Sladkem vrhu št. 21. 

3. Okrajno sodišče v Marenbergu je 
omejeno preklicalo: 

S sklepom z dne 9. aprila 1932, L 1/32, 
Skaoedovndka Franca, posestnika na 
fortini, zaradi pijančevanja, zapravlji-
v°sti in sekundarne slaboumnosti; po
dočnik: Lukas Ivan, posestnik v Maren
bergu. 

4. Isto sodišče je popolnoma prekli
calo: 

a) s sklepom z dne 7. februarja 1932, 
L 2/32—9, Veh Marijo, delavko, rojeno 
19. novembra 1888 v Sp. Vižingi, pri
stojno v Brezno, sedaj Hohlbach, Av
strija, radi slaboumnosti; pomočnik 
ßuehman Anton, posestnik v Hohlbach, 
srez Deutschlandsberg (Avstrija); 

b) § àklepom z dne 26. septembra 
1931, L 3/31—2, Urbana Franca, roj. 
27. septembra 1902, iz Vuzenice, radi 
^Bio-bolnosti in 

c) s sklepom z dne 26. novembra 1931, 
k 4/31—3, Ladinek Ivanko, stanujočo 
РЧ Sv. Jerneju, radi slaboumnosti; po
dočnik Vaukman Ivan, posestnik v Per
icah. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v 
Mariboru, 

dne 24. maja 1932. 

* 
1909 P 27/32-2. 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Kranj-

v*i gori z dne 23. maja 1932, opr. štev. 
L 1/32—6 je bila Peternel Frančiška, ža-
j>ar}a žena na Studencu pri Ljubljani, 
ÇreJ stanujoča v Zgor. Plavžu štev. 9 pai 
pšenicah, zaradi umobolnosti popolno
ma preklicana. 
j . Za skrbnika-pomočnika je bil postaiv-
yf* Peternel Peter, Žagar na Zgor. 
^ l avžu štev. 9. 
"»rajno sodišče v Kranjski gori, odd. I., 

dne 24."maja 1932. 

* 
P,VIII 90/32—13. 1895 

Razglasitev preklica. 
i. S »klapom okrajnega sodišča v Ljub
k i z dne 19. aprila 1932, opravilna 
jTv- L VIII 14/32—11, je bil Berlič 
giT^1«» posestnik, stanujoč v Zapužah 

3, zaradi pijančevanja in zapravljanja 
mMoao preklican. 

t» f* pomočnika je bil postavljen Berlič 
A0*> posestnik, Zapuže št. 33. 
O k*ajn 0 sodiSče V Ljubljani, odd. VIII., 

dne 18. majä 1932. 

* 

A V 232/32—6. 190Ó—3—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Rossman Neža, rojena Eissner, vdova 
po krojaču in hišnica v Mariboru, Slo
venska ulica št. 7,Je umrla dne 28. fe
bruarja 1932 in nI zapustila nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gosp. Goloba Franja, notarskega kan

didata v Mariboru, postavlja sodišče za 
skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, 
mora to v enem letu od danes naprej 
javiti sodišču in izkazati svojo dedinsko 
pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, 
v kolikor so zahteve izkazane, izročila, 
v kolikor se to ni zgodilo, se bo državi 
v prid zasegla. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 17. maja 1932. . 

* 
A 111/31—38. 1877—3—2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Cvelbar Janez, kočar v Selu 16, ob
čina Št. Jernej, srez Krško, je dne 3. 
aprila 1931. umrl. Poslednja volja se ni 
našla. Njegovi otroci: Cvelbar Jožefa, 
baje omožena Budimir, Cvelbar Franči
ška in Cvelbar Marija, baje omožena 
Golob, katerih bivališče sodišču ni zna
no, se pozivljejo, da se v teku enega 
leta od danes naprej zglase- pri tem 
sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obrav
navala zapuščina z ostalimi dediči in z 
gospodom Makarovičem Josipom iz Dob 
štev. 1, ki se postavi za skrbnika za te 
odsotne. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 17. maja 1932. 
* 

A I 330/32—4. 1858—3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Šetinc Ignncij, posestnik iz Ljubljane, 
Rožna ul. št. 41, je umrl dne 18. aprila 
1932. 

Vsi, Id imajo do zapuščine kako ter
jatev, se pozivajo, da napovedo in do
kažejo svojo terjatev pri tem sodišču 
dne 20. julija 1932 ob 3. uri pop. v pi
sarni notarja Galleta Antona v Ljubljani 
kot sodnega komisarja, ustno ali pa do 
tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli up
niki, ki niso zavarovani z zastavno 'pra
vico, nikakršne nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napo
vedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dne 30. aprila 1932. 

* 
R 114/32—3.- 1920 

Oklic. 
Na predlog Vrliniča Rada iz Adlešič 

št. 21 se s sklepom z dne 24. maja 1932., 
R 114/32—2, dovoli uvedba postopka za 
amortizacijo na njegovem, preje Požeku 
Jožu. Epbrežje-5, lastnem zemljišču, sL 

št. 416, k. o. Adlešiče, temeljem prisc-
jila z dne 27. novembra 1883.. št. 6632, 
za Požeka Jakoba, Maro in Matijo iz 
Sela št. 21, zastavnopravno zavarovanih 
terjatev po fl 182-75 s pripadki. 

Radi tega se pozivljejo vsi, ki imajo 
zahtevke m ;•. terjatve, da jih najkes-
neje do 1. juh'a J 9 3 3 . pri podpisanem 
sodišču prijavilo, кег se bo sicer po 
brezuspešno poteJ-lem roku izrekla 
amortizaciji vknjižle zastavnih pravic 
in dovolil i/.bris pri navedenem in vseh. 
morebiti sozastavljenih zemljiščih. 

» Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I., 
dne 24. maja 1932. 

* 
1891 T Ne V 1323/32. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Bauman Elizabete, omo-

žene Wengerein, zasebnice v Št. Ilju v 
Slov. gor., se uvede postopanje za amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilka baje izgubila, ter se njih 
imetnik poaivlje, da uveljavi tekom še
stih mesecev od dneva, ko se objavi ta 
oklic v »Službenem listu«, svoje pravice, 
sicer bi se po poteku tega roka progla
silo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica štev. 7142 Spodnje-' 
štajerske ljudske posojilnice v Mariboru 
na ime Bauman Elizabeta, v vrednosti 
Din 8063"—, vinkulirana z geslom. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 23. maja 1932. 

* 
T 22/32—3. 1896 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marije Hrast, poročene. 

Maver, v Ljubljani, Jegličeva ulica št. 5, 
se uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilka baje izgubila, ter se^njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom Šestih 
mesecev od dneva tega razglasa svoje 
pravice, sicer bi se po poteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Mestne hranilnice ljub
ljanske v Ljubljani, št. 325, glaseča na 
ime Hrast Marija, z vlogo Din 11.500'—. 

Deželno sodišče y Ljubljani, odd. V., dne 18. maja 1932 
* 

T 30/32—3. 1897 

Amortizacija. 
Na prošnjo Zadružne zveze, zastopane 

po Kralju Antonu prokuristu v Ljub
ljani, se uvede postopanje za amortiza
cijo sledečih vrednostnih papirjev, ki jih 
je prosilka baje izgubila, ter se njih 
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom še
stih mesecev od tega razglasa dalje svo
je pravice, sicer bi se po poteku tega 
roka proglasilo, da so vrednostni' pa
pirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Kranjske hranilnice v 
Ljubljani, št. 308.768, glaseča se na ime 
Martin Zeleznikar, z vlogo Din 5163'27 
in vinkulirana na geslo. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V.," 
. dne Д8. maja 1932. , 
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E 445/32—11 1907 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke: Hra
nilno in posojilno društvo v Celju, r. z. 
z n. z. po dr. Skobernetu Josipu, odv. v 
Celju, bo dne 7. junija 1932 ob 9. uri, pri 
tem sodišču, v sobi št. 4, na podstavi s 
tem odobrenih pogojev dražba sledečih 
nepremičnin: v treh skupinah, vsaka 
posebej: zemljiška knjiga k. o. Št. IIj, 
vi. št. 50 I. hiša cenilna vrednost 30.000 , 
Din, gospodarsko poslopje, cen. vredn. 
7000 Din, zemljišča, cen. vredn. 10.308-20 
Din; zemlj. knj. k. o. Št. Ilj, v.l. št. 113, 
II. hiša, cen. vredn. 10.000 Din, gospo
darsko poslopje, cen. vredn. 23.000 Din, 
zemljišča, cen. vredn. 95.977*40 Din; 
zemlj. knj. k. o. Št. Ilj, vi. št. 298, III. 
zemljišča, cen. vredn. 4601*90, pritikline 
ad I.—III. cen. vredn. 300 Din. 

Skupna cenilna vrednost 184.187-50 
Din. 

Najmanjši ponudek: ad I. 31.538-90, 
ad II. 88.385-04, ad III.-3267*94.Din. 

Vadij znaša: ad I. 4731 Din, ad II. 
13.258 Din, ad III. 491 Din. 

K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 
Št Ilj, vi. št. 50, 113 in 298 spadajo sle
deče pritekline: ena hrastova vinska in 
sadna preša in ena lesena kad za grozd--
je v cenilni vrednosti Din 300. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 29. aprila 1932. 

* 
E 206/32—8 1902 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. junija 1932 dopoldne ob de

veti uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi Št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Bevče, vi. št. 44 in 103. 

Cenilna vrednost: skupina I. 205.765 
Din 95 p, skupine II. .17.168 Din 80 p. 

Vrednost pritikline: k skupini I. Din 
5070-—. ; 

Najmanjši-ponudek: "skupine I. Din 
133.800-—, skupine II. Din 11.450'—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi 9e rie mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 26. aprila 1932. 

" * ' ' ' 
E IX 501/32-8 1906 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. julija 1932 dopoldne ob 11. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Kresnica, vi. šit. 15. 

Cenilna vrednost: Din 169.655-60. 
Vrednost pritikline: Din 6255-—, ki 

je upoštevana v cenilni v rednosti. ' . 
Najmanjši ponudek; Din 113.i03'72. 

i 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
scdišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 29. aprila 1932. 

* 
E 170/32—5. 1890 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u l i j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 7 dražba nepremičnin; zem
ljiška knjiga Radence, vi. št. 142, 143, 
145 in 1.82. 

Cenilna vrednost: Din 30.776*—. 
Vrednost pritikline: Din 1280-— (ki 

je'že upoštevana v gori naznačeni cenil
ni vrednosti posestva). 

Najmanjši ponudek: Din-20.517*34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. II., 
dne 15. maja 1932. 

* 
E IX 662/32—9. 1904 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. julija 1932 dopoldne ob 10. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 11 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Zgornji Boč, vi. št. 31 in 65. 

'Cenilna vrednost: Din 17.486*20 in 
Din 17.567*80. 

Vrednost pritikline: Din 775*—, ki je 
upoštevana v cenilni vrednosti. 

Najmanjši ponudek: Din 23.370'—. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit, na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 30. aprila 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m a : 

699. Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 25. maja 1932. 
Besedilo: Hranilnica mestne občine 

Brežice. 
Značaj tvrdke: regulativna hranilnica, 

denarni zavod. 
, Zavod sloni na pravilih, sprejetih v 
seji hranilničnega odbora dne 29. aprila 
1925 in odobrenih z odlokom velikega 
župana ljubljanske oblasti z dne 30. sep
tembra 1926, O br. 1221. 

Jamstvo : Za vse. vloge in obveznosti 
jamči razen lastnega premoženja zavoda 
mestna občina Brežice z vsem svojim 
premoženjem in davčno močjo. 

Obratni predmet: Hranilnica mestne 
občine opravlja tele posle: 

1. sprejema denarne vloge" na vložne 
knjižice, na obrestonosne blagajniške li-
ste'ali ha tekoči račun, 

2. shranjuje- ali upravlja ДевдеЦе, 

3. posoja obrestonosno na v kralje
vini Jugoslaviji ležeča nepremična po
sestva s sirotinsko varnostjo in prevze-, 
ma take terjatve tudi s cesijo, 

4. розоја z dovoljenjem nadzorstvene 
oblasti proti vračilu v obrokih ali v te
kočem računu državi, pokrajinam, sre-
zom, občinam in drugim javnim korpo-, 
racijam v območju države, ako so te 
pokrajine,' srezi, občine in korporacije' 
upravičene sprejemati in plačevati pO" 
sojila z davčnimi dokladami v lastnem : 

področju in če so prejele zakonito pred
pisano dovoljenje za najetje posojila, 

5. posoja z dovoljenjem nadzorstvene 
oblasti javnim, občekoristnim na na- • 
čelu vzajemnosti postavljenim zavodom* •• 
dalje pridobitnim in gospodarski?n za- • 
drugam z omejenim in neomejenim po
roštvom, ki imajo zadosten rezervni za
klad in katerih plačilna zmožnost s e 

splošno priznava, istotako proti vračih" 
v obrokih in polletnem, anticipativnero 
obrestovanju ali v tekočem računu, 

6. posoja proti zastavi drž. zadolžni? 
in drugih tem enakih kreditnih papir
jev, delnic Narodne banke, tuzemskih, 
na borzi zaznamovanih zastavnih listov 
in komunalnih in železniških zadolžni<V 
dalje poinovplačanih delnic in efektov 
iz prioritetnih posojil takih tuzemskih 
obrtnih podjetij, katerih dohodek je za
jamčen z državnim poroštvom in konča
no proti zastavi kovanega, v prometu' 
krožečega zlatega in srebrnega denarja,, 

7. eskontira lastne hranilne knjižice 
in izžrebane državne srečke, 

8. eskontira ne kesneje ko v 6 mese* 
cih zapadajoče menice, ki imajo polef*/ 
podpisa vložitelja, čigar plačilna zmož
nost se mora splošno priznati, še pod
pis ene plačila zmožne osebe, ali pr°" 
tokolirane, ali vsaj varne tvrdke,^ aH -
kakega takega protokoliranega društva,-
ki je ustanovljeno na podstavi vzajem
nosti, ali ima tak poroštveni zaklad, o 8 

se njegova plačilna zmožnost splošn0 

priznava. 
Hranilnica sme eskontirane menic1? 

dajati naprej v pasivni reeskont, to P a 

le v ta nameri, da si pridobi s tem por. 
trebna denarna .sredstva za opravljanj, 
pravih hranilničnih poslov, ne da bi 5H 
z reeskontom menic razširila svoje "P0".; 
slovanje za nadaljnja menična eskontna 
opravila, "" . 

9. posoja v .tekočem računu s pofï.T. 
jem, da so dovoljeni krediti ali zernll1*' 
ško-knjižno varni, ali pa pokriti z vred' 
nostnimi papirji, ali z akcepti in men v 
carni in -prevzema take terjatve tudi .** 
cesijo, 

10. kupuje za lastni račun' vrednostn 
listine, na katere sme v smislu gornj* 
ga odstavka 6. posojati, 

11. zdražuje posestva, ki pridejo B 
prisilno dražbo, če je • to p o t r e b n o * 

, varnost na takih posestvih vknjižeB»^ 
hranilničnih terjatev. Taka posestva P*' 
je zopet prodati takoj, ko je mogoče'' 
izvršiti brez škode za zavod. T 

,Razen tega sme hranilnica s poP^j, 
dobljeno dovolitvijo nadzorne o l̂i1-̂ -
kuppvati posestva, ki jih potrebuje z p 
lastno poslovanje, '-..''. . ' ' .i; ' 

12. se udeležuje čekovnega in ku r i I 7 '..; 
• Btpjneta pojine hranilnice, .^>.s 
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, 13. nalaga odvisni denar pri akredi
tiranih bankah ali kreditnih zavodih, 
*i .Uh je naznaniti nadzorstvenemu ob-
lastvu v potrditev v tekočem računu ali 
Proti blagajničnim listinam, 

• ,14. zastavlja lastne vrednostne pa-
Pirje pri bankah ali kreditnih zavodih. 

Imetnik: Hranilnica mestne občine 
Brežice. 

Zastopstvo: Zavod zastopa upravni 
odbor, odnosno od upravnega odbora 
izvoljeno šestčlansko ravnateljstvo, ki 
le eksekutiva zavoda. 

Upravni odbor, ki sestoji iz dvanaj-
jjjih članov, med katerimi je tudi šest
člansko ravnateljstvo, voli na predlog 
hranilničnega odbora za dobo petih let 
cestna občina Brežice. 

Upravni odbor sestoji iz sledečih 
članov: 

predsednik: Umek Anton, trgovec, 
Mežice; 

podpredsednik: Volčanšek Ivan, po
sestnik, Brezina kolodvor; 

člani odbora: Deržič Karol. gostilni
čar in mesar, Brežice; Gregi Vinko, po-
Sestnik in trgovec, Brežice; dr. Hoče
var Vojteh, sodni predstojnik, Brežice; 
"°ly Josip, posestnik in brivec, Breži-
^?; dr. Hudelist Vinko, zdravnik, Bre
jce; ing. Kolenz Albert, posestnik, Bre
jce; Kušljan Fran, posestnik,. Brežice; 
Mikolič Ljudevit, ravnatelj meščanske 
°°le, Brežice; Slanic Martin, trafikant, 
Brežice; Štirn Leopold, posestnik, Bre
žice: 

Firma se podpisuje pravnoveljavno 
t ako, da postavljata pod njeno napisa-
Do» natisnjeno, ali s štampiljko odtis
njeno besedilo svoja podpisa kolek
tivno: 
..a),en član ravnateljstva s pooblašče

nim hranilničnim uradnikom, tekoče 
stvari pa namesto teh dveh tudi druça 
vja višja, od ravnateljstva v to poobla
ščena hranilnična uradnika, 
, b) 'napram oblastvom in tretjim ose
bam pa zastopa hranilnico predsednik 
spravnega odbora, ali njegov namest-
?Л ter s posebnim, za dotični primer 
zdanim pooblastilom tudi hranilnični 
ufadnik — oboje v smislu § 28. hranil
c i h pravil. 

Ravnateljstvo sestoji iz sledečih čla-
öov: 
j , Predsednik ravnateljstva: Kušljan 

r a n , posestnik, Brežice; 
Podpredsednik ravnateljstva: dr. Hu-

aelist Vinko, zdravnik, Brežice; 
.c iani ravnateljstva: ing. Kolenz Al-
?6 rt, posestnik, Brežice; Mikolič Lju
b i t , ravnatelj meščanske šole, Breži-
g®: Slanic Martin, trafikant, Brežice; 

tr£n Leopold, posestnik, Brežice. 
.Pooblaščenec: Lebar Miško, hranil

c i tajnik, Brežice. 
'Državno nadzorstvo: Neposredno dr-

j5V n° nadzorstvo je poverjeno, vladne-
n komisarju. 
Objave: Hranilnična javna razglasila 

• e vrše pravnoveljavno z nabitjem istih 
' .Poslovnem lokalu hranilnice. 

• "̂oŽho kot trgovinsko sodišče v Celju, 
dne 25. maja 1932. 

. ...f. Ittnm. 190/32 — Rg A III 146/1. 

. . . . . • * . . ' . : . • - . . • . , . . . 

700. Sedež: Ljubljana VIL, Kamniška 
cesta 22. 

Dan vpisa: 23. maja 1932. 
Besedilo: Zednik & Mika. 
Obratni predmet: Nakup in prodaja 

lesa. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 13. maja 1932. 
Družabniki: Zednik Franc, lesni trgo

vec v Ljubljani VII, Kamniška c. 22, 
Mika Ladislav, lesni trgovec v St. Vidu 
nad Ljubljano.-

Za namestovanje sta upravičena oba 
družabnika kolektivno. 

Podpis firme: Oba družabnika pod
pisujeta za tvrdko tako, da pod pisano, 
natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno 
besedilo firme pristavita kolektivno 
svoja osebna podpisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm 451/32 — Rg A VII 98/1. 

701. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. maja 1932. 
Besedilo: Uvozna-Izvozna družba z 

o. z. 
Obratni predmet: Uvoz in izvoz vsako

vrstnih predmetov in blaga brez naved
be vrste in stroke, trgovanje z vsemi 
predmeti, za katere je po obrtnem redu 
dovoljen prost promet (§ 140. obrtnega 
zakona). 

Družbena pogodba z dne 7. maja 1932. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. : 
Visokost osnovne glavnice: 20.000 di

narjev, "v 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

20.000 dinarjev. 
Poslovodje: Drufovka Rudolf, posest

nik v Ljubljani, Resi jeva c. 13; Koren 
Dragotin, knjigovodja v Mostah, pri 
Ljubljani, Predovičeva ul. 11. 

Za namestovanje upravičen: Namesto
vanje se vrši na ta način, da je vsak po
slovodja upravičen družbo zastopati sa
mostojno . in tvrdko podpisovati samo
stojno na ta način, da podpiše vsak po
slovodja pod besedilo tvrdke, ki je lah
ko od kogarkoli pisana, tiskana, s stro
jem ali s štampiljko odtisnjena, svoj 
lastnoročni znak samostojno. — Če se 
postavi prokurist za celokupno podjetje, 
podpisuje tvTdfco na gori navedeni na
čin, le da pristavi svojemu podpisu pri
šla vek, ki označuje prokuro. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

•i dne 13. maja 1932. 
Firm. 444/32 — Rg C V 72/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
702. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 14. maja 1932. 
Besedilo: »Semperik jugoslovenska 

tvornica gumijevih izdelkov družba z 
o, z. 

. Na občnem zboru družabnikov dne 
29. aprila 1932. bil je. imenovan za po
slovodjo družbe prokurist družbe Ru-
žička Jasa v Zagrebu, ki se vpiše pri 
glavnem zavodu v.tem trgovskem regi

stru, ,mcpri podružnici.K. 2Jagr.ejbu.. 

Pri centrali, kakor tudi pri podruž
nici v Zagrebu pa se izbriše poslovodja 
dr. Hugo Fuchs, ki je- poslovodstvo od
ložil. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 13. maja 1932. 

Firm. 445 — Rg C I 114/30. 

* 
703. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 21. maja 1932. 
Besedilo: »Grom« carinsko posredni

ški in spedicijski biro družba z o. z. 
Po sklepu občnega zbora dne 12. maja 

1932 se zaznamuje nameravano zniža
j t e osnovne glavnice od Din 200.000 na 
Din 100.000. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm 462 — Rg C II 224/16. 
* 

{ 704. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. maja 1932. 
Besedilo: Ingenieur arcliitekt Fatur-

Kos - Platner družba z o. z. 
Po sklepu občnega zbora /. dne 10. 

maja 1932 se je družba razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji poslovodje. 
Likvidacijska firma: Ingenieur arehi-

tekt Fatur-Kos-Platner, družba z o. z. 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

"odd. III., dne 20. maja 1932. 
Firm. 454. — Rg C V 10/2. 

* 
705. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 21. maja 1932. 
Besedilo: Kartonažna tovarna in in

dustrija kovinsko-galanterijskih izdelkov 
Jrkša & Co, družba z o. z. 

Izbriše se poslovodja Jakša Stane, 
vpišeta pa kot poslovodji: dr. Jakša Jože, 
zdravnik v Ljubljani in ing. Vajk Hugo 
iz Zagreba, Lopašičeva ul. 4. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. : maja 1932. 

Firm 461 — R C III 234/5. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l a s e j é n a s t o p n a 

z a d r u g a : 

706. Sedež: Zagreb — podružnica v 
Ljubljani. 

Dan vpisa: 21. maja 1932. . 
Besedilo: >Croatia«, zavarovalna za

druga v Zagrebu, podružnica v Ljubljani. 
. Obrat in predmet: Osiguranje protiv 

svih vrsti šteta, koje v novcu imadu iz
raženo vrijednost za osigurača in osigu
ranje glavnica i renta na ljudski život u 
svim kombinacijama (§7 . pravila). 

Centrala zadruge je bila ustanovljena 
dne 4. junija 1884 in ima sedaj veljavna 
zadružna pravila z dne 10. I. 1918 z iz-
premembami od 29. V. 1920,14. 4. 1928 
in 5. 4. 1930. ' 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z eventualnim do-

2». 
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plačilom do višine enoletne premije (§§ 
51. in 54. pravil). 

Oznanila se izvršujejo z objavami v 
službenem listu, ki izhaja na sedežu 
zadruge. 

Načelstvo obstoji iz 6 do 10 članov. 
. Člani načelstva so: 

Člani ravnateljstva glavnega zavoda v 
Zagrebu so: NLkolič dr. Vladimir. Gra-
hor Stjepan, Antolković dr. Mirko, Heinzl 
Vjekoslav, Nikolić Nihovil, Holjac Janko, 
Kukuljevic-Sakcinski Fran, Radićević 
dr. Lovro in Pliverić dr. Branko, vsi v 
Zagrebu; 

prokuristi zadruge v Zagrebu so: 
Juričič Ivan, Sayer Stjepan, Debeljak 

Rudolf, Salopek Vladimir, Buchbinder 
Adolf, Fröbe Ljudevit, Cepetić Josip, 
Balog Zvonimir, Fahn Dragutin in Sab-
lić Rudolf. 

Društveno tvrdko podpisujejo pod na
tisnjeno ali napisano zadružno tvrdko 
lastnoročno in kolektivno ali dva člana 
ravnateljstva, ali en član ravnateljstva 
in zadružni upravljajoči ravnatelj, od
nosno kak drug proikurist zadruge ali 
zadružni upravljajoči ravnatelj, odnosno 
kateri od namestnikov ravnatelja s ka
kim drugim prokuristom zavoda. 

Tvrdko podružnice v Ljubljani bodo 
podpisovali pooblaščenci Jesenko Stan
ko, predstojnik podružnice, Seršić Ivo 
in Štih Ludvik iako, da bosta pod na
tisnjeno, s štampiljko odtisnjeno ali na
pisano tvrdko postavila vedno po dva od 
teh svoj podpis. 

Tvrdka je podružnica pri sudbenem 
stolu v Zagrebu od 9. VIII. 1884 proto-
kolirane zadruge enakega imena. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 20. maja 1982. 
Firm. 450/32. — Zadr. X 237/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 

707. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: Kreditna zadruga uslužben

cev državnih železnic v Ljubljani, rc-
gistrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 21. marca 1932 
so bila izpremenjena zadružna pravila 
na osnovi zakona o zadrugah državnih 
uslužbencev od 10. novembra 1931 in 5. 
februarja 1932. 

Obratni predmet odslej: 
točka 3): da daje svojim članom po

sojila z najugodnejšimi pogoji, 
4. da ustanavlja posebne fonde (čl 7 

zakona, točka 6. in 9.) sama, ali s sode
lovanjem s Savezom aH z drugimi za
drugami, ki so članice Saveza, iz kate
rih snuje, izdržuje ali pomaga raznim 
socialno-humanitarnim in higienskim 
ustanovam v korist svojih članov in njih 
otrok. 

Nadaljnje točke od 5. do 10. odpadejo 
in se nadomeste: 

5. da sklepa ugodna posojila, ako ne 
zadostujejo lastna sredstva (61. 56. za
kona, točka 1.), 

6. da oskrbuje svojim članom izpla
čila in terjatve; 

7. da posreduje pri vseh poslih zava
rovanja svojih članavi^ 

Vsak zadružnik jamči za obveze z'a-
druge s svojimi deleži in povrhu še z 
zneskom v desetkratni višini vpisanih 
deležev. To jamstvo za obveze zadruge 
traja še dve leti po preteku tistega po
slovnega leta, v katerem je prenehalo 
članstvo. 

Upravni odbor podpisuje za zadrugo 
na ta način, da se pod izpisano, natis
njeno ali s štampiljko odtisnjeno ime za
druge podpišeta lastnoročno predsednik, 
odnosno podpredsednik in še en član 
upravnega odbora ali eden od urad-
•ništva zadruge, ki je za to pooblaščen. 

Upravni odbor objavlja zadrugine raz
glase v lokalnih in drugih (posebno za
družnih) listih, z letaki, s plakati in na 
druge obične načine. Vabilo na občni 
zbor mora biti vidno izvešeno skozi vseh 
15 dni pred občnim zborom. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
Firm. 402. — Zadr. VIII 145/10. 

Konkurzni razglasi 
S 17/32—4. 1898 
708. 

Sklep. 
V konkurzni stvari zapuščine pok. 

Zorca Ivana, trgovca v Ljubljani, Dunaj
ska cesta št. 36, se dosedanji upravitelj 
konkurzne mase dr. I. C. Oblak, odvet
nik v Ljubljani, razreši tega posla, in 
mesto njega postavi za upravitelja ma
se g. dr. Store Emil, odvetnik v Ljub
ljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 25. maja 1932 
* 

S 13/32—2. 1919 
709. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini to

varne perila Perkič & Polak v Mari
boru, Dravska ulica št. 10, registrovane 
pod firmo Franc Perkič & Polak v Ma
riboru. 

Konkurzni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Boštjančič Leo-, 
pold, odvetnik v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču,,soba št. 84, dne 13. junija 1932. 
ob 11. uri. 

Oglasitveni rok do 20. julija 1932. pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 29. julija 1932. ob 9. uri, 
soba št. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 27. maja 1932. 

S 14/32-1. 1922 
710. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini zadru

ge »Posojilno društvo Sv. Duh, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezoc s 
sedežem v Vurmatu, p. Selnica o. Dravi. 

Konkurzni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Blanke Oton, od-

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 84, dne 13. junija 1932. 
ob 349 uri. 

Oglasitveni rok do 23. julija 1932. pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišeu dne 25. julija 1932. ob 9. uri, • 
soba št. 84. 
Okrožno sodišče, v Mariboru, odd. III.» 

dne 27. maja 1932. 

Sa 43/32—1. 1921 
711. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja ° 

imovini Turada Oskarja in Fuchsa Al
berta, trgovcev v Mariboru, Aleksandro
va cesta št. 7, registrovanih pod firmo •' 
H. I. Turad, konfekcija, tekstilija, m'oda,-, 
galanterija in čevlji v Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, _ 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: dr. Jan Juro f 

odvetnik v Mariboru. 
Narok za sklepanje poravnave pfi , 

imenovanem sodišču, soba št. 84. dne 
11. julija 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 7. julija Î932. pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.» 

dne 27. maja 1932. 

Sa 23/32—6 189S. 
712. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Trautmanom Hinkom, 

trgovcem v Murski Soboti, in njegovimi 
upniki pri^poravnalnem naroku dne 25. 
aprila 1932 pred okrajnim sodiščem v 

Murski Soboti sklenjena prisilna pora v- > 
nava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upiU"* 
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v štirih tromesečnib 
obrokih; prvi obrok zapade v plačilo p° 
treh mesecih, drugi po. šestih, tretji V° 
devetih in četrti zadnjega dne 12. mese-
ca po sprejemu poravnave. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Hla

dne 19. maja 1932. 
H* 

Sa 14/32-7. 1924 
713. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Nedogom Francem« 

trgovcem v Ptuju, in njegovimi upnik' 
pri poravnalnem naroku dne 12. m** 
ja 1932. pred okrajnim sodiščem v Ptuju 
sklenjena poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upnV 
kom, ki jim ne gre pravica do prve»/: 
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 12 enakih zapored
nih mesečnih obrokih; prvi obrok ^ " 
pade v plačilo en mesec po sklenjen1 

poravnavi. Dolžnikova žena Nedog A?" 
gustina in njegov sin Nedog Fr. BJ. . 
prevzemata poroštvo za izpolnitev " . 
poravnave z izjavo po § 60. zakona ° 
prisilni poravnavi izven konkurza. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш** 

dne 19.-ffiaja-1932s , < 
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Sa 5/32^-9 1892 
•14.. •; 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnico Kira-

'У Alojzije, modistke in trgovke v Mur-
j*i Soboti, je končano. 
okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 19. maja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

2920/1 
Razglas. 

1889 

Vi,-smislu § 54. uredbe o izvrševanju 
^uvalnik odredb (»Uradni list kraljev-
^Ц bansk,e uprave« štev. 28/125 od 6. 
februarja 1030) se razglaša, da je gla
sni sodbe okrožnega sodišče v Maribo-, 
r M . d n e 27. II. 1931 Kzp. VI. 2033'3Ò 
Prevedano Kocbeku Vincencu, pos. si-
ј|ц!.;rojenemu 4. III. 1903 v Vukovskem 
lofo, srez Maribor, 1. b., Dravska ba
d i n a , stanujočemu v Vukovakem dolu, 
Jahajati v krčmo za dobo 2 let, to je od 
15- VII. 1932 do 15. VII. 1934. 
,.P° § 268. kaz. zak. se kaznuje vsakdo, 
У ve za razglašeno prepoved iz §§ 55. 
*• z-, pa vendarle postreže taki osebi z 
"Pojilom. 
fcïeskb načelstvo v Mariboru, levi breg, 

dn© 23. maja 1932. 

Št, 
* 

1913 3 - 1 ev. 205 pr. 32. ' 

Razpis. 
Na osnovi § 21. zakona o bolnicah in 

?a .Podlagi odloka gospoda ministra za 
^cialno politiko in narodno zdravje z 
j * n e 19.,maja 1932.,- O. br. 9406, razpi
šite uprava obče državne bolnice v 
^ubijani sledeča službena mesta: 
, !• Sedem mest sekundarnih zdravni-
«av VIII. položajne skupine, odnosno 
^ravnikov-pripravnikov za isto skupi-
* i , s tem mestom je poleg službenih 
Prejemkov zvezana v smislu § 24. zak. 
0 bolnicah tudi pravica do brezplačne-
? a stanovanja s kurjavo .'in. razsvetljavo 

&T hrane po režijski ceni. 
.2- Eno mesto administ;^... r?a urad-

?.'?% do VIII. položajne skupine s kva-
lîlkacijo po § 45., odst. 2., zakona o 

U r adnikih. 
ч-3-'Епо mesto arhivskega uradnika do 
*'2 položajne skupine, odnosno urad-
Pl8kega" pripravnika za isto. skupino s 
*valifikacijo po § 45., odst. 1., zakona 
°^Adnikih. 
i *• Eno mesto uradniškega pripravni
š k a IX. položajno skupino s kvaìifi-
ђјк?10 P° § 45-> o d s t - 2-- zakona o urad-

i f •• Eno mesto tehniškega uradnika kot 
'^niškega vodjo do VIII/3 položajne 
JjJPine s kvalifikacijo po § 45., odsta-
t;

k 2., zak. o uradnikih^ t. j . z äbsolvr-
*ao srednjo tehniško šolo, prvenstveno 
«rojni in elektrotehniki in z večletno 

Prakso. Prednost imajo tisti, ki imajo 
s°%,tega še prakso v stavbeni stroki. 
? W mestom je poleg službenih pre
jemkov zvezana v smislu § 24. zak. o 
"01niçah tudi pravica do brezplačnega 
Rovan ja s kurjavo in -razsvetljavo t e r 

raUe p o režijski ceni. - '••• '- ' 

6. Eno mesto zvaničnika-skladiščnika 
s kvalifikacijo po § 10. u. z. in z več
letno strokovno prakso v poslih skla
diščnika. S tem mestom je poleg služ
benih prejemkov zvezana v smislu § 24. 
zak. o bolnicah tudi pravica do brez
plačnega stanovanja s kurjavo in raz
svetljavo ter hrane po režijski ceni. 

7. Eno mesto služitelja-kurjjača s kva
lifikacijo po § 11. uradniškega zakona 
in s predpisanim kurjaškim izpitom; 
prednost imajo prosüci, ki so izučeni 
ključavničarji ali monterji. 

8. Eno mesto služitelja - vratarja s 
kvalifikacijo po čl. 11. uradniškega za
kona in s potrebno predizobrazbo za to 
službo. 

9. Eno mesto služitelja - bolničarja z 
dovršeno dvoletno bolničarsko šolo. S 
tem mestom je poleg službenih prejem
kov zvezana v smislu § 24. zak. o bol
nicah pravica do brezplačnega stanova
nja in hrane. 

Službeni prejemki za zgoraj razpisa
na mesta so razvidni v §§ 22. do 27. 
uradniškega zakona. 

Pravilno kolkovane in po določilih 
§ 3. zakona o uradnikih opremljene 
prošnje je vložiti pri upravi obče dr
žavne bolnice do 1. julija 1932. 
Uprava obÊe drž. bolnice v Ljubljani, 

dne 28. maja 1932. 

Št, 140. 
* 

Popravek. 
1914 

V bolnici za duševne bolezni v Novem 
Celju se vrši dne 18. junija 1932 prva 
pismena licitacija za dobavo življenjskih 
in drugih potrebščin zavoda za čas od 1. 
julija do 31. decembra 1932., t. j . za 6 
mesecev in ne za 3 mesece, kakor je bilo 
v razpisu objavljeno. 

Uprava bolnice za duševne bolezni v 
Novem Celju, 

dne 27. maja 1932. 

H* 
Štev. 1672/E—J. i . ' ' ' 1918 

Razpis dobave. 
Mestna elektrarna' ljubljanska razpi

suje dobavo: 
, 1. registrirne blagajne za prodajalno 
mestne elektrarne, 

2. računskega pisalnega stroja za to
kovne račune., 

Ponudbe je ' vložiti za vsako dobavo 
posebej do 16. junija t. 1. ter navesti 
ceno franko. Ljubljana, ocarinjeno. 

Na ovoju ponudbe naj bo označeno 
pod 1. >Ponudba za registrirno blagajno« 
pod 2. >Ponudiba za računski stroj«. 

Dobavni pogoji in ostala pojasnila se 
dobe v pisarni knjigovodstva mestne 
elektrarne, Krekov trg št. 10, dnevno 
med 10. in 13.; uro. \ ' 

Mestna elektrarna' si pridržuje oddati 
-stroja komurkoli neglede na najnižjega 
ponudnika. ;' 

Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 
vodovoda in elektrarne 

Ljubljana, dne 30. maja 1932. 

• H* 
Opr. št. 5/32—22. ' 1916 

Razglas. 
•Pri sreskem cestnem odboru v Ptuju 

, bo dne 13. junija druga dražba dobave. 

in vožnje gramoza za sledeče ceste: 
1. Šikole—-Mostečno, 
2. Pragersko—Šikole—Hajdina, 
3. Jurovce—Majšperk od lun 0 do 8, 
4.'Rogatec—Ptuj od km 12 do 27, 
5. Župečja vas— Št. Lovrenc Drp. ko

lodvor, . 
6. Ptuj—Krapina od km 0 do 17, -
7. Turniše—Cvetlin od km 0 do 12, 
8. Barbara—Okič—Leskovec. 
Veljajo dražbeni pogoji prve dražbe, 

ki so na vpogled pri cestnem odboru. 
Dražba se prične ob 9. uri. 

Sreski cestni odbor Ptuj. 
dne 27. maja 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. i883 

Stanje 22. maja 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
. podloga . 2.010,689.363-73 (+12,368.477-49) 
Devize, ki ni

so v podlogi 82,498.865-95 (— 2,631.552'19) 
Kovani no
vec v niklu 48,126.008-50 ( 4 412.156'60) 

Demonetize 
rano srebro 38,907.917-55 

Posojila . . 2.348,446*216-84 ( + 1,627.739-99) 
Vrednostni 

papirji . . 27,420.000*— 
Pre.išnii pred
ujmi državi 1.804,445.572-97 (-\- 212.50393) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000'— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,303.892*10 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,937.312-23 

Nepremični
ne . . . . 150,825.212-03 ( + 166.371'26) 

Razna aktiva 75.705.000*-(420,587 327-15) 
7.264,305.412-30 

180,000.000-— 

87,246.978-25 ( 4 242.554-55) 

Dinarjev Pašna 
Kapital . 
Rezervni 

fond . . 
ustali fondi 4,467.358-28 
Novčanice v 

obtoku . . 4.904,570.885-—(- 98,158.440-—) 
Obveze na 

рокаг . . 662,434.838-93(4133,936.703-44) 
Obveze i ro

kom . . . 1.323,222.247-44 (— 6,104.133-52) 
Razna pasiva 102 363.104-66 ( 4 2,826.339-66) 

7.264,305.412-36 
Obtok in ob-
' veee . . . 5.567,005.723-93 
Celotno kritje . . . 36-11% 
Kritje v zlatu . . . 31-670/,, 

Obrestna mera: 
po eskomptu . . . . * » » « » 7 И % 
po lombardu . . . < . « » « , 9% 

Štev. 4211/11. 1884 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

suje za dan 13. junija 1932 dobavo 
170 m manesmanovih brezšivnih cevi iz 

kovnega železa. 
Pogoji pri podpisani. 

direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 21. maja 1932. 
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Štev. 4343/11. 1912 

Razpis. 
Direkcija-*!™, rudnika Velenje razpi

suje na dan 13. junija 1932 dobavo: 
300 ma šip, 3 mm debele in 
400 kg steklarskega kleja. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 23. maja 1932. 

•fe 

1885 
Razpis. 

Krajevni Šolski odbor v Gorenjih Oia-
vah nad Cerknico razpisuje konkurenčno 
dražbo: 

1. zidarskih del, 
2. tesarskih del 

pri gradnji novega šolskega poslopja, na 
dan 5. junija 1932 ob 2. uri popoldne 
v začasni šoli v Gorenjih Otavah. 

Podjetniki-interesenti naj se blagovo
lijo za morebitna predhodna pojasnila 
osebno javiti pri vodstvu gradnje, učite
lju Merviču Metodu. 

* 
1923 

Razglas. 
Služba zdravnika prj krajevni bratov-

ski gkladnici v Rajhenburgu. Rok za vla
ganje prošenj je podaljšan do 10. junija. 
Nastop službe preložen na 1. julija 1932. 
Glavna bratovska skladnica v Ljubljani. 

Razne objave 

Vabilo 
1903 

na VIII. redni letni občni 
zbor, 

ki ga bo imela 

Jugočeška, Jugoslovansko-
češka tekstilna industrija, 

d. d. v Kranju, 
v sredo, dne 16. junija 1932 ob pol 12. 
nri dopoldne v družbenih prostorih v 
Kranju, z nastopnim dnevnim redom: 
1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Predložitev računskih zaključkov in 

bilance za poslovno leto 1931. 
3. Poročilo revizorjev in sklepanje o po

ročilu upravnega sveta in revisiorjev. 
4. Sklepanje o uporabi obratnega uspeha. 
5. Volitev treh članov upravnega sveta, 

dveh revizorjev in enega namestnika. 
6. Slučajnosti. 

Po § 14. družbenih pravil imajo gla
sovalno pravico oni delničarji, ki so po
ložili pri družbeni blagajni v Kranju 
šest dni pred zborovanjem vsaj »deset 
delnic z nezapadlimi kuponi vred. Del
ničarji glasujejo lahko po § 18. družbe
nih pravil ali osebno ali pa po poobla
ščencu. Posest desetih delnic daje pra
vico do enega glaeu (§ 16. družbenih 
pravil). 

Upravni svet. 

1910 

Vabilo 
k prvemu rednemu občnemu 

zboru 
Zadruge za rejo živali ple
menite kožuhovlne reg. z. z 

o. z. v Škofljici, 
ki se vrši dne 12. junija 1932. ob 10. uri 
dopoldan v prostorih restavracije >Novi 
svet« v Ljubljani, Gosposvetska cesta 14 

s sledečim dnevnim redom: 
1. Poročilo načelstva in nadzorstva. 
2. Sklepanje o računskem zaključku za 

1. 1931. ' 
3. Nadomestne volitve članov načelstva 

in nadzorstva. 
4. Sklepanje o izpremembi zadružnih 

pravil, osobito § 11. 
5. Sklepanje o proračunu za tekoče po

slovno leto. 
6. Slučajnosti. 

Škofljica, dne 30. maja 1932. 
Nacelstvo. 

* 
1847—3—3 

Poziv. 
V smislu čl. 243 trg. zak. javljava, da 

je Portland cementna tovarna d. d. Dov
je s sedežem v Mojstrani po sklepu obč

nega zboTa z dne 18. marca 1932 preši* 
v likvidacijo. Poživljava vse upnike, da 
se javijo pri družbi. 

Mojstrana, 24. maja' 1932. 
Likvidatorja. 

* 

Objava. 
1908 

Podpisani Franc Dolenc star. iz Stare 
Loke sem izgubil orožni Hat, izdan P° 
sreski izpostavi v Škof ji Loki dne '4.' XI-
1928, reg. št. 254, za 2 lovski p u š k H n 

1 pištolo ter ga proglašam neveljavniffl-
Dolenc Franc star..s. r. 

* 

Objava. 
ДО1 

Ukradena mi je bila akademska, legi
timacija filozofske fakultete univerze* 
Ljubljani na ime: Stermecki Ljuborhjre. 
rodom iz Prvačine. Proglašam jo za ne
veljavno. 

Stermecki Ljubomira, s. r. 

* 

Objava. 
1926 

Izgubil sem izpričevalo o nižjem t& 
čajnem izpitu deške meščanske šole v' 
Brežicah za 1. 1925. na ime: Zorzut Via-
dimir, rodom iz Kozane (Italija).. ?тО" 
glašam ga za neveljavno. 

Zorzut Vladimir s. Г-

Računski zaključek tovarne A. Westen d. 
Aktiva Bilanca z dne 31. decembra 1931. 

' 1876 

d., Celje 
flaerrt 

Nepremičnine . . • . ' , , 
Premičnine . . . . . . 

Rim es e . . . . , , . . 
Efekti . . . * , , , . 
Dolžniki . . « t • . . 

Din 
2,080.000'— 
3,931.650-— 

222.634-88 
3,592-925-— 

515.936-20 
27,388.151-06 

6,105.133-75 

43,836.43089 

Delniška glavnica . . . . 
Splošni rezervni sklad . . 
Posebni rezervni sklad . . 
Rezervni sklad za dubiose 
Renovacijski rez. sklad . . 
Davčna rezerva . . . . 

Prenos dobička 
iz lete 1930 . 44.566-87 

Čieti dobiček 
za 1. 1931 . 2,775.696-88 

Din 
25,000.000— 

736.000---
736.0Ó0--
750.000— 

1,450.000---
73.051-75 

Ì2.271.115-39 

2,820.263^. 
43,836.480-89 

Debet 

Odpisi . - . . • ! , . 
Režijski stroški . », , » 
Davki m d oklade . , , » 
Splošni izdatki . . , , » 
Obresti . . . . « , . 
Dubiozne terjatve . « > . 
Prenos dobička 
•iz lete 1930. 44566-87 

Čisti dobiček 
za 1. 1931 . 2,775-696'88 

. •... .f-

Račun izgube in dobička 

Dim '.,. 
901.277-58 

5,738.296-76 
2,974.193-48 
1,010.168-fle 

45.243-95 
970.278-35 

• 

2,820.263-75 

14,459.722-83 

Prenos dobička iz 1930 . .. 
Kosmati dobiček za 1931 . 

y 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

• ' • X • ' 

/ 

trati* 

Dio.. 
44.666-87< 

14,415.155-96 

• . . 

,_^, 

14,469.722^ 

Ponatis se ne honorira. Upravni oik?*'; 

Izdaja kraljevska banska aprava. Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 
STiflka Jn zalagaj Цвкдгва Meifett X ШМЈа^ј р]бп JSrjBjieta,ynIki ftMlcJiaLeisWubljani Aï»': 

-ìiSùti 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVI IE 
Priloga h kosu 44. letnika III. z dne 4. junija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

H. No. 13.294/1. 1939 

Uradni razpust. 
Društvo >Podružnica v Črni Osrednje

ga društva lesnih delavcev in sorodnih 
stroke je razpuščeno na osnovi § 11. 
z&kona o društvih, shodih in • posvetih, 
^Službeni list kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« z dne 3. oktobra 
1931, štev. 403/60, ker že več let ne de-
'^uJe, nima ne članov niti imovine in to-
T4 ne more več izvrševati svojega sta
tutarnega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 28. maja 1932. 
• ' • • " • . . # • 

U. No. 10441/3. 1955 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Prostovoljno gasilno društvo 

v Breznu-Podvelka« je razpuščeno .na 
??novi § 11. zakona o društvih, shodih 
jD posvetih, ..-Službeni list kraljevske 
Jonske uprave Dravske • banovine«- z 

'"dne 3. oktobra 1931., štev. 403/60, ker 
J16 more več izvrševali svojega statu
s n e g a delovnega področja. 
**гМј. banska uprava Dravske '• banovine 

v Ljubljani, 
- dne 30, maja 1932. 

*• No. 3874/2. 
* 

1938 

Razpis. 
v Na osnovi pooblastila ministrstva za 
Kmetijstvo z dne 20. maja 1932., štev. 
^•213/1., se, razpisuje pri kmetijskem 

j^delku kralj, bansko uprave Dravske 
anovine y Ljubljani službeno mestò 

državnega kmetijskega strokovnjaka-
"Jr&dnika IV. ali nižje položajne sku-
Pine. 
.Za to mesto se bodo upoštevali pro
sci z agronomsko fakultetno ali njej 

..nako izobrazbp in z ustreznim števi-
,0lh let državne ali samoupravne služ-
?• Če bi takih ne bilo, se bo mesto od-
£lo tudi prosilcu z dovršeno agronom-
"?'fakulteto, ki bo izpolnjeval vse'po-

*?Je za sprejem v državno službo, pred-
t& ? e v §§ 2- ™ 3- z a k o n a ° uradnikih, 

r po poleg tega dokazal, da je naj-
^ n j dve leti praktično deloval v eko-
ö°miji;-
8 ? r a yilno kolkovane in z vsemi po 
5, £• zakona o uradnikih predpisanimi 
» i rnient i opremljene prošnje ie vlo-
j ^ 1 najkesneje do 20. junija 1932. pri 

n

aljevski banski upravi Dravske ba-
U O v me v Ljubljani. 

^aljevska banska uprava Dravske 
banovino v Ljubljani, 

dne 30. maja 1932. 

VIII. 3087/1. 191S-2-2 

Razglas. 
Splošna maloželezniška družba d. il. 

v Ljubljani je projektirala priključek re
mize ob Celovški cesti v Zgor. Šiški na 
električno omrežje šišenske zadruge. V 
ta namen je sklenila zgraditi daljnovod 
visoke napetosti 6.00O V od daljnovoda 
Eleklra d. d. v Ljubljani v približni dol
žini ,'CO m. . 

Daljnovod se namerava položiti v 
kablu, zgradila bi se primerna prehodna 
konstrukcija ob električnem prostovodu 
na železniškem svelu pare. št. 482 k. o. 
Zgor. Šiška, nakar bi kabel U.koj pre
koračil oba železniška tira v km 99'67 
gor. proge ter prešel na poljsko pet pare. 
št. 1391/1 k. o. Zgornja Šiška narav
nost proti remizi, tu pa krene na pare. 
št. 314/3, ki je last projektantinje. V re
mizi sami bi se postavila transformator
ska postaja v določenem ketu. Celice so 
projektirane visoke 2-70 m, brez stropa, 
a pokrite z gosto mrežo. Luč naj bi do
hajala vanje od glavnega okna. Trans
formatorska celica bi bila v neposredni 
zvezi s prostrano dvorano. Podroben po
pis projekta je razviden iz načrtov in 
tehničnega poročila. 

O tem projektu se na podstavi £§ 110 
iu 122 ob. z., §§ £4, odst. 2, S3 crisi. 3, 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73 i- si. z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na četrtek 16. junija 1.1. 
s sestankom komisije ob 8. pri remizi 

v Zgor. Šiški. 
Interesenti se obveščajo, da so načrti 

nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v ròke vedji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo vpcštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira na nje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 21. maja 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik oddelka za trgovino, obrt in 
industrijo: 

dr. Marn s. r. 

* 

K V No. 276/31. 1848 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

b.anovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem in izvršitev del pri gradnji šolske 
poliklinike v Ljubljani -
II. javno çismeno ponudbeno licit ~:jo 
na dan 15. junija 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi štev. 17 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih stro

škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi štev. 20. 

Ponudbe naj se glase za posamezne 
skupine v obliki popusta v odstotkih 
(tudi z besedami) na vsote' odobrenih 
proračunskih zneskov, ki znašajo za: 
1. zidarska, težaška, te

sarska, kleparska, 
pečarska dela ter po
laganje linoleja . . Din 1,106.206-06 

2. mizarska in steklar
ska dela „ 214.256-90 

3. polaganje parketov . „ 76.100-50 
4. ključavničarska dela „ 25.8S0-50 
5. pleskarska in slikar

ska dela „ 123.556-50 
6. vodovodna instala

cija . . . . . . „ 148.482-30 
Pri prvi skupini bodo upoštevane le 

ponudbe s popustom, večjim od 19'8% 
(devetnajst celih, osem desetink od sto) 
pri drugi z večjim od 18-5?« (osem
najst celih, .pet deselink od sto). 
- Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 21. maja 1932 

V. No. 150/6. 1865—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska- banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
bo mostu čez Pišenco v Kranjski gori 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 2. julija 1932 ob 11. uri dop. 

v sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomočki, 
se preti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami pri tehn. 
oddelku kraljevske banske uprave. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša Din 
302.502-88. 

Podrobnosti razpisa so razvidne Iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih" novi-
nah« in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 23. maja 1932. 
* 

VI. No. 14.387/1. 1940 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Skalicky Bogoslav, zdra.vnik-pri-

pravnik v Novem mestu, je vpisan v 
imenik zdravniške zbornice za Drav
sko banovino-. ••••-; 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

dne 25. maja 1932. 
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Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

P 40/28—18 1928 

Ukinitev preklica. 
S tus. sklepom z dne 31. maja 1932, 

P 40/28—18, se je razveljavil tus. sklep 
z dne 19. IX. 1928, P 40,28—1, s kate
rim je bil Levstek Alojzij, pletar iz Go-
ričevasi St. 40, zaradi umobolnosti po
polnoma preklican. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 31. maja 1932. 

C III 419/32-1 
* 

Oklic. 
1962 

Tožeča stranka Foltyn Karl, autopre-
voznik, Ljubljana, Sv. Petra cesta 53, 
je vložila proti toženi stranki Zeynik 
Lini, zasebnici v Rožni dolini, Cesta X, 
št. 19, radi' Din 1150-— s prip. k opr. 
-t. C III 419/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
ua 22. junija 1932 ob pol 9. dop. pred 
tem sodiščem, v izbi št. 50, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Ivan Benkovič, 
•upok. vodja zemljiške knjige v Ljubija-
jfi, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in .stroške, dokler ne 
nastopi sama- ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne i l . maja 1923. 

* 

A V 232/32—6. 1905—3—2 
Oklic, s katerim se sklicujejo 

sodišču neznani dediči. 
Rossman Neža, rojena Eissner, vdova 

po krojaču in hišnica v Mariboru. Slo
venska ulica št. 7, je umrla dne 28. fe
bruarja 1932 in ni zapustila nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gosp. Goloba Franja, notarskega kan

didata v Mariboru, postavlja sodišče za 
skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase. 
mora to v enem letu od danes naprej 
javiti sodišču in izkazati svojo dedinsko 
pr.Tvico. 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, 
v kolikor so zahteve izkazane, izročila, 
t kolikor se to ni zgodilo, se bo državi 
f prid zasegla. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 17. maja 1932. 

* 
A 111/31—38. 1877—3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Cvelbar Janez, kočar v Selu 16. ob
čina Št. Jernej, srez Krško, je dne 3. 
2 p ri la 1931. umrl. Poslednja volja se ni 
našla. Njegovi otroci: Cvelbar Jožefa, 
baje omožena Budimir, Cvelbar Franči
ška in Cvelbar Marija, baje omožena 

Golob, katerih bivališče sodišču ni zna
no, se pozivljejo, da se v teku enega 
leta od danes naprej zglase pri tem 
sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obrav
navala zapuščina z ostalimi dediči in z 
gospodom Makarovičem Josipom iz Dob 
štev. 1, ki se postavi za skrbnika za te 
odsotne. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 17. maja 1932. 
* 

A I 330/32—4. 1858—3—3 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Šetinc Ignacij, posestnik iz Ljubljane, 
Rožna ul. št. 41, je umrl dne 18. aprila 
1932. 

Vsi, ki imajo do zapuščine kako ter
jatev, se pozivajo, da napovedo in do
kažejo svojo terjatev pri tem. sodišču 
dne 20. julija 1932 ob 3. uri pop. v pi
sarni notarja Galleta Antona v Ljubljani 
kot sodnega komisarja, ustno ali pa do 
tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli up
niki, ki niso zavarovani z zastavno pra
vico, nikakršne nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napo
vedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dne 30. aprila Ï932. 

* 
E 71/32—9. 1942 

Dražbenl oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Žuže 

Franceta, posestnika v Zavodni pri Ce
lju, bo dne 14. junija 1932. dopoldne 
ob 10. uri pri tem sodišču v sobi št. 4, 
dražba sledečih nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Zagrad. vi. št. 361: a) zem
ljišča, b) stavbe (bajta). 

Cenilna vrednost: ad a) Din 11.486-04, 
ad b) 2.000 Din, skupaj 13.486-04 Din. 

Najmanjši ponudek:. 8991 Din. 
Vadij znaša 1350 Din. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne 

prodaja. 
Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 

dne 10. maja 1932. 
* 

E 146/32-13. 1951 

Dražbenl oklic. 
Dne 7. julija 1932. dopoldne ob Ц9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 6 dražba nepremičnin po.skupinah: 

zemljiška knjiga a) d. o. Sp. Breg, 
vi. št. 252; b) d. o. Sp. Breg, vi. št. 252; 
c) d. ,o. Sp.'Breg, vi. št. 681; d) d. o. 
Krčevina pri Ptuju, vi. št. 295; e) d. o. 
Krčevina pri Ptuju, vi. št. 295; f) d. o. 
Krčevina pri Ptuju, vi. št. 295 in 288. 

Cenilna vrednost: ad a) 15.259-20 Din, 
ad b) 5.541-60 Din, ad c) 5.385-60 Din, 
ad d) 3.518 Din. ad é) 22.022-30 Din in 
ad f) 74.489-70 Din. 

Najmanjši ponudek: ad a) 10.175 Din, 
ad b) 3.700 Din, ad e) 3.590 Din, ad d) 
2.345 Din, ad e) 14.682 Din in ad f) 
49.260 Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benetn naroku pred začetkom dražbo; 
sicer bi se ne mogle več uveljavljat' 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri; 

V ostalem se opozarja na dražbenl 
oklic, ki je nabit na uradni deski Лбп^ 
sodišča. 

Okrajna sodišče v Ptuju, odrt. IV., 
dne 24. maja 1932. 

. . . * • 
E 284/32—10. 1941 

Dražbenl oklic. 
Dne 9. julija 1932. dopoldne ob И.9; 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 6 dražba nepremičnin: zemljišk3 

knjiga Suha, vi. št. 97. 
Cenilna vrednost: 19.914 Din. 
Najmanjši ponudek:. 9.957. Din. -..,•' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe( 

je priglasiti sodišču najpozneje,pri draft 
benem naroku pred začetko-m dražp0; 
sicer1 bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. „ 

V ostalem se opozarja na dražben' 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg? 
sodišča. '. t 

Okrajno sodišče v Kranju. 
dne 29. maja 1932. 

* , 
E 296/31-25 ,195" 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. julija 1932. òb desetih b<j 

pri podpisanem sodišču v sobi 'Št ( * 
dražba nepremičnin (hiša z gospodar
skim poslopjem, 5 pašnikov, 16 njiv, 4 
travniki,. 3 vinogradi in 1 vrt): zemlji
ška knjiga Stojanski vrh, vi. št: 97, 3l4i 
514, 94. 

Cenilna vrednost: Din 40.529-81. ; 
Najmanjši ponudek: Din 20.264-90. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe? 

je priglasiti sodišču najpozneje pï1 

dražbenem naroku pred začetkom dfaz-
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelJ8; 
ki je ravnal v dobri veri. • • ' ' ' . 

V ostalem se opozarja na dražbe?1 

oklic, ki je nabit na uradni deski tog9, 
sodišča. •"•• \'.'f. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 27. maja 1932. , , 

E 411/32-6 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. julija 1932. ob pol desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi. Št,*-' 
dražba nepremičnin: zemljiška кгШ^ 
Smarca, vi. št. 359. . ..: 

Cenilna vrednost: Din 5102--*-. ; : 

"Najmanjši ponudek: Din 3402*-r.: " 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb9! 

je priglasiti sodišču ' najpozneje P£ 
dražbenem naroku pred začetkom drfl*J 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja'1 

glede nepremičnine v škodo zdražite«*'. 
ki je ravnal v dobri veri.. . • '. 

V ostalem se opozarja na dražbe" 
oklic, ki je nabit na UTadni deski i&L 
sodišča. : ' 

Okrajno sodiSče v Kamniku, 
dne 30. maja 1932. 
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Ne. III. 588/32-1. 
Proglasitev za mrtve. 

I960 

Okrožno- sodišče v Mariboru j ft uvodio postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešane! za mrlve, 
more o njih po § I. cesarske naredbe •/. dne Ш. marca 1918., drž. zak. štev. 128.^ domnevali, da so umrli. 

•Vsakdo,-ki bi kaj vedel ,o kateremkoli teli pogrešancev, naj tò sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešane 
pa pozivlje sodišče, naj se'zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje.. 

ker se 

e same 

l_ 

• Ime, rojstni dan, stan in biva-

; 1 išče poerešancev; i 

• Koren, Karol, 
rojen 15. a vsi] sta 1890.. 
delavec v Oglienščaku. 

Škaper Jožef. 
rojen 4. juliia 1882 

posestnik v .Doliču. ; 

Kramberger Janez. 
rojen. 24. decembra 1878., 

posestnik v Svetincih. 

Brajnik Franc, 
rojen 28. januarja 1806.. 
kmetski sin v Trbonjah. 

Banfi Jožef, 
i rojen 10- marca 1897.. 

posestnik v Knicih. 

; Krum Aloizii. 
roien 6. marca 1875.. 

viničar v Pozruku. 

Sapač Matija. ' 
roje» 3. februarja 1887., " 

; posestnik 'v Starih Bezhovcih. 

Laslo Štefan. 
' rojen 8. novembra 1895., 

posestnik v Genterovcih. 

: Skleda r Jožef. 
; rojen 12. februarja 1879., 

posestnik v Črenšovpih-

Lašič Ivan, 
rojen 11. (Oktobra 1899., 

dijak V Središču. 

Pungračič Alojz, - • 
' rojen 18. junija 1883.. 
delavec na Turškem vrhu 87, 

Dikavčič Simon. 
- rojen 9. oktobra 1893.Ì 

Boš, sin v Dragonji vasi j 15. 

'•• Skok Matija, 
.-rojen 21. septembra 1873..... 
• • . viničar v Hrastovr.ii. 

'"HK-orosec H e n r i k , -
'. rojen 14. julija 1897... 

trK- pomočnik v Slov. Bistrici. 

Bistvene okolnosti, na katere se opira 

- p redi oc 

.Leta 1914..odšel k -17. peli. polku v Maribor. 
. odtod pa na rusko bojišče!v Galicijo. Zad

njikrat pisal meseca septembra ali okto
bra 1914. iz Grodeka; od teca časa se 

pogreša. 

Avgusta' 1914 odšel li 18. ' honvedskemu 
peli.-polku, v Šopron. odkoder ie 28. okto
bra istega leta odrinil na rusko bojišče; 

od lega časa se pogreša. 

16. 8. 1915. odšel v Maribor v 26. domo
branskemu polku nalo pa na tirolsko boji-

-šče. kjer ie bil dodeljen k Lir 21. 2. četa; 
3. voj. stot., I. bat. Od 1. 1918. se pogreša. 

15. 4. 1915. .odrinil k neki ogrski četi v 
Žalec, nato pa na gališko bojišče. Zadnji
krat pisal meseca avgusta 1915 iz Stani

s lava: od lakrat se pogreša. 

15. 10. 1915. odšel v svetovno vojno in ie 
bil na ruskem bojišču ujet. Zadnjikrat 
pisal 3. 12. 1917. iz Sotke; .od tega časa 

se pogreša. 

Odšel 15. 5. 1915. k 26. domobranskemu 
peli. polku v Maribor, nato na rusko in 
nazadnje na italijansko bojišče, kier ie 

baje 18. 7. 1918. ob Piavi padel. 

Odrinil- leta 1916. s 83. peli. polkom na. 
italijansko bojišče in se od 15. 11. 1916. 

leta pogreša. 

-Aprila '1915. odšel k 71. peli. polku v Saz-
varoš. odtod pa na rusko bojišče. Septem
bra 1916. odrinil na italijansko fronto in 

:se od 22. 4. 191.7. pogreša. 

Začetkom leta 1915. odšel k 20. lionved-
skemu polku 'v Veliko Kanižo, nato pa na 
rusko bojišče. Od tega časa pa se pogreša. 

Meseca; aprila 1918. kol prostovoljec odšel 
na italijansko fronto. 27. 6. 1018. odšel s 
patrolo na poizvedbe, odkoder se ni več 

vrnil. 

15. 2. 1915. odšel k 87. peli. polku v Celie, 
odkoder je odrinil v Wildon. Še istega 
leta na^ ruskem bojišču ujet. Zadnjič pisal 
iz ujetništva 11. 9. 1917.. od takrat se pa 

. pogreša. , 

Leta 1914. vpoklican k dragoncem v Mari
bor, odtod odšel na gališko bojišče. Zad
nj ikrat ' je pisal leta 1916. iz ruskega ujet

ništva. Od tega časa pogrešan. 

Kot črnovojnik odšel s 26. domobranskim 
-polkom leta 1915. na gališko fronto. Zad

nj ikrat 'p i sa l leta'1916. iz ;ruskega ujetni
štva; od lakrat pogrešan. 

- Leta--4916:-odše] - k- 47;-peh. policu v Mari
bor, odkoder je odrinil z oddelkom za 
strojnice na italijansko bojišče. Leta 1917. 
bil na dopustu ' j— Jiato se vrnil na boji

šče ter se od takrat pogreša. 

• 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

Mati 
Sitar Ivanka 

roj. Koren 

Žena. . 
Škaper Tereza 

Žena 
Kramberger Ivana 

Brat 
Brajnik Maks 

Brat 
Banfi Gregor 

Žena 
Krum Marija 

Sin 
Sapač Franc 

Brat 
Laslo Janez 

Žena 
Skledar Barbara 

Mati 
Lašič Marija 

Žena 
Pungračič Jožefa 

Brat 
Dikavčič Janez 

žena 
Skok Marjeta 

Brat 
Korošec Jožef 

Ime in 
bivališče 
skrbnika. 
ki je bil 

postavljen 
pogrešancem 

— 

— 

Bedrač 
Janez. 

sodni sluga 
v Ptuju 

La u ko 
Julii. 

posestnik 
v Trboniah 

— 

— 

— 

— , 

— 

— 

Tobias 
Jakob, 

viš. davč; 
uprav, 

v Ptuju 

Tobias Jak., 
viš. davč. 

uprav. 
v Ptuju 

Tobias Jak., 
viš. davč. 

uprav. 
v Ptuju 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20. 5. 1932 
T 12/32-5 

20. 5. 1932 
T 21/32—3 

20. 5. 1932 
T 22/32-5 

20. 5. 1932 
T 23/32—5 

20. 5. 1932 
T 24/32—3 

20. 5. 1932 
T 27/32—4 

20. 5. 1932 
T 29/32—3 

20. 5. 1932 
T 30/32—4 

20. 5. 1932 
T 32/32—4 

20. 5. 1932 
T 33/32—5 

20. 5. 1932 
T 34/32-4 

20. 5. 1932 
T 35/32-4 

20. 5. 1932 
T 36/32-4 

20. 5. 1932 
T 37/32—4 

• 
Oklicni rok 

poteče. . 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

• , 

• 
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Ime. rojstni dan, stan in biva
lišče pogrešancev 

Tomanič Jožef, 
rojen 1. marca 1882., 
rudar v Rheinlandu. 

Urbanija Anton, 
rojen 23. aprila 1896., 

zidarski pomočnik na Janžev-
skem vrhu. 

Vogrin Ivan. 
rojen 10. maja 1875.. 
posestnik v Bogojini. 

Bistvene okolnosti, na katere se opira 
predlog 

Leta 1914. odšel k 87. peh. polku v Celje, 
nato bil odposlan na rusko fronto. Zad
njič pisal 14. oktobra 1914.; od takrat se 

pogreša. 

11. 4. 1915. odšel k dež. strelskemu polku 
v Wels, od koder poslednjič pisal. Kakih 
14 dni pozneje odrinil na italijansko boji

šče, od takrat pogrešan. 

Odšel leta 1914. k 20. honvedskemu peh. 
polku v Vel. Kanižo, od tam pa takoj na 
rusko bojišče, kjer je baje 22. 11. 1914. 

padel. Od tega časa se pogreša. 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

Ime in 
bivališče 
skrbnika. 
ki je bil 

postavljen 
pogrešancem 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče 

Žena 
Tomanič Julijana 

, Sestra 
Urbanija Elizabeta 

Sin 
Vogrin Jožef 

Vuk Franc, 
viš. sod. 

ofic v pok. 
v Ptuju 

Urbanija Ig. 
krojač 

v Bišečkem 
vrhu 

20. 5. 1932 
T 39/32-4 

20. 5. 1932 
T 42/32-3 

20. 5. 1932 
T 44/32-4 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

Ružič Adolf, 
rojen 13. marca 1892.. 

posestnik v Peskovcih 8. 

Ob izbruhu vojne odrinil z 83. peh. pol
kom iz Szombathelva na rusko bojišče, 
kjer je bil ujet. Od tega časa pogrešan. 

Sestra 
Gomboe Elizabeta 

20. 5. 1932 
T 46/32—4 

10. 12. 1932 

Grabar Janez, 
rojen 1. novembra 1894.. 

poljedelec v Fokovcih. 

Leta 1916. odrinil k 83. peh. polku na 
Dunaj, od tod pa na rusko bojišče, kjer 

je bil ujet. Od tega časa se pogreša. 

Svak 
Novak Janez 

20. 5. 1932 
T 47/32-3 

Kramberger Janez, 
rojen 29. novembra 1885.. 

posestnik v Rošpohu št. 36. 

Leta 1915. odšel s 26. domobranskim pol
kom na rusko bojišče in se od tega časa 

ppgreša. 

Svak 
Greiner Štefan 

20. 5. 1932 
T 48/32-4 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

Ratnik Josip, 
rojen 6. septembra 1891., 
posestnik v Gederovcih 5. 

Odšel začetkom vojne 1914. z 18. honved-
skim peh. polkom iz Köszega na rusko 
fronto, odkoder je istega leta enkrat pisal. 

Od takrat se pogreša. 

Brat 
Ratnik Alojz 

20. 5. 1932 10. 12. 1932 
T 49/32-4 

Verzel Martin. 
rojen 16. oktobra 1899.. 

pos. sin v Sovjaku št. 61. 

Odšel leta 1914. k 26. domobranskemu 
peh. polku v Maribor, nato 8 strelskim 
polkom na tirolsko fronto. Zadniič pisal 

leta 1915.. od takrat se pogreša. 

Oče 
Verzel Jožef 

Horvat 
Franc, 

pos. 
v Sovjaku 

20. 5. 1932 
T 50/32-3 

10. 12. 1932 

Toš Anton. 
rojen 11. septembra 1890., 

pós. sin v Zagorcih. 

Ob izbruhu vojne odrinil z 87. peb. pol
kom iz Celja na gališko fronto. Zadnji
krat pisal leta 1915.; od tega časa po

grešan. 

Brat 
Toš Alojz 

Bedrač 
Janez. 

sod. sluga 
v Ptuju 

20. 5. 1932 
T 51/32-3 

10. 12. 1932 

Farteli Josip, 
rojen 4. decembra 1891.. 
poljedelec v Selu št. 96. 

Leta 1914. odšel z 18. peh. polkom iz Kö
szega na rusko-gališko fronto. Pri Lublinu 

baje padel. 

Brat 
Farteli Aleksander 

20: 5. 1932 
T 52/32—3 

Paj Štefan, 
rojen 4. novembra 1890.. 

pos. sin v Spodnji Polskavi. 

Leta 1915. odšel v Maribor, od tam pa 
dodeljen 30. peh. polku, nato odšel na 
rusko bojišče odkoder je zadnjikrat pisal 
27. maja 1915.; od tega časa se pa po

greša. 

Sestra 
Soršak Marija 

roj. Pai 

20. 5. 1932 
T 40/32—3 

Paj Franc, 
rojen 12. marca 1895.. 

pos. sin v Spodnji Polskavi. 

Odšel leta 1915. v Maribor, nato pa na 
italijansko bojišče. Zadnjikrat pisal 9. ju

lija 1915. Od tega časa pa se pogreša. 

Sestra 
Soršak Marija 

roj. Paj 

20. 5. 1932 
T 41/32-3 

. Pečoler Anton. 
1 rojen 28. maja 1897.. 
I oferia sin pri Sv. Primožu II. 

Odrinil leta 1915. v svetovno vojno in ie 
bil najpreje na ruski, pozneje pa na itali
janski fronti. Tam prišel ob prevratu v 
italijansko vjetništvo. Od tega Časa se po

greša. 

Mati 
Pečoler Marjeta 

Kolmati 
Mihael, 

pos. 
pri Sv. Pri

možu II. 

20. 5. 1932 
T 45/32-3 

Serdinšek Anton. 
rojen 10. junija 1874. 

rudar na Mestnem vrhu. 

Odšel ob splošni mobilizaciji k vojakom v 
Gorico, od tam pa s črnovojniškim pohod
nim bataljonom No. 13 na rusko fronto, 

kjer se od 25. 11. 1914. pogreša. 

Žena 
Serdinšek Jera 

Jerman 
Jožef. 

služitelj 
v Ptuju 

20. 5. 1932 
T 53/32-3 

Letonja Alojz. 
.rojen 20. junija 1886, 

tesar v Janežovcib. 

Ob izbruhu vojske odšel k 87. peh. polku 
v Celje, nato pa na italijansko bojišče v 
Vipavo. Odtod je odšel v Galicijo, kjer je 

leta 1915. izginil. 

Žena 
Letonja Alojzija 

Kogei 
Jože 

višii ofic. 
v Ptujuu 

20. 5. 1932 
T 55/32-3 

Benkič Josip, 
rojen 20. januarja 1879, 
poljedelec v Vadarcih 66. 

Leta 1914. odšel k 83. polku v Szomba-
thely, odtod pa na rusko-gališko fronto. 
Tam je bil še istega leta ujet in se od 

takrat pogreša. 

Žena 
Benkič Frančiška 

20. 5. 1932 
T 54/32-3 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

10. 12. 1932 

Novak Aloiz. 
roien 12. junija 1876, 

pos. sin na Cvenu. 

Odrinil s 26. črnovojniškim domobranskim 
peh. polkom na italijansko bojišče, tam 

baje .8. 9. 1917. padel. 

Svak 
Ozmec Jakob 

1. 6. 1932 
T 31/32-6 

15. 12/ 1932 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV-

dne X, junija 1932. 
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Vpisi v trgovinski register. 
o p i s a l i s ta se n a s t o p n i f i r m i : 
'13. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 10. maja 1932. 
Besedilo: Ivan Legat, prva specialna 

delavnica in trgovina s pisalnimi stroji. 
Obratni predmet: trgovina s pisalni

mi stroji in njih potrebščinami, zvezana 
z obrtjo popravljanja pisalnih strojev. 
, Imetnik: Legat Ivan, trgovec v Mari
tarti, Vetrinjska ulica št. 30. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 19. maja 1932. 
Firm 504/32. — Rg. A III 208/1. 

* 
'16. Sedež: Maribor, Maistrova ul. 19. 

Sedež: Maribor, Maistrova ulica 19. 
Besedilo: N. Sekoloc >Teksrilia«, 

Centura in komisija manufakture. 
Obratni predmet: Trgovina z manu

fakturo in pletenino. 
Imetnik: Sekolec Neža v Mariboru, 

Maistrova ulica 19. 
Prokurist: Sekolec Franc, poslovodja 

v Mariboru, Maistrova ulica 19. 
Podpis firme: Lastnica podpisuje fir-, 

^о na ta način, da pod odtisnjenim ali 
Pisanim tekstom firme pristavi svoj 
Jastnoročni podpis. 

. Prokurist podpisuje na isti način, in 
Slcer s pristavkom »p. p.«-
«krožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

kot trgovinsko sodišče, 
dne 23. maja 1932. 

Firma 497/32 — Rg A III 209/1 

. o p i s a l e so se i z p r e m e r a b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

*?• Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 27. maja 1932. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre

ditne banke. 
, Vpüejo se člani predstojništva te po
družnice: Rosner Marko, veletrgovec v 
5*aribQru, Slovenska ulica, Klobučar 
JJrago, ravnatelj Ljubljanske kreditne 
Чпке, podružnice v Mariboru, in Rosi-
^ Drago, trgovec v Mariboru, Vetrinj-
s l ta ulica. • ' 
,. Izbriše se prokura Klobučarja Drago-
ima. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 27. maja 1932. 
Firm. 542/32. — Rg B I 3/32. 

Ï18. Sedež: Ptuj. 
* 

Dan vpisa: 27. maja 1932. 
.».Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre-
a i ^ e banke. 

Izjbrile se član predstojništva te po
družnice Anton Jurca. • . ;-

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, -

dne 27. maja. 1932. 
Firm. 542/32. — Rg B I 17/11. 

. " • • - • * . . " • • -

VÎ- Sedež: SrediSče. 
P 8 » vpisa: 27. maja 1932: 

"ilo: Središka oljarna družba i 
bm »ejeno zavezo. 

^ ž b a sloni odslej na družabni po

godbi z dne 13. junija 1927, posi. §t. 
3797, izpremenjeni z notarsko posvedoč-
bo in notarskim zapisom z dne 18. mar
ca 1932, posi. štev. 2430 in 2431. 

Izbrišeta se dosedanja poslovodji 
Alojz Mazlu in Geza Witzky. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 27. maja 1932. 
Firm 533/32 — Rg C II 17/9. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
720. Sedež: Lukovica. 

Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Lukovici, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Česen Franc, 
vpiše pa član načelstva Dolinšek Štefan, 
posestnik v Gradišču št. 7. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Liubljani, 

odd. HL, dne 6. maja 1932. 
Firm. 416. — Zadr. III 223/43. 

* 
721. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 19. maja 1932. 
Besedilo: Gospodarska zadruga pošt

nih nameščencev v Mariboru, registro
vana zadruga z omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Maherl Josip, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Jaklič Ivan, poštni zva-
ničnik v Mariboru, Kettejeva ulica 
štev. 28. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mar.boru, 

dne 19. maja 1932. 
Firm 293/32 — Zadr. IV 92/4. 

* 
722. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 27. maja 1932. 
Besedilo: Mariborski kreditni zavod, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Mariboru. 

Zadružna pravila so se Izpremenila v 
§§ 4Лп 41.. < 

Načelslvo sestoja iz 4 zadružnikov, in 
sicer načelnika, namestnika načelnika, 
blagajnika in kontrolorja. 

Vpiše se novoizvoljeni član načelstva 
Neger Franc, tovarnar v Mariboru, Slo
venska ulica št. 29 (namestnik načel
nika). 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru^ 

dne 27. maja. 1932. 
. Firm. 557/32. — Zadr. 12/108. 

* 
723. Sedež: Metlika. 

Dan vpisa: 21. maja 1932. 
Beseduo: Hranilnica in posojilnica v 

Metliki, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Prus 

Anton, vpisal pa novoizvoljeni član na
čelstva Plesec Jože, posestnik v Železni
kih št. .1. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne'21. maja 1932. 
Firm. 72/32 — Žadr, I 21/81, 

724. Sedež: Naklo. 
Dan vpisa: 23. ina ja 1932. 
Besedilo: Mlekarska, nabavna in pro* 

dajna zadruga v Naklem, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru, dne 15. maja 1932 
se je izpremenila točka c) § 2. pratfil v: 

c) vnovčuje kmetijske pridelke in do
mačo živino svojih članov v nepredela
nem aH predelanem stanju, oziroma 
predeluje živalske sestavine v milo. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 23. maja 1932. 
Firm. 465. — Zadr. III 95/59. 

* 
725. Sedež: Novo mesto. 

Dan vpisa: 10. maja 1932. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Novem 

mestu, r. z. z n. z. 
Izbrišeta se načelstvena člana Čerin 

Karol in Košak Ivan, vpišeta pa novo
izvoljena člana načelstva Picek Jurij, 
posestnik in trgovec v Novem mestu, in 
Gotlib Franc, posestnik v Št. Petru 17 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 10. maja 1932. 
Firm. 68/32. — Zadr. Il l 9/14 

* 
726. Sedež: Podkoren. 

Dan vpisa: 7. maja 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Pod

korenu, registrovana zadruga z omeje
no zavezo. 

Izbriše se član načelstva Pečar Janez, 
vpiše pa član načelstva Pečar. Franc, 
posestnik iz Podkorena št. 54. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne '6. maja 1932. 
Firm. 428. — Zadr, II 1/66. 

H* 
727. Sedež: Ptuj. 

Dan vpisa: 19. maja 1932. 
Besedilo: Posojilnica v Ptuju, regi

strovana zadruga z neomejenim poro
štvom. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Jurca Anton, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva dr. Šalamun Franjo, od
vetnik in posestnik v Ptuju. ' 

Dosedanji član načelstva Senear Alojz 
je načelnikov namestnik. . 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 19'. maia 1932. 
Firm 496/32 — Zadr. I 11/49. 

* 
728. Sedež: Radovljica. 

Dan vpisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro

dajna zadruga v Radovljici, registrova
na zadruga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 28. februarja 
1932. sta se izpremenila §§ 9. in 20. za
družnih pravil. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje zanjo na ta način, da pristavita dva 
člana načelstva ali pa en član načelstva 
in en od načelstva za sopodpisovanje 
določeni uslužbenec od kogarkoli napi
sanemu ali natisnjenemu besedilu za
družne tvrdke svoja lastnoročna pod
pisa. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aprila 1932. 
Firm. 403. — Zadr. VI 239/20. 

fe-
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729. Sedež: Sv. Bolfenk v Slov. gor. 
Dan vpisa: 27. maja 1932. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso

jilnica Sv. Rolfcnk v SI. gor., registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva 
Lasbacher Jožef, Simonie Vinko in Lah 
Ivan, vpišejo pa novoizvoljeni člani na
čelstva Krajne Ivan, kmet v Bi.šu 32, 
Muršec Konrad, kmet v Bišu 12, Mohorič 
Jakob, kmet, Trnovska vas 5. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 27. maja 1932. 
Firm. 556/32. — Žadr. II. 22/31. 

Konkurzni razglasi 
S 2/31-67 ' 1061 
730. 

Odprava konkurza. 
Konkurz o imovini Motnikarja Fer-

da, urarja in posestnika v Zagorju ob 
Savi št. 134, se v smislu § 178., odst. 2., 
konk. zak. odpravi. 
Deželno (Sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 21. maja 1932. 

S 9/31—16. 
731. 

* 
1947 

Odprava konkurza. 
Konkurz ,o imovini prezadolženea 

Pezderška Janka, čevljarja in posestni
ka v Rogaški Slatini, se odpravi, ker 
se je sklenila prisilna poravnava v 
konkurzu. • 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 1. junija 1932. 

Sa 22/32-3. 1950 
732. 

Poravnalni oklic. 
* 

Otvoritev poravnalnega postopanja o 
imovini "Likar Alojzije, neprot. trgovke 
v Meži. 

Poravnalni sodnik: Romold Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Slovenj-
gradcu. 

Poravnalni upravitelj: dr. Schreiner 
Hinko, odvetnik v Slovenjgradcu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Slovenjgradcu dne 
6. julija 1932. ob 10. uri. 

Prijavni rok do 1. julija 1932. 
Poravnalna kvota 40%, plačljiva v 

enem letu v štirih četrtletnih enakih 
obrokih. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 1. junija 1932. 

Sa 7/32-14. 1949 
733. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini 
dolžnika Cesarja Karla, iesnega trgovca 
in posestnika v Otiškem vrhu št. 107, 
j e končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 1. junija 1932. 

-60. 1945 Sa 9/32-
734. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini 
dolžnikov Oraseli Josipa in Marije, tr
govcev z mešanim blagom in pos. pri 
Sv. Jakobu pri Št. Juriju ob južni že
leznici, je končano. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 1. junija 1932. 

* 
1948 Sa 8/32—10. 

735. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imoviDi 
dolžnice tvrdke: Anton Verbič, lastnica 
Julka Verbič, trgovka v Sevnici, je 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 1. junija 1932. 

* 

1946 Sa 12/32—10. 
730. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini 
dolžnika Rotarja Martina, neprot. tr
govca in posestnika v Trbovljah, Loke 
šl. 338, se ustavi, ker se ni dosegla ve
čina, ki je potrebna za sprejem porav
nave. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd^ I., dne 1. junija 1932. » 

* 

1943 Sa 10/32—9. 
737. 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Jurak Josip, tr
govec v Oplotnici. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nil poravnalni dolžnik s svojimi upniki 
pri naroku dne 13. maja 1932., ki do
loča, da je prednostne terjatve in za
htevke, ki jih ne doseza poravnava, 
prvenstveno plačati v celoti, ostali up
niki pa prejmejo 50% kvoto, plačljivo 
v 16 mesečnih enakih obrokih, kojih 
prvi zapade 60 dni po sprejemu porav
nave po upnikih; tej poravnavi pristo
pita kot porokinji in plačnici Jurak Ju
stina, posestnica»(v Oplotnici, in Winter 
Rozalija, posestnica v Zg. Zrečah, z 
učinkom § 60. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 1. junija 1932. 

* 

Sa 17/32—». 
738. 

1944 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Senica Leopold, 
nenrot. trgovec v Sevnici ob Savi. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle

nil poravnalni dolžnik s svojimi.upniki, 
pri naroku dne 23. maja 1932. in;:ki'^ 
določa, da je prednostne terjatve in zft-? 
htevke, ki jih ne doseza poravnava* 
prvenstveno plačati v celoti, ostali up
niki pa. dobijo 40%.. kvoto, plačljivo vj 
desetih mesečnih enakih obrokih, ko
jih prvi zapade 60 dni po sprejetju p o* 
ravnave po upnikih; tej poravnavi pri
stopi kot porok in plačnik Jeraj Jožef, 
posestnik v Sevnici št. 206, z dovolje
njem takojšnje izvršbe v smislu § :60. 
zakona o prisilni poravnavi izven ste
čaja. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v CeljUi 
odd. L, dne 1. junija 1932 

Razglasi raznih 
uradov in oblast ev 

Štev. 205 pr. 32. 1913 З г ^ 

Razpis. 
Na osnovi § 21. zakona o bolnicah in ' 

na podlagi odloka gospoda ministra иа 
socialno politiko in narodno zdravje -zr 
dne 19. maja 1932.,. O. br. 9406, razpi" 
suje uprava obče državne bolnice v 
Ljubljani sledeča službena mesta: 

1. Sedem mest sekundarnih zdrami' 
kov VIII. položajne skupine, odnosno, 
zdravnikov-pripravnikov za isto skupi
no; s tem mestom je poleg službeni!' 
prejemkov zvezana v smislu § 24. zak. 
o bolnicah tudi pravica do brezplačne
ga stanovanja s kurjavo in razsvetljavo 
ter hrane po režijski ceni. 

2. Eno mesto administrativnega urad
nika do VIII. položajne skupine s kva
lifikacijo po § 45., odst. 2., zakona' o 
uradnikih. .---:-

3. Eno mesto arhivskega uradnika nO'1 

Х/2 položajne skupine, odnosno ufađ-;| 

niškega pripravnika za isto skupino s." 
kvalifikacijo po § 45., odst. 1.,'zakona, 
o uradnikih. 

4. Eno mesto uradniškega pripravni' 
ka za IX. položajno skupino s kvalifi'. 
kacijo po § 45., odst. 2., zakona o urad
nikih. 

5. Eno mesto, tehniškega uradnika ko' 
tehniškega vodjo do VIII/3 položajne 
skupine s kvalifikacijo po § 45., odsta
vek 2., zak. o uradnikih, t. j . z absolvi' 
rano srednjo tehniško šolo, prvenstven" 
v strojni in elektrotehniki in z večletno, 
prakso. Prednost imajo tisti, ki imaj? 
poleg tega še prakso v stavbeni strok?' 
S tem mestom je poleg službenih:.pt?,1:'i 
jemkov zvezana v smislu § 24. zakl 9 
bolnicah tudi pravica do brezplačnega,, 
stanovanja s kurjavo in razsvetljavo tei* 
hrane po režijski ceni. 

6. Eno mesto zvaničnika-skladiščnikj* 
s kvalifikacijo po 8 10. u. z. in z već' 
letno strokovno prakso v poslih skla
diščnika. S tem mestom je poleg sluz' 
benih prejemkov zvezana v smislu §2^' 
zak o bolnicah tudi pravica do bre?* 
plačnega stanovanja s kurjavo in га*1 

svetljavo ter hrane po režijski ceni. . r" 
7. Eno mesto služitelja-kurjaca 8 кУ*' 

Hükacüo po § IL uxadttiskeea zakoo8' 
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41 s predpisanim kurjaškim izpitom: 
Prednost imajo prosilci,, ki so izučeni 
ključavničarji ali monterji. 
( 8 f Eno meste služitelja - vratarja s 
kvalifikacijo po čl. 11. uradniškega za
kona.in s.potrebno predizobrazbo za to 
službo. 

9, Eno mesto služitelja - bolničarja z 
dovršeno dvoletno bolničarsko šolo. S 
fem mestom je poleg službenih prejem
kov zvezana v smislu § 2 4 . zak. p bol
nicah pravica do brezplačnega stanova
nja in hrane. 

Službeni prejemki za zgoraj razpisa
na mesta so razvidni v §§ 22. do 27. 
Uradniškega zakona. 

Pravilno kolkovane in po določilih 
§ 3. zakona o uradnikih opremljene 
Prošnje je vložiti pri upravi obče dr
žavne bolnice do 1. julija 1932. 
Uprava obče drž. bolnice v Ljubljani, 
: :•..-•••,dne 28. maja 1932. • 

* 

Si 4647/11. 
Razpis. 

1966 

Direkcija drž. rudnika Velenje razpi
huje za delavski konzum rudarske upra
ve v Zabukovci, postaja Žalec, za dan 
13. jundja t. 1. dobavo pšenične moke, in 
sicer: 1000 kg 8t Ogg, 4000 kg št. Og, 
5000 kg št. 2 in 10.000 kg št. 6. 
v. Dobavni pogoji se dobe pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 2. junija 1932. 

Šfev. 4646/11. 
* 

1965 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

s e na dan 13.; junija 1932 dobavo: 
20-000 kg pšenične moke, št. Ogg do 6, 
3-000 kg koruznega zdroba, 
1-000 kg terpemtinovega mila, 
2.000 kg riža Carolina Diamante, 
1.000 kg bučnega olja, 

600 kg ječmenove kave 2-krat sladne, 
^00 kg sirove kave »Santos Primes«:. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 2. junija 1932. 

.§tev. 4583/11. 

* 

Razpis. 
1963 

'.Direkcija drž. rudnika Velenje, raz
l i o lia dan 8. junija t. 1. dobavo 1000 
«ilograrnov riža >Carolina Diamante« in 
5°0 kg bučnega olja la. garantirano 
listnega. 

; Direkcija dr,ž. rudnika Velenje, 
- dne_31. maja 19S2. 

Št, 
* 

ev. 841/32. 1933 

Objava. 
n.Ddbor Advokatske^ komore v LjuMja-
rj objavlja, da se je gospod dr. Koder-
u?5-Kari, advokat v)Mariboru, radi bo-
^ i dne 30. maja 1932 začasno odpo

r i izvrševanju advokature. 
^ 3 njegovega začasnega namestnika 
w 8.44/f adv. zak. je odbor imenoval go

spoda dra. Pernata Toneta, advokata v 
Mariboru. 
' V .Ljubljani, dne 31. maja 1932. 

Odbor Advokatske komore т Ljubljani. 
Dr. Žirovnik Janko 1. r., predsednik. 

Razne objave 
Oklic dražbe. 

1956 

Dne 11. junija t. 1. ob 10. uri se bo 
prodalo na javni dražbi y Javnih skla
diščih Ljubljana, Dunajska cesta št. 33 

ca 11 kub. metrov hrastovih plohov in 
ca 11 kub. metrov hrastovih friz. 
Ljubljana, dne 2. junija 1932. 

Javna skladišta, družba z ' z., 
Ljubljana. 

1936 

Popravek. 
Izredni občni zbor GostilniearsKe w-

druge d. d. Y Laškem se bo vršil na
mesto 14. junija 1932. 
pravilno dne 21. junija 1032. i»b vHO. 
dopoldne v hotelu -»Savinja«' * Laškem. 

Občni zbor se mora preložiti zbòg 
tega, ker »Službene novine< v Beogra
du niso mogle priobčiti vabila v zako
nitem roku. - ' . ' • ' 

1952 

Vabilo 
na 13. redni občni zbor 

Mariborske tiskarne d. d. 
v Mariboru, 

dne 17. junija 1932, 
v prostorih ravnateljstva tiskarne, 
Maribor, Jurčičeva ulica štev. 4,,. 

ob 10. uri dopoldne. 
D n e v n i r e d : 

1. Poročilo ravnateljstva. 
2. Predložitev in odobritev račun

skega zaključka za leto 1931 in 
razdelitev čistega dobička. 

3. Poročilo nadzorništva in absolutorij 
upravnemu svetu. 

4. Volitev dveh upravnih svetnikov. 
5. Velivc-v nadzorništva. 

Maribor, dne 1. junija 1932. 
M a r i b o r a tiskarna d. d. v Mariboru, 

Hrnko Pogačnik 1. r. 
pp. Stanko Detela 1. r. 

§ 27. Glasovalno pravico na občnem 
zboru imajo oni delničarji, ki najkesneje 
3 dni pred občnim zborom založijo 
delnice pri Mariborski tiskarni d. d. 
v Mariboru. , 

* 

Prejemki 

Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani. 
Masarykova cesta 12. 

Račun izgube in dobička za leto 1931. Izdatki 

'• Prenos tehničnih rezerv 
j iz leta 1930 . . . . . 

;, Donos naložene imovine '. 
':'• Pristojbine in razni do-

i Delež pozavarovalnic ua 

Pozavarovani, deli : prenos 
na leto 1932 . . . . 

Din 

24,692-949-88 
15,544.182-83 
1,471.011-82 

3,035.831-34 

3,747.063-61 

12,553.056'61 

61,024.996-09 
• 

Pozavarovani deli : prenos 
iz leta 1930 . . . . 

Uprava, provizija, odpisi . 
Tehnične rezerve koncem 

leta 1931 
Pozavarovalnine . . . . 

1 

Din 

10,989.840-47 
6,675.322-11 
, 772.045-07 
7,370-344-88 

28,067.619-04 
6,901.751-72 . 

248.072-80 

61,024.99609 

Aktiva 

1 •• ' : 

' Blagajna . . . . . . . 
Denarni zavodi . . . . . 
Vrednostni papirji . .' . 

Inventar .. i . . . . . 

Zavarovalnice in pozava-

Podružnice in zavarovanci 
1 Depoti pri zavarovalnicah 
! Zavarovalninske prihrane 

in prenosi (pozavarovani 

Razni dolžniki 

i . . 

Bilanca za 

... Din 
74.498-92 

11,033.19033 
' 545.685-99 

• 9,458.852-10 
63.940-— 

10,669.850-33 

321.251-81 
4,034.862-53 
1,642.604-93 

12,533.956-61 
5.332-70 

50,384.026-25 

leto 1931. 

Ustanovni zaklad . . . . 
Varnostni zaklad . . . . 
Kurznoraziikovni, vojno-

prihranilni in dobrodelni 
zaklad 

Tehnične rezerve koncem 
leta 1931 . . . . . . 

Pozavarovalnice . . . . 

Depoti pozavarovalnic . . 

Prebitek • • 

Pasiva 

Din 
125.000'— 

2,469.476-55 

163.825-86 

28,067.619-04 
2,586.16103' 
1,860.83201. 

11,893.233-68 
2^969.805-28 

248.072-80 

50,384.026-25 
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1929 
Vabilo 

na XII. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

tiskarna „Sava" d. d. v 
Kranju 

v ponedeljek, dne 20. junija 1932, ob 
osemnajsti uri, v tiskarniških prostorih 
z nastopnim dnevnim redom: 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova

nju v letu 1931. in predložitev bilan
ce za leto 1931. 

2. Poročilo nadzorništvfc. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. in 
' sklepanje o predlogu upravnega sve

ta glede razdelitve čistega dobička. 
4. Volitev predsednika, podpredsednika 

kakor tudi treh do petih članov uprav
nega sveta. 

5. Volitev treh članov nadzorništva. 
6. Slučajnosti. 9 

Opomba: Po § 26. pravil, daje vsakih 
deset delnic pravico do enega glasu. Po 
§ 27. imajo glasovalno pravico na ob
čnem zboru oni delničarji, ki založe naj
kasneje osem dni pred občnim zborom 
delnice, ki tvorijo podstavo za njih gla
sovalno pravico, pri blagajni družbe. 

V Kranju, dne 30. maja 1932. 
Upravni svet. 

* / 
1930 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 
Petovia, 

usnjarska industrija d. d., 
dne 25. junija 1932 ob 10. uri dopoldne 
v pisarniških prostorih na sedežu svoje
ga podjetja na Bregu pri Ptuju. . 

D n e v n i r e d ; 
1. Poročilo upravnega sveta o poslova
nju v letu 1931, predložitev bilance in 
računskega zaključka k 31. decembru 
1931. 
2. Poročilo nadzorstva. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. 
4. Dopolnilna volitev v upravni svèt. 
6. Volitev nadzorstva. 
6. Slučajnosti. 

Po § 15. družbenih pravil upravičuje 
posest desetih delnic do enega glasu. Da 
sme delničar glasovati, mora založiti 
vsaj 'šest dni pred občnim xborom po
trebno število delnic z nezapadlimi ku
poni vred pri družbeni blagajni na Bre
gu pri Ptuju, ali pri Ljubljanski kredit
ni banki v Ljubljani ali njeni podružni
ci v Ptuju ali pri Jugoslavenski udruže
ni banki v Zagrebu. 

Na podstavi te založbe se izda delni
čarju legitimacija, ki se glasi na ime in 
navaja število založenih delnic in nanje 
odpadajočih glasov. Po založitvi ima del
ničar pravico vpogleda v listo založite-
Ijev. 

Bre# pri Ptuju, dne 31. maja 1932. 
Upravni svet. 

O b j a v a . 1927 
Izgubil sem zrelostno izpričevalo I. 

drž. gimnazije v Ljubljani iz leta 1923/24 
in tri izpričevala o drž. izpitih juridične 
fakultete univerze v Ljubljani na ime: 
Korbar Emil, rodom iz Spodnje Hrušice 
pri Ljubljani. Proglašam jih za neve
ljavna. Korbar Emil s. r. 

* 
1931—3—1 

Objava. 
Robnik Hinko, podpregl. fin. kontro

le na Prevalju, sem izgubil legitimacijo 
za nošenje orožja, ki mi jo je izdala sre-
ska uprava v Mariboru dne 3. VI. 1927 
pod štev. 2450. Proglašam jo za neve
ljavno. 

Robnik Hinko s. r., podpregl. f. k. 
Prevalje. 

1937 

Objava. 
Izgubil sem legitimacijo tehnične fa

kultete univerze v Ljubljani na ime: 
Tomić Dragiša. rodom iz Jagodine. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Tomić Dragiša s. r. 

Objava. 
1954 

Izgubil sem odpustnico ljudske šole 
v Ponovičah, izdano 1. 1931. na ime P°J 

-ïacnik Rudolf, rojen 1. 1913. v Trstu. 
Proglašam jo za neveljavno. 

Pogačnik Rudolf s! r. 

* 
1932 

Objava. 
Izgubil sem kurjaško izpričevalo na 

ime Kolar Jožef, Sp. Laže št. 13. 
Proglašam ga za neveljavno. 

Kolar Jožef s. r., Sp. Laže it. ,12. 

* 
1964 

Objava. 
Podpisani sem izgubil izpričevalo 4. 

gimn. razr. drž. gimnazije v Kranju i& 
Šolskega leta 1921./22., na ime: 'SorU 
Janko, rodom iz Rupe. Proglašam ga z* 
neveljavno. 

Šorli Janko s. r., Kranj. 

Računski zaključek 
TOVARNE VERIG D. D, V LESCAH NA BLEDU 
Aktiva Cisfa bilanca k 31. decembru 1931 Pasiva 

— 

1. Blagajna in dobrohnet-
je prj Poštni hranilnici 

2. Dolžniki 
3. Stavbe in zemljišča . . 
4. Stroji in električne na-

6. Zaloga sirovLn, poliz
delkov i.n izdelkov . . 

7. Tehnične obratne po-

8. Izguba v letu 1931. . . 

Din 

172.524-43 
960.318-00 

1,049.532'SS 

1,025.729-04 
68.682-68 

3,147.541-60 

246.202-42 
119.948-61 

6,7S0.479'39 
• 

1. 
2. 
3. 

• 

Dekliška glavnica . . 
Rezervni sklad . . . . 

/ 

Din 
2,500.000-— 

523.460-64 
3,767.018-75 

6,790.479'39, 
• • ; • . • 

Debet Račun izgube in dobička k 31. decembru 1951 Kredit 

2. DavkMn pristojbine . 
3. Obresti in provizije . . 
4. Odpisi na strojih,'pre

mičninah in nepremič
ninah 

5. Upravni stroški . . . 

Din 

1,656.274-15. 
168.729-59 
361.449-41 

97.255*15 
894.428-45 

3,178.136-75 

1. Brutto-prebitek . . . . 
2. Prenos dobička iz le

ta 1930. . . . . . . . . 
3. Izguba v letu 1931. . . 

^ 

Din 
3,056.956-25 

• 1,231'89 
119.948-61 

3,178.136-75, 

S knjigami primerjali in v soglasju našli: 
N a d z o r s t v e n i s v e t : 

Rlhard Schwinger, 1. r. Dr. Jože Basa j , 1. t. 
Josip Globočnlk, 1. r. 

Izdaja kraljevska banska aprala Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
ffiska Jn zalaga; ïïskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik; Q, Michâleki LJubljani 



S.tev. 45. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 45. letotka III. z dne 8. junija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 14.274/1. 1995 

Odločba. 
Mag. pharm. Zabkar Jože, zakupnik 

Ifkarne Koželjevih dedičev na Jeseni
cah (Gorenjsko), je pokrenid ustanovitev 
nove javne lekarne na Jesenicah (Go
renjsko). 

.Za okoliš te.nove lekarne se določa 
severozapadni del Jesenic, počenši pri 
kolodvoru, za lekarno Koželjevih dedi
čev pa južnovzhodni del Jesenic! tako 
da loči aba okoliša črta, kd gre pravo
kotno preko kolodvora. , 

Otvarjam s tem predhodno postopanje 
radi ugotovitve pogojev za otvoritev te 
Bove javne lekarne. 

Pozivljeni vse prizadete stranke, da 
tekom 15 dni po objavi te odločbe vJože 
morebitne- ugovore pri tukajšnji banski 
upravi. • 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, 28. maja 1932. 
Ban: dr. Marušič s. r. 

* 
V-No. 245/171. 2001-3-1 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava bo oddala 

n a Din .30.283-70 proračunjeno instala
cijo električne razsvetljave v novih ob
jektih bolnice za duševne bolezni v 
Novem Celju najugodnejšemu izmed 
v?aj treh ponudnikov, ki ga bo ugoto
vila tročlanska komisija pri tehničnem 
°ddelku.' 

Zapečatene in s kolkom za 5 Din 
kolkdvane ponudbe z navedbo popusta. 
ђа. proračunsko vsoto je predložiti teh
t n e m u .oddelku najkesneje do 14. ju-
^ja t. 1. 

Vse potrebne podatke prejmejo in
teresenti v sobi št. 28, v III. nadstropju 
Maničnega oddelka. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 3. junija 1932. 
Po odredbi bana, 

tehnični inšpektor: 
Ing. Zaje s. r. 

ste 
Џ No. 13.359/1. 2010 

Uradni razpust društva. 
v. društvo iKatoliško bralno .in izobra
ževalno društvo v Zetalah« je razpu-
j ^ n ° na osnovi § 11. zakona- o društvih, 
vpdih in posvetih, >Službeni list kra-
Wvèke banske uprave Dravske bano

vine^ z dne 3. oktobra 1931. št. 403/60, 
** ' že več let ne deluje, nima ne čla-
rJVtriti imovine in torej ne more več 
«torsevati' -svojega' statutarnega delov-
^a-twdroejä,--v- •• .••-•••• ••••-:..:-. •.. 
.-.Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine. 
' w,: Ljubdjani, dne -i. junija 1932. 

VL No. 6675/20. 2015 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. maja do 31. maja 1932. 

Po naredbi ministrstva га narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne .21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Kraal 
esto) . . . 
i bree . • 
S'sesa . . . 

1 
1 

2 

— 

3 

3 

• 1 

— 

1 

— 

— 
— 

. 1 
3 
4 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Gomjierad 
Kamnik 
Krani 
Koïevje 
Krško 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . 
Maribor desni bree 
Maribor1 levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota. . . . 
Movo mesto . . . . » 
Prevalje 
Ptuj 
Radovljica 
Slovenjgradeo . . . . 

1 ! 
1 i 
3 
8 
1 
1 
2 
4 
2 
2 

13 
3 
1 

12 
1 

1 
6 

Vseza 62 14 24 

15 
3 
2 
8 

1 
1 
1 

Ošpice, -r Morbilli. 

Celje (mesto) . . . 
Kočevje 
Konjice 
Krško . . . . . . . . 
Laško . 
Litija 
Logatec • . • 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah . 

Vseea 

— 
— 
28 

6 
216 

— 
33 

1 

7 
— 

291 

1 
8 

• -

2 
8 
H 

30 

9 

1 
72 

6 
20 

2 
19 

. — 
— 

7 
— 
64 
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— 
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— 
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— 

50 

1 
2 
8 
6 

205 
. 8 
68 

1 
9 

_ 1 
309 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Ljubljana (mesto) . . 
Maribor (mesto) , . . 
Murska Sobota . . . . . 

Vseea 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celje"'i', v 
Ljutomer . 
Radovljica 

• t » v * » * 

• • • • • * » 

.Vseea . . . 

1 

1 

1 
• 1 

2 
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• 1 

1 
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D uši j j vi kašelj. — Pertussis, 

Ptui 88Ì19 ?Л 

Vseea . . . | 38 119 21 

Sen. — Erysipelas. 
Celje '; . 
Celje (mesto) . . . . 
Črnomelj : : ' . . . , 
Dolnja Lendava . . . 
Krani . :... . . . . 
Krško . . ..• : 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bree 
Novo mesto . . . . 
Prevalje . . . . . . . 
Ptui. ' 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjeradec . . . . 

: Vseea 

Steklina. — Lyssa (rabies). 

Novo mesto . . . . . . I 21 -I 21 • 
V deca 2 -

Otročniška vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Kranj; . 
Kočevje 

Vf eea 

Rdečica. — Rubeola. 

Ptui (mesto) 
Vseea 

21 2 I 
'2 2 -

Davica. — Diphteria et Droup. * 

Celje . 

Kočevje . . . . . . . . . . 

Ljubljana (9rez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer 
Maribor dës'ni bree '-. . 
Maribor Ieri bree .-. . 
Maribor (mesto). . . . . 
Murska Sobota . . . . . 

Ptui : . . - . . . ; . ; . . 
Šmarje Dri Jelšah , ; . 

Vseea . . . 

. 2 
2 
1 

— 
1 
7 
1 
2 
2 
3 
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0 

6 
— 
— 

3 
3 
3 
1 
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48 
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26 
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46 
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'•• •-'•'• -Ljubl jana, -due 6 , ' Junl ia . I982i•:••>. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
baaoTioe T I4ablj«Bi. 
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Vi l i . Noi 91/à, 

Objava. 
2003 

Glede na odlok niMiiettfa za trgovino 
in industrijo z dne 19. maja 1932, 
II. br. '14.871/Ü, sem'odobril proračun 
Zbornice za trgovino, obrt in industrijo 
v Ljubljani za upravno leto 1932 s pre-
liminiranimi dohodki Din 3,601.330-— 
in izdatki Din 3,518.787'—, torej z Din 
82.543-— proračunske blagajnične re
zerve.- -M,. .: 

Minister za trgovino in industrijo je 
odobril sporazumno z ministrom za fi
nance, da se v kritje zborničnih potreb
ščin v letu 1932. odmerja in pobira 
10%na doklada od osnovnega davka na 
dohodek od podjetij, obratov in pokli
cev, kakor tudi od osnovnega davka na 
dobiček podjetij, zavezanih javnemu po
laganju računov, in od minimalnega 
davka po 1-2%, ki ga morajo po čl. 86., 
odst. 2., zakona o neposrednih davkih 
plačevati podjetja, zavezana javnemu 
polaganju računov. 

Predpisane doneske za Zbornico za 
trgovino, obrt in industrijo so sbornióni 
volilni upravičenci zavezani plačevati v 
istih rokih kakor, davke, ki so podstava 
za njih predpis. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 3. junija 1932. 

* 
I. No. 4365/i:: 

Razpis. 
2013 

Na podstavi § 21. zakona o bolnicah in 
§ 43. zakona o zdravnikih se razpisuje 
pri javni bolnici v Slovenjgradcu mesto 
primarnega zdravnika v staležu bano
vinskih uslužbencev. 

Prosilci morajo dokazati, da izpolnju
jejo splošne pogoje, ki jih določata §§ 3. 
in 4. zakona o uradnikih za sprejem v 
državno službo ter da imajo kvalifika
cijo po §-u 20. zakona o bolnicah. 

Prošnje, pravilno kolkovane in oprem
ljene z zahtevanimi listinami, je vložiti 
do 20. junija 1932. pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v, Ljub
ljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 6. junija 1932. 

I. No.-4231/1. 
* 

Razpis. 
1969 

na podstavi pooblastila ministrstva za 
socialno politiko in narodno zdravje, sa
nitetnega oddelka z dne 23. maja 1932, 
S. br. 8809, se razpisuje pri državnem 
zdravilišč» «a tuberkulozo v Topolšici 
služba zdravstvenega pripravnika v stro
ki, v kateri so zvanja razvrščena od 
VIII. položajne eikupine. : 

Prosilci za to službo morajo izpolnje-
vatLspïosne. pogoje za sprejem v držav
no službo, ki jih'navajata §§ 3. in 4. za
kona o uradnikih ter morajo dokazati, 
da so dovršili zdravniško pripravljalno 
službo (staž). 

Predpiano kolkovane, prošnje,,oprem
ljene z zahtevanimi ia zadostno.kolko-

:'väniahi prilogami, je vložiti neposredno 
pri ministrstvu za socialno politiko in 
narodno zdravje, sanitetno odclcnjc, do 
15. junija 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

•.,.,.. • .; dne 3. junija 1932. 

K V No. 66/28. 2000—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
bo podaljška vodovoda iz Koroške Bele 
na Javornik 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 4. julija 1932 ob 11. uri dop. v 
prostorih odseka za hidrotehniko v 
Ljubljani, Stari trg št. 34/11. Pojasnila 
in ponudbeni pripomočki se proti plači
lu napravnih stroškov dobivajo med 
uradnimi urami pri odseku za hidroteh
niko. Naročila po pošti se bedo odpra
vila le proti predplačilu Din 1C0-—. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša 219.705 
dinarjev. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

v Ljubljani, dne 3. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A V 232/32—6. 1905—3—3' 

Oklic, s katerim se sklicuiejo 
sodišču neznani dediči. 

Rossman Neža, rojena Eissner, vdova 
po krojaču in hišnica v Mariboru, Slo
venska ulica št. 7, je umrla dne 28. fe
bruarja 1932 in ni zapustila nobenega 
sporočila poslednje volje. 

Je li kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gosp. Goloba Franja, notarskega kan

didata v Mariboru, postavlja sodišče za 
skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, 
mora to v enem letu od danes naprej 
javiti sodišču in izkazati svojo dedinsko 
pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapuščina, 
v kolikor so zahteve izkazane, izročila, 
y kolikor se to ni zgodilo, se bo državi 
v prid zasegla. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 17. maja 1932. 

P 20/32—1. 
* 

Oklic. 
2014 

Dejäk Ignacij, posestnik in gostilničar 
v Dolenjih Lazih št. 39, je zaradi zaprav-
Ijivosti in pijančevanja omejeno pre
klican. -

Pomočnik mu je Prijatelj Ignacij, po
sestnik v 'Dol. Lazih štev. 17. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
i n e £ junija 1932. 

':?>•:.! C II 723/32—1 ^ •• •••-'• * " -У-то 

Oklic. 
Tožeča stranka: Sr.din Blaž, lesna"in-

dustrija v Celju, zast. po dr. Karolu Laž
ni k, odv.- v Celju je vložila, ! proti -to|eni 
stranki: Ležeča zapuščina'"-po Burgi 
Osvaldu, bivšem lesnem trg. <v:\Celju, v 
roke kuratorja za čin, radi' 3.'739-80 Din 
s prip. k opr. št. Opr. št. -CU 723/32 
tožbo. ,. .; ... n 

Narok za ustno' razpravo se je določil 
na dan 24. junija 1932 ob : 9.'uri dhpr. 
pred tem sodiščem v izbi št. 6 razprav-
na dvorana. '•'•>' 

Ker se k toženi zapuščini niso prigla
sile dedne prijave, se postavlja g. .'Vi-
demšek Josip, upok. sod. ofic. v Celju, 
«:a skrbnika, ki jo bo zastopal n? г:зп0 
nevarnost in streške, dokler ne •• '.spi 
sama ali ne imenuje pooblaščene. . 

Okrajno sodi le v Celju, odd. IL, 
dne 21. maja 1932. '" '''' 

*fc ' ' 
C 135/32-1. ' '• ' ; Д09О 

Oklic. 
Tožeča stranka: Turzanski Regina, 

trgovka v Kočevju, je vložila proti' №*' 
ženi stranki: Zap. masa po pok. Gabèf 
Fani, maserki v Kočevju, radi Din 1346 
s prip. k opr. št.-G 135/32—1 tožbo. 

Narek za ustno razpravo se je določil 
na 30. junija 1932 ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi štev. 3, razpravua 
dvorana. • . ..- _ 7 

Ker je tožena stranka, umrla, se po
stavlja Čerček Matija, sbdn. sluga v pok-
v Kočevju za skrbnika, ki jo bo zastopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler 
ne nastopi sama ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL, ' 
dne 3. junija 1932; 

* V'---. r : ; ' 
C 70/32-1. E 424/21—2. ' 1089 

Oklic. 
Tožeča stranka Kraševec Marija,' r$> ' 

Petric, vdova pos. v Rosalnicah hšt. J%, 
je vložila proti toženi stranki Kraše^c« 
Janezu, posestniku iz Rosâlhic :hšt. .17,. 
sedaj neznano kje v Ameriki, ràdi da-; 
jatve vžitka k opr. št. C 70/32-*-1' tožbo-

Narok" za;ustno razpravo se :jê določil' 
na 4. julija 1932. ob polosraiH dopoldne 
pred tem sodiščem, razpravna dvorana» 
štev. 20. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja /Vraničar Martin, po
sestnik v Rosalnicai. hšt. 19, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevaf? 
nost in stroške, dokler ne nastópj.sap18 

ali ne imenuje p«>6fašcenca/:r-r''-"•*•' 
Okrajno sodišče v Metliki, odd II;, .. 

dne 31. maja 1932. '••'•'"'? 

* 
C 597/32 ' 

Oklic. 
Tožeča stranka;; Špoiar : Ivan -v?'Me** 

Črncih 21, je vložila proti toženi; stfaU-f 
ki: Bokanu Matiji v Mur. Örncih 48* , г £ 
di pregraditve prostora k opr.v Sieved 
597/32 tožbo, ,,,,.,, ,,- : i , , . .. ,..,;(K,tf . 

Narok za ustno \razpravo se je dol0" 
čil na, e..juKjfti,5l9321>ob _% 12.juri <WP* 



Sttìv. 46. Strah 299. 

Pred tem sodiščem-v izbi št. 23, razprav-
ia dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no» se postavlja g. Bokan Alojz, pos. sin 
v. Mur. Črncih št. 48, za skrbnika, ki jo 
°0. nastopal na njeno nevarnost in strp
ne, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje popblaščenca. 

OkrKjno sodišče v Murski Soboti, odd. II., 
dne 1. junija 1932. 

' • : . . . . - / ' . ' ' . • „ • * . ' 

T ì l i 42/32—2. 1991—3—1 

;,;,„ Amortizacija. 
Na prošnjo "Urbajs Marije, služkinje 

№ kinu Central v Beogradu, ki jo za
stopa dr. Ernest Kalan, odvetnik v Celju, 
^ uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je pro-
silka baje izgubila, ter še njih imetnik 
Poztvlje,' da uveljavi tekom 6 mesecev, 
Počenši 3. junija 1932., svoje pravice, si-
^ r bi se po poteku tega roka proglasilo, 
3*50 vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
.Vložna knjižica Celjske mestne hra

nilnice št. 67.341 na ime Urbajs Marije, 
2 Imovino 28.496 Din 26 p. 

Okrožno, sodišče v Celjù, odd. III., 
' dne 2. junija 1932. 

,-f/ i-!-.- ,:• 
T 43/32-3. 

Amortizacija. 
201b 

.Na prošnjo Černeta Jožeta, orož. nared-
n ika v pok. v Dobrunjah Št. 71, se uvede 
Postopanje zaradi amortizacije sledečih 
J'fÇfinostnih. papirjev, ki jih je prosilec 
.".9je izgubil, ter se njih imetnik poziv
a t , da uveljavi tekom 6 mesecev od 
^öva objave v »Službenem listu« svoje 
Pravice. Sicer, bi se po poteku tega roka 
Proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
4ioči. : ' 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: Hra-
ÎV'na knjižica Kmetske posojilnice ljub-
Чапвке okolice v Ljubljani Št. 30898/22, 
RJasfeČa ria ime Ivan In Franja Čeme, z 
vloRo Din 14.000'т- in vjnkulirana na 

deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
'-f'"'•' 'dne'l j junija 1932-

T 4Ï/32-3.' 
* 

2017 

Amortizacija. 
и Л а Prošnjo Alariha A. Deskovića, po-
^chikâ-vodnika 22. pešad. polka v Ku-
^oovërh, ae uvede postopanje zaradi 
. Wortizadjè slertečih vrednostnih papir
č k i jih je prosilec baje izgubil, ter se 
Jtfi imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 
j-^eseoev :od dneva objave v »Službe-
• jjjn listu< svoje pravice, sicer bi se po 
VrSh1 tega: roka proglasilo, da so 

r5f4?08tni papirji, brez moči. 
^..^namenilovrednostnih papirjev: Hra-
j^üa knjižica Kmetske posojilnice ljub-
o&e okolice'v Ljubljani štev. 38054, 

" ! % ' se na ime Alarik Desković. 
: V e *elno sodišče v Ljubljani, odd. У„ 

ulne Д._ junija 1932 v 
• • • • > : : . . . : • - ; . > # 

E 256/32—4 1972 

Dražbeni oklic. 
Dne .13. junija 1932 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi. 
št. 24 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Cerovec, vi. št. 1775 in Hrušica, 
vi. št. 200. 

Cenilna vrednost: Din 2295'—. 
Najmanjši ponudek: Din 1S30-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred- začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

: sodišča. 
Okrajno sodišče Novo mesto, 

dne 25. maja 1932. 
•j; 

E 1859/31-24 1992 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. julija 1932 dopoldne ob 9. uri 

bo pii podpisanem sodišču v sobi št. 6. 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
d. o. Paradiž, vi. št. 14. 

Cenilna vrednost: Din 38.450. 
Vrednost pritikline: Din 1.710'— 
Najmanjši ponudek: Din 30-000'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 7. maja .1932. 

E 3434/31—U 1987 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Sa

vinjske posojilnice v Žalcu r. z. z n. z., 
bo dne 21. junija 1932 ob 9. uri pri tem 
sodišču v soM št'. 4 na temelju s tusod-
nim pravomoćnim sklepom z dne 17. 
marca 1932, E 3434/31—10, odobrenih 
pogojev dražba nepremičnine vi. št. 154, 
k! o. Gotovi je, in sicer v sledečih sku
pinah: 

I. skupina: 
1. hiša štev. 110 stavb. 

pare. št. 86 Din 18.000-— 
2. gospodarsko poslopje 

pare. št. 86 > 20.000-—. 
3. travniki* s parcelami št. 

62, 66/2, 74, 76, 84, 
529/1, 532. 533, 63/3, 
63/1 > 42-26Г25 

4. njive s parcelami Štev. 
67, 73, 75, 78/1, 64/2 » 31.522'25 

5. gozd pare. št. 807 > 4.538-50 
6. vrt pare. št. 529/2. » HO-— 
7. pritikline pri gospo

darskem poslopju St.. 86 > 382-— 
Skupaj Din 116.814-— 

Najmanjši ponudek: Din. 77.$7<$'— 
Vadij: Din. 7.788-—. 

II. skupina: 
1. etavfana t>arc. št. 91 go

spodarsko poslopje Din 25.000*— 
2. stavbna pare. štev. 274 

kozolec • . . > 6.C00-— 
3. njive pare. št. 523/7, 

523/5, 572, 541, 544, 
546, 547 • > 37.245— 

4. travniki pare. št. 543, 
545, 571, 573 - » 22.993-75 

5. gozd pare. št. 584 > 2.665'— 
;6. pašnik pare št. 523/10 » 73-95 
7. pritikline stavbne par

cele št. 91 > *1.085-— 
Skupaj Din 95.062-70 

Najmanjši ponudek: Din 63.375'12. 
Vadij: Din 9508-—. 

III. skupina: 
1. stavbna pare. št. 195 

klet pri vinogradu Din 1.500'— 
2. travnik pare. št. 1502, 

1508, 1509/2 » 3.933-75. 
3. vinograd pare. št. 1501, 

1507 > 1.780'50 
4. gozd pare. štev. 1503, 

1505, 1509/1 > 7.371-25 
5. pašnik pare. št. 1506 » 117-60 

Skupaj Din 14.703-10 

Najmanjši ponudek: Din 14.70310. 
Vadij: Din 1.461-—. 
Najprej se bo vršila dražba po skupi

nah v gornjem vrstnem redu, nato pa za 
celo posestvo, čegar cenilna vrednost 
znaša 226-579 Din 80 p. Najmanjši po
nudek znaša skupno cenilno vrednost. 
Vadij znaša Din 22.658'—. 

Domik se podeli onim ponudnikom, 
kjer se bo dosegel večji izkupiček. ' 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo 
.prodajalo. 

Okrajno sodišče Celje, odd. III., 
dne 10. maja 1932. 

* 

E 2/82—14 1981: 

i • - Dražbeni oklic. 
Dne 15. julija 1932 dopoldne ob 8. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 

;;k.-o. Zàgrad, vi. št. 7. 
Cenilna vrednost: Din 34-180-—. 

i Najmanjši ponudek: Din 22.787. 
Pravice, ki bi "ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beriem naroku pred začetkom dražbe, -
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.- • 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 20. maja 1932. 

* 
; E 216/32-9 1958 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. julija 1932. ob doyetih bo pri 

• podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba 
nepremičnin (hiša v Vrbovcih, vrt, vi
nograd in pod): zemljiška knjiga Št. Jer
nej, vi. št. 595. ' 

Cenilna vrednost: Din 1562-10. ' 
. Najmanjši ponudek; Din 11.74-72. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,, 
jo priglasiti sodišču najpozneje nri 
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dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se n e mogle več uveljavljati 
glede nepremičnifie v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
d n e 23. maja 1932. 

•j* 

E IX 1424/32 1985 

Dražbeni oklic. 
D n e 27. julija 1932. dopoldne ob 10. 

u r i bo p r i podpisanem sodišču v sobi 
št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Pobrežje, vi. »t. 684. 

Cenilna vrednost: Din 42.460-—. 
Najmanjši ponudek: Din 21.230'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pr i draž
benem naroku p r e d začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 1. junija 1032. 

* 
E 466/32-6 1988 

Dražbeni oklic. 
D n e 29. avgusta 1932 dopoldne ob pol 

desetih bo p r i podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Studa, vi. št. 7. 

Cenilna vrednost: Din 121.842. 
Najmanjši ponudek: Din 62.437'66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku p r e d začetkom dražbe, 
sicer b i se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
k i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, k i je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
<lne 1. junija 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

739. Sedež: Mokronog. 
Dan vpisa: 21. maja 1982. 
Besedilo: MokronoŠka tovarna usnja, 

preje F. Penca, družba z o. z. 
Besedilo firme se glasi: MokronoŠka 

tovarna usnja, družba z o. z. 
Obratni predmet: neizpremenjen. 
Izpreménili sta se toäkd jPrvič« in 

>Petič« družabne pogodbe. 
Za namestovanje upravičeni: 
Družba ima enega ali več poslovodij. 

Dokler ima družba samo enega poslo
vodjo, zastopa ta družbo samostojno ter 
podpisuje tvrdko družbe, ki je lahko od 
kogarkoli napisana, s strojem ali s štam-
piljko vtisnjena ali natisnjena, na ta na
čin, da pristavi pod besedilo tvrdke svoj 
lastnoročni -znak. ;—• č e je уеб poslovo

dij imenovanih, zastopata družbo in pod
pisujeta tvrdko kolektivno po dva po
slovodji na ta način, da pod gori nave
deno besedilo tvrdite pristavita skupno 
vsak svoj lastnoročni znak. Postavljen 
Prokurist za celokupno podjetje podpi
suje tvrdiko, če je postavljen samo eden 
poslovodja, samostojno, če.pa je postav
ljenih več poslovodij, pa vedno kolektiv
no z enim poslovodjo na isti način, ka
kor je gori izražen, samo da pristavlja 
prokuro označujoči pristavek. 

Izbriše se poslovodja Franc Penca. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II. 

dne 21. maja 1932. 
Firm. 73/32. — Reg. C I 106/4. 

' * : ' . 
740. Sedež: Novo mesto št. 77. 

Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: A. Kržišnik & Co. 
Izstopila je družbenica Hrovat Her-

m i n a . ••'••• 

Odslej besedilo firme: Anton Kržišnik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

d n e 4 junija 1932. 
Firm. 87/31 — Reg. A II 49/2. ' 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : ' ' ' 
741. Sedež: Hrastnik! 

Dan vpisa: 1. junija 1932, ' ; i "; 
Besedilo: Zadružna p e k a r n a v Hrast

niku, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet : Izdelovanje in pro
daja kruha, drobnega peciva kakor tudi 
slaščičarskih in kolačarsklh izdelkov. 

Zadružna pogodba z d n e 27. V. 1932. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opra

vilnim deležem in pa z njegovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se • izvršujejo z nabitjem v 
zadružnih prostorih,ter z objavo v listu, 
ki ga določi načel štvo. 

Načelstvo obstoja iz t r e n zadružnikov, 
člani načelstva s o : 

1. Majer Franc, poslovodja p e k a r n e v 
: Hrastniku, '* . 

2. Hoič Stjepan, poslovodja p e k a r n e 
v LJubljani, Postojnska ul. 11, '" 

3. Račič Rajko, pek. pomočnik, Ljub
ljana, Rožna dolina c. 17. , 

Pravico zastopati imata in besedilo 
firme podpisujeta skupno dva člana na-
čelsbva, od katerih mora biti eden na
čelnik, na' ta način, da podpišeta pod za
družno štampiljko. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 1. junija 1932. • 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b ' e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
742. Sedež: Dom-epòrje. 

Dan vpisa: 28. maja 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Dobre-

poljah, r. z. z o. z. 
V zadružnem registru se zaaiamuje 

podružnica na •.Sušaku..' • , 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 28: maja 1932. 
Fimi, 342/ßl — Zađe I 35/22. 

743. Sedež: Dobrepolje. 
Dan vpisa: 31. maja 1932. _:i: 

Besedilo: Kmetijsko društvo v Dobri-
poljah r. z. z o. z. 

Izbrisali so se načelstveni člani: ' 
Kaplan Franc, Korošec Franc, Zgajnaf 
Jože, Novak Anton in Dren Ivan. vpi
sali pa novi člani načelstva: Samec Ma
tija, posestnik iz Kompolj št. 61, Pri' ' 
jatelj Anton, posestnik' iz Vidma št. 29, 
Zgajnar Anton, posestnik iz Ceste št. 63, 
Ponikvar Franc, posestnik iz Male vasi -
š t 18 in Levstek Andrej, poses tnik ' iz" 
Ponikev št. 5. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. I.» 
dne 31. maja 1932., 

Fi rm. 84/32. — Zadr. I 35/24. 

.744. Sedež; Gor. Straža. 
Dan vpisa: 24. maja 1932. • •• " • 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro-i 

(lajna zadruga v Gor. Straži r. z. z o. t.•;• 
Vpiše se razdružba zadruge i n uved

ba likvidacije. Likvidator je dosedanji 
načelnik Rakoše Ivan, posestnik in tr
govec v Gor. Straži, njegov, namestnik 
pa Drčar Anton, posestnik v Selu. ' 

Zadružna tvrdka ima odslej prista
vek >v likvidaciji«. 

Upniki se pozivajo, da se zglâsijo'pri 
zadrugi. 
Okrožno sodišče v Novem mestu odd. Л л , 

dne 24. maja 1932. 
Firm. 61/32. —. Zadr, II -r214/3.. 

* 

74,5. Sedež: Metlika.' • • 
Dan vpisa: 28. maja 1 1982. ' ' ''•• /, 
Besedilo: Kmetijsko društvo v M**. 

tliki r. z. z o. z. '"') 
Izbrisala sta sé načels tvehi . Člati*; 

Matkovič Anton in Kočevar Jože, vp'i-7 

sala pa načelstveha ' člana Jakljéy'C-
Ânton iz Gabrovca in GršiČ Janez .Џ« 
Bojanje vasi. ... , ] t"., 

Nadalje se vpiše, izpremejliba pravil!;' 
§ 2. Zadruga ima n a m e n : . : :>.r 
a) razpečavati in predelavati kme-:-

ti jske^pridelke An obrtne izdelke evo*' 
jih udov, ' .-..\>№ 

b) oskrbovati , svojim udom gostfa-
darske in obrtne potrebščine vsake 
vrste, 

c) ustanavljati in vzdrževati zadruž-r 
na skladišča, 

d) nabavljati ktaetijske"'štroje in № 
posojevati udom, ^ 

e) pospeševati , sploh kmetijsko. ;i№> 
spodarstvo i svojih udov,, zlasti s .tenj^dà'n 

1..snuje naprave in naredbe t ;v po*f 

; vzdigo kmetijstva in . domačega obrtati, 
svojih udovi ., , ;.,-..,'.•.,;• cM-. 

2. daje v gospodarskih zadevah' s ^ ; 
jim članom s v e t e , . ' . ' ' • ' : " ; , " v " , 

'8 . prireja po'dncne gospodarske зћјсЖ 
in razstave ter izdaja primerne 'ВД' ,1 
ge in tiskovine! ' "• •"" : " "'" .h-r' 

§ 7. Delež znaša 50 Din.'1'"•; rJ.^(. 
§ Ï1 . Vsak/ zadružnik janiči za''Ш$& 

štvene obveze s svojimi zadružni^. 
deleži in poleg tega še » stirikratH'l' 4 
zneskom deleža. - , ; .-.<.,, 'v«fty 

§ 19. Načelstvo obstoji iz aače lp i l#M| 



Štev. 45. Siran 301. 

nièga namestnika in sedmih odbor- j 
Dikov. j 

§'21. Načelstvo zastopa, zadrugo z • 
Vsemi pravicami in dolžnostmi, katere _ 
določuje zakon z dne 9. aprila 1873, 
i z., št. 70, in podpisuje v imenu za
druge na ta način, da se podpišeta dva 
J^a pod zadružno tvrdko, ali pa oni, 
W a r načelstvo za to.pooblasti. 

§ 1 7 . Javna razglasila se vršijo po 
enkratnem objavljenju v glasilu Za
družne zveze »Narodni Gospodar«, ki 
•zhaja v . Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Novem mestu odd. II., 

dne 28. maja 1932. 
Firm. 76/32. — Zadr. I 53/47. 

i 

* 

*46. Sedež: Radeče. 
Dan' vpisa: 28. maja 1932. 
Besedilo: Okrajna posojilnica v Ba-

"e&ah r. z. z n. z. 
Izbrisala .sta. se načelstvena člana 

Pogačnik Anton in Simončič Janez, vpi-
8?la pà nova načelstvena člana Novak 
4nton, posestnik iz Njivic, in Sotlar 
Anton, posestnik iz Zebnika. ' . 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 28. maja 1932. 
. Firm. 75/32. — Zadr. I 13/29. 

V " ' ' • * . ' 
?47. Sedež: Ribnica. 

„Dan vpisa: 28. maja 1932. 
Besedilo: Živinorejska in prašičerej-

8*& selekcijska zadruga v Ribnici z 
°kolico r. z. z o. z. 

Izbrisal se je načelštveni. član Joras 
£nton, vpisal-pa novoizvoljeni član na-
Selstva Petek Franc, posestnik v Rib
i c i št. 169. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 28. maja 1932. 
. Firm. 80/32. — Zadr. II 114/16. 

' * ''':-., . 

'48. Sedež: St. Potei pri Novem mestu. 
Dan vpisa: 28.'maja 1932. ' 
Besedilo: Hranilnica in. posojilnica 

*• z. z n. z. v Št. Petru' pri' Novem 
toeetu. 
ft ^zbrisala . sta se načelstvena člana 
P'orene Franc iti Ràtaj Josip, vpisala pa 
* o t člana načelstva Rifelj Anton', po
sestnik VLešnici št. 1, iri Hrastar Jože, 
Posestnik v Dolenjem vrhu št. 8.. . 

.krožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 
' i , , . , dne 28. 'maja 1932. 

.Firm.'77/32. — Zadr. II 46/17. 

' * b r i s à li" s ta ' se n a s t o p n i 
"v fl"' i z a d r u g i : •'• 
?& Sedež: Rogoznica pri Ptuju..';'. 
Dan Izbrisa: '27. m a j a l i " " ;".'., \ 

Aesedilèi Vodna zadruga t Rogozn^ra 
Ш .Pèijii, registròvana zadruga z ,oine-
«ne'zavfezó v likvidaciji. , 

Ü končane likvidacijes-. , ,, 
Okrožno kot trgovinsko sodišče .v..• •, 

... Mariboru, !•... 
- t ó . dne 27. maja 1982. 
-Шџ^ШШ-г HÄ.' Zadivili. 21/5. 

* " - • ' " ' • • - ' • ' 

750. Sedež: Tržič. 
Dan izbrisa: 6. maja 1932. 
Besedilo: Stavbna zadruga v Tržiču, 

registro va na zadruga z omejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Radi končane likvidacije. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 29. aorila 1932. 
Firm. 409. — Zadr. Vili 249/10. 

Konkurzni razglasi 
S 15/32—2. 1983 
751. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Saks, 

Franca, elektrotehnika v Mariboru, sta-
nujočega v Erjavčevi ulici št. 12. 

Konkurzni sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: Dr. Tomšič Franc, 
odvetnik v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 84, dne 16. junija 1932 
ob 10. uri. 

Oglasitvem rok do 23. julija 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču, dne 25. julija 1932 ob 9. uri, 
soba št. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.. 

dne 3. junija 1932. 

S 11/31-95. 1983 
753. . . 

Odreditev posebnega ugoto
vitvenega naroka. 

Prezadolženec: Guida. Franc, trgovec 
•v Mariboru. 

Za preizkušanje naknadno prijavljene 
terjatve in do naroka morda še prijav
ljenih terjatev se odredi narok na 
20. junija 1932 ob 11. uri dopoldne pri 
tem sodišču, soba št. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne . 3, junija 1932. 

S. 17/32—7. 
753. 

* 

Sklep. 

1998 

devit, odvetnik v Murski Soboti. 
Narek za sklepanje poravnave pri 

okrajnem sodišču v Mursia Soboti dne 4. 
julija 1932 ob 10. uri. 

Rok za uglasitev do 30. junija 1932 pri 
okrajnem sodišču v .Murski Soboti. Po
ravnalna kvota: 40 %. 

Okrajno sodišče v Marib\ru, 
odd. III., dne 2. junija 1932. 

Sa 24/ 32—2 , . 1977 
755. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Vižina Josipa, mizar, 
mojstra v Doriarjih. 

Poravnalni sodnik: dr. Prešeren Ja
kob, starešina okrajnega sodišča v Škof-
ji Loki. 

Poravnalni upravnik: dr. Jarc Fran
ce, odvetnik v Skorji Loki. 

Narok za sklepanje poravnave pri okr. 
sodišču, v Škof ji Loki dne 9. julija 1932 
ob 10. uri. Rok za oglasitev do 5. julija 
1932. Prijave na okr. sod. v Škof ji Loki. 
. Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 2. junija 1932. 

* 
Sa 45/32—2. 1984 
756. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Schmiedingerja Ivana, urar ja '. 
in draguljarja v Mariboru, Aleksandro
va cesta št. 26. 

Poravnalni sodnik: Dr..Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Dr. Slokar 
Kari, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri, 
imenovanem sodišču, soba š t 84, dne. 
18. julija 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 13. juljja Д932 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 50%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I 0 

dne 3. junija 1932. 

V konkurzni stvari zapuščine pok. 
Zorca Ivana, trgovca v Ljubljani, Du
najska'cesta 36, se v smislu predloga 
prvega upniškega zbora mesto doseda
njega upravitelja, konkurzne mase po
stavi za upravitelja g. Jeras Ivan, rav
natelj tvrdke ^Sladkor« v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

• -' -'dne.3,0. maja 1932. ' .,'., 

• • • . . . . . ; • . * . ' • . . . . . - • . . 

Sa 42/32-2 ' 1973 
:754: ; 

Poravnalni oklic. 
• Uvedba poravnalnega postopanja -o 
!imovini Skrabana Janefca, trgovca v Pu-
:concih; , 
: Poravnalni sodnik: Dr. • Sumenjak 
Slavko, starešina okrajnega sodišča v 
Murski Soboti; '"••'.• I 
• Poravnalni upravnik: dr. Vadnal Lju- * 

Sa 2/32—14. 
757, 

* 

Oklic. 

2008 

V poravnalni " stvari Divjaka Josipa, : 

trgovca v Ribnici, se v smislu § 55. za
kona o prisilni poravnavi izven stečaja 
proglaša postopek dovršenim, ker je po
ravnava pravomoćno odobrena. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dnë 28. maja 1932. 

* 
1996 Sa 3/32—113.. 

758,, ,, . .. •„. 

Potrditev poravnave. 
V smislu § 51." zakona o prisilni po

ravnavi izven копкциа se odobri po
ravnava,, sklenjena med dolžnikom 
Ferehcem-Jiirjjént, kóncésijotìiranim zi
darskim mojstrom v Ljubljani, Komen-
'skega ulica 26,' in njegovimi upniki; 
Deželno sodišče •*• Ljubljani, odd. III., 

. dne 5.; aprila 1932. 
* 

afe. 
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Sa 1/32—7. 
759. 

200Ó 

Sklep. 
V poravnalni stvari Loya Leona, tr

govca v Kočevju, se odobri pri naroku 
dne 20. februarja 1932 v smislu § 46. 
zakona o prisilni poravnavi izven ste
čaja sprejeta poravnava, da dolžnik pla
ča upnikom 50% kvoto njih terjatev v 
treh četrtletnih obrokih, pričenši s 
1. junijem 1932, ob poroštvu Verderber-
ja Gustava, gostilničarja v Kočevju 2. 
Okrožno sodišče v Norem mestu, odd. II., 

dne 24. maja 1932. 
* 

1974 Sa 26/32—8 
760. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Pemičem Antonom, tr

govcem v Slov. Bistrici, in njegovimi up
niki pri poravnalnem naroku dne 12. 
maja 1932 pred okrajnim sodiščem v 
Sloveneki Bistrici sklenjena prisilna po
ravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 50 % kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 12 enakih zapored
nih mesečnih obrokih, začenši z dnem 
pravomoćnosti poravnave. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 

dne 27. maja 1932. 
* 

1997 Sa 13/32—18. 
761. 

Sklep. 
Poravnalna stvar Sajovica Leopolda, 

posestnika in usnjarja v Motniku št. 21. 
Potrdi se na poravnalnem naroku 

pred okrajnim sodiščem v Kamniku, 
dne 30. aprila 1932 med dolžnikom 
Sajovicem Leopoldom in njegovimi up
niki sprejeta prisilna poravnava. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 23. maja 1932. 
* 

2012 Sa 10/32—9. 
762. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje Grošelja An

tona, peka in posestnika v Lešah pri 
Prevaljah, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. junija 1932. 
# 

2011 Sa 19/32—8. 
763. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Ze-

čiroviča Alija, slaščičarja v Murski So
boti, Aleksandrova cesta, je. končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 2976/1. 2004 

Razglas. 
Pudgarju Andreju, roj. 29. septembra 

1887 v Ormi, pristojnemu v isto občino, 

samskemu, brezposelnemu delavcu Pod-
peco štev. 98, je s sodbo okrajnega so
dišča na Prevaijah z dne 31. maja 1932, 
Kps 81/32—8, v smislu § 55. k. z. prepo
vedano zahajanje v gostilne za dobo 
dveh let po prestani zaporni kazni. Pre
poved stopi v veljavo 1. julija 1932 in 
traja do,30. junija 1934. 

To se objavlja po § 54. uredbe o iz
vrševanju očuvalnih odredb, »Službene 
novine« z dne 23. januarja 1930, št. 17/VI, 
»Uradni list« štev. 125/28—1930. 

Kdor Pudgarju Andreju v prepove
dani dobi postreže z alkoholno pijačo, se 
kaznuje po § 68. k. z. z zaporom do 
6 mesecev in v denarju do 5000 Din. 

Načelstvo sreza dravograjskega, 
v Prevaljah, dne 3; junija 1932. 

No 698/3.. 
* 

Razglas. 
1971 

Lov občine Lu zarje se bo oddal v za
kup na javni dražbi za dobo 5 let. 

Dražba se bo vršila dne 24. VI. 1932. 
ob 11. uri pri sreskem načelstvu v Ko
čevju v sobi štev. 6. 

Sresko načelstvo v Kočevju, 
dne 21. maja 1932. 

* 

Štev. 205 pr. 32. 1913 3—3 

Razpis. 
Na osnovi § 21. zakona o bolnicah in 

na podlagi odloka gospoda ministra za 
socialno politiko in narodno zdravje z 
dne 19. maja 1932., O. br. 9406, razpi
suje uprava obče državne bolnice v 
Ljubljani sledeča službena mesta: 

1. Sodem mest sekundarnih zdravni
kov VIII. položajne skupine, odnosno 
zdravnikov-pripravnikov za isto skupi
no; s tem mestom je poleg službenih 
prejemkov zvezana v smislu § 24. zak. 
o bolnicah tudi pravica do brezplačne
ga stanovanja s kurjavo in razsvetljavo 
ter hrane po režijski ceni. ' 

2. Eno mesto administrativnega urad
nika do VIII. položajne skupine s kva
lifikacijo po § 45., odst. 2., zakona o 
uradnikih. 

3. Eno mesto arhivskega uradnika do 
X/2 položajne skupine, odnosno urad
niškega pripravnika za isto skupino s 
kvalifikacijo po § 45., odst. 1., zakona 
o uradnikih. 

4. Eno mesto uradniškega pripravni
ka za IX. položajna skupino s kvalifi
kacijo po § 45., odst. 2., zakona o urad
nikih. 

5. Eno mesto tehniškega uradnika kot 
tehniškega vodjo do VIII/3 položajne 
skupine s kvalifikacijo po § 45., odsta
vek 2., zak. o uradnikih, t. j . z absolvi-
rano srednjo tehniško šolo, prvenstveno 
v strojni in. elektrotehniki in z večletno 
prakso. Prednost imajo tisti, ki imajo 
poleg tega še prakso v stavbeni stroki. 
S tem mestom je poleg službenih pre
jemkov zvezana v smislu § 24. zak. o 
bolnicah tudi pravica do brezplačnega 
stanovanja s kurjavo in razsvetljavo ter 
hrane po režijski ceni. 

fi. Eno m »sto zvaničmka-akladiščnika 

s kvalifikacijo po § 10. u. z. in z veS-
letno strokovno prakso v poslih skia« 
diščnika. S tem mestom je poleg služ
benih prejemkov zvezana v smislu §24. 
zak. o bolnicah tudi pravica do brez-;' 
plačnega stanovanja s kurjavo in rez»' 
svetljavo ter hrane po režijski ceni. 

7. Eno mesto sluzitclja-kurjača s kva
lifikacijo po § 11. uradniškega zakon« 
in s predpisanim kurjaškim izpitonii 
prednost imajo prosilci, ki so izučenf. 
ključavničarji ali monterji. : . . ' . 

8. Eno mesto služitelja - vratarja s 
kvalifikacijo po čl. 11. uradniškega za
kona in s potrebno predizobražbo za to 
službo. 

9. Eno mesto služitelja - bolničarja 1* 
dovršeno dvoletno bolničarsko šolo. S ; 

tem mestom je poleg službenih prejem-' 
kov zvezana v smislu § 24. zak. o bol-., 
nicah pravica do brezplačnega stanova-, 
nja in hrane. 

Službeni prejemki za zgoraj razpisa
na mesta so razvidni v §§ 22. do 27.'. 
uradniškega zakona. 

Pravilno kolkovane in po določilih 
§ 3. zakona o uradnikih opremljene., 
prošnje je vložiti pri upravi obče dr
žavne bolnice do 1. julija 1932. 

Uprava obče drž. bolnice v Ljubljani) 
dne 28. maja 1932. 

Štv. 1715/E-K. 
* 

Razpis. 
1968 

Mestna elektrarna ljubljanska razpi
suje dobavo sledečega električnega m*"' 
ieriala: 
30C0 m žice NGAW 6 mm' 
2000 m žice NGAW 10 mm' • ;(' 
2000 m žice NGAW 16 mm» 
1000 m žice NGAW 26 mm» . 
500 m žice NGAW 36 mm» 
300 m žice NGAW 50 mm» 

3000 m žice NGA 2-5 mm» ;;7 
2000 m žice NGA 6 mm' 
5000 m žice N 6 mm» !" 
3000 m žice N 10 mm» ' ''.'•: 
1000 m žice N 25 mm» ..m 
1000 m žice N 35 mm» : .•'•'•' 
500 kg gole bakrene žice 6 mm' p$V 

trde . . . '../.-
1000 kg gole bakrene žice 10 mm* pol*. 

trde 
1000 kg gole bakrene žice 16 mm' рОЈГ:; 

trde 
2000 kg gole bakrene žice 25 mm' p»1" 

trde 
2000 kg gole bakrene žice 35 mm» po*" 

trde 
2000 kom. opor za izolatorje N80rav»» 

600 kom. opor za izolatorje N 80 z8 

les. ÇLV 

Vzorci za opore so na vpogled P?* 
ravnateljstvu mestne elektrarne. :,'i 

Dalje razpisuje mestna elektrani» 
sledeče žarnice za javno .razevetiJWt 
brez '.rošarine: ' '. * 

100 žarnic 150 voltov 60 vat 
100 žarnic 150 voltov 100 vat ' ' 

1000 žarnic 150 voltov 60 vat 
Ves material mora odgovarjati пајв^ 

•vejSim predpiecflg^gKe^e^jriûffll^iei^-
trotehmiikov. 
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-Ponudbe z vzorci je vposlati do inkl. 
W. junija t. 1. Brez vzorcev se ponudbe 
"s .betio upoštevale. Na ovoju ponudbe 
n a i bo cznačta: »Ponudba za električni 
Material«. 

Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 
vodovoda in elektrarne. 

Ljubljana, dne 2. junija 1932. 

Narodna banka kraljevine 
r Jugoslavije. i9?6 
-. - S t a n j e 3 1 . m a j a 1932. 
aktiva Dinarjev 

torliMge . 2.0л7.9.14.706-79 (— 2,774.656-94) 
D&W«e; Iji. ni 
Wypudlogi 81.425.380-80 (— 1,073.485 1,5) 

K№;'pi no-
'e 'è'vniklù 4fi.753.892-— ( + 627.833-50) 

"smonetui-
rano srebro ЗН,907.917-5б 

g o j i l a . .2.345,765.420-51 (- 2,680.796-33. 
V |ednostni 
Papira . . 27,420.000-— 

"rejšniipred-
«imi državi 1.804,779.923-97 ( + 334.351-—) 

zWasriì pred 
oitni ß i . drž. 

v
h'aa:aini . .600 000.000--

čednosti re-
,*ft'vn. tonda 79,785.472-29 ( + 481.580-19) 
Vr«đnost.i 
**talih fon

dov . . . 546.364-06 (— 2,390.948-17) 
N pnretnični-
JVe . . . . . 151,438.108-13 (-+- 612.896-10) 
Ra*0Aaktiva 93 951.094-74 (4 18,246 094-28) 

Pas 
Capitai 

iva 
7.275, 88.280-84 

180,000.000-— 
Dinarjev 

Rezervni . 
-Jond . . . 87,327.523-15 (-4- 80.54490) 
HBtaM fondi 4,006.471-32 ( - 460.886-96) 
Novčanice v 
,° h ,oku . . 4.941,524.385-— ( + 36,953.500--) 
U b v eze na 
Јокаг . . 617,279.471-03 (— 45,155.367-90) 
4^eze i TO-
„k°m . . . 1.339,970.785-41(4- 16,748.537-97) 
"•azna pasiva 105.579.644-93(4- 3,216.540-47) 
n , 7.275,688.280-81 
O b tok in ob-
r

v?*e. ,.;,... 5.558,803.856-03 
£e otno kritje . . . 36-12% 
^"K? v zlatu. . .31-72% 

Obrestna mera: 
u , . . t i • t • » * И % 

^,lombardu 
• t i •' t » 
a, • • t » f 

Razne objave 

Popravek. 
1994 

u- yabilu na VIII. redni občni zbor, 
8u 8a bo imela Jugožeška, jugoslaven-
gJV.^Ška tekstilna industrija d. i. v 
vJj*Ju>ee mora pravilno glasiti, da še 
Ite? ^ ^ i &bor v četrtek, dne 16. junija 
lien *û n ö kakor fe bilo po'motno objav-

4ЧЦЧ v sredo, dne 16. junija. 

* 

2009 

Vabilo na občni zbor 
Ljudske tiskarne d.d. v 

Mariboru, 
ki se bo vršil v soboto, dne 18. junija 1932. 
ob 16. uri v sejni sobi Delavske zbornice v 

Sodni ulici štev. 9/1. 

D n e v n i - r e d : 
1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora. 
2. Poročilo o bilanci. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Glasovanje o bilanci in absolutorij. 
5. Volitev upravnega odbora za doljo treh let. 
6. Volitev nadzorstva. 
7. Samostojni predlogi. 
8. Slučajnosti. 

Izpisek iz družbenih pravil: 
§ 26. Vsaka delnica daje pravico do 1 glasu. 
§ 27. Glasovalno pravico na občnem zboru 

imajo oni delničarji, ki so vpisani v delniško 
knügo družbe. 

§ 28. Občili zbor je sklepčen, če je zastopa
na na njem vsaj 1 desetina vsega delniškega 
kapitala. 

Upravni svet. 

2006 

Vabilo 
na F, redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

črna-Kaciin d.d. v LJubljani, 
dne 25. junija 1932 ob enajstih v poslov
nih prostorih v Ljubljani, Kralja Petra 

trg 2/1. 
s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo ravnateljstva o družbenem 

poslovanju v poslovnem letu 1931. 
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in 

sklepanje o odobritvi računskih za
ključkov za leto 1930. 

3. Volitev članov ravnateljstva in nad
zorstva. 

4. Slučajnosti. 
Po § 11. družbenih pravil morajo po

ložiti delničarji, ki hočejo vršiti glaso
valno pravico, najmanj šest dni pred 
sestankom občnega zbora svoje delnice 
pri družbeni blagajni v Ljubljani. 

Ravnateljstvo. 

2007 

Vabilo 
na IX. redni občni zbor, 

ki ga bo imel 

„NOVOBOR" 
splošna industrijska 

delniška družba v Ljubljani, 
dne 25. junija 1932 ab 10. uri dopoldne 
v svojih posloTnih prostorih Kralja Petra 

trg 2Д 
s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo ravnateljstva o poslovanju 

družbe v letu 1931, 
2. Poročilo nadzorstvenega sveta in 

sklepanje o odobritvi računskih za
ključkov za leto 1931. 

3. Volitve članov ravnateljstva in nad-
žorabve. 

4. Slučajnosti. 

V smislu § 11. pravil morajo delničarji 
ki hočejo vršiti glasovalno pravico, po
ložiti najmanj 6 dni pred sestankom obč
nega zbora svoje delnice pri družbini 
blagajni v Ljubljani. 

Ravnateljstvo. 

J.980 
Akcijska družba za kemično 

Industrijo v LJubljani. 
Račun bilance z dne 30. septembra 1931. 

Aktiva:- Investicije: Din 838.578-38, 
efekti: Din 21.860-—, kavcije Din 3000, 
pisarniška.oprema: Din Г—, zaloge bla
ga: Din 1,982.649-^, zaloge materiala: 
Din 2,480.221'80, gotovina: 104.434-22 
Din, debi ter ji: Din 1,497.526-23, skupaj 
6,878.270-63 dinarjev. 

Pasiva: Kreditcrji: Din 6,456.254-26, 
prenos dobička: Din 29.933-63, dobiček 
za leto 1930./31.: Din 392.082-74, skupaj 
6,878.270'63 dinarjev. . ; . 

* 
. 1931—3—2 

Objava. 
Robnik Hinko, podpregl. fin. kontro

le na Prevalju, sem izgubil legitimacijo 
za nošenje orožja, ki mi jo je izdala- sre-
ska uprava v Mariboru dne 3. VI. 1927 
pod štev. 2450. Proglašam jo za neve
ljavno. 

Robnik Hinko s. r., podpregl. f. k. 
P re val je. 

* 
1993-3-1 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica v Zg. sv. Kungoti 

r. z. z n. z. se je razdružfla in stopila v 
likvidacijo. Upniki se pozivljejo, da pri
javijo sveje terjatve v enem mesecu. 
Sedivi Avgust s. r., Zg. Sv. Kungota; kot 
dosedanji poslovodja zajednice in likvi

dator. 
* 

Objava, 
1999 

Izgubil sem imatrikulacijsko svedočbo 
juridične fakultete univerze v Ljubljani 
na ime Lenard Adolf, Celje. Proglašam 
jo za neveljavno. 

Lenard Adolf 's. г. 

Objava. 
Izgubil sem orožni list št. 345, izdan 

dne 9. januarja 1929. od sreskega načel-
stva v Litiji, za dovolitev in nošenje ene 
lovske puške dvocevke, ter ga progla-, 
šam za neveljavnega. 

Penne LUdvik s1: ï."~'i 

* 

Objava. 
1967 

Izgubil sem izpričevalo za 3 letnike 
obrtnonadaljevalne šole v Ljubljani, gla
seče se na ime Štefančič Franc. Progla
šam ga za neveljavno. 

Štefančič Prane s. r. 
strojevodja kurilnice .Velenje.. 
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Aktiva 

Računski zaključek 
CELJSKE POSOJILNICE D. D. V CELJU 

Cista bilanca dne 31. decembra 1931. 

1976 

Pasiva 

Blagajna . . . . i 
Devize in valute . . , . . » . . . . , 
Vrednoetni papirji . . . a . , . . » . . 
Menice , . » . . . . . 
Dolžniki: 

a) denarni zavodi . . . Din 5.829.890-42 
b) ostali 62.890.636-44 

Dolžniki za earanci je in žira • . . 
Nepremičnine: 

Narodni dom v Celju . . Din 1,841.047-62 
Hiša Kralja Petra cesta 16 .. 1.207.247-27 
Slom in Cremožiše . . . „ 1.100.000-— 
Hiša v Šoštanju . . 

Inventar 
Račun razlike tečajev 

drž. papirjih . . . 
Odpis , . . , . . 

pri 

163.558-60 

Din 2.043.907-17 
616.100-99 

Din 

1,929.434-50 
134.893-39 

7,630914-80 
5,990.049-90 

68,720.526-36 
4,469.442-86 

4,311.853-49 
3 

1,427.806-18 

94,614.924-98 

Delniška glavnica 
Rezerve: 

Splošna ' . D i n 3.466.072-30 
Specijalna za dubijozne 

terjatve 1,727.230-— 
Specijalna za valutne spre

membe 870.407-02 
Hranilne' vloce na knjižice 
Upniki v tekočem računu . . . . . . . . 
Recskompt pri Narodni banki . 
Dividenda: nevzdignjena 
Upniki za garancije in žira 
Cisti dobiček . . . . : . Din 1.456.100-99 
• Odpis drž. vred. papirjev 616,100-99 

Din 

8.000.000-

6.065.709-52 
37;605.390-5i' 
37,112.451'Sl 

523 634'98 
2 9 6 ' -

4,469.442-

840,000-^-

94,614.924-98 

Zguba Račun zgube in dobička z dne 31. decembra 1931. Dobiček 

Upravni stroški 
Davki 
Odpis nepremičnin . . ••'. . . . 
Odpis drž. vrednostnih papirjev . 
čisti dobiček i . 

Din 

1,280.62557 
242.183-25 

30.790-85 
616.100-99 
840.000-

3,009.700-66 

Obresti 
Dohodki bančnih poslov 
Dohodki nepremičnin . 

Din 

2,149.920-22 
697:948-4* 
161.851*7 

3,009.700-66 

V Celju, dne 31. decembra 1931. 

Primerjali s knjigami in našli v popolnem sogflasiu: 

R e v i z i j s k i o d b o r : R a v n a t e l j s t v o : 

Franjo R o b l e k I. r. Franfo Piki 1. r. Jože Smertnik 1. r. Drago Kralj 1. r. 
Stanko Oologranc 1. r. Ivan Ravnikar 1. r. 

Za Službeni \l%i kraljevske banske uprave Dravske banoving 
znaša naročnina: mesečno Din 16'—, četrt letno Din 48'—, pol letno Din 96'—, letno Din 192'— in se mora plačevati vedno n » p f ^ У 

• N a » S l u ž b e n i l i s t a s e l a h k o n a r o č i v s a k d o ! Ä 

L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone In kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, baBOT8 s 

uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, lzprememb*- -i 

osebju itd.; razen t e g a pa še vpise in izbrise v trgovinskem In zadružnem registru, dražbene in druge sodne «»klice, licita«!»*» ; 

razpis» služb in razne objave, - ., V* 

L i s t J e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja Itd. ,'-'?»••; 

• • • '• ' ' - • ' - •<•• 

, . ' • > ' ; 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske upraSÇ 
Dravske banovine« v Ljubljani, Gregorčičeva ulica št> 2f!f 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 

Jifika In zalaga; Tiskarna Merkur V Ljubljani; njen predstavnik; Q. Michâlek; S Ljubljani '"li, 
Jârf. 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPJ14VE DRAVSKE BANOVIN F 
Priloga h kosu 46. letnika III. z dne 11. junija 1-932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

*У- No. 9631/1. 2033—2—1 
"prejem gojencev v zavod 

2a slepo deco v Kočevju. 

Razpis. 
V zavod za slepo deco v -Kočevju se 

8Prejmejo v pričetku šal. leta 1932./33.-
s^ePi otroci na prošnjo roditeljev ali njih 
Namestnikov. 

Pogoji za sprejem: 
!• da je otrok popolnoma ali toliko 

s 'ePi da ni sposoben za obiskovanje nor-
^ r ,e osnovne šole; 

2. izpolnjeno 6. leto starosti; 
3- primerna teleena in duševna zmož-

?^t. Od sprejema so brezpogojno iz
mučeni slaboumni, božjastni in gluho-
^mi'otroci, potem otroci, ki so neozdrav
ljivo bolni ali imajo prehude telesne 
ЗДв, izvzemši slepote; 
v 4. gojenci, katerih starši so zmožni pla-
^'«nja, morajo prispevati zavodu za 
J^krbo primemo preskrbovalnino, ka-
Jere višino določi kraljevska banska 
JjPrava Dravske banovine, če je uboštvo 
pokazano, kraljevska banska uprava 
Pieskrbovalnino lahko zniža ali pa po
polnoma izpregleda. 

Gojenci dobivajo vso oskrbo v zavodu, 
?adar jih pa morajo oni, ki so jih dolž-

IjJ1 Preživljati, preskrbeti z obleko, obu-
-5)°Bi in perilom. S seboj v zavod mo-
c& prinesti sledeče potrebščine, ki naj 
?°do v dobrem stanju in zaznamovane, 
jp.Sicer dečki 2 vrhnji obleki, klobuk ali 
fcpico, zimsko suknjo, 2 para čevljev, 
°Pate, 4 srajce, 4 spodnje hlače, 4 pare 

jjrjgavic, 6 žepnih robcev, Ščetko za zobe, 
• t̂aeo za' obleko in čevlje ter po mož-
ђ<**1 dežnik. 
v l "košnje za sprejem v zavod je treba 
jeziti do 28. junija 1932 pri IV. oddelku 

raljevske banske uprave Dravske ba-
^ i o e v Ljubljani. 

prošnji je priložiti sledeče listine: 
i' rojstni in krstni list, 
*v domovnio;-, 

. «• zdravnišk з izpričevalo uradnega (t. 
ikat ^ a a * ' °к г о 2 П € £ а ) zdravnika, v 
, terem naj bo navedena stopnja, vzrok 
8lo Jpoeledice slepote in izjava" glede 
Jasnega fizičnega ter duševnega sta-
j*> dalje, kar je najvažnejše, da otrok 
fcjfe slepete ni sposoben za obiskova-

•OormaLne osnovne šole; 
* *• •morebitno šolsko izpričevalo, če je 

e obiskoval kako šolo;" 
g Potrdilo o cepljenih kozah, 

цђ ' iibožmo izpričevalo, alto so starši 
feti ' ^ 0 ^* ^ 8 0 UD(>žni> p i s m o , s ка-
ј ђ ^ . в е zavezujejo, da, bodo redno pla-
lj^ïj? preskrbovalnino, ki jo določi kra-

Ç^ka banska uprava; 
ija • Potrdilo pristojnega davčnega ura-
{& ° višini davkov, ki jih. starši^plaou-

8. družinski izkaz, izdan po župnem 
urad«. 

Prošnja je po ol. 44. гакола o zaščiti 
dece in mladine Itoüka рто&Га, ako je 
ubožnost dokazana i ubožnJEi izpričeva-
lom. Ravno tako so dolžine pristojne ob
lasti po navedenem zakonu izdati vse 
potrebne priloge brezplačno in kolk* 
prosto. 

Občine, šolska upraviteljstva in župrai 
uradi aaj na običajni način opozore pre
bivalstvo področnega srefca o vsebini, 
tega razpisa. 

Kraljevska banska upt-Av«. Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 6. junija 1932. 
Za bana 

pomočnik: 
dr. Pirkmajer s. r. 

V—No. 245/171. 2001—3—2 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava bo oddala 

na Din 30.283-70 proračunjeno instala
cijo električne razsvetljave v novih ob
jektih bolnice zR duševne bolezni v 
Novem Celju najugodnejšemu izmed 
vsaj treh ponudnikov, ki ga bo ugoto
vila tročlanska komisija pri tehničnem 
oddelku. 

Zapečatene in s kolkom za 5 Din 
kolkovane ponudbe z navedbo popusta 
na proračunsko vsoto je predložiti teh
ničnemu oddelku najkesneje do 14. ju
nija t .1. 

Vse potrebne podatke prejmejo in
teresenti v sobi št. 28, v III. nadstropju 
tehničnega oddelka. 

Krali 3vska banska uprava 
Dravske banovin« v Ljubljani, 

dne 3. junija 1932. 
Po odredbi bana, 

tehnični inšpektor: 
Ing. Zaje s. r. 

VI/2 No. 14.664/1. 2032 

ч Izprememba v imeniku 
zdraviliške Zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Kožuh Ludvik, zdravnik-volonter 

• v Ljubljani, je bil vpisan v imenik Zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 1. junija 1932. 

* 

K V No. 68/28. •-' •• 2000—3—2 

Razglas o licitaci]!. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
bo podaljška vodovoda rz Koroške Bele 
na Javomik 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dap 4. julija 1932 ob 11. uri dop, v 
prostorih odseka za hidrotehniko v 
Ljubljani, Stari trg š t 34/11. Pojasnila 
in ponudbeni рпјрагдосМ se proti plači

lu napravnih stroškov dobivajo med 
uradnimi urami pri. odseku za hidroteh
niko. Naročila po pošti se bodo odpra
vila le proti predplačilu Din Î0O-—. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsole 
odobrenega 'proračuna, ki znaša 219.79Ê 
dinarjev. 

Podrobnosti -razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

v Ljubljani, due 3. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 594-r5/32—1. 2028 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo g. dr. Lipolda Frana, odvet
nika v Mariboru, tolmačem za nemški 
jezik pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Prcđseđništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 4. junija 1932. 

* 
P VIII 99/32. 2040 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani, odd. VIII., z dne 21. januarja 1932, 
oprav. štev. L VIII 66/31—5, je bil Stre-
žek Franc, stanujoč v Sapu št. 26, zaradi 
zapravljivosti omejeno preklican. 

Za skrbnika-ponTcčnika je bil postav
ljen Strežek Franc st., oče kuranda, 
Mali vrh št.. 8. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. Vili.. 

dne 30. maja 1932. 

* 
C III 807/32—1. 2037 

Oklic. 
Tožeča stranka,Srečko Potnik in drug, 

Ljubljana, ki jo zastopa dr. Dinko Pue, 
odvetnik v Ljubljani, je vložila proti to
ženi stranki 1. Negoivetìcu Rudolfu, tr
govcu; Sušak, sedaj v Ameriki neznanega 
bivališča, 2. Negovetič Mariji, njegovi 
ženi, Sušak, Gajeva 2, radi Din 1401-— 
s prip. k opr. št. C III 807/32 tožbo, 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 6. julija 1932 ob pol devetih dopoldne 
pred tem sodiščem v izbi št. 50 razprav-
na dvorana. 

Ker j© bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja njegova žena Mariju 
Negovetič, Sušak, Gajeva ul. 2 za skrb
nico, ki jo bo zastopala na njeno nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 31. maja. 1932. 

" # 

m* 
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A I 1048/31—11. 2016 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Schandl Josip, pomočnik izdelovalca 
glasovirjev, Ljubljana, Gregorčičeva ul. 
štev. 5, je umrl dne 19. decembra 1931. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču do 
15. avgusta 1932. ob 9. uri v sobi 34 
ustno, ali pa do tega dne pismeno. 
Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zava
rovani z zastavno pravico, nikake na
daljnje pravice do te zapuščine, ako bi 
zbog plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. I., 
dne 1. junija 1932. 

* 
A 76/32—3 2025—3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Zivodar Ama, roj. Dragozet, iz Polde-
ka br. 4/16, je dne 29. avgusta 1922 umr
la. Poslednja volja se ni našla. 

Njen mož Živodar Jurij, sedaj baje v 
Urugvaju, čigar bivališče sodišču ni zna
no, se pozivlje, da se tekom enega leta 
od danes naprej zglasi pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina z ostalimi dediči in z go
spodom Mojstrovičem Ivanom iz Dob 1, 

ki je bil postavljen za skrbnika odsotne
mu. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 6. junija 1932. 

T III 42/32—2. 
* 

1991—3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Urbajs Marije, služkinje 

pri kinu Central v Beogradu, ki jo za
stopa dr. Ernest Kalan, odvetnik v Celju, 
se uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silka baje izgubila, ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev, 
počenši 3. junija 1932., svoje pravice, si
cer bi se po poteku tega roka proglasilo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Celjske mestne hra

nilnice št. 67.341 na ime Urbajs Marije, 
z imovino 28.496 Din 26 p. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 2. junija 1932. 

* 
Ne VI 1103/32—3. 2036 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frae Jere, posestnice v Žu-

pečki vasi 49, in Fras Franca, posestni
ka istotam, kot dedičev po dne 21. no
vembra 1931 umrlem Frasu Maksu, de
lavcu v Mariboru, Ruška cesta 8, se 
uvede postopanje zaradi amortizacije 

sledečih vrednostnih papirjev, ki-jih-j6 

prosilec baje izgubil, ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi tekom šestih mese-* 
cev počenši od dne tega razglasa svoj« 
pravice, sicer bi se po poteku tega roka 
preglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Spodnještajerske ljud
ske posojilnice v Mariboru, štev. 7186,г 

vložkom 2571 Din, na im'e Frasa Maksa. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd- VX> 

dne 3. junija 1932. 

* 

E Va 4853/31-7. 2038 

Braži: eni oklic. 
Dne 2 6. j u l i j a 1932. o b d . e v ß ; 

t i h bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 16 dražba nepremičnin: zemljiška' 
knjiga k. o. Trnovsko predm. vi. št. 1363» 

Čenilna vrednost: Din 120.000. 
Najmanjši ponudek: Din 60.000. 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draz-
benem naroku pred začetkom dražbe> 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja" 
glede nepremičnine v škodo zdražiteljai 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeo»' 
oklic, ki je nabit na uradni deski teß* 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. maja 1932. 

T 14/32 
Uvedba postopanja v dokaz smrti. 

2019 

Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrivc, ker se more o njih po § ' 
zak. z dne 31. marca 1918., drž zak. št. 128, domnevali, da so umrli. Pogrešance navedeno sodišče pozivlje, naj se zglase pri пЈетП' 
ako še žive, ali naj mu dajo to kako drugače na znanje. Po poteku spodaj označenega roka in po prejemu dokazov bo sodišče raz" 

sodilo o dokazu smrti. Vsakdo, ki bi kaj vedel o katerem teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču. 

Ime, rojstni dan, stan in zadnje 
bivališče pogrešanca 

bistvene okolnosti, na katere se opira 
predlog 

Uvedbo 
postopanja 
predlaga 

Dan in opr 
štev. oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

Zupan Franc, roj.-29. marca 1874. 
v Jesenovem, oženjen, v Jeseno-
vem 14. 

S 27. domobran, peh. polkom odšel leta 1914. 
v Tolmin, pozneje na srbsko bojišče. Zadnjo 

dopisnico pisal novembra 1914. 

žena 
Zupan Marija 

Mandelc Janez, roj. 28. marca 1880. 
na Bledu, oženjen, v Sp. Jaršah 
štev. 15. 

Leta 1914. odrinil z bivšim a.-o. domobr. peh. 
polkom št. 3 v Galicijo in zadnjič pisal junija 

1915. 

žena 
Mandelc Marija 

18. V. 1932. 
T 26/32-2 

1. XII. 1932, 

28. IV. 1932. 
T 27/32-2 

1. XII, .1932 

Trpin Blaž, roj. 3. februarja 1885. 
v St. Joštu, oženjen, v Smrečju 
štev. 4. 

Odrinil avgusta 1914. z 10. stoi. 27. domobr. 
peh. polka na gališko fronto. Zadnjič pisal 

14. oktobra 1914. 

žena 
Trpin Ivana 

18. V. 1932. 
T 28/32-2 

1. XII.. 1932 

Prijaielj Jernej, roj. 13. avgusta 1883. 
v Ponikvah, oženjen, na Vrhniki 
41 pri Starem trgu. 

Odšel leta 1914. kot vojak 27. domobr. peh. 
polka na gališko fronto. Pogrešan od 16. maja 

1915. 

žena 
Prijatelj Angela 

25. IV. 1932. 
T 29/32-2 

1. XII. 1932 

Skubic Vincenc, roj. 26. oktobra 
1880. v Brvacah. 

Julija 1914. leta odšel k 27. domobr. peh. polku. 
Septembra 1914. odrinil v Karpate, zadnjič pisal 

17. decembra 1914. 

brat 
Skubic Josip 

18. V. 1932. 
T 31/32-2 

1. XII. 1932 

Petač Blaž, roj. 5. februarja 1881., 
oženjen, tov. del. na Jesenicah. 

Odšel leta 1914. z bivšim 17. peh. polkom v 
Galicijo, se udeležil bitke pri Grodeku 8. sep
tembra 1914., kjer baje padci. Zadnjič pisal 

7. septembra 1914. 

žena 
Petač Marija 

2. III. 1932. 
T 14/32-3 

1. XII. 1932' 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 
£ne 1. junija 1932. 
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Vpiši v trgovinski register. 
Vpisa l i s ta se n a s t o p n i f i r m i : 
'64. Sedež: Fram. 
. Ban vpisa: 2. junija 1932. 

Besedilo: Ivan Böhm, naslednik Fric 
Pučelik in dr. 

Obratni predmet: pekarija. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 1. januarja 1932. 
Družabniki: Pučelik Fric, posestnik 

in^lastnik umetnega mlina v Framu, 
Ressner Aleksander, pek v Framu. 

Za namestovanje upravičen je izključ
no le družabnik Trie Pučelik. 

Podpis firme se vrši tako, da pristavi 
družabnik Pučelik natisnjenemu ali na
pisanemu besedilu tvrdke svoj podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 2. junija 1932. 
Firm. 573/32 — Rg A III 21.0/1. 

* 
'65. Sedež: Maribor. 
. Dan vpisa: 2. junija 1932. 

Besedilo: Trgovačka kuća »Rekord« 
Vilim Schlesinger, podružnica Maribor. 
.Sedež glavnega zavoda: Zagreb. 

-.Obratni predmet: trgovina z izgotov-
Чепо obleko in perilom. 

Imetnik: Vilim. Schlesinger. 
, Pravico zastopati podružnico in zanjo 

Podpisovati ima poslovodja Veselic Slav
ko, trgovski zastopnik v Mariboru, Gre
gorčičeva ulica 20," ki podpisuje, na ta 
kačin, da pristavi k besedilu tvrdke s 
Pristavkom pp svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 2. junija 1932. 
Firm. 606/32. — Rg. A III 211/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
dc-datki p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
7 ß 6. Sedež: Fram. 

Dan vpisa: 2. junija 1932. 
Besedilo: Johann Böhm, Kunstmühle 

UBid Mehlvćrschleiss. 
T Izbriše se dosedanji imetnik Böhm 
V°hann zibog smrti, vpiše pa se sedanji 
l e t n i k Pučelik Fric, lastnik umetnega 
Gl'ina in pekarne v Framu. 

Besedilo firme odslej: »Ivan Böhm, 
Naslednik Fric Pučelik, umetni mlin in 
P^kairoia Fram pri Mariboru.« 

Podpis firme: Imetnik pristavi napi
sanemu ali natisnjenemu besedilu svoj 
aastJiorocni podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 2. junija 1932. 
Firm. 575/32. — Reg. Einz. 173/4 

Ä 
ï 6 ' - Sedež: Fram.' 
. Dau vpisa: 2. junija 1932. 

„„Besedilo: Vielhaber & Böhm mlin zà 
"to, Fram. 
. ^braten predmet: mlin za olje. ' 
s i n u s e se družabnik Böhm Ivan zbog. 
v^jftì, vpiše pa se novi družabnik Pu-
T^k Fric, posestnik v Framu. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, • '"" ' 

dne 2. junija .1982. • -.••.--
Ртцт, тШ « Rg. A Ш . 4/3. 

768. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. junija 1932. 
Besedilo: Ivan Legat, prva specialna 

dclavnijìa in trgovina s pisalnimi stroji 
in njih potrebščinami, zvezana z obr
tom popravljanja pisalnih strojev. 

Izbriše se dosedanji imetnik Legal 
Ivan, vpiše pa se sedanji imetnik Legat 
Edvard, trgovec v Mariboru, Vetrinjska 
ulica štev. 30. 

Podpis firme: Imetnik podpisuje na 
ta način, da pristavi kakorkoli naprav
ljenemu besedilu tvrdke svoj lastnoroč
ni podpis. ' 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 3. junija 1932. 
Firm. 563/32. — Rg. A III 208/2. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se. i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

769. Sedež: Spodnja Selnica. 
Dan vpisa: 2. jimija 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Spodr 

nji Selnici registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Harih Franc, vpiše pa novoizvoljeni član 
načelstva Kenda Maks, posestnik in les
ni trgovec v Spodnji Selnici. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 2. jimija 1932. 
Firm. 565/32. — Zadr. II. 115/13. 

* 
770. Sedež: Sv. Barbara v Halozah. 

Dan- vpisa: 2. junija 1932. 
' Besedilo:Posojilnioa pri Sv. Barbari v 
Halozah registrovana zadruga i neome
jeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji' član načelstva 
Gnilšek Franc, vpiše pa se novoizvolje
ni član načelstva Bračič Jožef, posestnik 
in kovač pri Sv. Barbari v Halozah, Cir-
kuljane štev. 22. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 2. junija 1932. 
Firm. 576/32. — Zadr. I 103/39. 

* 
771. Sedež: Sv. Peter niže Maribora. 

Dan vpisa: 2. junija 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

Sv. Petru niže Maribora registrovana za
druga z neomejeno zavezo.. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Vezjak Jožef, vpiše pa se novoizvoljeni 
član načelstva Elšnik Jožef, posestnik 
pri Sv. Petru niže Maribora. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

' dne 2. junija 1932. 
Firm, 580/32. — Zadr. I 99/27. 

Konkurzni razglasi 
S 14/32—6. 2024 
7 7 2 . • •• • • 

Sklep. 
Prezadolženka: JPosojilnb' društvo Sv. 

Duh, registrovaiia zadruga z neomejeno 
zavezo. : 

Upravitelj kemkurzne mase dr. Blanke 
Oton, advokat v Mariboru, se razreši * 
dolžnosti upravitelja (§ 91. ko-nk. zako
na) in se namesto njega postavlja dr. 
E-j-šljančič Leopold, advokat v Mariboru. 
Okrožno sodišče v. Mariboru, odd. III., 

dne 6. junija 1932. 

Sa 1,5/32—42. 
773. 

¥ 
2039 

Sklep. 
Poravnalna zadeva dolžnice Livarne 

železa in kovin, družbe z o. z. v Srednjih 
Gameljnih. 

Odobri se prisilna poravnava izven 
konkurza, sklenjena med dolžnico Livar
no železa in kovin, na poravnalnem na
roku dne 27. maja 1932. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 27. maja 1932. 

* 
2041 S a 3/32—118. 

774. 

Konec poravnave. 
Pcravnal.no postopanje dolžnika Fe-

renca Jurija, zidarskega mojstra v Ljub
ljani, Kcmenskega ul. 26, je končano. 
Poravnava sedno potrjena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 4. junija 1932. 

* 
Sa 12/32—57 2023 
775. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Gro-

belSeka Franceta, trgovca v Mariboru, 
Aleksandrova cesta št. 57, registrovane-
ga pod firmo Franc Grobelšek, trgovina 
z mešanim blagom in menjalnica žita v 
Mariboru, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odđ. III., 

dne 2. junija 1932. 

* , 
Sa 11/32—7. 2035 
776. ( 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice: Gro

šelj Barbare, trgovke v Lešah pri Pre-
valjah, je končano. 
.Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Siev. 630. 2022 

Razglas. 
V gluhonemnico v Ljubljani se sprej

mejo ob pričetku šol. leta 1932/33; vno
vič gluhonemi otroci na prošnjo staršev 
ali njih namestnikov. Pogoji za pripust 
k pouku ali za sprejem v zavod so: 

l.gluhonemost ali tolika stopnja glu-
hosti, da se otrok s posluhom ne more 
naučiti glasovnega govora; 

2. izpolnjeno sedmo in še ne prekora
čeno deseto leto življenja; 

3. primerna telesna zmožnost in spo
sobnost za izoibražeivanje. 

*ш:/* 
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Od sprejema so brezpogojno izključeni 
* bebasti, slaboumni in božjastni otroci, 

potem otroci, ki so neozdravno bolni ali 
pa imajo hude telesne hibe. Prav tako se 
ne morejo sprejeti otroci, katerih govo
rila so nezmožna, da bi se naučili gla
sovnega govora, nadalje otroci, ki so ze
lo kratkovidni, in otroci, ki močijo po
steljo. 

Sposobnost za izobraževanje se dokaže 
s posebno preizkušnjo, ki jo je prebiti 
v zavodu; dan in ura te preizkušnje se 
razglasita ob svojem času. Gojenci, ka
terih starši so zmožni plačevanja, more
jo za dobo svojega izobražanja dobivati 
stanovanje in hrano v zavodu proti pla
čilu zneska, ki ga določi kr. banska 
uprava sporazumno s stairei. 

Če se dokaže uboštvo, se preskrboval-
ni stroški lahko znižajo ali popolnoma 
izpregledajo. 

Notranji gojenci dobivajo vso preskr
bo v zavodu; vendar jih morajo tisti, ki 
so jih dolžni preživljati, preskrbeti z 
vrhnjo obleko, obutvijo, potrebnim pe
rilom i. dr. Notranji gojenci marajo pri
nesti s seboj v zavod tele potrebščine v 
dobrem stanju in zaznamenovane,in sicer 
dečki: 2 zgornji obleki, klobuk in zimsko 
suknjo, 2 para čevljev, copate, 4 srajce, 
4 spodnje hlače, 4 pare nogavic, 6 žep
nih robcev, 2 rjuhi in če mogoče odejo, 
'2 brisači, dežnik, krtačo za čevlje in ob
leko, ščetko za zobe, loščilo in košček 
mila; deklice: 2 zgornji obleki, klobuk 
ali ruto in zimsko jopo, 2 para čevljev, 
copate, 4 srajce, 4 spodnja krila, 4 hlače, 
3 naprsne jopice, 3 predpasnike, 4 pare 
nogavic, 6 žepnih robcev, 2 rjuhi in če 
mogoče odejo, 2 brisači, dežnik, krtačo 
za obleko in čevlje, ščetko za zobe, lo
ščilo in košček mila. 

Prošnje za pripust-k pouku ali za spre
jem notranjih gojencev v zavod naj se 
vlože do dne 

31. julija 1932 
pri podpisanem ravnateljstvu. 

Prošnje za pripust k pouku ali za spro
nami: 

a) z rojstnim listom; -
b) z izpričevalom o cepljenih kozah; 
c) z zdravniškim izpričevalom o glu-

bonemosti z napovedjo, kako je nastala, 
••o telesni zmožnosti in duševni normal

nosti; 
č) z domovinskim listom; " 
d) s šolskimi naznanili, če jih otrok 

ima. 
Kdor prosi, da bi se otrok sprejel za 

notranjega gojenca, mora vrhutega pri
ložiti izkaz o imovini ali zavezno pismo, 
da bo plačeval letno oskrbnino, ki jo do
loči kr. banska uprava, ali pa naj priloži 
ubožno izpričevalo, napravljeno v zako
niti obliki. Ravnateljstvo si pridržuje 
pravico, da se prepriča o točnosti imo
vinskih podatkov. 
"•vniateljstvo gluhonemnice v Ljubljani, 

dne 10. junija 1932. 
Ravnatelj: Grm Frane s. r. 

* 

Razne objave 
2020 

Vabilo 
na X. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Tovarna 
motvoza in vrvarna d. d. 

v Grosupljem pri Ljubljani 
dne 25. junija 1932 ob 10. uri v posve
tovalnici Ljubljanske kreditne banke v 

Ljubljani, 
s tem-le dnevnim redom: 
1. Poročilo o poslovnem letu 1931. 
2. Predložitev bilance in računa zgube 

in dobička za leto 1931. 
3. Poročilo nadzorstva in podelitev ab-

solutorija upravnemu svetu. 
4. Dopolnilna volitev v upravni svet. 
5. Volitev nadzorstva.. 
6. Slučajnosti. 

V Grosupljem, dne 7. junija 1932. 

Opomba: Vsak delničar, ki se hoče 
udeležiti občnega zbora, mora položiti 
8 dni pred občnim zborom svoje delni
ce pri blagajni Ljubljanske kreditne 
banke v Ljubljani; nato se mu izda.legi
timacija za udeležbo na občnem zboru. 

Upravni svet. 
* 

Vabilo 
2031 

na IX. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Prometna banka d.d. v 
Ljubljani 

dne 27. junija 1932 ob 15. uri (ob treh 
popoldne) v lastni hiši v Ljubljani, 

Pred Škofijo št. l/I. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo upravnega sveta o poslov

nem letu 1931. 
2. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3. Odobritev bilance in rač. zaklj. za leto 

1931., podelitev absolutorija uprav
nemu svetu in sklepanje o kritju po
slovne izgube iz azijskega rezervne_ga 
fonda. 

4. Volitev nadzorstva. 
5. Slučajnosti. ' 

Po § 9. in 10. družbenih pravil objav
ljamo, da. imajo pravico glasovanja na 
občnem zboru delničarji, ki polože pri 
Prometni banki d. d. v Ljubljani šest dni 
pred zborovanjem najmanj deset delnic. 
Če so delnice že v depotu pri zavodu sa
mem, naj se zglase delničarji, ki se ho
čejo udeležiti tega občnega zbora, naj-
kesneje do dne 21. junija 1932 v uradnih 
prostorih Prometne banke d. d. v Ljub
ljani, kjer se jim izroče legitimacije. 

Na občnem zboru daje vsakih deset 
delnic po en glas (§ ll.družbenih pravil). 

V Ljubljani, dne 9. junija 1932. 
Upravni evet. 

VabUo 
na X. redni občni zbor 
trgovsko industrijske 

delniške družbe 
„Merkur" v Ljubljani, 

ki se bo vršil dne 30. junija 1931 ob 16. 
uri v prostorih ravnateljstva Hranilnice 

Dravske banovine v Ljubljani. 
D n e v n i r e d : *"• 

1. Poslovno poročilo upravnega sveta io 
predložitev računskega zaključka za 
leto 1931. 

2. Poročilo nadzorstva. 
3. Sklepanje o absohitoriju upravnemu 

svetu in nadzorstvu., 
4. Sklepanje o razdelitvi čistega do

bička. 
5. Dopolnilna volitev v upravni svet. 
6. Volitev nadzorstvenega sveta za po* 

slovno leto 1932. • 
7. Slučajnosti. 

Po § 27. pravil da>> vsakih pet del-
nie pravico za en glas. Po § 28. imajo, 
glasovalno pravico delničarji, ki najkes-
neje osem dni pred občnim zborom za
ložijo delnice, ki tvorijo podlago za nji
hovo glasovalno pravico, pri blagajni 
Hranilnice Dravske banovine v Ljublja
ni. Delničarjem, ki na ta način dokažejo 
svojo glasovalno pravico, se izdajo legi
timacije, ki se glase na njihovo ime, in 
v katerih je navedeno število založenih 
delnic in nanje odpadajočih glasov. 

Ljubljana, dne 10. junija 1931. 
Upravni svet. 

2027 

Objava. 
Izgubil sem šofersko legitimacijo, iz

dano dne 2б. februarja 1930. od pred-. 
stojništva mestne policije, v Mariboru na
ime: Jeza Franc. Proglašam jo za ne
veljavno.. 

Jeza Franc s. rv, 
* 

2026 

Objava. 
Izgubila sem izpričevalo za drugo pol"1 . 

letje četrtega razreda Dekliške meščan
ske šole v Celju, šolsko leto 1923./24, 
. Proglašam ga za neveljavno. .,' 

Celje, dne 8. junija 1932. | . ! . .:... ' 
Véra Kovaž-ета s. a\, Celĵ i.; 

Kralja Petra cesta ДС/Џ1* 

• * 

, 1993—3— 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica v Zg.' sv. Kung 

r. z. z n. z. se je razdružila in stopila J 
likvidacijo. Upniki se'pozi vije jo, da P*1' 
javijo svoje terjatve v enem mesecu. . 
Sedivi Avgust s. r., Zg. Sv. Kungota, W* 
dosedanji poslovodja zajednice im luk*1' 

datar. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Efeka Јд galaga; ügkarna Merkur, v. LJubljani;'njen predstavniki Q. Michâlek s Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 47. letnika III. z dne 15. junija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

IV- No. 9631/1. 2033—2—2 
^Prejem gojencev v zavod 

^ slepo deoo v Kočevju. 

Razpis. 
» ^ zavod za slepo deoo v Kočevju se 
'Primejo v pričetku Sol. leta 1932./33. 
*lePi otroci na prošnjo roditeljev ali njih 
Posestnikov. 

Kogoji za sprejem: 
1- da je otrok popolnoma ali toliko 

J*P> da ni sposoben za obiskovanje nor-
^lifle osnovne šole; 

2- izpolnjeno 6. leto starosti; 
3. primerna telesna in duševna zmož-

?.°et- Od sprejema sô brezpogojno iz-
^ÎUèeni slaboumni, božjastni in gluho-
pßii otroci, potem otroci, ki so neozdrav
ljivo bolmi fll.i imBio nrehaide telesne 
hib, bolni ali imajo prehude telesne 

9) izvzemši slepote; 
» *• gojenci, katerih starši so zmožni pla-
Г^^чја, morajo prispevati zavodu za 
r^kfbo primerno preskirbovalnino, ka-
^ Г е višino določi kraljevska banska 
IjPrava Dravske banovine. Če je uboštvo 
°kazano, kraljevska banska uprava 

Wôskrbovalndno lahko zniža ali pa po-
РМтадпа izpregleda. 

Gojenci dobivajo vso oskrbo v zavodu, 
«mdar jih pa morajo oni, ki so jih dolž

ni Preživljata, preskrbeti z obleko, obu
pom ЦЈ perilom. S seboj v zavod mo-

JJj° prinesti sledeče potrebščine, ki naj 
•JP 0 V dobrem stanju in zaznamovane, 
j * 9icer dečki 2 vrhnji obleki, klobuk ali 
c^ioo, zimsko suknjo, 2 para čevljev, 
"Pate, 4 srajce, 4 spodnje hlače, 4 pare 

j^j&vic, 6 žepnih robcev, ščetko za zobe, 
J^ačo za obleko im čevlje ter po mož-
* * i dežnik. 
, prošnje za sprejem v zavod je treba 

j ^ i t i do 28. junija 1932 pri IV. oddelku 
ljevake banske uprave Dravske ba

u t t e v Ljubljani. 
prošnji je priložiti sledeče listine: 

.1' rojstni in krstni list, 
«• domovnico, 

j °- zdravniško izpričevalo uradnega (t. 
L a š k e g a ali okrožnega) zdravnika, v 
j^&rem naj bo navedena stopnja, vzrok 
8 ђ ] posledice slepote in izjava glede 
j a s n e g a fizičnega ter duševnega sta-
^> dalje, kar je najvažnejše, da otrok 
4e ^ p o t © ni sposoben za obiskova-
' normalne osnovne šole; 

g *• morebitno šolsko izpričevalo, če je 
obiskoval kako šolo; . 

"• JNArdilo o cepljenih kozah, 
U^Jv^božno izpričevalo; ako so starši 
tertio ^ 0 P® n i s o ubožni, pismo, s ka-
l*v*ï\- ®° zaveBu3«i<>» d a b o d o г е ^ п о P l a _ 

lj^Z£ preskrbovalniao, ki jo določi kra
t k a banska uprava; 

<la ' t r d i l o pristojnega davčnega ura
dio- ^ п * davkov, ki Jih starši plaču-

8. družinski izkaz, izdan po župnem 
uradu. 

Prošnja je po čl. 44. zakona o zaščiti 
dece in mladine kolka prosta, ako je 
ubožnost dokazana z ubožnim izpričeva-
lom. Ravno tako so dolžne pristojne ob
lasti po navedenem zakonu izdati vse 
potrebne priloge brezplačno in kolka 
prosto. 

Občine, šolska upraviteljstva in župni 
uradi naj na običajni način opozore pre
bivalstvo področnega sreza o vsebini 
tega razpisa. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 6. junija 1932. 
Za bana 

pomočnik: 
dr. Pirkmajer s. r. 

* 
V—No. 245/171. 2001—3—3 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava bo oddala 

na Din 30.283-70 proračunjeno instala
cijo električne razsvetljave v novih ob
jektih bolnice za duševne bolezni v 
Novem Celju najugodnejšemu izmed 
vsaj treh ponudnikov, ki ga bo ugoto
vila tročlanska komisija pri tehničnem 
oddelku. 

Zapečatene in s kolkom za 5 Din 
kolkovane ponudbe z navedbo popusta 
na proračunsko vsoto je predložiti teh
ničnemu oddelku najkesneje do 14. ju
nija t. 1. 

Vse potrebne podatke prejmejo in
teresenti v sobi št. 28. v III. nadstropju 
tehničnega oddelka. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 3. junija 1932. 
Po odredbi bana, 
tehnični inšpektor: 

Ing. Zaje s. r. 

* 

K V No. 66/28. 2000—3—3 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za zgrad
bo podaljška vodovoda iz Koroške Bele 
na Javomik 
II. javno pismeno ponudbeno licitaeijo 
na dan 4. julija 1932 o b ' l l . uri dop. v 
prostorih odseka za hidrotehniko v 
Ljubljani, Stari trg št. 34/11. Pojasnila 
in ponudbeni pripomočki se proti plači
lu napravnih stroškov dobivajo med 
uradnimi urami pri odseku za hidroteh
niko. Naročila po pošti se bodo odpra
vila le proti predplačilu Din 100-—. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih {tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša 219.795 
dinarjev; / . 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-

nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

v Ljubljani, dne 3. junija 1932. 
* 

II. No. 9687/3. 2043 

Uradni razpust društva. 
Društvo xKrekova mladina« na Preva-

Ijah je razpuščeno, ker že več 'let ne de
luje, nima ne članov niti imovine in to
rej tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 6. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Cg l a 483/32. 2052 

Oklic. 
Tožeča stranka: Posojilno društvo za 

župnijo Sv. Lenart v SI. gor. in sosed
nje župnije, ki jo zastopa dr. Juvan, odv. 
v. Mariboru, je vložila proti toženi stran
ki: ležeči zapuščini Feliksa šalamona 
in Matije Tivadarja, posestnika v Gru-
šovi, radi upravičbe predznamfoe k opr. 
št. Cg la 483/32 tožbo: 

Prvi narok za ustno razpravo se je do
ločil na 22. junija 1932 ob pol 9. uiri. 
dop. pred temi sodiščem1 v izbi št. 80, raz-
pravna dvorana. 

Ležeči zapuščini Tivadarja Matije se 
postavlja g. Fekonja Josip, župan v Gmi-
šovi, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. la, 
dne 6. junija 1932. 

* 
C 36/32—1 2044 

Oklic. 
Tožeča stranka Debevec Janez, pos., 

Žerovnica št. 5, je vložila proti toženi 
stranki Petriču Matevžu, pos. dz Zerov-
nice in njegovim pravnim naslednikom, 
radi priznanja lastnine in izdaje vknjiž-
bene pobotoice k opr. št. C 36/32/1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 13. julija 1932 ob 9. dop. pred tem 
sodiščem v izbi št. 6, razpravna dvo
rana, 

Ker je bivališče tožene stranke, nezna
no, se postavlja toženi stranki Znidar-
šič Alojzij iz Loža1 za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost tìn stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ložu, odd. I., 
dne 7. junija 1932. 

H* 
C 345/31—1. 2060 

Oklic. 
Tožeča stranka nedol. Lddäja Kobiišek, 

posestnica v Peklu, je vložila proti to-



Stran, 310. Ètev. MM 

ženi stranki: Carlo Ballig, lesni trgovec 
v Bologna, Via Depemdenza, Italija, radi 
ugotovitve lastnine in medopustnosti iz
vršbe k opr. št. C 345/31 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 15. julija 1932. ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v izbi štev. 1, irazpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene Stranke me-
zaia.no, se postavlja Sattler Pavel, po
sestnik v Slov. Bistrici, za skrbnika, ki 
jo ibo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. II., 

dne 6. junija 1932. 
* 

A 76/32—3 2025—3—2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Zivodar Ama, roj. DTagozet, iz Pokle-
ka br. 4/16, je dne 29. avgusta 1922 umr
la. Poslednja volja se ni našla. 

Njen mož Živodar Jurij, sedaj baje v 
Urugvaju, čigar bivališče sodišču ni zna
no, se pozivlje, da se tekom enega leta 
od danes naprej zglasd pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina z ostalimi dediči im z go
spodom Mojstrovičem Ivanom iz Dob 1, 
ki je bil postavljen za skrbnika odsotne
mu. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 6. junija 1932. 

* 
T III 42/32—2. 1991—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Urbajs Marije, služkinje 

pri kinu Central v Beogradu, ki jo za
stopa dr. Ernest Kalan, odvetnik v Celju, 
se uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silka baje izgubila, ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev, 
počenŠi 3. junija 1932., svoje pravice, si
cer bi se po poteku tega roka proglasilo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Celjske mestne hra

nilnice št. 67.341 na ime Urbajs Marije, 
z imovino 28.496 Din 26 p. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 2. junija 1932. 

* 
E 332/32. 2079 

Dražbenl oklic. 
Dme 24. junija 1932 dopoldne ob 9. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Orna, vi. š t 128. 

Cemilna vrednost: Din 16.252-—. 
Najmanjši ponudek: Din 7.626"—. 
Varščina: Din 1.525-—. 
Pravice, kS bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se me mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Prevaljah, 
dne 8. junija 1932. 

E 234/32—5. ' 2067 

Dražbenl oklic. 
Dne 8. j u l i j a 1932. dopoldne ob 

o s m i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Cerklje, vi. št. 33 in 793. 

Cemikia vrednost: Din 47.588'—. 
rVirednost pritik'line: Din 550-—. 
Najmanjši ponudek: Din 28.100'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
kije ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 12. .maja 1932. 

E 139/32—10. 2058 

Dražbenl oklic. 
Dne 8. j u l i j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2, dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Koprivmik vi. št. 24, in 100. 

Cemilna vrednost: Din 36.218 p. 40. 
Najmanjši ponudek: Din 23.479*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Škofji Loki, odd. I., 

dme 3. junija 1932. 
* 

E 60/32—7. 2066 

Dražbenl oklic. 
Dne 14. j u 1 i j a 19 3 2. dopoldne 

o>b d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 1 dražba % nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ošelj, vi št. 39, obsto
ječih iz hiše in dveh zemljiških parcel. 

Cemilna .vrednost: 4135 Dim 25 p. 
Najmanjši ponudek: 2756 Dim 82 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bietrica, 
dme 25. maja 1932. 

$ 
E 426/32—10. 2075 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Hra

nilnega in posojilnega društva v Celju, 
reg. zadmge z m. z., zastopane po dr. 

Skobernetu Georgu, odv. v Celju, ^ ; 
dme 9. avgusta 1932, ob 9. uri, pri W*-i 
sodišču, v sobi št. 4, na podstavi s teO)' : 
odobrenih pogojev dražba sledečih'û0* 
premičnim: zemljiška knjiga k. o. Bjf"'4 

kovžlak, vi. št. 308, a) hiša, b) zeirity' 
šče, c) pritiklime. 

Cemilma vrednost: ad a) Din 50.000'-'' ' 
ad b) Din 1161-—, ad c) Dim 4765'---
skupaj Din 55.926'—. 

Najmanjši ponudek: Din 37.284'—• : • 
Vadij znaša Din 559260. _ ; 

K nepremičnini zemljiška knjiga BU-: 
kovžLak, vi. št. 308; spadajo sledeče W. 
tiklime v kovačnici: meh, naklo, vrtal0! 
stroj, 6 klešč, 5 kladiv, rezalno orodje- • 
v hiši: 1 'lopata, 1 motika, 1 srp, 2 kos* : 
skupaj v cenimi vrednosti 4765'— M1' 

Pod najmanjšim ponudkom se ne V?0", 
daja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. Ш.» : 
dne 24. maja 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 12/30—82. 2$8 

777. 
Izmena konkurznega 

upravitelja. 
Konkunzna zadeva Naraks Ivam, # P0' 

sestnik im орвкапшг v Zgor. Ložnici- • •.; 
Konkurzni upravitelj dr. Kerscbto^j 

mer Rajnhold, odv. v Celju, se razr«6 

svoje dolžnosti. :, : 

Za konkurznega upravitelja se i^f') 
nuje dr. Skoberne Jurij, odvetnik v & 
l j u . •" . : 
Okrožno kot konkurzno sodišče v CeV'--. 

dne 9. junija 1932. 

* 
Ф S 16/32—2. 

778. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini š ° ^ 

riča Ivana, trgovca v Mariboru, Aleksa^ 
drova cesta št. 13, regisbrovanega P0^ 
firmo I. N. Šoštarič v Mariboru. 

Konkurzni sodnik: dr. Kovča Fraß0" 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru./-. 

Upravnik 'mase: Idr. Rapotec Vio* | 
odvetnik v Mariboru. ' 

Prvi zbor upnikov uri imenovao«" 
sodišču, soba št. 84, dne 23. junija 1™ ' 
ob desetih. y 

Oglasitvemi rok do 6. avgusta 1932. P ' 
okrožnem sodišču v Mariboru. z 

Ugotovitveni narok pri imenovanj 
sodišču dne 17. avgusta 1932. ob deveta* 
soba št. 84. ' 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. ï"''\ 

dne 9. junija 1932. 

S 9/29—59. 
779. o 

Odprava konkurza. , 
Prazadolženec: Flerin Jožko, néPr^ 

trgovec z lesom v Domžalah. . Ci-
Konkurz, ki je bil o imovini Pre**M 

ženca razglašen s sklepom орга^ж 
št. S 9/20—2, se odpravi, ker ni Pol2~|f 
za stroške postopanja, po § 166., odö», 
l e Г ^ß~t 

Deželno sodišče v LJubljani, odd. fc; 
dne 27. maja 1932. # : 

Ж 



™*W 
Štev. 47. 

Stran 311. 

:*§ 29J31-66. 
780. 

2070 

Potrditev prisilne 
poravnave. 

Konkurzna zadeva Hrastnika Angelo-
slava, protokoliranega trgovca v Ljub-
4ani. Karlovska cesta št. 8. 

P o t r d i s e 
Prisilna poravnava, sklenjena na porav-
Лакет naroku z dine 16. aprila 1932 
jjBeti; prezadolžencem Hrastnikom Ange-
«ostavom in njegovimi upniki, sledeč© 
^ebine. 

Prezadolženec se zaveže poplačati 
svojim upnikom 40% kvoto njihovih ter
jatev v teku 1 leta, m sicer 10% v Ireh 
Mesecih, nadaljnjih 10% v devetih in 
zadnjih 10% v dvanajstih mesecih po 
Pravomoćnosti poravnave. 

Žena Hrastnik Pavla pristopi kot po-
rokinja in plačnica in ima ta poravnava 
^KÜ proti njej izvršilno moč. 
Deželno sodišče v LJubljani, odd. III., 

dne 27. aprila 1932. 

бмв/за-е..- 2047 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega postopanja o 
Muovimi Rojsa Karoto, posestnika in zi
mskega mojstra v Ormožu. 
^Poravnalni sodnik: Dr. Košan Janko, 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu. 

Poravnalni upravitelj: Sevmik Lavo-
8lav, javni notar v Ormožu. 

!Naro'k za sklepanje poravnave pri okr. 
**ušču v Ormožu dne 9. julija 1932. ob 

Rok za oglasitev do 4. julija 1932 pri 
"«rajnem sodišču v Ormožu. 

Poravnalna kvota: -40 odstotkov. 
^krožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 9. junija 1932. 

^23/32-3. 2051 

Poravnalni oklic. 
-Otvoritev poravnalnega postopanja o 
Rovini dolžnice Tiselj Rezi, nepTOt. tr-
«s^ke na Planini pri Sevnici. 

Poravnalni sodnik: Ročnik Rudolf, 
^ s š i n a okrajnega sodišča v Sevnici', 
ђ Poravnalni upravitelj : dr. Jesenko 
д а«, odv. v Sevnici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
]^ГаЈпетг sodišču v Sevnici dne 18. ju-
^ 1 9 3 2 ob 10. uri. 
.W'avni rok do 12. julija 1932. 
Poravnalna kvota 40 %. 

Ofcrožno sodišče v Celju odd. I., 
dne 9. junija 1932. 

^24/32-3. * 2062 

Poravnalni oklic. 

&. 

eôi1n°îi
a'vnalni sodnik: dr. Josip Dolmičar, 

У ' к okrož. sodišča v Celju. 
w° ravnalni upravitelj: dr. Kalan Er-
^l> odvetnik v Celju. '• 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju dne 23. julija 
1932. ob pol devetih. 

Prijavni rok do 18. julija 1932. 
Poravnalna kvota 50%. 

Okrožno kot poravnalno sodišče Celje, 
dne 9. junija 1932. 

* 
Sa 15/32-27. 2061 
784. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalna zadeva: Pisk Marija, tr
govka z mešanim blagom na Lopati 
št. 12, in Pisk Josip, zasebnik istotam. 

Poravnalno postopanje se po § 34. od
nosno po 56., točka 6. zakona o prisilni 
poravnavi izven stečaja ustavlja. 

Okrožno kot poravnalno sodišče Celje, 
odd. L, dne 9. junija 1932. 

Sa 29/31—99. 2063 
785. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika dr. 

Zabeo Alfonza, grajšoaka na Fali pri 
Mariboru, je končino. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. junija' 1392. 

Sa 24/32—72. 2034 
786. 

Potrditev poravnave. 
Med doižnico: tvrdko brata Slawitsch, 

Ptuj, in njenimi <upniki pri poravnalnem 
naroku dne 23. maja 1932 pred okrož
nim sodiščem v Mariboru sklenjena pri
silna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnica upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev v treh obrokih, in sicer: prvi 
obrok 15% v treh mesecih, drugi obrok 
10% v osmih mesecih in tretji obrok 
15% v dvanajstih mesecih od dneva 
sprejete poravnave. 

K tej poravnavi je pristopila kot po-
rokinja in plačnica Ivanka Slawitsch, 
trgovčeva žena v Ptuju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. junija 1932. 
* 

Sa 25/32—38. 2064 
787. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico: tvrdko Slawitsch & Hel

ler, trgovina z mešanim blagom v Ptuju, 
registërovano pod firmo Slawitsch & Hei
ler v Ptuju, in njegovimi upniki pri 
poravnalnem naroku dne 23. maja 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru skle
njena prisilna poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnica upni
kom', M jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v 3 obrokih in sicer 
prvi obrok 15%- v 3 mesecih, drugi 
obrok 10% v 8 mesecih in tretji obrok 
15% v 12 mesecih tabo, da tečejo pla
čilni roki od dneva sklenjene in sprejete 
poravnave. 

Kot рогокшја in plačnica pristopi k 

gornji poravnavi Slawitsch Ivanka v 
Ptuju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. junija 1932. 

Sa 3/32—3 
788. 

* 
2069 

Odobritev poravnave. 
V poravnalni stvari Lužarja Andreja, 

posestnika in trgovca v Podzemlju št. 10, 
se odobri pri naroku dne 17. marca 1932 
v smislu § 46. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja sprejeta poravnava, 
da plača dolžnik ob poroštvu Sevška 
Franca, posestnika v Višnji goni 46, 
svojim upnikom' 70% kvoto njih terjatev 
v dveh enakih obrokih, in sicer prvega 
v 9 mesecih po odobritvi poravnave, 
drugega pa v nadalnjih 9 mesecih, in to 
točno, ker sicer poravnava izgubi ve
ljavnost. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 28. maija 1932. 

Sa 26/32—28. 
789. 

* 
2077 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Šuler Frančiška, 
trgovka v Kasazih. Potrjuje se poravna
va, ki jo je sklenila poravnalna dolžnica 
s svojimi upniki pri naroku dne 6. juni
ja 1932 in ki določa, da je prednostne 
terjatve in zahtevke, ki jih ne doseza po
ravnava, prvenstveno plačati v celoti, 
dočim dobijo ostali upniki 40 % kvoto, 
plačljivo v 10 enakih mesečnih obrokih, 
kojih prvi zapade 60 dni po sprejemu 
poravnave po upnikih, in da pristopi k 
poravnavi kot porok in plačnik Šuler 
Franjo, posestnik v Kasazah, z učinkom 
§ 60. zakona o prisilni poravnavi izven 
stečaja. 

Okrožno sodišče Celje, odd. L, 
dne 9. junija 1932. 

2057 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 5541/1—32. 

Razglas. 
V smislu § 64. uredbe o iœvrsevanju 

očuvainih odredb, »Uradni list kr. ban
ske uprave Dravske banovine« St. 28/125 
od 6. februarja 1930, se razglaša, da je 
s sodbo okr. sodišča1 v Kozjem z dne 
11. maja 1932, Kps. 132/3—32, prepove
dano Stnmšku Antonu, roj. 3. maja 1897 
v ob. Bizeljsko, srez Brežice, stanuјобе-
mu v Spod. Trebščah št. 12, občina Sv. 
Peter pod Sv. gorami, srez Šmarje pri 
Jelšah, banovina Dravska, zahajati v 
krčme iza dobo enega leta, začenši od 
5. julija t. i. do 5. julija ,1933. 

Po § 268. kaz. žak. se kaanuje vsakdo, 
ki ve za razglašeno prepoved iz § 66. 
kaz. zak., pa vendarle postreže taki ose
bi ž opojilom. 

Sresko naČeletvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 7. junija 1932. 
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џ, 

Natečaj. 
2068 

Razpisuje se natečaj za sprejem v šolo 
za zaščitne sestre v Ljubljani. 

Gojenke se bodo vzgajale in izobra-
žale za zaščitne sestre, za zdravstveno 
prosvetno delo med ljudstvom in v so-
cialnc^adravstvenih ustanoven ter za po
tujoče učiteljice higiene; obenem dobe 
strokovno podstavo za udejstvovainje v 
vseh panogah socialne in zdravstvene 
zaščite. 

Pogoji za sprejem so: 
1. Starosit dovršenih 18 let, toda ne 

preko 28 let (izjemoma se sprejmejo 
učiteljice ali absolventke srednjih šol do 
32. leta starosti); 

2. domovnica, da je državljanka kra
ljevine Jugoslavije; 

3. znanje državnega jezika v govoru 
in pisavi; 

4. z dobrim uspehom dovršena nižja 
srednja ali tej ustrezna izobrazba; zaže
lena pa je celotna srednješolska iz
obrazba; 

5. popolno telesno in duševno zdravje, 
ki ga ugotovi komisija ob sprejemu; 

6. zdravstveno izpričevalo; 
7. potrdilo občine, kje je prosilka bi

vala in s čim se je bavila, odkar je do
vršila šolo; 

8. kratek popis dosedanjega življenja 
{curriculum viitae). 

Pouk v šoli se prične 1. septembra 
t. 1. ter je teoretičen in praktičen. V šolo 
se sprejemajo samo gojenke, ki dado s 
teoretičnimi in praktičnimi uspehi ter 
z moralnimi lastnostmi jamstvo za dobre 
sestre. Sprejem je prve 3 mesece po-
izkusen in je obenem pripravljalni tečaj. 

Sprejete učenke stanujejo v internatu, 
ki je spojen e šolo. Izjemoma se dovoli, 
da Igojenka obiskuje šolo 'kot ekster-
nistinja. 

V internatu plačujejo učenke ves čas 
šolanja, iki traja tri leta, za vso oskrbo 
in pouk mesečno1: 600 Din. 

Brezplačnih mest in tudi delno plač
ljivih ni. 

Po dovršeni soli in opravljenem di
plomskem izpitu se gojenka namesti po 
zakonu o uradnikih za zaščitno sestro, in 
sicer v uradniškem svojstvu s položaji, 
razporejenimi od IX. do VI. skupine. 

Svojeročno pisane prošnje, opremlje
ne z vsemi dokumenti, naj se pošljejo 
do dne 

10. julija 1932. 
ravnateljstvu šole za zaščitne sestre v 
Ljubljani 5 Lipičeva ulica. 

Ljubljana, dine 10. junija 1932. 
Drž. šola za zaščitne sestre. 

Upravnik šole: 
dr. B. Dragai s. r. 

êtev 4866/11. 2042 

Razpis. 
Direkcija drž. radnika Velenje raz

pisuje na dan 23. junija t. 1. dobavo 
franko Žalec: 

20.000 'kg pšenične moke št. 0 gg do 6, 
1.000 kg koruznega zdroba, 

500 kg bučnega olja, 
1.000 kg riža »Karolina Diamante«:, 

300 kg ječmenove kave, 
400 kg cikorije,. 
300 kg sirove kave, 

1.000 kg svinjske masti. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 8. junija 1932. 

•g; 
Štev. 880/32. 2060 

Objava. 
Po § 8. adv. zakona se objavlja, da je 

gospod dr. Trošt Josip z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik advokatov s 
sedežem v Novem mestu. 

V Ljubljani, dne 10. junija 1932. 
Za odbor: 

Advokatske komore v Ljubljani, 
predsednik: dr. Janko žirovnik, 1. r. 

Razne objave 

Vabilo 
2078 

n 

na IX. redni občni zbor, 
ki ga bo imela firma: 

Arbor", lesna trgovska in 
industrijska d. d. v LJubljani, 
v četrtek, dne 30. junija 1932 ob pol se
demnajsti uri v sejni sobi Kreditnega 
zavoda za trgovino in industrijo т Ljub
ljani, Prešernova ulica 50, z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta. 
2. Poročilo računskih preglednikov. 
3. Odobritev bilance za leto 1931. 
4. Volitev novih članov upravnega sve

ta po § 19. družbenih pravil. 
5. Volitev dveh revizorjev in dveh na

mestnikov. 
Po § 13. družbenih pravil imajo pra

vico glasovanja na občnem, zboru delni
čarji, ki .polože najkesneje 6 dni pred 
občnim zborom delnice, utemeljujoče 
njih glasovalno pravico pri družbeni 
blagajni. — Ker so pa vse delnice že v 
depotu pri družbi sami, naj se zglase 
delničarji, kd ise hočejo udeležiti redne
ga občnega zbora, najkesneje do dne 
26. junija 1932 pri družbi sami, kjer se 
jim izdado legitimacije. 

Posest 26 delnic daje pravico do ene
ga glasu (§ 13. družbenih pravil). 

V Ljubljani, dne 13. junija 1932. 
Upravni svet. 

* 
2056 

TRBOVELJSKA PREMOG0K0PNA 
DRUŽBA. 

Vabilo 
na 59. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 
Trboveljska premogokopna 

družba 

dne 30. junija 1932, ob 17. uri popoldne' 
v lastnih poslovnih prostorih v Ljubljani, t 

Gledališka ulica Št. 3. 

D n e v n i r e d : . • 
1. Poročilo upravnega sveta in revizor

jev. Odobritev bilance in računov za 
preteklo poslovno leto, zaključenih f 
31. decembrom 1931. Določitev divi
dende. 

2. Dopolnilne volitve v upravni svet. 
3. Imenovanje revizorjev za poslovno 

leto 1932. 
Gospodje delničarji, ki žele izvrševati 

na občnem zboru glasovno pravico, se 
vabijo po § 22. družbenih pravil, naj 
deponirajo svoje delnice vsaj osem dnu • 
prej, t. j . najkesneje do 22. junija 1932) 
in sicer: 

v Ljubljani: pri družbeni blagajni, 
Gledališka ulica 3; 

v Beogradu: pri ekspozituri družbe, 
Kneza Mihajla 36/1 V; 

v Zagrebu: pri ekspozituri družb©» 
Praška ulica 2; 

v Parizu: pri banki »Banque des Pays 
de l'Europe Central©«, 12, rue de Ca
stiglione; 

v Lyonu: pri »Crédit Lyonnais« ah 
V.ve Morin-Pons & Cie.«; 

vGenevi: pri firm ah: »Lombard, Odi er 
& Cie.«, ali »Banque d'Escompte Suisse* : 

ali »Darier & Cie« ali «Banque de Paris 
et des Pays-bas, Succursale de Genève«! 

na Dunaju: pri likvidaturi banke »Zen
tral-Europäische Länderbank-Niederlas
sung Wien I/I, Hohenstaufengasse 1. 

Vsakih 20 delnic daje pravico do ene
ga glasu (§ 21. družbenih pravil). 

Upravni svet. 

2059—3-1 

Razglas. 
Mizarska strojna zadruga r. z. z o. & 

Gaberje, Tovarniška ulica št. 3, Celje, 
razglaša, da se eventualni upniki zara«1 

likvidacije zadruge javijo pri okrožne^1 

sodišču v Celju. 
Celje, dne 11. junija 1932. 

Za likvidacijski odbor: 
Vrečko Mihael s. r. Golob Kari s. r-, 

1931-3-* 

Objava. 
Robnik Hinko, podpregl. {in.. kontro

le na Prevalju, sem izgubil legitimacij? 
za nošenje orožja, ki mi jo je izdala &?1 
sika uprava v Mariboru dne 3. VI. №. 
pod štev. 2450. Proglašam jo za n©ve' 
ljavno. • . v 

Robnik Hinko s. r., podpregl. »; *" 
Prevalje. . 

* ф 

Objava. 
Izgubil sem legitimacijo' Jugoslav^ 

ekega akademskega kluba, podr. v № £ 
ljani, za četrtinsko vožnjo na drž._ žel 
znicah na ime: Wildmanqi Kamilo M 
Ljubljane, Proglašam jo za n e v e l j a ^ ' 

Wildimann Kamilo s. f ' 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine, urednik: Pohai Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: 0. Michalek v LJubljani - , « / * • 



HF 
Štev. 48. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BAISKE UPRAVE DRAVSKE BANOVI IE 
Priloga h kosu 48. letnika III. z dne 18. junija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

И- No. 11782/3. 2081 

Uradni razpust društva. 
Društvo Jugoslovanska strokovna zve-

^ rudarjev, skupina Mežica, je raspu
c a o ma osnovi § 11. zakona' o društvih, 
plodih dai posvetih, ker že več let ne 
~ehxje, nima ne članov niti imovine in 
torej це more več izvrševati svojega sta
tutarnega delavnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 9. junija 1932. 

* 
U'- No. 12930/2. 2091 

Uradni razpust društva. 
. Društvo »Lovski klub 'pri sv. Tomažu« 
1* razpuščeno na osnovi § 11. zakona o 
jinjštvih, shodih in posvetih, ker že več 
'et ne deluje, nima ne članov niti imo-
yiöe in torej ne more več izvrševati svo
lga statutarnega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske. 
banovine, 

Ljubljana, dne 10. junija 1932. 

ad V No. 
* 

3042/1. 

Razglas 
2099—3—1 

o I. pismeni ponudbeni licitaciji 
Z a prevzem del pri gradnji stano-
v&Qjskih hiš carinarnice v Mariboru. 
» Kraljevska banska uprava razpisuje 
,' javno pismeno ponudbeno licitacijo 
?\ .dan 11. julija 1932. ob enajstih v 
p r t št. 17 tehničnega oddelka v Ljub-
teni. Pojasnila in ponudbeni pripo
n k i se proti plačilu napravnih stro-

k°v dobivajo med uradnimi urami v 
8°oi Št. 21 istotam. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
odstotkih (tudi z besedami) na vsote 

rjobrenega proračuna, ki znaša: za vsa 
Л poslopja in za vsa dela skupaj 
U l n 3,365.862-01. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
^glasa o licitaciji v »Službenih novi-

ЈУ\< in na razglašni deski tehničnega 
0(Jdelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

1 1 V I 7/32. 2102 

Razglas. 
8o9.krajno sodišče v Ljubljani je raz-
j"QV° z razsodbo z dne 12. marca 1932, 
wi I e Krista Mazi, stara 28 let, po po-

С ц lastnica vinotoča v Ljubljani, 

Tržaška cesta h. št. 28, kriva prestopka 
po členu 6. zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije, storjenega s tem, da 
kot lastnica vinotoča dne 2. I. 1932 
v Ljubljani v vinotoču ni označila 
sumarno niti podrobno cene posamez
nih jedil, tako da bi jih vsakdo lahko 
razločno videl. 

Zaradi tega je bila obsojena po čl. 6. 
zgoraj navedenega zakona na 250 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v nadaljnjo kazen 1 dan in 
12 ur zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 

dne 25. marca 1932. 
* 

L IV 1/32—12. 2105 

Sklep. 
Stepišnikova Katarina, roj. Guzej, po-

sestnica v Trnovljah št. 16, sedaj v zdra
vilišču za duševne bolezni v Ljubljani, 
Poljanski nasip št. 52, se zaradi umo-
bolnosti popolnoma prekliče. 

Za kuratorja se imenuje Stepišnik 
Jakob, posestnik v Trnovljah št. 16. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 17. maja 1932. 

# 
C 253/32. 2094 

Oklic. 
Hozjan Marko, posestnik v Bodistlav-

dh, zastopan po dr. Salbergerju Adolfu, 
odv. v Ljutomeru, je vložil zoper Šarugo 
Franca, posestnika v Beltincih, tožbo za
radi 6260 Din s prip. 

Ustna sporna (razprava se določa na 
13. junija 1932 ob 9. uri pri teim sodi
šču v sobi' štev. 22. 

Ker je bivališče toženca neznano, se 
mu postavlja za skrbnika dr. Pikuš J a n 
ko, odv. v Dolnji .Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 13. junija 1932. 

* 
T 39/32—4. 2113 

Amortizacija. 
Na prošnjo dr. Regnis Roberta, pro-

kurista zavarovalnice >Feniks« na Du
naju III, Sechskrügelgasse 5, zast. po 
Zvonku Žolgarju, ravnatelju zavaroval
nice >Feniks« v Ljubljani, ki ga zastopa 
dr. Lemež, odvetnik v Ljubljani, se uve
de postopanje v svrho amortizacije sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilec baje izgubil, ter se njih ime-
jitelj pozivlje, da uveljavi tekom šestih 
mesecev od dneva objave v >Službenem 
'listu« svoje pravice, sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
37 delnic Trboveljske premogokopne 

družbe s sedežem v Ljubljani, izdane 
1. julija 1923 po nominalu 200 IPron 
delnica. Delnice imajo štev.: 133.201— 
—133.212, 402.521—402.530, 738.511— 
738.525. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd V., 

dne 6. junija 1932. 

A 76/32—3 2025—3—3 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Zivodar Ana, roj. DTagozet, iz Pokle-
ka br. 4/16, je dne 29. avgusta 1922 umr
la. Poslednja volja se ni našla. 

Njen mož Zivodar Jurij, sedaj baje v 
Urugvaju, čigar bivališče sodišču ni zna
no, se pozivlje, da se tekom enega leta 
od danes naprej zglasi pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina z ostalimi dediči in z go
spodom Mojstrovičem Ivanom iz Dob 1, 
ki je bil postavljen za skrbnika odsotne-
.mu. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I.. 

dne 6, junija 1932. 

A V 232/32—7. 
* 

Sklep. 
2107 

Zapuščinska stvar Rossman Neže roj. 
Eisner. 

Davčni upravi kot sodnodepozitnemu 
uradu v Mariboru se naroča, da iz pod 
konto štev. 4075 deponirane hranilne 
knjižice Mestne hranilnice v Mariboru 
štev. 173.744, glaseče se na ime Urba-
czek Tita, z imovino 4.200 Din, realizira 
delni znesek po 360 Din (beri tri sto 
šestdeset dinarjev) in ga po poštni po
ložnici nakaže upravi >Službenega li
sta« v Ljubljani k štev. 1905, hranilno 
knjižico v znižanem znesku pa zopet 
sprejme v nadaljnjo sodno hrambo. 

Vinkulacija se s tem glede navede
nega dolžnega zneska prekliče. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 12, junija 1932. 

E 100/32—9. 2104 

Dražbenl oklic. 
Dne 1. j u l i j a d o p o l d n e ob 8. uri 

bo pri podpisanem sodišču dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Smednik, 
vi. št. 109. 

Cenilna vrednost: Din 35.740-—. 
Vrednost pritikline: Din 2495-—. 
Najmanjši ponudek: Din 25.490 p 40. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dolori veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 31. maja 1932. 

* 
E 222/32—5. 2092 

Dražbenl oklic. 
Dne 8. julija 1932 dopoldne ob 9. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Hubajnica, vi. št. 25. 
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CeniLna vrednost: 60.416 Dia 05 par. 
Vrednost pritikline: 3740 Dia. 
Najmanjši ponudek: 32.800 Din. 
Pravice, ki 'bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sioer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 12. junija 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisa le so se n a s t o p n e f i r m e : 
790. Sedež: Bodovlje pri Skofji Loki. 

Dan vpisa: 24. maja 1932. 
Besedilo:Šimic, lesna družba z o. z. 
Obratni piredmet: Nakup gozdov in 

njih izsekavanje, nakup in zakup ter 
obratovanje žag in lesnih tavam, nakup 
in prodaja ter izvoz lesa v sirovem iu 
predelanem stanju, vse to na lasten in 
na (tuj račun, zastopstvo tuzemskih in 
inozemskih podjetij z enakim obratnim 
predmetom: 

Družbena pogodba z dne 6. maja 1932. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Višina osnovne glavnice Din 15.000-—. 
Na to vplačani zneski v gotovini Din 

15.000-—. 
Poslovodje: Šimic Matevž, posestnik 

Ln lesni trgovec, Šimic Andrej, trgovski 
sotnidnik im Šimic Ludvik, trgovski so-
trudnik, vsi v BodovJjah št. 12 pri Skofji 
Loki. 

Družbo zastopata po dva poslovodji 
skupno. 

Tvrdko podpisujeta po dva poslovodji 
kolektivno Itako* da pod. pisano, natisnje
no, s štampiljko odtisnjeno aH od kogar
koli pisano besedilo tvrdke pristavita 
svoja podpisa, morebitni prokurist pa 
podpisuje tvrdko skupno z enim poslo
vodjem .tako, da pod besedilo tvrdke 
pristavi svoj podpis z dostavkom pp. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

. Firm. 449/32 — Rg C V 73/1. 

* 
791. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 24. maja 1932. 
Besedilo: »Tipka« pisalni stroji, druž

ba z o. z. 
Obratni predmet: Prodaja pisalnih 

strojev in pisarniških potrebščin. 
Družbena pogodba z,, dne 14. maja 

1032. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Višina osnovne glavnice Din 6.000-—. 
Na to vplačani znesek v gotovini Din 

5.000-—. 
Poslovodje: Rozman Josip, trgovec v 

Ljubljani, Komenskega ulica št. 10, Ma-
telič Miroslav, trgovski zastopnik v Ljub
ljani, Tržaška cesta št. 4. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta 
poslovodja oba skupno kolektivno tako, 

da pod pisano, tiskano ali s štampiljko 
odtisnjeno besedilo tvrdke pristavita 
svoja lastnoročna podpisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

FiT,m. 463/32 — Rg C V 74/1. 
•j» 

792. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. junija 1932. 
Besedilo: M. Palouc. 
Obratni predmet: Trgovina z lesom in 

deželnimi pridelki. 
Imetnik: Palouc Maks, trgovec v Mari

boru, iKoroščeva ulica štev. 34. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

v Mariboru, 
dne 9. junija 1932. 

Firma 615/32 — Rg. A III 212/1. 

Vpis'ale so se i z p r e m e m b e ln 
dodatk i pr i n a s t o p n i h f i r m a h : 
793. Sedež: Jarše. 

Dan vpisa: 28. maja 1932. 
Besedilo: Industrija platnenih izdel

kov, družba z omejeno zavezo v Jaršah. 
Izbrišejo se poslovodje Oskar Regen-

hart, Rudolf Siegl in F rie Kluge. 
Vpišeta se nova poslovodji: dr. Fride

rik Luckmamn, odvetnik v Ljubljani in 
Deša Paljaga-Majdič, industrijalka v 
Celju. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. IV., 
dne 27. maja 1932. 

Firm. 420 — Rg C II 88/37. 
* 

794. Sedež: Kranjska gora. 
Dan vpisa: 14. maja 1932. 
Besedilo: Košir Jožef. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Izbriše se zbog smrti dosedanji imet

nik tvrdke Košir Josip, vpiše pa nova 
imetnica tvrdke Košir Matilda, rojena 
Birsa v Kranjski gori 76. 

Besedilo firme odslej: 
Josip Košir nasled. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 13. maja 1932. 

Firm. 429 — Rg A I 3/2. 
* 

795. Sedež: Ljubljana VII, Žibertova 7. 
Dan vpisa: 14. maja 1932. 
Besedilo: Ing. Franjo Dedek, mestni 

stavbenik.. 
Samostojna prokura je podeljena Pod-

lesniku Ivanu, knjigovodji tvrdke. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 13. maja 1932. 

Firm. 436 — Rg A VII 40/2. 
* 

796. Sedež: Ljubljana s podružnico v 
Zg. Šiški. 

Dan vpisa: 21. maja 1932. 
Besedilo: Anton Kušlan. 
Izkriše se podružnica v Zg. Šiški vsled 

opustitve obrata. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm. 460 — Rg A II 198/11. 

797. Sedež: Zapuže 10. ж 
Dan vpisa: 21. maja 1932. 
Besedilo: Alojzij Kristan. 
Obratni predmet: izdelovanje sukna 
Obratni predmet odslej: 
Izdelovanje sukna, odej in pletenin. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm. 455 — Rg A IV 54^2. 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisala se je n a s t o p n a zadruga? j 
798. Sedež: Ljubljana. : ] 

D a n vp i sa : 21. maja 1932. \ % 
Besedilo: >Dom grafikov« registrava' \ 

na zadruga z omejeno zavezo v Ljubljana ^ 
Namen zadruge je: - '••', 
a) graditi zadružne domove, okreva

lišča in slične humanitarne ustanove; 
•b) dajati v primeru onemoglosti p<?' ; 

moč zadružnikom, njih vdovam' in. 3 1 ' 
rotami; _ j 

c) podpirati prosvetne ustanove, ki ^ 
zadružnikom v korist; 

č) prirejati vsakovrstne pomožne â " 
cije v korist zadružnikov; 

d) ustanavljati in voditi vsakovrstna 
grafična podjetja, prevzemati vsakovrst- • 
na zastopstva grafičnih podjetij ШШ$. r\ 
tudi zastopstva, ki se bavijo z graficniw1 ,; 
predmeti, ki so v zvezi z nameni '"&*'' '.; 
druge, ter pridobivati za to potrefan® 'i 
koncesije in obrtne dovolitve; 

e) ustanavljati ostale gospodarska 1 
ustanove; 

f) nabirati hranilne vloge zadružnikom-
Zadružna pogodba (statut) z dne 22- • 

aprila 1932. »-
Vsak družabnik jamči s !svojimi opra' 

viLnimi deleži in pa z njihovim enkrat-
aim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavo ali "'.' 
strokovnem glasilu SGRJ ali pa v gl*" 
silu, Iti ga določi od leta do leta načel' 
stvo. 

Načelstvo sestoji iz 8 do 16 članov; °* 
teh je eden načelnik, eden podnačeloi>> 
eden blagajnik in eden tajnik. 

Člani načelstva so: 
Načelnik: Štrekel.j Anton, stavec, L j ^ ' 

Ijana, Sv. Petra cesta št. 65; načelA0*' 
namestnik: Kosem Drago, strojni stev^ . 
Ljubljana, Jamežičeva cesta št. 12; ®Џ'; 
gajnik: Poženel Franc, strojni s t a ^ 
Ljubljana, Krakovski nasip št. 26; W-•' 
nik: Kune Viktor, bakrotiskar, Ljubil]0'.: 
na, Mâsarykova c. išt. 14. : 

Člani: Kohne Jakob, knjigovez, Glin*6'•'-. 
cesta I a št. 5; Mihelčič Valentin, tiskaj 
niški pomožni delavec, Stožice št. ll*V: ;' 
Perovšek Anton, strojni stavec, Ljiiblft' 
na, Celovška cesta 90; Pintar Franc, *£. 
slcar, Ljubljana, Masarykova cesta Št. l4*r: 
Stergar Rudolf, strojni stavec, Ljublja?8' 
Krakovski nasip št. 14; Vlahovič Vili5*' 
strojni stavec, Ljubljana, Sredina št. ö" 

Pravico zastopati zadrugo ima: ^Z 
drugo zastopa napram javnosti načelo1" 
ali njegov namestnik. 

Listine, ki nalagajo zadrugi kako o"'' 
veznost, morajo podpisovati коЈек*^0 



štev. 48. Stran 315. 

ОДсекик ali njegov namestnik, tajnik in 
. blagajnik pod; zadružnim žigom. 

, Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm. 414/32 — Zadr. X. 240/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
*99. Sedež: Apače. 

Ban vpisa: 9. junija 1932. 
Besedilo: Posojilnica in hranilnica za 

•opazko kotlino v Apačah, registrovana 
sadruga z neomejeno zavezo. 
ß Zadružna pravila so se izpremenila v 
8§ 16., 36. in 44. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 9. junija 1932. 
Firm. 629/32 — Zadr. II 114/13. 

°M. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. maja 1932. 
besedilo: Zadružna hranilnica regi-

etrovana posojilna in gospodarska za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Izbriše se član načelstva Rode Matija. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. Ш., 
dne 13. maja 1932. 

Firm, 436 — Zadr. VII 290/15. 

o Konkurzni razglasi 
8^20/32-2. 2084 
°Q1. 

Konkurzni oklic. 
jJP^glasitev konkurza o imovini Kaj-
ч а Antona, urar j a v Ljubljani, Miklo
šičeva cesta 14. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod-
^ * okrožnega sodišča v Ljubljani. 

'Upravnik mase: dr. Tomktšek Fran, 
j e t n i k v Ljubljani. 
ri.J

rvi zbor upnikov pri deželnem so-
Г??Ч soba št. 140, dne 25. junija 1932 
°b desetih. 

Qglasitveni rok do 31. julija 1932. 
k jÄotovitveni narok pri deželnem so-
* ^ u v Ljubljani dne 6. avgusta 1932. 

"Heset ih v sobi št. 140. ' 
U eželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 13. junija 1932. 

^/32-180. * 2103 

^°ločitev naroka za prisilno 
poravnavo. 

gjjPr.ezadolženka Feldman Melita, graj
a n j a na Puchensteinu. 

aj/10 razpravljanje in sklepanje o pri-
ш^ P°ra"vnavi, ki jo predlaga preza-
9 ^enia, se določa narok na dan 
t'julija 1932 dopoldne ob 9. uri pri 

?| ..sodišču, soba št. 4. 
Oj-r/ozadolženka mj>ra priti k naroku 

^»jno sodišče v Slovenjgradcu, odd. I., 
dne 16. junija 1932. 

803 3 / 3 2 -8. * 2098 

Р Г е 

Sklep. 
-v ,»/ee'adjolženec tvirdka Peririò" & Polak 

^ t ìboru . 

Dosedanji upravitelj dr. Boštjančič se 
razreši dolžnosti upravitelja in se po
stavlja za upravitelja dr. Blanke Oton, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 9. junija 1932. 

* 
Sa 49/32—2. 2110 
804. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Steinbauerja Franca, 
trgovca na Kapeli pri Radencih. 

Poravnalni sodnik: Dr. Kalan Franc, 
starešina okrajnega sodišča v Gornji 
Radgoni. 

Poravnalni upravnik: Dr. Šabec Kari, 
advokat v Gornji Radgoni. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Gor. Radgoni, dne 
14. julija 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 9. julija 1932 pri 
okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. 

Poravnalna kvota: 50°/o. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 

dne 14. junija 1932. 
~ * 

Sa 48/32—2. 2097 
805. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Ussarja Ferda, trgovca 
z mešanim blaigom v Mariboru, Glavni 
trg št. 1. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: dr. Fornazarič 
Slavko, odvetnik v Mariboru. 

Narok aa sklepanje poravnave pri 
imenovaneim sodišču, soba št. 84 dne 25. 
julija 1932. ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 20. julija 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. Poravnal
na kvota-: 40% kvota. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 13. aprila 1932. 
806. 
Sa 51/32—2. 2108 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Koška Karola, tovarnarja v Po-
brežju, Zerkovska cesta št. 10. 

Poravnalni sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Dr. Faninger 
Rihard, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
27. julija 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 22. julija 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 

dne 14. junija 1932. 

Sa 50/32—2. 2109 
807. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice tvrdke >Iris«, družbe 
z omejeno zavezo v Pobrežju pri Mari
boru, registrovane pod firmo: >Iris< 

ljevaona kovina, industrija metala i 
tvornica ogledala. 

Poravnalni sodnik: Dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Dr. Faninger 
Rihard, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
27. julija 1932 ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 22. julija 1932 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 14. junija 1932. 
•g* 

Sa 16/32—28. 2112 
808. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna stvar Mišica Matevža, po

sestnika in mizarja v Novivasi št. 20. 
Prisilna poravnava izven konkurza, 

sklenjena na poravnalnem naroku dne 
14. maja 1932 pred okrajnim sodiščem 
v Ložu med dolžnikom Mišičem Matev
žem in njegovimi upniki se odobri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 11. junija 1932. 

Sa 6/32—71 2111 
809. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice tvrd

ke >Brata Naglic«, izdelovanje in eks
port čevljev v Zireh, registrovane pod 
isto firmo, je končano. 

Poravnava pravomočna. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 16. junija 1932. 
•{• 

Sa> 5/32—9 2082 
810. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini Se-
nica Marije, trgovke z mešanim blagom 
in deželnimi pridelki, kot 'lastnice tvrd
ke Senice Luke v Sevnici, je s potrjeno 
poravnavo končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

dne 9. junija 1932. 
* 

Sa 3/32—173. 2100 
811. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini 
dolžnika Kolbezna Franca, trgovca v 
Celju, Prešernova ulica, je s potrjeno 
poravnavo končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče Celje, 

dne 9. junija 1932. 
* 

Sa 1/32—75. 2101 
8 1 2 . • • i J? 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje o imovini 
dolžnice tvrdke Vegi & Beve v Celju 
je končano s poravnavo. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

dne 9. junija 1932. 
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Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 207s 

Stanje 8. junija 1932. 
aktiva. Dinarjev 

Nieral ri& 
podloga . 2.006,941.066*49 (— 973.66130) 

Devize, ki ni
so v podlogi 83,631.066-17 (+2,206.685-37) 

Kovani no
vec v niklu 49,213.579-— ( + 459.687'-) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . .2^43,468.436-04 ( - 2,296.984'47) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.805,051.296-86 ( + 271.37289) 

Začasni pred 
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-^ 

Vrednosti re-
zervn. fonda 49,907.602*14 ( + 122.129-85) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 546.364-06 

Nepremični
ne . . . . 152,601.311-26 ( + 1,163.203-13) 

Razna aktiva 102.231.556-11(4- 8,280 461-37) 
7.284,920.184-68 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 87,629.222-90(+ 301.699-76) 

Ostali fondi 4,006.568-64 ( + 97-32) 
Novčanice v 

obtoku . . 5.008,862.305-—(+ 67,337.920'-) 
Obveze na 
pokaz . . 544,793.728-73 (— 72,485.742-30) 

Obveze z ro
kom . . . 1.350,692.785-41 ( + 10,722.000--) 

Razna pasiva 108,935.574-— ( + 3,355.929'07) 
7.284,920.184-68 

Obtok in ob
veze . . . 5.553,656.033-73 

Celotno kritje . . . 36-13°/0 
Kritje v zlatu . . . 31-75°/„ 

Obrestna mera: 
po eakomptu 7И% 
po lombardu 8% 

Štev. 5146/11. 

* 

Razpis. 
2115 

Direkcija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 23. junija 1932. ob enaj
stih dobave sledečega živeža, in sicer: 

20.000 kg pšenične moke št. Ogg - 6, 
600 kg ječmenove kave v zrnu, 

3.000 kg koruznega zdroba, 
2.000 kg riža, 
1.000 kg bučnega olja, 

800 kg sirove kave >Santos Pri-
mesc, 

800 kg cikorije. 
Dobavni pogoji se dobe pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 15. junija 1932. 

Štev. 5145/11. 
Razpis. 

2114 

Direkcija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 23. junija 1932., ob enaj
stih dobavo 

20.000 kg pšenične moke št. Ogg — 6, 
franko postaja Žalec. 

Dobavni pogoji se dobijo pri pod
pisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 13. junija 1932. 

Razne objave 
Vabilo 

na redni letni občni zbor, 
3d ga ibo imelo 

Društvo za vzdrževanje 
otroške bolnice v LJubljani 
dne 30. junija 1932. ob Šestnajstih т damski 
sobi v I. (nadstropju kavarne »Emona« v 

Ljubljani. 
D m e v n i r e d : 

1. Poročilo predsednikovo in odborskih 
funikcionarjev. 

2. Volitev novega od'borai. 
3. Slučajnosti. 

V Ljubljani, dme 12. junija 1938. 

likvidacijo. Upniki s© pozivljejo, da po
javijo svoje terjatve v ©nem mesecu. 
Sedivi Avgust s. r., Zg. Sv. Kungota, k»1 

dosedanji poslovodja zajednice im likvi
dator, i 

2059-3-2 : 

Razglas. 
Mizarska strojna zadruga r. z. z o-.z' , 

Gaberje, Tovarniška ulica št. 3, Celje« 
razglaša, da se eventualni upniki zaradi 
likvidacije zadruge javijo pri okrožnem • 
sodišču v Celju. 

Celje, dne 11. junija 1932. , 
Za likvidacijski odbor: 

Vrečko Mihael s. r. Golob Kari s. r. 

* 2080 

Objava. 
Izgubil sem odhodno izpričevalo IÖ-

tečaja drž. ofortae šole v Ljubljani * 
1. 1921722. na ime: Saksida Rudolf, zi
darski polir, rodom iz Gradišča pri 6° ' 
rici. Proglašam, ga za neveljavno. 

Saksida Rudolf s. r. 

* 
DruStveni odbor. 

2088 

Vabilo 
na Izredni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Merkantilna banka, d. d. v 
Kočevju, 

dne 18. julija 1932 ob 16. uri v bančni 
posvetovalnici Zadružne gospodarske 
banke d. d. v Ljubljani, Miklošičeva 

cesta štev. 10, 
z nastopnim 

d n e v n i m ' r e d o m : 
1. Predložitev računskih zaključkov per 

91. december 1931. 
2. Sklepanje o podelitvi absolutorija 

upravnemu svetu. 
3. Sklepanje o likvidaciji družbe in ime

novanje likvidatorjev. 
4. Slučajnosti. 

Delničarji, ki se žele udeležiti občne
ga zbora, morajo v smislu § 13. družbe
nih pravil položiti vsaj 6 dni pred zbo
rovanjem najmanj 10 delnic pri Merkan-
tikui banki, d.d. v Kočevju ali pa pri 
Zadružni •gospodarski banki, d. d. v 
Ljubljani. 

Na občnem zboru daje v smislu § 15. 
družbenih pravil vsakih 10 delnic po 
1 glas. 

Upravni »vet. 
* 

1993—3—3 

Poziv upnikom. 
Agrarna zajednica v Zg. sv. Kungoti 

r. z. z n. z. se je razdružila in stopila v 

* 
2085 

Objava. 
Izgubil sem dovoljenje za prebivaoä® 

in zaposlenje v Jugoslaviji, izdano o? 
Kraljevske banske uprave v Ljublj^111' 
odd. VI — No 18980/1931. na ime: %f. 
Franc, rodom iz Gorice (Italija). Progi*-

šam ga za neveljavno'. 
Kos Franc s. r. 

* 
2087 

Objava. 
Izgubil sem poseleko knjižico, izdaj10 

1. 1927. od županstva Smarjeta pri1 № 
vem mestu na ime: Avsec Marija, ^°~ 
dom iz Jerman vrha. Proglašam jo ^ 
neveljavno. Avsec Marija s. r. 

* 2089 

Objava. 
Izgubila sem delavsko knjigo, izda^0 f 

od obč. urada Vel. Piretica na ime: J*-

len Marija in jo proglašam za n ^ 0 " 
Ijavno. Jelen Marija e. &"• 

* 2O90 

Objava. 
Izgubil sem člansko in železniško lj£ 

gitimacijo Jugoslovenskega akadenisKy" 
ga kluba št. 5107 na ime: Gost i šaB 0 ^ 
iz Ljubljane. Proglašam jo za neve! javù,':; 

Go stiša Boris s. г-
* 

Objava. 
Lovska družba v Kostanjevici se У 

po sklepu občnega zbora z dne 16. owl 
1932 v smislu § X., točka 3, svojih P 1*;, 
vil razdružila. 

Kostanjevica, dne 16. junija 1932. 
Albert Gatsch s. r-
bivši predsednik' 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska In zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. MIchâlek v LJubljani 

лШ 



'Џ^-. Šter. 49. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BA10VINE 
Priloga h kosu 49. letnika III. z dne 22. Junija 1982. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

*• No, 4755/1. 2145 

Razpis. 
.Na podlagi razpisa ministrstva za so

d i n o politiko in narodno zdravje z dne 
*?•• junija 1932., S. br. 10.234, se raz
s u j e služba sreskega sanitetnega re
g e n t a pri sreskem načelstvu v Metliki, 
^osilci morajo izpolnjevati splošne po
sije za sprejem v državno službo in 
l m eti staž. 

Prošnje je vložiti neposredno pri sa
nitetnem oddelku ministrstva za social
no politiko in narodno zdravje *do 8. ju-
]Ч& 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 20. junija 1932. 

* 
fvNo. 4404/1. 2144 

Razpis. 
. N a podlagi § 43. zakona o zdravnikih 
? 8 21. zakona o bolnicah se razpisu-
tn P r * s Pl°^ n i bolnici v Mariboru dve 
Iresti zdravnikov - uradniških priprav
nikov. 

Prosilci za ti .službi morajo izpolnje
ni splošne pogoje za sprejem v držav-
•jj službo ter morajo dokazati, da so 
,0vršili zdravniško pripravljalno službo 
wtaž). 

i. Predpisno kolkovane prošnje, oprem-
Vg ? z zahtevanimi in zadostno kolko-
J/^ini prilogami je predložiti kraljev
ih 'banski upravi v Ljubljani 9o 10. ju-
tiJ& 1932. 

kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 18. junija 1932. 

* 
*• No. 10203/2. 2116—3—1 

Razglas. 
j j^e ta« d. z o. z., tovarna lesenih pet v 
«a ?. h P " Zidanem mostu, prosi, da 

џ dovoli preureditev njene vodne 
Z^TOve v Radečah ôb potoku Zapeta na 
ј^ј&И št. 222, k. o. Radeče. Preureditev 
vod v t e m ' ^ 8 *" s e & e ^ a i l J e ' lesen° 
'bw1 0 ^co °̂ nadomestilo z dvojno tur-
jjj^0' Tako povečana, odnosno pridob-

a vodna sila, ki bi služila za pogon 
**h istrojev in za razsvetljavo, bi 

^ » a l a pri srednji vodi~24 konjskih sil, 
k^.^'jvečji uporabni množini pa 32 
3®kih sil. 

г%¥*е1п se razpisuje na podstavi § 34. 
3Q r 1 0 o izkoriščanju vodnih sil od 
i ^ ' ^ j a 1931, »Službeni list« št. 333/52 
4r* 1 9 3 1 - t e r § 7 3 - zakona o občem 

w a^nem! postopku 
Цђ- -.n a P e t e k ^ n e 8. julija 1932 
sijç^feka razprava s sestankom komi-

^ 10. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve 
objave tega razglasa v »SLuž/benem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave 'razgrnjeni 
v javni vpogled' med uradnimi urami v 
tehničnem1 razdelku sreskega načelstva 
v Novem' mestu. 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morajo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani do dne 5. julija 
1932, najkesneje pa pismeno ali ustno 
na razpravi isaimi. Če bi tega ne storili, 
bi se smatralo, da soglašajo s poslova
njem. Poznejši ugovori pa bi se mogli 
upoštevati samo ob pogojih iz § 76. za
kona o občem upravnem postopku. 

Kravljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 16. junija 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare. 

* 
K V — No. 3043/4. 2139—3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani- razpisuje za pre
vzem instalacije električne razsvetljave, 
plina in vodovoda v gradbah carinarni
ce v Mariboru 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 27. julija 1932 ob 11. uri dop. 
v sobi 38 tehničnega oddelka v Ljublja
ni. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami v s>obi št 48 
tehničnega oddelka v Ljubljani. 

Ponudbe naj se oglase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na vso
te odobrenega proračuna, ki znaša: 

il. Instalacija električne razsvetljave 
Din 85.147-80. 

2. Instalacija plina' Din il28.714-—. 
3. Instalacija vodovoda Din 169.430-20. 
Podrobnosti razpisa Iso razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasmi deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 17. junija 1982. 

* 
K ad V No. 3042/1. 2099—3—2 

Razglas 
o I. pismeni ponudbeni' licitaciji 

za prevzem del pri gradnji stano
vanjskih hiš carinarnice v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava razpisuje 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 11. julija 1932. ob enajstih v 
sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi št. 21 istotam. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša: za vsa 
tri poslopja in za vsa dela skupaj 
Din 3,365.862-01. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932. 

* 

VI. No. 15456/1. 2117 

Izprememba v imeniku 
Zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Cebohin Ljudevit, zdravnik, tč. v 

Ljubljani, je bil vpisan v imenik Zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 8. junija 1932. 

* 

'VI. No. 16.667/1. 2129 

Izprememba v imeniku 
Zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Ivane Talentin, bivši sekundarij 

bolnice v Krškem, se je preselil v Pa
krac, Savska banovinai, in se radi tega 
izbriše iz imienika zdravnikov za Drav
sko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 11. junija 1932. 

* 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

2119 U VI 40/32—9. 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je raz

sodilo z razsodbo z dne 4. marca 1982., 
da je Višnjevec (Roman, star 35 let, po 
poklicu mesar v Rožni dolini cesta VIII/1, 
kriv prestopka po členu 6 zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin 
in 'brezvestne spekulacije, storjenega e 
tem, da nI imel dne 3. novembra 1931 
v svoji mesnici na Tržaški cesti v Ljub
ljani označenih cen raznim vrstam mesa. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6, 
zgoraj .navedenega zakona na 270 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v nadaljnjo kazen 3 dni in 
12 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 
dne 15. marca 1932. 
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R 115/32—3. 2143 

Oklic. 
" Na predlog Krade Antona, pos., So
dinja vas št. 15, se s sklepom z dne 
12. junija 1932., R 115/32—2, dovoljuje 
uvedba postopanja za amortizacijo na 
poprej Jakobu, odnosno Mariji Simonič, 
Sodinja vas 15, sedaj K ondi Antonu, 
Sodinja vas 15, lastnem zemljišču vi. 
št. 34, k. o. Kot, na podstavi iprisojilä z 
dne 6. 8. 1879. v prid Pečaverja, rede 
Simoniča Jakoba, Sodinja vas 15, po 
fl 50-50 s prip. in iprisojilä z dne 
12. 7. 1885. v prid Bukovca Matije, Se
mič 9, po fl 600-— s prip. in ženitne 
pogodbe z dne 30. 1. 1865. na doti in 
zaženilu po fl 362 s prip. v prid Peča-
ver Marije, roj. Starina, Sodinja vas 15, 
ondi zastavnopravno zavarovanih terja
tev. 

Radi tega se pozivljejo vsi, M imajo 
zahtevke na te terjatve, da svoje zahte
ve najkesneje do 1. avgusta 1933. pri 
podpisanem sodišču prijavijo, ker se bo 
sicer po brezuspešno poteklem roku'na 
ponovni predlog predlagatelja dovolila 
amortizacija vknjižbe zastavnih pravic 
in izbris zadevnih pravic pri vi. št. 34, 
k. o. Kot. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd L, 
dne 12. junija 1932. 

* 

•P I 111/32—15. ... 2140 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani z dne 27. februarja 1932, opravilna 
št. L I 71/32—3, je bil Alojzij Verhovec, 
prej stanujoč v Ljubljani VII, Kavškova 
cesta 27, zaradi .umobolnosti popolnoma 
preklican. 

Za ^skrbnika je bila postavljena nje
gova žena Josipina Vrhove, Kavškova 
c. št. 26. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dine 9. junija 1932. 

E 71/32-^10. 

* 

Sklep. 
2130 

S tusodnim sklepom E 71/32—2 dovo
ljena prisilna dražba nepremičnin vi. št. 
158, k. o. Senovo, se v smislu § 200., št. 
3. i. T. ustavlja. 

Pred potekom pol leta po 'ustavitvi se 
glede iste terjatve ne sme .predlagati 
novo dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. II., 
dne 3. junija 1932. 

* 

E 51/32—9. 2131 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. julija 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo na mestu samem na Ljubgojni št. 
13 dražba nepremičnin, zemljiška knjiga 
a) Horjul vi. št. 150, b) iste k. o. vi. Št. 
305, c) k. o. Vrzdenc, vi. št. 202 in d) 
iste k. o. vi. št. 241 do 244. 

Oenilna vrednost ad a) Din 23.934-—, 
ad b) Din 15-800-—, ad c) Din 7100'—, 
ad d) Din 5172. 

" Vrednost pritikline Din 700-—. 
Najmanjši ponudek: ad a) 14-953'20 

Din, ad b) Dia 10.532-40, ad e) Din 
4732*40, ad d) Din 3448-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja- na dražbeni 
oklic, ki je naibit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, 
dne 23. maja 1932. 

* 
E 315/32—8. 2121 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. j u l i j a 1932. ob d e v e t i h 

bo na mestu samem v Kobilju dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Kobilje, 
vi. št. 507, 508, 606, 194, 539, 540, 247, 
395, 502, 264, 383, 386, 449, 583, 584, 585, 
586, 587, 563. 

Cenilna vrednost: Din 89.545'—. 
Najmanjši ponudek: Din 59.704'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku .pred začetkom' dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri véri.. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
* dne 12. jimaja 1932. 

* 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 

813. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. maja 1932. 
Besedilo: Stavbna hranilnica in poso

jilnica »Moj dom«, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Namen zadruge je: 
a) vzbujati in pospeševati varčnost 

svojih članov zaradi ustanovitve lastne
ga doma. 

b) preskrbovati svojim članom brez
obrestna posojila za nabavo lastnega 
doma; , 

c) nakupovati primerna stavbišča za 
zgradbo stanovanjskih hiš za svoje člane 
in po potrebi gradbeni .material; 

d) dajati posojila za razbremenitev 
posestev in za izplačilo dediščine sorod
nikom ; 

e) prirejati poučna predavanja; 
f) izdajati po možnosti svoje glasilo; 
g) dajati svojim članom potrebna po

jasnila in navodila v vseh gospodarskih 
vprašanjih. 

Zadružna pogodba z dne 8. maja 1932. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra

vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po objavah v 
službenem listu Dravske banovine in z 
razglasom na deski v uradnem prostoru 
zadruge. 

Načelstvo sestoji iz predsednika',' pwJ 

predsednika, 5 do 8 odbornikov. 
Člani načelstva so: Cepin Josip, dagè 

ni upravitelj v pokoju, Bohoričev8: 
ulica 24/a, predsednik; Poljšak Via*' 
mir, trg. zasitop., Ljubljana VIL, Mauref' 
jeva ul. 18, podpredsednik; člani od'bonâ1 

Mizer.it Dezaderij, ibančni uradnik, Ljub' 
ljana, Bleiweisova c. 5; Florenini Lufli 
špediter, Trbovlje Loké 276; Kunst Iva0? 
strokovni učitelj, Ljubljana-Moste, Za
družna ulica 12; Dolšek Albin, pos. $• 
'trg., Litija; Šimnic Mirko, knjigovodja* 
Ljubljana, Mestai trg št. 13. : 

Pravico zastopati zadrugo ima: Na&»' 
stvo zastopa zadrugo in podpisuje zanj" 
tako, da se podpišeta pod tvrdio po d^j 
odbornika ali pa en odbornik in en * 
načelsitva v to pooblaščeni uradnik.. ,:. 

Deželno kot trgovinsko sodišče y 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm. 452/32 — Zadr. X. 244/1. •• 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e io 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h 

814. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1932. 
Besedilo : »Konzumno društvo za °'°' 

venijo« registrovana zadruga z omeje»0 

zavezo v Ljubljani. . 
Na občnem zboru dne 24. aprila ДО* 

spremenila so se zadružna pravila 
§ 5., 6., 8., 9., 13., 15., 24., 32. fin 34. 

Izbrišejo se člani načelsitva: Cebu»8* 
Rudolf, Kovač Jakob in Petejan J 1 0 8 ^ 

Vpišejo se člani načelstva: 1. Slako-p^ 
Štefan, vlaikovodja drž. žel. v Vodm^' 
Tovarniška ul. 23, centralni p o d p r ^ 
sednik. — 2. Za podružnico Ljubiја&^ 
Stanko Jurij, strokovni tajnik v LJ/UlD' 
liani, Miklošičeva oeslta 20, in Brezja 
Štefanija v. Ljubljana, palača Delays» 
zbornice «na Miklošičevi cesti št. 20- 'f 
3. Za podružnico Maribor: Ošlak Jow1 

ravnatelj Ljudske tiskarne v Mari:bo?,Ul 

Sodna ul. 20. 

Deželno kot trgovinsko sodišče • 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm, 458 — Zadr. IV 285/98. 

* " 
815. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 24. maja 1932. . *, 
Besedilo: Nabavljalna zadruga u?'"j 

bencev državnih železnic v LjublJ8*/ 
registrovana zadruga z omejeno гл^<е 

Na občnem' zboru dne 24. ^V^-^fL» 
;so bila sprejeta nova pravila, sestavi}^ 
po določilih .zakona o zadrugali d i m 
nih uslužbencev od 10. novembra l y 

in 5. februarja 1932. 
Načelsitvo sestoji iz desetih član<'v'' Љ 
Izbrišeta se člana načelstva. Z ^ l e ^ 

Franjo in Mohorko Josip, vpišejo pa^j 
člani načelstva: Artič Franjo, Keleaoj9^, ' 
uradnik v Mariboru, VerMč Srečko, s® \ 
ni pom', delavec v Mariboru in K'v 
Emil, kontrolor drž. žel. v Ljubljao1- . 

Deželno kot trgovinsko sodišč"6 v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm.. 448 - Zadr. VII 143/33. . 
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816. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. junija 1932. 
Besedilo: Prva mariborska delavska 

pekarna, registrovana zadruga z omeje
no zavezo v Mariboru. 
- Zadružna pravila so se izpremenila v 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 9. junija 1932.. 
Firm Ö&/32 — Zadr. II 75/36. 

* 
°17. Sedež: Mokronog. 
!: Dan vpisa: 11. junij 1932; ' ' 

Besedilo: Okrajna posojilnica v Mo
kronogu, r. z. z n. z. 
" Izbrisal s© je načelstveni član Kumar 

Stefan, vpisal pa novoizvoljeni član Lin-
<lič Janez, čevljarski mojster in hišni po
sestnik v Mokronogu. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II . 

dne 11. junija 1932. 
Firm 95/32 — Zadr. I 15/33. 

* 
°18. Sedež: Preserje. 

Dan vpisa: 14. maja 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Preserju, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Bacar Franc, 
'vPiže pa član načelstva šuštao- Martin, 
Posestnik, Kamnik 37. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 13. maja 1932. 

Fimm. 439 — Zadr. VII 248/12. 
81». Sedež: Stari Log. 

'Dan vpisa: 9. junija 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

«tarem Logu, r. z. z n. z. 
- febrisal se je načelstveni član Gäebe 
î^tija, vpisal pa novi član načelstva 
rasche Karl, trgovčev sin v Starem Logu 

n 71-
"krožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 9. junija 1932. 
Firm. 70/32 — Zadr. II 36/23. 

8 aö- Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 11. junij 1932. 

v Besedilo: Živinorejska zadruga v Sti-
Clu> r. z. z o. z. 

Besedilo firme odslej: 
^živinorejska zadruga iza Stično in 

°*olico, r. z. z o. z. 
Delež se je povišal na 60 Din, plača se 

i8'ûko v obrokih. 
.Vsak zadružnik jamči z dele; 
,2*ratnim' zneskom istega. 

îzem m se 

Ok r»zno sodišče v Novem mestu, odd. II. 
dne 11. junija 1932. 

Firm. 60/32. — Zadr. III 140/2. 

8 S l - Sedež: Škofja Loka. 
an vpisa: 14. maja 1932. 

t ^sedi lo : Vodovodno društvo v Skoîji 
ki, registrovana zadruga z omejeno 

a vezo. 
j?°riše se član načelstva Sušnik Lovro. 
Načelnik zadruge je Guzelj Josip, nje-
v Oamestnik pa Kašman Anton. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 13. maja 1932. 

Firm. 433 — Zadr. III 48/53. 

822. Sedež: Videm-Dobrepolje. 
Dan vpisa: 11. junij 1932. 
Besedilo: Kmetska hranilnica in po

sojilnica, Videm-Dobrepolje, r. z. z n. z; 
Izbrisal se je načelstveni član Zev-

nik Franc, vpisal pa novoizvoljeni član 
načelstva Adamič Janez, posestnik v 
Vidmu št. 22 pi l Dobrepoljah. 
Окгогдо sodišče v Novem mestu, odd. II. 

dne 11. junija 1932. 
Firm. 71/32. — Zadr. III 85/4. 

* 
823. Sedež: Zagone ob Savi. 

Dan vpisa: 24. maja 1932. 
Besedilo: »Ljudska hranilnica in po

sojilnica v Zagorju ob Savi, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Dežman Jo
sip, vpiše pa član načelstva Klembas 
Alojzij, posestnik v Toplicah št. 64. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 20. maja 1932. 

Firm. 397 — Zadr. 211/56. 

* 

Konkurzni razglasi 

S 9/32—3. 2118 
824. 

Konkurzni oklic. 
'Razglasitev konkurza o imovini Lesja-

ka Franca, toranjarja na Bregu š t 1 pri 
Celju. 

Konkurzni sodnik: dr. Bolničar Josip, 
sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Upravnik •mase: dr. Božič Anton, od
vetnik v Celju. 

Prvi zbor upnikov 30. junija 1932 ob 
8. uri pri okrožnem sodišču v Celju, soba 
štev. 2.. 

Òglasitveni rok do 25. julija 1932. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 30. julija 1932 ob 8-30 uri. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 

dne 16. junija 1932. 
* 

S 17/32—П. 2122 
825. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini tvrd-

ke »Sana«, tvornica čokolade v Hočah, 
registrovane pod îirmo »Sana« tvornica 
čokolade, družba z omejeno zavezfr v 
Hočah. 

Konkurzni sodnik: dr. Kovča•• Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Pernat Anton, od
vetnik v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem so
dišču, soba št. 84, dne. 1. julija 1932. ob 
devetih. 

Oglasitveni rok do 15. avgusta 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 29. avgusta 1932. ob devetih, 
soba št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 16. junija 1932. 

S 22/31-
826. 

-49. 2141 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Robič Walfried, trgo

vec v Pekrah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opravilna štev. S 22/31-2 o imovini 
iprezadolženca, se odpravi po razdelitvi 
vse mase v smislu § 151. k. z. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 9. junija 1932. 
* 

2137 Sa 53/32—2. 
827. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Klime Josipa, trgovca z mesar 
nimi blagom v Mariboru, Frankopanova 
cesta 35. a 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Fabjan Anton, 
davčni upravitelj v- pok. v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 29. 
julija 1932 ob 11. uri. 

Rok za cglasitev do 24. julija 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17-. junija 1932. 
* 

2136 Sa 52/32—2. 
828. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Miheliča Konrada, kro
jaškega mojstra v Mariboru, Jurčičeva 
ulica. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: dr. Mulej An
ton, advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 29. 
julija 1932 ob 10. uri. 

Rok za 'uglasitev do 24. julija 1932 pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40. %.. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 16. junija 1932. 
* 

Sa 28/32—20. 2123 
829. 

Potrditev poravnave. 
Med' dolznioö Füllekrus Apolonijo, tr

govko v Mariboru, Gosposka ulica št. 1, 
in njenimi upniki pri poravnalnem na
roku dne 2. junija 1932 pred okrožnim 
sodiščem v 'Maribora sklenjena prisilna 
poravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plača dolžnica up
nikom, ki jim' ne "gre pravica do pr
venstvenega poplačila, 40% kvoto nji
hovih terjatev, plačljivo v 4 enakih tro-
mesečnih obrokih; prvi obrok zapade v 
plačilo 3 mesece po sprejeti poravnavi. 

K tej poravnavi je pristopil kot porok 
in plačnik s pravnimi nasledki po § 60. 
zakona o prisilni poravnavi izven kon
kurza Füllekrus Hugo, trgovec v Mari
boru, Gosposka ulica štev. 1. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 9. junija 1932. 
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Sa 23/32—7 2135 
830. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Trauit-

mana Hinkota, trgovca v Murski Soboti, 
je končano. 
Okrožno sodišfce v Mariboru, odd. III., 

dne 9. junija 1932. 
Sa 14/32-9. 2142 
831. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Ne-

doga Franceta, trgovca v Ptuju, je kon
čano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 9. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 5158/11. 2126 

Razpis.. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 24. junija 1932. ob enaj
stih dobavo: 
60 ton visokovrednega portland-cementa. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 15. junija 1932. 
2125 

Razpis. 
Direkcija državnega .rudnika Velenje 

(razpisuje na dan 27.. junija 1932 ob enaj
stih nabavo: 

100 m 8 hrastovega jamskega lesa za 
Prometno upravo Zaibukovca, postaja 
Žalec, in 

200 m3 rečnega gramoza za direkcijo 
Velenje. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

Štev. 5159/11. 2124 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 4. julija 1932. ob enaj
stih nabavo: 

10.000 komadov krajnikov in 
450 m 3 jamskega lesa. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

Razne objave 
2059—3—3 

Razglas. 
Mizarska strojna zadruga r. z. z o. z. 

Gaber je, Tovarniška ulica it. 3, Celje, 
razglaša, da se eventualni upniki zaradi 
likvidacije zadruge javijo pri okrožnem 
sodišču v Celju. 

Celje, dne 11. .junija 1932. 
Za likvidacijski odbor: 

Vrečko Mihael s. r. Golob Kari s. r. 
2120 

* 

Objava. 
Tvrdka >Kravata<, družba z o. z. v 

Ljubljani je s sklepom občnega zbora z 

dne 8. junija 1932 sklenila razdružitev 
in .prešla v likvidacijo. 

Upniki družbe ee pozivljejo, da more
bitne terjatve, ki 'jih imajo do družbe, 
prijavijo podpisanemu likvidatorju do 
1. julija 1932. 

Ljubljana, dne 8. junija 1932. 
I. Korenčan s. r., likvidator. 

2146 

Objava. 
Izgubil sem odhodno izpričevalo drž; 

dvorazredne trgovske šole v Ljubljani 
za šolsko leto 1922./23. na ime: Ham 
Janko iz Ljubljane. Proglašam ga za 
neveljavno. 

Ham Janko s. r. 

2132 

Računski zaključek 
Jugoslovansko-češke tekstilne industrije JugoteSke" d.d. v Kranju 

Bilanca per 31. decembra 1931 

Tovarniške naprave . . . . 

Blagajna, pošt. hran., vred. 
papirji 

. 
' " • 

(Din 
33.681-691-— 
32,851.827-77 

21,617.318-48 
40,768.185-13 

705.627-33 

129,514.640-71 

Splošni rezervni fond . . . 

Dobičeik prenos od 31. de-

' 

Din 
20,000.000-— 

1,300.000— 
2,105.000— 

105,719.672.67 
35.552-53 

354.424-51 

129,514.649-71 

Račun izgube in dobička za leto 1931. 

Splošna režija: 
Dubioze 
Amortizacija 
Prenos dobička p. 31. de
cembra 1930 

Din 
18,940.690-84 

543.677-28 
4,117.297-27 

354.424-51 

23,956,089-90 

Prenos dobička . . 
Tečajne razlike . . 
Kosmiaibi dobiček . 
Izgtoba v letu 1931. 

Din 
' 354.424-61. 
495.622-30 

22,400.416-76 
705.627-33 

23,956.089-90 

K r a n j , 31. decembra 1931. 

Pregledali in a (knjigami primerjali ter v redu našli. 

Horwitz m. p. Pogačnik m. p. Dr. Beno Sabofliy m. p. Otto Stein m. 9-' 

Jurija grofa Thumskega ieklarna na Ravnah 
delniika družba, GuStanj-Ravne 

Račun bilance dne 51. decembra 1931. Aktiva Pasi«8 

Nepremičnine . . 
Stroji in naprave 
Zaloge 
Blagajna 
Dolžniki . . . . . 
Saldo izgube . . 

Din 
2.733.711-81 
7,762.055-68 
9?185.828-51 

229.522-18 
14.166.911-— 

709.276-35 

34,787.305-48 

Delniška glavnica 
Upniki . . . . 19,287.305-48 
Blagovni 
akcepti . . . 1,500.000-— 

Din 
14,000.000--

20,787.305-48 

34,787.305-48 

DAr Račun izgube in dobička dne 51. decembra 1951. hng 

Prenos izgube iz leta 1930 
Obresti in eskompt . . . . 
Dvomljive terjatve 
Odpisi na zgradbah, stro
jih in napravah 

Odpis na ustanovnih stro
ških delniške družbe . . 

Din 
694.256-33 

1,051.057-72 
74.406-35 

514.084-57 

126.134'-

2,459.938-97 

Saldo računa blaga . . . . 
Prenosizgube iz 
leta 1930 . . . . 694.256-33 

Izguba v 1. 1931 15.020-02 

izdaja kraljevske banska aprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska In zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v Ljubljani 
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$1ШВШ LIST KRALJEVSKE BAISKE UPRAVE DRAVSKE BAMVBiHE 
Priloga h kosu 50. letnika III. z dne 25. junija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6G75/20. 2156 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. junija do 7. junija 1932. 
• Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 

S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuzuih bolezni. 

Ljubljana (mesto) . 
Ljutome-
Maribor desni breg 
Murska Sobota . . . . 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

— 

— 

— 

~~ 

— Vsesa 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Gornjisrad 
Kamnik 
Kočevje . . . . . . . 
Litija 
Ljubljana (srez) . » 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bres 
Maribor levi bres . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota. . . . 
Novo mesto . . . . • 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . •• . . 

Vsesa 

Ošpice. ; 

Celje (mesto) . . . 
Kranj 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Logatec 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto . . . . 
Šmarje pri Jelšab ._ 

Vsesa 

50 12 11 2 49 

- G 

1 
1 
1 
3 
3 

4 
2 
2 

15 
3 
2 

10 
1 
1 

Morbilli. 
1 

2 
8 
6 
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8 

68 
1 
9 
1 
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1 
3 
2 
9 

20 
223 
10 
70 
4 

13 
1 

356 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Мигзка Sobota I 1 I — I - I — 1 1 

. . Vsesa . • 

Dušljivi kašelj. 
Ptuj 

Vsesa 

Pertussis. 

36|lß|-24| - I 28 
36 I IG I 24 I - I 28 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celje . . . 
Ljutomer . 
Radovljica 

Vsesa . i i 

1 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice • . » 
Celje « . » » 
Celje (mesto) . . . . . . 
Črnomelj . 
Gornjigrad 
Kamnik • • , 
Kranj . 
Konjice • > 
Krško . . . . . . . . . . 
Logatec 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer 
Maribor desni bree . • 
Maribor levi bres • • • 
Maribor (mesto) . . . . 
Novo mesto ». 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . . . 

Vsesa 

Sen. — Erysipelas. 

2 
3 
1 

1 
1 
4 
2 
3 

5 
9 
1 

2 
1 
2 
1 
V 

| 45 

1 
1 

1 

1 

— 

1 

2 
— 

1 
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— 
2 
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11 

— 
1 

— 

— 

2 

1 
1 
1 
1 

_ i 

1 

— 
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— 

1 

— 

— 

— 
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— 
— 

— 
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Celje 
Krani 
Krško 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bres 
Maribor (mesto) . . 
Novo mesto 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . . 

Vsesa . 

Otročniška vročica. -
puerperalis. 

1 
3 
3 
4 
1 

2 
1 
1 
2 

1 18 

— 

— 

1 
1 

__ 

2 

1 

1 
1 

2 

1 

6 

— 

z 
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Sepsis 

Kran). . , 
Kočevje 

Hripa. — Grippe. 

Krško 

14 

Vsesa . . . 

1 
1 

2 

— 

— 

— 

— 

.^ 

— 

1 
1 

2 

lesto) . • . 

Vsesa . . . 

_ 

— 

43 
1 

44 

— 

— 

— 

—. 

43 
1 

44 

Ljubljana, dne H. junija 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine т Ljubljani. 

* 

il. No. 10644/1. 2158—3—1 

Razglas. 
Muri Ignacij, pos. na Zg. Jezerskem, 

prosi, d" se mu dovolj zgraditi na pare. 
št. 520/2 in 520/3, k. o. Jezersko, ob Mlin-
šici na Zgor. Jezerskem, poleg njegove 
sedanje žage novo vodno žago z bene
škim jarmenikom in krožno žago. Kot 
vodni motor bo služila Francis-turbina 
z ležečo osjo. Razpoložljiva vodna sila 
znaša 100 do 300 K na sekundo in raz
položljivi brutto padec 7-16 m. Voda bi 
se nabirala s pomočjo nabiralnega ba-
jerja. 

O tem se razpisuje na podstavi § 37. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil od 30. 
junija 1931., »Službeni list« št. 333/52, 
ter § 73. zakona o občem upravnem po
stopku 

na torek dne 12. julija 1032. 

komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 13. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine«: pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami v 
tehničnem razdelku sreskega načel st vn 
v Kranju. 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kr. banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani do' dne 8. julija 1932, 
najkesneje pa pismeno ali ustno na raz
pravi sami, ker bi se sicer smatralo, da 
soglašajo s poslovanjem. Poznejši ugo-
vori'pa bi se mogli upoštevati samo ob 
pogojih iz § 75. zakona o občem liprav-
nem postopku. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 21. junija 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

I. No. 4758/1. 

* 

Razpis. 
2162 

Razpisuje se služba banovinskega 
zdravnika združene zdravstvene občine 
Sv. Lovrenc na Pohorju s sedežem 
istotam. 

Prosilci morajo izpolnjevati splošne 
pogoje za sprejem v državno službo ter 
dokazati, da so opravili poleg zdrav
niške pripravljalne službe (staža) vsaj 
6mesečno prakso v porodništvu. 

Prošnje in zahtevane priloge, kolko-
vane po predpisih, je predložiti do 
4. julija 1932, kraljevski banski uparvi 
Dravske banovine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 22. junija 1932. 

* 

I. No. 4756/1. 2163 

Razpis. 
Razpisuje se pri javni bolnici v Celju 

mesto zdravnika-uradniškega pripravni
ka v stroki, v kateri so zvanja razvr
ščena od VIII. položajne skupine. 

Prosilci za to službo morajo izpol
njevati splošne pogoje za sprejem v 
državno službo ter morajo dokazati, da 
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so dovršili zdravniško ' pripravljalno 
službo (slay.). 

Predpisano kolkovane prošnje, oprem
ljene z zahtevanimi in zadostno kolko-
vanimi prilogami, je predložiti kraljev
ski banski upravi v Ljubljani do 10. ju
lija 1932. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine т Ljubljani, 

dne 22. junija 1932. 

* 

П. No. 10203/2. 2116—3—2 

Razglas. 
>Petac d. z o. z., tovarna lesenih pet v 

Radečah pri Zidanem mostu, prosi, da 
se ji dovoli preureditov njene vodne 
naprave v Radečah ob potoku Zapota na 
parceli št. 222, k. o. Radeče. Preureditev 
bi bila v tem, da bi se sedanje leseno 
vodno kolo nadomestilo z dvojno tur
bino. Tako povečana, odnosno pridob
ljena vodna sila, ki bi elužila za pogon 
raznih strojev in za razsvetljavo, bi 
znašala pri srednji vodi 24 konjskih sil, 
pri največji uporabni množini pa 32 
konjskih sil. 

O tem se razpisuje na podstavi § 34. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil od 
30. junija 1931, »Službeni list« št. 333/52 
iz leta 1931. ter § 73. zakona o občem 
upravnem postopku 

na petek dne 8. ̂ ilija 1932 
komisijska razprava s "sestankom komi
sije ob 10. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve 
objave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi.urami v 
tehničnem razdelku sreskega načelstva 
v Novem mestu. 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morajo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani do dne 5. julija 
1932. najkesneje pa pismeno ali ustno 
na razpravi sami. Če bi tega ne storili, 
bi se smatralo, da soglašajo s poslova
njem. Poznejši ugovori pa bi se mogli 
upoštevati samo ob pogojih iz § 75. za
kona o občem upravnem postopku. 

Kravljcvska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 16. junija 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare. 

* 

K V — No. 3043/4. 2139—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

• inoyine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem instalr.cije električne razsvetljave, 
plina in vodovoda v gradbah carinarni
ca v Mariboru 
" javno nismono nonn-ibeno Jic'tar.ijo. 
ua dan 27. julija 1952 ob 11. uri dop. 

v sobi 38 tehničnega oddelka v Ljublja
ni. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se proti plačilu napravnih stroškov do
bivajo med uradnimi urami v sobi št 48 
tehničnega oddelka v Ljubljani. 

Ponudbe naj se oglase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na vso
te odobrenega proračuna, ki znaša: 

1. Instalacija električne razsvetljave 
Din 85.147-80. 

2. Instalacija plina Din 128.714-—. 
3. Instalacija vodovoda Din 169.430-20. 
Podrobnosti razpisa :so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 17. junija 1932. 

* 

K. ad V No. 3042/1. 2099—3—3 

Razglas 
o I. pismeni ponudbeni licitaciji 

za prevzem del pri gradnji stano
vanjskih hiš carinarnice v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava razpisuje 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 11. julija 1932. ob enajstih v 
sobi št. 17 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi št. 21 istotam. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsole 
odobrenega proračuna, ki znaša: za vsa 
tri poslopia in za vsa dela skupaj 
Din 3,365.862-01. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz. 
razglasa o licitaciji v ^Službenih novi-' 
nalu in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska unrava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 13. junija 1932. 

* 
V. No. 71/37. 2155—3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za od
dajo regulacijskih del na Muri v obmejni 
progi 1932/33 
prvo javno pismeno ponudbeno lici acijo 

na dan 16, julija 1932. od 11. uri lop. 
v prostorih hidretehn. odseka tehi lene
ga oddelka v Ljubljani (Stari trg 3 i/II). 
Pojasnila in ponudbeni pripomočki so 
na vpogled med uradnimi urami v pi
sarni hidrotehn. odseka Stari trg 34/11. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na väote 
odobrenega proračuna, ki znaša 

1,519.732*50 Din. 
Podrobnosti razpisa ' so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi--
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

.V Ljubljani, dne 20. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U VII 16/32-4. 2154 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, je razso

dilo z razsodbo z dne 10. marca 1932, da 
je Mlakar Rudolf, star 53 let, po poklicu 
trgovec v Ljubljani, Sv. Jerneja cesta 
štev. 35, kriv prestopka po členu 6. za
kona o pobijanju draginje življenjskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije4, 
storjenega s tem, da dne 4. februarja 
1932 v svoji delikatesni trgovini in vino-
toču, t. j . v svoji obratovalnici ni imel 
označenih cen življenjskim potrebšči
nam, ki jih prodaja, niti sumarno niü 
podrobno, tako da bi bile cene vsakomur 
lahko vidne. 

Zaradi.tega je bil obsojen po členu 6. 
zgoraj navedenega zakona na 160 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpreniemi v nadaljnjo kazen 3 dni 
zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VII., 
dne 16. marca .1932. 

* 

Dražbeni oklic. 
2165 

Dne 15. julija 1932 dopoldne ob 9. uri 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. '2 
dražba nepremičnin: 

Zemljška knjiga Bučka, vi. št. 1098, 
Centina vrednost Din 5640-70.\ 
Najmanjši poiuidek: Din 3760-47. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draŽ-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni . 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 15. junija 1932. 

E 240/32—5. 
# 

2148 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. j u l i j a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob o s m i h , bo pri -podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Krško, vi. št. 751 in zem
ljiška knjiga Leskovec, vi. št. 715. 

Cenilna vrednost: Din 55.449. 
Vrednost pritikline: Din 1043-50. 
Najmanjši ponudek: Din 37.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe*; 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draŽ-
benern naroku pred začetkom dražb«) 
sicer'bi se ne mogle več uveljavljal 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg» 
sodišča. 

Okrajne sodišče v Krškem, 
dne 15. junija 1932. 

•F 

Ш 
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E 60/32—11. 2166 

Dražbenl oklic. 
Dne 15. julija 1932 dopoldne ob 10. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 
dražba nepremičnin: рагла žaga z mli
nom ter skladiščni prostor. 

Zemljiška knjiga Leskovec, vi. št. 788. 
Cenilna vrednost: Din 94.000'—. 
Vrednost pritikline: Din 48.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 62.666-—. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
№ priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
oenem naroiku pred začetkom dTažbe, 
^сег bi se ne mogle več uveljavljati 
Slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°Klic, ki je nabit na uradni deski tega 
8odišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 20. junija 1932. 

E 119/32 
* 

-12. 2147 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Hranilnice in posojilnice 

* Žužemberku bo dne 15. julija 1932, ob 
cvetih, pri tem sodišču, v sobi št. 6, na 
Podstavi sodno odobrenih pogojev draž-

_ Da sledečih nepremičnin: zemljiška knji-
,|a Zagradec, vi. št. 8, poslopja in zemlji
ca cenilna vrednost Din 39.000; vložna 
!jj224, zemljišča cenilna vrednost Dim 
J-UOO'--; vi. št. 249, zemljišča in električ-
?* žaga, cenilna vrednost Din 23.600-—; 
^ I j i š k a knjiga Valična vas, vi. št. 144, 
&nu;iišče, cenilna vrednost Din 400'—; 

J : št. 268 zemljišče, cenilna vrednost 
{Ж 2600-—; vi. št. 259, stavbišče in zem-
Jišče, cenilna vrednost Din 400-—; vi. 

2lVJf '̂ ^ 1 " ^ ^ 0 ' cenilna vrednost Din 
St ' električna napeljava Din 400-—. 
^KUpaj Din 69-700'—. Najmanjši ponu-
u e« Din 46.466-—. Varščina Din 6970-—. 
j . K poslopjem spada električna nape-
*а^а v cenilni vrednosti kakor zgoraj, 

j f °d najmanjšim ponudkom se ne pro-

Okrajno sodišče v Žužemberku, 
dne 14. junija 1932. 

5 170/32. 
* 

2134 

th 
Dražbeni oklic. 

„jT^e 19. julija 1932. dopoldne ob 11. 
ђбп -"*" P°d'Pi s a i r i e i m sodišču dražba 
^Premičnin: zemljiška knjiga le. o. Pod-
ST2ÌJV1- š t- 9> 2 б 6» 2 1 8 - ™m]i- k n 3 - k - °-
« * T G o r f e » v L št- 3°> 69> тет1Ј- knj- k- o-
'«atevž, v!, št. 127. 
Msailna vrednost: Din' 255.155-—. 
vrednost pritikline: Din 11.401-—. 
Sa№amjši ponudek: Din 197.500'—. 

j ^ ^Premičnine se bodo najprvo proda
jo ,P° štirih skupinah in če se tako ne 
v „posegel večji ponudek, pa posestvo 

vototi. 
j e j5*vice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Ì6^*elaeiti sodišču najpozneje pri draž-
8i«er n a r o , k u P r e d začetkom dražbe, 

bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 8. junija 1932. 

E 283/32 ' 2133 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. julija 1932 dopoldne ob pol 

11. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. o dražba nepremičnin, hiše, go
spodarskega poslopja, zemljišča, zemlji-
ska knjiga k. o. Trnava, vi. št. 163. 

Cenilna vrednost: Din 116.244'55-—. 
Vrednost pritikline: Din 3477-—. 
Najmanjši ponudek: Din 77.500*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dTažbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 8. junija 1932. 

* 
E 188/32—8. 2161 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. julija 1932 dopoldne ob 9. uri 

bo pri podpisanem sodišču dražba ne
premičnin: 

Zemljiška knjiga Staraloka, vi. št. 1, 
Škof ja Loka, vi. št. 549, Puštal vi. št. 226. 

Cenilna vrednost: Din 187.968-—. 
Vrednost pritikline: Din 2.275-—. 
Najmanjši ponudek: Din 125.318-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljaviti 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

tki je rrvnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 
Okrajno sodišče т Skofji Loki, odd. L, 

dne 11. junija 1932. 

* 
E IX 1642/32. 2152 

Dražbeni oklic. 
Dne 25. j u l i j a 1 9 3 2 . dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v scoi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Grušova, a) vi. št. 37 in 
b) vi. št, 110. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 159.487-60 
in ad b) Din 1637'65. 

Vrednost pritikline: Din 770-—. 
Najmanjši ponudek: Din 107.416-82. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 8. junija 1932. 

* 

E IX 1322/32—9. . 2095 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. julija 1932 dopoldne ob 11. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 
11 dražba nepremičnin: zemljiška knji-, 
ga Koroška vrata, polovica vi. št. 103. 

Cenilca vrednost: Din 38.405'—. 
Najmanjši ponudek: 19.202 Din 50 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi S Ì ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je naoit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 5. junija 1932. 

* 
E IX 1708/32—7. 2096 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. julija 1932. dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v eobi 
št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Polička vas, polovica vi. št. 22 in 
216. 

Cenilna vrednost Din 25.000'63 in Din 
37.847-65. 

Najmanjši ponudek: Din 41.899-—. 
Pravice, ' ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več .uveljavljati 
glede.nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.-

Okrajno sodišče v Mariboru, 
, dne 4. junija 1932.-

E V 459/32—9. §071 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. j u 1 i j a 1 9 3 2. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 15 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Golo brdo, vL št. 188. 

Cenilna vrednost: Din 4311'! 5. 
Najmanjši ponudek: Din 2874-10. 

' Pravice, ki bi-ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki. je 
ravnal v dobri véri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. junija 1932. 



Stran 324. 

E 624/32—10. 

Štev. 50. 

2164 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Sa

vinjske posojilnnce *v Žalcu, r. z. z n. z. 
bo dne 29. julija 1932. ob devetih, pri 
tem socišču, v sobi št. 4, na podstavu s 
tem odcbrenih pogojev dražba sledečih 
nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Latkova vas, vi. št. 238, hiša, ceni Ina 
vrednost Din 5500'—, lesena iita Din 
150-—. gospodarsko poslopje Din 4000, 
svinjak Din 400, kozolec Din 2000-—, 
zemljišča Din 27.162'20, gozd Din 016-20, 
pritikline Din №—, «kupaj 40.16HO 
Din; naji ian;ši ponudek Din 40.164-40. 
Vadi j zn; ša Din 4016-44. . 

K nepr3iničnini zemljiška knjiga Lat
kova vas, vi. štev. 238, spadajo sledeče 
pritikline: 1 žitnica in 2 motiki v ce-
nilni vrednosti Din 3<V—. 

Ped najmanjšim poandkom se ne pro
daja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 3. junija 1932, 

* 

E 101/32—10. 2048 

Dražbeni okiis. 
Dne 29. julija 1932 dopoldne ob 10. uri 

bo pri podpisanem sc'.fcču v sohi št. 2 
drržba nepremičnin: zemljiška knjiga k. 
o. Stara vas, vi. št. 61. 

Cenilna vrednost: Din 106.595-—. 
Vrednost pritikline: Din 550-—. 
Najmanjši ponudek: Din 71.430-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dra/-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati, 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostEÎem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrrjno sodišče v Mokronogu, 
dne 7. junija 1932. 

* 

E 148/32—11. 2083 

E 24/32—9 

Dražbeni oklic. 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. avgusta 1932 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 3 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Briga, vi. št. 82, 86, 96, 138, 173 
in 183. 

Cenilna vredraret: Din 117.017-—. 
Vrednost pritikline: Din 7895'—. 
Najmanjši ponudek: Din 78-012-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri druž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 7. junija 1932. 

E 374/32—6. 2150.. 

Dražbeni oklic. 

2C49 

Dne 29. julija 1932 dopoldne cb pol 
devetih bo pri podpisanem sodišču y so
bi št. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
ffnjiga k. o. Tržišče, vi. št. 8 in 888. 

Cenilna vrednost: Din 2240-—. 
Najmanjši ponudek: Din 1494-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dr.až-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
sicet bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdraütelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
aodiščn. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 7. junija 1932. 

Dne 2 2. a v g u s t a 19 3 2. dopoldne 
ob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kamnik, vi. št. 402. 

Cenilna vrednost: Din 243.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 121.500'—• 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draz-
benem naroku pred začetkom dražbe* 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja« 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 12. junija 1932. 

* 

E 181/32—5. 2045 

Dražbeni oklic. 

E 365/32 

* 

Dražbeni oklic. 

2149 

Dne 3. avgusta 1932 dopoldne ob 9. 
uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 18 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiaa'.Tešcvec vi. št. 57, 258 in 281. 

Cenilna vrednost: Din 21.299-10. 
Vrednost pritikline: Din "'*&—• 
Najmanjši ponudek: Din 14.792'74. 
Jamčevina znaša; Din 2204-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne motile več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki jo nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Gkrajuo sfMlišče Šmarje pri J., 
dne 3. junija 1932. 

* 
E 182/32—7. 2046 _ 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. avgusta 1932 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 
18. dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Pij ovce, vi. št. 23, 251 in 361. 

Cenilna vrednost: Din 65.059'10. 
Vrednost pritikline: Din 4195-—. 
Najmanjši ponudek: Din 46.169-40. 
Jaručevina: Din 6926—. • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

jé priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
bonem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi sé ne mode več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodijiče Šmarje p. J., 
, : . : . . dne 3. junija 1932. 

* 

Dne 15. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . ob 
pol d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sebi št. 5 dražba nepremičnih 
zemljiška knjiga k. o. Ojslrška vas, v l < 

štev. 44. 
Cenilna vrednost: Din 158.242-10. 
Vrednost pritikline: Din 9490-—. 
Najmanjši ponudek: Din 105'SOO'—•• 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, • 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draz- . 
benem naroku "pred začetkom draz№ 
sicer bi «ene mogle več uveljavljati gig: 
de nepremičnine v škodo zdražitelja, *• 
je ravnal v dobri ve» i. 

V ostalem, se opozarja na dražbeni 
..oklic, ki je nabit na uradni deski tes« 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 17. junija 1932. 

* 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e f i ro° e ' 

832. Sedež: Doberteša vas pri Sv. Pe t f U 

v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 9. junija 1932. ; #- ç 
Besedilo: Ogriscg & Thcmel, 'SaVUU' 

ska tkalnica, barvarna in apretura. ; 
Obratni predmet: Tvornica za «del ; 

vanje tkanin, barvarna in apretura. | 
Družbena oblika: Javna .trgovs»:,•_. 

družba od 17. maja'1932; < ;; . ; . ^ -i 
Družabnika:, Ogriseg Valdemar, trg^ä 

vec v Mariboru, Prešernova ulica h•&;'.[ 
Themel Franc, trgovec v Mediji-IW3^;.' 

Za namestovanje sta upravičena ° ; 
družbenika, kolektivno. - • ,&,* 

Podpis firme se vrši na ta naöiiv_>, 
postavita oba družbenika pod n a t i s n i ^ . 
ali s štampiljkb odtisnjeno besedilo ••%••. 
me lastnoročno svoja imena. ; : ' 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I*, *• i 
dne 9. junija 1932. , ^ -

Firm. 227/32 - Rg A III 1 5 0 / Ž . « 
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833. Sedež: Ljubljana, Igriška ulica št. 6. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Josip Čcmažar. 
Obratni predmet: litografski obrt, na-

-kup in prodaja 1er založništvo v to stro
ko spadajočih produktov. 

Imetnik: Čemažar Josip, litograf v 
Ljubljani, Groharjeva cesta 23. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

. dne 3. junija 1932. 
' Krm. 499/32.— Rg A VII 100/1. 

* 

834. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. junija 1932. 
Besedilo: Sever Marija, družba z o. z. 
Obratni predmet: Mesarija, 'izdelova

nje, nakup in prodaja vsakovrstnih mes
cih izdelkov. 
• Družbena pogodba z dne 3. junija 1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina osnovne glavnice: 11.000 Din. 
Na fo vplačani zneski v gotovini: Din 

И.000-—. 
. Poslovodje: Sever Leopold, posestnik 
iii mesar v Ljubljani, Trnovska ulica 2. 

Poslovodja zastopa družbo samostojno 
in podpisuje družbeno tvrdko samostoj
no na ta.način, da pristavlja pod natis
njeno ali s pečatom odtisnjeno ali od 
kogarkoli pisano tvrdikino besedilo sa
mostojno svoj osebni podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

: . dne 10. junija 1932. 
Firm. 537/32 — Rg. C V 75/1. 

* 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

835. Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Vinko Majdič. 
Obratni predmet: valjčni mlin In trgo

vina z moko. . 
Dosedanji imetnik tvrdke Vinko Maj

dič se izbriše zbog smrti. 
Tvrdka se je izpremenila v javno tr

govsko družbo s pričetkom 9. decembra 
1926, koje javni družabniki so: 

Majdič Matilda, vdova veletrgovca, 
Majdič Marica, industrijalka, 

' Majdiič Demeter, industrijalec, in 
Majdič Kornelij, stud. tech. — vsi v 

branju. 
Obratni predmet odslej: 

- . a) mlin in, žaga, 
b) trgovina z moko, 
c)' proizvajanje in prodaja električne

ga teka (§ 60. točka obrt. zakona), 
d) izdelava, nakup in prodaja elektro

tehniških predmetov (§ 50., t. 1. in 2. 
°brtnega zakona). 

Podpis tvrdke se ho vršil tako, da se 
Pod od kogarkoli z roko ali strojem na
pisano, natisnjeno ali s stampiljko od
tisnjeno besedilo tvrdke podpišeta ved-
%>. kolektivno družabnika Majdič Deme
ter in Majdič Marica ter poleg tèh dveh 

še ali družabnica Majdiič Matilda ali pa 
družabnik Majdič Kornelij. 

Izbriše se prokura Majdič Matilde, 
Majdiča Demetra in dr. Pehanija Bena. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 3. junija 1932. 

Firm. 524 — Pos. I 287/11 — 
Rg. A VII 99/11. 

* 

836. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: »Dekor« družba z o. z. v 

Ljubljani. 
Po izrednem občnem zboru družbeni

kov z dne 21. maja 1932 se je družbena 
pogodba z dne 27. junija 1931., r. št. 
3366/1931 izpremenila v odstavkih: Dru
gič, Tretjič, Sedmič, Devetič, Dvanajstič, 
Trinajetič, Štirinajstič in Petnajstič. 

Družbena tvrdka se sedaj glasi: Druž
ba Dekor z o. z. v Zgornji Šiški. 

Družba ima od sedaj naprej sedež v 
Zgornji Šiški. Osnovna glavnica se je 
zvišala cd 30.000 Din na 60.000 Din, in 
je v gotovini popolnoma vplačana in je 
stavljena poslovodstvu na prosto raz
polago. 

Vpiše se4 novi poslovodja Bricelj Ivan, 
mestni stavbenik v Mostah pri Ljubljani, 
ulica na Kodeljevo št. 1. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 3. junija 1932. 

Firm. 527 — Rg C IV 298/2. ' 

* 

837. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. maja 1932. 
Besedilo: Ljudevit Marx, tovarna la

kov delniška družba v Ljubljani. 
Izbriše se član upravnega sveta Kel

ler Gerard. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 27. maja 1932 

Firm. 471 — Rg B TI 181/12. . 

* 

838. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Pekol, veletrgovina z zobo

trebci, družba z o. z. 
Odredi, se izbris poslovodje g. Kozina 

Peka abog smrti in vpis poslovodje g. 
Leskovca Ernesta, zasebnega uradnika 
v Ljubljani, Breg š t 20 vsled njegove iz
volitve na izrednem občnem, zboru dru
žabnikov te družbe dne 30. maja 1932. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

, dne 3. junija 1932. 
Firm. 523 — Rg C I 190/13 

' '* . 

839. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: »Slavija« Jugoslovanska za

varovalna banka. 

Izbrise se prokura Turšiča Alojzija 
pri podružnici v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 3. junija 1932. 

Firm. 526 — Rg B II 76/7. 

* 
840. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: -4. junija 1932. 
Besedilo: »Standard« družjba z o. z. 

prodaja izdelkov tovarn Carl Pollak d. d. 
Izbrišejo se poslovodje Avsenek Ivan, 

Pollak Кат1 in dr. Miiičič Ivo, vpišejo 
pa poslovodje: Šare Alojzij, župnik v 
Šmartnem pri Kranju, Štrajhar Ivan, 
župnik v Borovnici in Florjančič Lud
vik, odvetniški pripravnik v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 3. junija 1932. 

Firm. 528. — Rg C IV 282/8. 

* 

841. Sedež: Rečica pri Bledu. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo.: M. Pangerc in drug, trgovina 

z mešanim blagom, deželnimi pridelki 
in lesom, družba z o. z. 

Izbriše se poslovodja Lesar Franc. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

Firm. 491. — Rg C IV 31/7. 

* 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 

842. Sedež: Žalec. 
Dan izbrisa: 9. junija 1932. 
Besedilo: Jugoslovanska tvornica ne-

premočljivih predmetov Elsinger in si
novi družba z o. z. v likvidaciji. 

Zbog likvidacije. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 

dne 9. junija 1932. 
Firm. 215/32 — Rg C II 3/12. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

843. Sedež: Gorice. 
Dam vpisa: 30. maja. 1932. 
Besedilo: Kmetijska gospodarska za

druga v Goricah, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen: 
a) razpečavati in predelavati kmetij

ske pridelke in obrtne izdelke svojih 
članov, 

b) oskrbovati svojim članom gospo
darske in obrtne potrebščine vsake vr-
ste^ 

c) ustanavljati in vzdrževati zadružna 
skladišča, 

d) nabavljati kmetijske stroje in jih 
posejevati članom, 

e). pospeševati sploh kmetijs-ko gospo
darstvo svojih članov, zlasti s tem, da: 
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1. snuje naprave in naredbe v povzdi-
go kmetijstva in domače obrti svojih 
članov, 

2. daje v gospodarskih zadevah svo
jim članom svete, 

3. prireja podučne in gospodarske sho
de in razstave, ter izdaja primerne knji
ge in tiskovine. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 12. 
maja 1932. 

Vsak zadružnik jamèU e svojimi opra
vilnimi defteži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po objavah v 
»Narodnem gospodarja in po potrebi z 
razgksom, nabitim v uradnem prostoru 
zadruge. 

Načelstvo sestoji iz načelnika, njega 
namestnika in 5 odbornikov. 

Člani načelstva so« 
Markič Jurij, posestnik, Gorice št. 10, 

načelnik, Gros Franc, posestnik, Sred
njavas št. 12, načelnikov namestnik, Sta
re Lrvro, posestnik, Srednja vas št. 4, Ze-
pič Elaž, posestnik, Kamnjek št. 2, Ro
tar Peter, posestnik, Srednjavas št. 7, 
Hlebi ar Anten, posestnik, Srednjavas št. 
13, Kovačič Terezija, učiteljica, Gorice. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpisu
je v imenu zadruge na ta način, da se 
podpišeta dva člana načelstva pod za
družno tvrdko. 

Dsžcino kot t r z i n s k o sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 27. maja 1932. 

Firm. 476/32. — Zadr. X. 253/1. 

* 

844. Sedež: Koroška Bela. 
D .̂-j vpisa: 28. maja 1932. 
Be edilo: Gospodarska zadruga na 

Korr ;ki Beli, registrovana zadruga z 
cincinno zavezo. 

Obrat in predmet; 
Zadruga ima namen: 
a) razpečavati in predelava!] kmetij

ske pridelke in obrtne .izdelke svojih 
članov, 

b) oskrbovati svojim članom živ-
ljenske, gospodarske in obrtne potreb
ščine vsake vrste, 

c) ustanavljati in vzdržavati zadružne 
podružnice, 

d) pospeševati sploh gospodarstvo svo. 
jih članov, zlasti s tem, da: 
1. snuje naprave in naredbe v povzdi-
go kmetijstva in domačega obrta svojih 
članov, 

2. daje v gospodarskih zadevah svojim 
članom svete, 

3. prireja pori učne, gospodarske in za
družne tečaje in predavanja. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 19. 
maja 1932. . 

Vsak zadružnik jamči' s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznmila se izvršujejo z razglasom v 
i-Narodnem gospodarju< in po potrebi z 
objavo na deski v zadružnem prostoru. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, njego
vega namestnika in 3 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Žbontar Matevž, župnik, Koroška Be

la, načelnik, Vidic Janez, tov. delavec, 
Koroška Bela 80, podnačelnik, Sedej Pa
vel, trgovec, Javomik 6, Smolej Tomaž, 
hiš. pos. in tov. delavec, Koroška Bela, 
Šoberl Rafael, pos. in tov. delavec, Ko
roška Bela. 

Načelstvo zastopa zadrugo in .podpisu
je v imenu zadruge na ta način, da se 
podpišeta dva člana načelstva pod za
družno tvrdko. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 27. maja 1932. 

F;rm. 475/32. — Zadr. X. 250/1. 

* 

845. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. maja 1932. 
Besedilo: Kolesarska vnovgevalna in 

vzajemno podporna registrovana zadru
ga z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je prodajati članom 

kolesarske potrebščine proti gotovini in 
z garancijo na obroke, popravljati v za
družni delavnici kolesa (poslovodja kva
lificiran) ter zavarovati kolesa do zne
ska Din 700'— in Din 1400-— za pn-. 
mer, da bi bilo članu kolo ukradeno. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 18. 
maja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi .opra
vilnimi deleži ш pa z njihovim dvakrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabiljem raz
glasa v zadružni pisarni. 

Načelstvo sestoji iz predsednika, pod
predsednika in 3 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
1. predsednik Hinko Sever, trgovec v 

Ljubljani, Stari trg 34, 
2. 'podpredsednik Koren Drago, knji

govodja, Ljubljana, Predovičeva ulica 
štev. 1.1, 

3.- Caharija Slavko, trg. zastopnik v 
Ljubljani, Nunska ul. št. 17, 

4. Novak Rudolf, trgovski zastopnik, 
Ljubljana, Zavrti št. 5, 

5. Hlede Tone, krojaški mojster v 
Ljubljani, Miklošičeva 18. 

Pravico zastopati zadrugo imata skup
no po dva člana načelstva. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisu
jeta skupno po dva člana načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodiSče v 
Ljubljani, orlu". III., 
dne 27. maja 1932. 

Firm. 459/32. — Zadr. 237/1. 

* ' 

846. Sedež: Topolje. 
Dan vpisa: 31. maja 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Topo-

ljah, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen: 

a) razpečavati in predelavati kme
tijske pridelke in obrtne izdelke svo
jih članov, 

b) oskrbovati svojim članom gospo
darske in obrtne potrebščine vsake 
vrste, 

c) ustanavljati in vzdrževati zadruž
na skladišča, 

d) nabavljati kmetijske stroje in jih 
posojevati članom, 

e) pospeševati sploh kmetijsko gospo
darstvo svojih članov, zlasti s tem, da: 

1. snuje naprave in naredbe v po-
vzdigo kmetijstva in domače obrti svo
jih članov, 

2. daje v gospodarskih zadevah svo
jim članom svete, 

3. prireja podučne gospodarske sho
de in razetave ter izdaja primerne knji
ge in tiskovine. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 11« 
maja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. > 

Oznanila se izvršujejo po objavljenju 
v »Narodnem gospodarju« in po potre
bi z razglasom, nabitim v uradnem pro
storu zadruge. Načelstvo sestoji iz na
čelnika, njegovega namestnika in 3 od
bornikov. 

Člani načelstva so: 
Zabret Franc, posestnik, Topolje I3 t 

načelnik, Jenko Peter, posestnik, Topo
lje št. 12, načelnikov namestnik, Lužar 
Franc, posestnik, Topolje št. 7, Koncilja 
Anton, posestnik, Topolje št. 1, Keršio , 
Janez, posestnik, Topolje' št. 14. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje za zadrugo na ta način, da se pod
pišeta dva člana načelstva pod zadružno 
tvrdko. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, 

dne 27. maja 1932. 
Firm. 483/32. — Zadr. X 256/1. 

* 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h * 

847. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Stanovanjska in kredita* 

zadruga y Ljubljani, registrovana za
druga z neomejeno zavezo/ 

Po sklepu občnega zbora z dne 8. de
cembra 1931 se je zadruga razdružila 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načel
stva. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. ' 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 27. maja 1932. 

Firm. 487. — Zadr. IX 283/4. 

* 

848. Sedež: Rateče. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo/ v Rate" 

čah registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

•^Ш 
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Izbriše se član načelstva Erlah Jakob, 
vPiše pa član načelstva Kavalar Anton, 
Posestnik v Ratečah št. 16. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, ođd. III., 

dne 3. junija 1932. 
Firm. 472. — Zadr. II 14/63. 

* 

°49. Sedež: Srednja vas v Bohinju. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Mlekarska zadruga Srcdnja-

a s v Bohinju, registrovana zadruga z 
On>ejeno zavezo. 

.Izbrišejo se člani načelstva Sodja 
»•?fan, Grm Jože in Bernik.Jože, vpi-

eK> pa se novi člani načelstva: 
Sodja Franc št. 26, Hodnik Jože in 

fyh. Marlin šit. 30, vsi posestniki v Bo-
ninJski Srednji vasi. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. maja 1932. 
Firm. 464. — Zadr. VIII 13/11. 

* 

85Q. Sedež; St. Vid nad Cerknico. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v št. Vi

du Nad Cerknico, registrovana zadruga 
' 0Jnejeno zavezo. 

s Na občnem zboru dne 8. maja 1932 
v? je izpremenil § 19. zadružnih pra-

'• Načelstvo sestoji iz načelnika, njè-
LyeRa namestnika in enega do treh 
zbornikov. 
j^-brišeta se člana načelstva Štrukelj 
ђ ^e in Zalar Andrej, vpišeta pa člana 
J*ceistv a : Rupar Andrej, posestnik, 
n* vne št. 16, Milavec Alojzij, posestnik, 
Predele št/ 8. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 3. junija 1932. 
Firm. 477. — Zadr. VI 271/23. 

* 

°Ј- Sedež: Unec. 
, ? а и vpisa: 4. junija 1932. 

Tj/^edilo; Hranilnica in posojilnica na 
HftCu' registrovana zadruga z neomeje-

zarezo. 
j.̂ Zibrige se član načelstva Meli i va 
^Ud^' V I > ^ e P a ^*3-11 načelstva Matičič 

Vlk, posestnik na Uncu št. 28. 

Deželno kot trgovinsko sodišč© 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 3. junija 1932. 
Firm. 530. — Zadr. VIII 121/8. 

* 
863. 

sedeŽ: Vodice. 
^ vpisa; 4. junija 1932. 

\г0<ц е<Шо: Hranilnica in posojilnica > 
jen. Ca°, registrovana zadruga z neome-

0 zavezo. 
*briš0 se član načelstva Stopar,.Va

lentin, vpiše pa član načelstva Špenko 
Jože, posestnik na Selu št. 12. 

Deželno kot trgovinsko sodišče . 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 27. maja 1932. 
Firm. 456. — Zadr. III 197/46. 

* 

853. Sedež: Vodice. 
Dan vpisa: 4. junija 1932. ^ 
Besedilo: Mlekarska zadruga v Vodi

cah, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbriše se član načelstva Gubane Ja
nez, vpiše pa član načelstva jeran An
ton, posestnik v Vodicah 69. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 27. maja 1932. . 

* 

Razglasi raznih 
uradov in oblast ev 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. SIM 

Stanje 15. junija 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.996,189.640-64 (—10,701.414-95) 

Devize, ki ni
so v podlogi 80,540.349-61. (— 3,090.716-66) 

Kovani no- « 
veo v niklu 49,464.821-— Д- 261.242'-) 

Oemonetizt-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . .2.327,873.399-17 (-15,595.036-87) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnii pred
ujmi državi 1.806,338.643-05 (+ 287.346M9) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagalni . 600.000.000*— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 79,944.056*24 ( + 36.454*10) 

Vrednosti / 
ostalih fon
dov . . . 546.364-06 

Nepremični
ne . . . . 162,660.526-92 (-j- 49.215-66), 

Razna aktiva 102.396.106-54 (4- 164 649*43) 
7.256,271.823-68 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . .' 180,000.000-— 
Rezervni, 
fond . '. . 87,629.222-90 

Ostalj-fendi 4,00G.56B-64 
Novčanice v 

obtoku . . 4.920,632.510-—(— 88.329.796-—) 
Obveze na v 
pokaz . . 606.638.002-72 (-f- 60,844.273-99) 

Obveze z ro
kom . . . 1.346,292.785-41 (— 4,400.000--) 

Razna pasiva 112,172.734-01 ( + 3-237.160-01) 

7.256,271.823*68 
Obtok in ob
veze . . . 5.526.170.512-72 

Celotno kritje . 36-12°/„ 
Kritje v zlatu . . . 31-91%, 

Obrestna mera: 
po eskomptu . . . . . , . , » . 7Ц% 

j)0. lombardu , . . , , , , . ,• 0% 

No. 6333/1—32. 2*вв 

Razglas. 
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (»Službene novinec št. 
17/6 od 23. I. 1930) se razglaša, da je 
glasom sodbe okrajnega sodišča v Rogat
cu z dne 5. I. 1932, Kps štev. 178/31-^17, 
prepovedano Oberski Štefanu, rojenemu 
16. XII. 1906 v občini Sp. Sečovo, srez 
Šmarje pri Jelšah, stanujočemu v Sp. Se
co vem, občina Sp. Sečovo, srez Šmarje pri 
Jelšah, banovina Dravska, zahajati v 
krčme za dobo 2 let, začenši od 12. ju
nija 1932 do 12. junija 1934. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsakdo, 
ki ve za razglašeno prepoved iz § 66. 
kaz. zakonika, pa vendarle postreže taki 
osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 17. junija 1932. 

Štev. 5287 
* 

Razpis. 
2169 

Direkcija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 27. junija 1932. ob 11. uri 
dobavo 

300 m2 šip 3 mm debeline in 
400 leg steklarskega kleja. 

Pogoji se dobe pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje. 

* 

Konkurzni razglasi 

Sa 26/32—9. 
854. 

2151 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje doJžnika Pernica 

Antona, trgovca z mešanim blagom v 
Slovenski Bistrici, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. HL, 

dne 16. junija 1982. 

* 

Razne objave 

Vabilo 
na IX. občni zbor 

2160 

jugoslovanske tekstilne 
tvornice Mautner d. d, * 

v Ljubljani, 
ki se vrši dne 4. julija ob УЛ\. uri do
poldne v sejni dvorani Kreditnega zavo
da za trgovino in industrijo v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1. Predložitev bilance za 1. 1931. 
2. Poročilo nadzorstva. 
3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička 

in podelitev absolutorija upravnemu 
svetu in nadzorstvu. 

4. Volitve1 v upFavni svet Ln nadzorstvo. 
5. Raznoterosti. 

Opomba: Delničarji, ki se ramera-
vajo udeležiti občnega zbora, morajo 
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založiti svoje'delnice najkesneje 6 dni 
pred občnim zborom pri Kreditnem za
vodu za trgovino in industrijo v Ljub
ljani. 

Ljubljana, 20. junija 1932. 

Upravni svet. 

2167 
* 

Vabilo 
na I. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

„Elektroindustrija" d. d., 
Ljubljana, 

dne 6. julija 1932. ob treh popoldne v 
družbeni pisarni v Ljubljani, Gosposvet-

ska cesta 13. 
D n e v n i r e d : 

1. Sklepanje o letnem poročilu uprav
nega sveta. 

2. Odobritev letnega računa in bilance, 
sklepanje o podelitvi absolutcrija 
upravnemu svstu. 

3. Slučajnosti. 

Delnice je založiti najkesneje 6 dni 
pred občnim zborom pri družbeni bla
gajni v Ljubljani. Po izročitvi se izroče 
imetnikom deklic izkaznice, ki upraviču-
jejo do udeležbe na zborovanju. 

Vsakih 10 delnic daje po en glas. 
V Ljubljani, dne 22. junija 1932. 

Upravni svet. 

* 

2153 

Vabilo 
na III. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

„KOKRA", 
tekstilna d.d. v Kranju, 

v ponedeljek dne 11. julija 1932. ob 16. 
uri popoldne v pisarni dr. Bena Sabothy-

ja, odvetnika v Kranju, 

z naslednjim 

d n e v n i m r e d o m : 

l e Poročilo upravnega sveta. 
2. Predložitev računskih zaključkov in 

bilance za poslovno leto 1931. 

3. Poročilo revizorjev in sklepanje o po
ročilu upravnega sveta in revizorjev. 

4. Sklepanje o uporabi obratnega uspeha. 
ô. Volitev treh članov upravnega sveta, 

treh revizorjev in enega namestnika. 
6. Slučajnosti. 

Po § 14. družbenih pravil imajo glaso
valno pravico oni delničarji, ki so polo
žili pri družbeni blagajni v Kranju šest 
dni pTed zborovanjem vsaj deset deliuÇ 
z nezapadlimi kuponi vred. Delničarji 
glasujejo lahko po § 18. družbenih pra" 
vil aii osebno ali pa po pooblaščencu. 
Posest desetih delnic. daje pravico do 
enega glasu (§ 16. družbenih pravil). 

Upravni svet. 

* 
2169 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico 4. razreda 

osnovne šole v Smledniku, na ime: 0e" 
tina Ivan rodom iz Zapog. Proglašam 1° 
za neveljavno. 

letina Ivan s. r. 

* 

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Pravske banovigg 

znaša naročnina: mesečno Din 16'--, četrtletno Din 48—, polletno Din 96—, letno Din 192— in se mora plačevati vedno na] 

N a » S l u ž b e n i l i s t « se l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

iprf* 

L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, ba«° ^ 

uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, raztìe objave iz »Službenih novin«, izprememb^ 

osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge so'dne oklice, licita0 

razpise služb in razne objave. 
L i s t j e v a ž e n za v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske upra^J 
Dravske banovine« v Ljubljani. Gregorčičeva ulica št. * '•'• 

Udaja KraljHveka banska uprava Dravske banovine. Uredoik: Pohar Robert v Ljubljani 
Jiaka ш zalaga; Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predetavaikj fi, Michalek s LJubljani 



. Štev. 51. 

SLUŽBENI LIST KRALJ LYS Sil BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 51. letnika III. z dne 29. junija 1932. 

: Razglasi kraljevske 
/banske, uprave 

Ш. 5092Д.. ' ' ' 2195 

. Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
* po stanju z dne 10. junija 1932. 

Opomba: ' Imena sedežev sreskih,na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z'debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku
pnih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

t 

S t e k l i n a : 
Celje: Prekopa (Čepijo 1 primer). 

jurska. Sobota: Satina (Sirtina I n n 
rer ) , tfo.vo mesto: Mirna peč (Gor. Ka
jenje 1 primer),.. 

S v i n j s k a k u g a : 
Konjice:' Ljubnica (Ljubnica 1 dvo

rec). Laško: Dol (Sv. Jurij 4 dvorci), 
kcka (Savna peč 4 dvorci). Litija: Pra-
Preče„(Prapre€e 1. dvorec). Maribor dcs-
** breg:,Dolgaše (Marija Brezje 1 dvo-
rCč);,' Maribor levi breg; ' Sp. Duplek 
(Dupleški vrh 1 dvorec), Plač (Plač 2 
dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Črnomelj: Butoraj (Butoraj 1 dvorec). 
Krško:' Krško (Krško 2 dvorca). -Litija: 
^itija (Ponoviče 2- dvorca), Litija (Št. 
Jernej 1 dvorec). Ljubljana: Dobrova 
™ujšca 1 dvorec), Šmarje (Škofljica 1 

d v crec). Ljutomer: Cven (Cven i dvo-
*«c). škof ja Loka (izpostava): Selce 
(Sv. Tomaž 1 dvorec). Ljubljana mesto: 
1 dvorec. 

» P e r u t n i n s k a , k o l e r a : 

Litija: Zagorje (Bevško 1 dvorec). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

. dne, 10. junija 1932. 

^- No. '13500/2. . 2170 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Podružnica družbe sv. Ci-

^ 1 ' 3 in Metoda v Kapli« je razpuščeno 
n ? osnovi § 11. zakona o društvih, sho-
}̂h in posvetih, ker že več Jet ne deluje, 

•urna ne članov niti imovine in torej ne 
m°Te več izvrševali "svojega statutarne-
*>a delovne ;a področja.' 

Kraljevska banska uprava,Dravske 
' • ' • banovine. 
Ljubljana, dne 15. junija 1932. 

T T " . " ' * - '• 
u - No. 10644/1. .2158—3—2 

Razglas. 
Muri Ignacij, pos. na Zg. Jezerskem, 

v.r°si, d- se mu dovoli zgrabiti nn r>arc. 
8 t l 520/2 in 520/3, k. o. Jezersko, ob Mlin-

šici na Zgor. Jezerskem, poleg njegove 
sedanje žage novo vodno žago z bene
škim jarmeuikom in krožno žago. Kot 
vodni motor bor služila Francis-turbina 
z ležečo osjo. Razpoložljiva vodna sila 
znaša 100 do 300 K na sekundo in raz
položljivi bruttorpadec 7-16 m. Voda bi 
se nabirala s pomočjo nabiralnega ba-
jerja. 

O tem se razpisuje na podstavi § 37. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil od'30. 
junija 1931., »Službeni list« št. 333/52, 
ter § 73. zakona o občem upravnem po
stopku 

na torek dne 12. julija 1932. 

komisijska razprava1 s sestankom komi
sije ob 13. uri na mestu samem.' 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem 'listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine-;' pa do dne razprave razgrnjeni 
v javili vpogled med uradnimi urami v 
tehničnem razdelku'sreskega načelstva 
v Kranju. • ' •' 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s prisfavkom, da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku кг. banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani do dne 8. julija 1932, 
najkesneje pa pismeno ali ustno ua raz
pravi sami, kerVbi se sicer smatralo, da 
soglašajo s poslovanjem. Poznejši ugo
vori pa bi se mogli upoštevati samo ob 
pogojih iz § 75..zakona o občem uprav
nem postopku. . 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 21. junija 1932. 

Po pooblastilu bana 
• načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

* 

II. No. 10203/2. 2116—3—3 

Razglas. 
»Peta« d. z o. z., tovarna lesenih pet v 

Radečah pri Zidanem mostu, prosi, da 
se ji dovoli preureditev njene vodne 
naprave v Radečah ob potoku Zapota na 
parceli št. 222, k. o. Radeče. Preureditev 
bi bila v lem, da bi se sedanje leseno 
vodno kolo nadomestilo , z. dvojno tur
bino. Tako povečana, odnosno pridob
ljena vodna sila, ki bi služila za pogon 
raznih strojev in za razsvetljavo, bi 
znašala pri srednji vodi 24 konjskih sil, 
pri največji uporabni množini pa 32 
konjskih sil. 

O tem se razpisuje na 'podstavi § 34. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil od 
30. junija 1931, »Službeni list« št. 333/52 
iz leta 1931. ter § 73. zakona o občem 
upravnem postopku 

na potok dne 8. julija 1932 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 10. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve 
objave tega razglasa v »Službenem listu 
'kraljevske banske uprave Dravske ba-
!novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
:v javni vpogled med uradnimi urami v 
jtehničnem razdelku sreskega načelstva 
iv Novem mestu. 
i K tej razpravi sé" pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morajo svoje pri-
jpombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 

! oddelku kraljevske banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani do dne 5. julija 
1932, najkesneje pa pismeno ali ustno 
na razpravi sami. Ce bi tega no storili, 
bi se smatralo, da soglašajo s poslova
njem. Poznejši ugovori pa bi se mogli 
upoštevati samo ob pogojih iz § 75. za
kona o občem upravnem postopku. 

Kravljevska banaka uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne IG. junija 1932. 
-Po-pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
Лг. Stare. 

* 
K-..V;—No. 3043/4. 2139—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisu je. za pre
vzem instalacije električne razsvetljave, 
plina in-vodovoda v gradbah carinarni-

1 ce v Mariboru 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
naulč.n. 27. julija 1932 ob 11. uri dop. 
v sobi 38 tehničnega oddelka v Ljublja
ni. Pojasnila in ponudbeni pripomočki 
se protrvplačilu napravniu stroškov do
bivajo med uradnimi urami v sobi št 48 
tehničnega oddelka.v Ljubljani. 

Ponudbe naj se oglase v obliki popu
sta v'odstotkih (tudi"z besedami) na vso
te!, odobrenega proračuna, ki znaša: 

1. Instalacija električne razsvetljavo 
Din. 85.147-80. 

2. Instalacija plina Din 128.714-—. * 
3. Instalacija vodovoda Din 1C9.430-20. 
•Podrobnosti razpisa so razvidne h, 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska «prava Dravska 
banovine, 

v Ljubljani, dne- 17. junija "932, 

V..No. 71/37. 21-55—S—? 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Drava';e 

banovine v Ljubljani razpisuje гл od
dajo regulacijskih del na Muri v obirejnl 
progi 1932/33 
prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 16. julija 1932. od 11. nri dop. 
v prostorih hidrolean. odseka tehnične
ga oddelka v Ljubljani (Stari trg 34/II). 
Pojasnila in ропгкНччм pripomočki so 
na vpogled med uradnimi urcimi » pi
sarni hidro-lclm. odseka Slan trs 'i JU. 

i. 
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Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki /.naša 

1,519.732*50 Din. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v ;>Službenih novi-
nah<: in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 

Kralj vska banska uprava Dravske 
banovine. 

V I jubljani, dne 20. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preda. 379 4/82-268. 2180 

Razpis 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

oddasta dve mesti jetniškega paznika-
zvaničnika ali pripravnika, pri okrož
nem sodišču v Celju pa eno mesto. ._ 

Hkratu se oddajo tudi vsa mesta jel-
niških paznikov-zvaničnikov ali priprav
nikov, ki bi se izpraznila tekom razpisa 
ali pa zavoljo njega. 

Za pa;.iiško službo se mimo pogojev 
iz §§ 2., 3. in 4. uradniškega zakona za
hteva od prosilca še: 

1. da je dovršil osnovno šolo, 
2. da ni oženjen, ali da je vdovec 

brez otrok, ali da je sodno ločen brez 
otrok, 

3. da nima manj ko 23 in ne več ko 
30 let, ko stopi v službo. 

Prošnjam je priložiti sledeče listine: 
1. potrdilo o državljanstvu (domov

nica); 
2. rojstni (krstni) list; 
3. šolsko izpričevalo; 
4. potrdilo o opravljeni vojaški ob

veznosti, odnosno potrdilo o plačani 
vojnici; 

5. potrdilo o vedenju, v katerem mora 
biti označeno, aH je bil prosilec kazno
van in obsojen radi onečaščujočih de
janj; 

6. zdravniško potrdilo, da je telesno 
in duševno popolnoma zdrav in da je 
sposoben za pazniško službo; 

7. potrdilo, da ni oženjen ali da je 
vdovec brez otrok ali da je sodno ločen 
brez o t n k ; 

8. pismeno obvezo, overovljeno po 
pristojnem oblastvu, da bo služil v paz-
niški službi najmanj tri leta; 

9. potrdilo, da ni pod skrbstvom ali 
v konkurzu in da ni nad njim podalj
šana očetovska oblast; 

10. potrdilo, da ni bil s sodno raz
sodbo obsojen na izgubo častnih pravic; 

11. potrdilo, da mu kot aktivnemu 
državnemu uslužbencu ni prestala služ
ba iz razlogov, navedenih v točkah 1., 
2., 7., 9. ali 12. § 104. U. Z. 

12. potrdilo, da mu kot državnemu 
upokojencu ni bila's sodno ali disciplin
sko razpodbo odvzeta pravica do po
kojnine. 

Prošnie. ki mora.n biti lastnoročno 
nišane, kolkovane z Din "v— in onrem-
Hene z vselit zgoraj naštetimi listina
mi. Je vložiti 

do 10. i.uli 'a 1 9 3 ? . 
in sicer za mariborski mesti pri pred-

sedništvu okrožnega sodišča v Mariboru, 
za celjsko mesto pa pri predsedništvu 
okrožnega sodišča v Celju. 

Prošnje, ki bi bile prekesno vložene 
ali pomanjkljivo opremljene, se ne bodo 
•upoštevale. 
Prcdsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 23. junija 1932. 

U VII 13/32—5. 2186 

Razglas. 
• Okrajno sodišče v-Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 18. marca 1932, 
da je ' Moli ori č Marija/stara 38 let, po 
poklicu trgovka z mJ.eč. izdelki v Ljub
ljani, Florjaiiska ul. štev. 3, kriva pre
stopka po členu 6. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brez
vestna spelailacije, storjenega s tem, da 
ni imela ob kontroli v svoji trgovini z 
mlečnimi izdelki dne 13. januarja 1932 
nikakega cenika za nadrobno prodajo 
kruha, torej ni označila sumarno ali 
podrobno (-ene posameznih jedil. 

Zaradi tega je bila obsojena po čle
n u 6. zgoraj navedenega zakona na 120 
dinarjev denarne kazni, ki se ob ne
izterljivosti i/premeni v nadaljnjo kazen 
2 dni zapora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VIL, 

dne 22. marca 1932. 

U VII 14/32—4. 2185 

Razglas < 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 18. marca 1932, 
U VII 14/32—4, da je Tratnik Katarina, 
stara 44-let, po poklicu trgovka z mleč. 
izdelki v Ljubljani, Flcirjanska št. 10, 
kriva prestopka po členu 6. zakona o 
pobijanju draginje življenjskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije, storje
nega s tem, da ni imela dne- 13. janu
arja 1932 ob priliki kontrole v svoji tr
govini z mlečnimi izdelki nikakega ce
nika za nadrobno prodajo kruha, torej 
ni označila sumarno niti podrobno cene 
posameznih jedil. 

Zaradi tega je bila obsojena po čle
nu 6. zgoraj navedenega zakona na 120 
dinarjev denarni kazni,, ki se ob neiz
terljivosti izpremeni v nadaljnjo kazen 
2 dni zapora. 
(•krajno sodišče v Ljubljani, odd. VIL, 

dne 22. jrprca 1932. 
""* 

Ne I 91/32-2. ' 2173 

Amortizacija. 
Na prošnjo Klajžar A poloni je, posest-

nice v Sakušaku št. 17, se uvede posto
panje za amortizacijo sledečih vrednost
nih papirjev, ki i ili je prosilec baje iz
gubil, ter se njih imetnik pozivlje, da 
uveljavi tekom šest mesecev počensi od 
danes svoje pravice, sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oziiaiueniio vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica štev. 32.349 Posojilni
ce v Ptuju 7. vlogo Din 4204-60, glaseča 
se na ime Klajžar Лpolonija. 

Okrajno sodišče v Ptuiu, odd. T., 
dno 20. junija 1932; 

Ne 209/32-3. 2176 

Amortizacija. 
Na prošnjo Zvera Ivana, posestnika v 

Nunski grabi 2, se uvede postopanj© z*"' 
amortizacijo sledečih vrednostnih papir
jev, .-ki jih je'prosilec baje izgubil, Iter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kem 6 mesecev, počenši od 22. junija 
1932, svoje pravice, sicer bi se po po-., 
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. _ 

Oznainehilo vrednostnih, papirjev: 
1. hranilna knjižica okrajne posojil

nice v Ljutomeru, štev. 5420, glaseča se 
na ime Zver Ivan, z vlogo 7800 Din 53 p> 

2. vlažna knjižica Obrtne banke po
družnice v Ljutomeru št. 1399, glaseča 
se na ime Zver Ivan, z vlogo 4800'D'*1, 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, odd. l-i 
.dne 22. junija .1932. 

E 355/32-6. • 2173 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u l i j a 1 9 3 2. dopoldne M. 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 24 dražba nepremičnin.: zem
ljiška' knjiga Golobinjek, vi. št- 301 
in 533. " ' ' ' • 

Cenilna vrednost: Din 5496"—. 
Najmanjši ponudek: Din 3664'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe> 

je priglasiti sodišču, najpozneje pri dra*-

benem naroku pred začetkom dražb«;, 
sicer bi se ne. mogle ver, uveljavlja-1 

glede nepremičnine v škodo zdfaž.itelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražben1 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 15. junija 1932. •-;•'• 

E 456/31-5. • * . • • ' 2174 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u l i j a 1932 . dopoldne J * 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodisi« 
v sobi-št. 24 dražba nepremičnin: '&&0-'. 
Ijiška knjiga Vinja vas, vi. št. 803. * 

Cenilna vrednost: Din 1700'—. 
Najmanjši ponudek: Din 113334. ' ' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražba 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dr£-
benem naroku pred začetkom dražb») 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja1 

glede nepremičnine v škodo zdraziteU8' 
ki je ravnal v dobri veri. - . 

V ostalem se opozarja na' drazben 
oklic, ki je nabit na uradni deski teo 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 18. junija 1932. \ ' ' , 

Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l i s ta se n a s t o p n i f i r n 1 ' ' 

855. Sedež: Celje. 
• - 'unija 1932. Dan vpisa: 15. junija 1932. 

Besedilo: Ferdo Pfeifer & Comp-, ^ 
Obratni predmet:' trgovina лто"-11 .̂-' 

predmetov na drobno in .debelo. љ., 
Družbena oblika: Javna trgovs^-

družba od 1. junija 1932. : LJ*, 
Družabnika': Pfeifer Ferdo, trgovecj"?.;. 



Štev.- 51. STran-ТШ. 

Celju, in Ofcto Hilma, soproga tovarnarja 
v Žalcu. 

Za namestovanje je upravičen in fir
mo podpisuje vsak družabnik zase. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče Celje, 

odd. L, dne 15. junija 1932. 
Firm. 234/32 — Kg A III 151/2. 

* 
856. Sedež: Lucova, h. štev. 12. 

Dan vpisa: 17. junija 1932. 
Besedilo: Jošar J. & S. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom in sejma rstvo. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba cd 2. novembra 1926. 
Družabniki: 1, Jcšar Slavka, trgovka 

У Luco vi; 2. Jošar Janez, posestnik v 
Lucevi. 

Za namestovanje upravičen: vsak 
družabnik zase. 

Podpis îirme: Tvrdko podpisuje vsak 
družabnik zase, in sicer tako, da pod 
besedilom, bodisi napisanim ali natis
njenim, podpiše vsak zase svojeručno 
svoje ime in priimek. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 17. maja 1932. 
Firm. -543/32 — Eg. A III 213/1. 

I z b r i s a l i s ta se n a s t o p n i f i r m i : 
857. Sedež: Maribor. 

Dan izbrisa: 17. junija 1932. 
Besedilo: Spiro Subotič, carinski po

srednik. 
Obratni predmet: carinsko posred-

uišivo. 
Zaradi opustitve obrata. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 17. junija 1032: 

Firm. 669/32 — Rg. A III 12/3. 

* 
858. Sedež: Sodražica. 

Dan izbrisa: 19. junija 1932. 
Besedilo: Fran Fajdiga, stolarna in 

strugama, Sodražica. 
Obratni predmet: stolarna in stru

gama. 
Imetnik: Fran Fajdiga, posestnik v 

Scdražici št. 50 pri Ribnici. 
Dovoli in odredi se v trgovskem regi

stru A zvezek I strali 322 izbris nave
dene firme zaradi izročitve obratovanja 
&i-nu Fajdigi Ivanu, ki bo naknadno po
sebej zaprosil za novo registracijo firme. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

' • . dne .19. junija 1932. 
• Firm. 96/32 — Reg. A I 322/2. 

Vpisi v zadružni register. 
o p i s a l i s ta se n a s t o p n i z a d r u g i : 

1 859. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16. junija 1932. 

.Besedilo: Dom avtomobilistov v Ma-
tfboru, registrovana zadruga z omejeno 
savezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen pospeševati 'go-

^Podarsjtvo svojih članov, zalo zgradi ali 
* u Pi primerno stavbo za »Dom avto
mobilistov«' v katerem priredi garaže, 
Pisarne, stanovanja in druge lokale ter 
'№ daje v uporabo in najem, predvsem 

.-. Sv«jim članom. 

Zadruga ima nadalje namen za člane 
nabavljati in vnovčevati motorna vozila, 
razne potrebščine in pogonska sredstva, 
izvrševati popravila motornih vozil in 
zavarovati svoje člane in njih motorna 
vozila. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 20. 
maja 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim en
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim 
nabitjem naznanila v zadružni pisarni. 

Načelstvo sestoji iz 5 do 8 zadružni
kov, člani načelstva so. 

1. Pinter Ferdo, trgovec v Mariboru, 
(načelnik); 

2. dr. Ploj Miroslav, senator v Mari
boru (podnačelnik); 

3. dr. Šnuderl Maks, odvetnik v Mari
boru (tajnik); 

.4. dr. Marin Vilko, zdravnik v Mari
boru (blagajnik); 

5. Pugel Kari, trgovec v Mariboru (go
spodar). 

Pravico zastopati zadrugo ima: načel-
• stvo. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno po dva člana načelstva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 16. junija 1932. 
Firm. 614/32 — Zadr. V 32/1. 

I 860. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. junija 1932. > 
Besedilo: Splošno gospodarsko dru

štvo, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen: 
a) Vnovčevati pridelke in izdelke svo

jih članov. 
b) Oskrbovati svoje člane z vsemi po

trebščinami ter jih imeti na zalogi, ali 
jih po naročilu nabaviti ali izdelati. 

c) V ta namen ustanavljati in voditi 
podjetja, ki služijo prodaji, predelovanju 
in izdelovanju, nabavljati k temu po
trebne priprave in jih postaviti v skup
nost, v obrat ali posoditi posameznim 
članom proti zadostnemu jamstvu. 
. č) Prevzemati dilige sorodne usta

nove in zadruge v svojo last ali posest 
ali obratovanje. 

d) Skrbeti za materialni in kulturni 
napredek svojih članov z upeljavo raz
nih ustanov, ki služijo temu namenu. 

e) Oskrbeti in priskrbeti, po možnosti 
dati svojim članom vsakovrstne, pod
pore in kredite. " 

f) Ustanavljati hišne obrte za svoje 
člane in druga industrijska podjetja, ka
kor tudi odseke za sklepanje medčlan-
skih pogodb za vzajemno zavarovanje in 
zadružno podporo na vzajemni podlagi, 
to se pravi za vzajemno razdelitev škode 
posameznega člana y primeru nezgode, 
in to y določenem primeru, ob dogovor
jenih pogojih, toda le za one člane, ki k 
takim pogodbenim obveznostim posebej 
pristopijo. 

g) Sprejemati pridelke in izdelke svo
jih članov v komisijsko prodajo. 

h) Opravljati tudi druga dela in posle 
za svoje člane, kolikor bodo to člani 
želeli in so združljivi z nameni zadruge 
1er niso prepovedani ali vezani na po

sebna dovoljenja. Take primere ccenja 
načelstvo po svobodni volji. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 27. 
maja 1932. 
. Vsak zadružnik jamči s svojim opra

vilnim deležem in'pa z njegovim deset
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po enkratni 
objavi v »Službenem listu Dravske ba
novine«. 

Načelstvo obstoji iz 5 zadružnikov; 
člani načelstva so: 

1.. Korban Franc, zasebni uradnik v 
Mariboru, Tattenbachova ulica štev. 16 
(načelnik);. 

.2. Šolar Milan, knjigovodja v Mari
boru, Vrazova ulica 2 (podnačelnik); 

3. Kardinar Marko, bivši revizor za
drug v Mariboru, Pobrežka c. štev. 13 
(tajnik) ; 

4. Turk Egon, trgovski potnik v Mari
boru, Meljska c. štev. 42, (odbornik); 

5. Pinter Jakob, poštni pod uradni k v 
Mariboru, Mlinska cesta 139 (blagajnik). 

Pravico zastopati zadrugo ima: načel
stvo. 

Podpis firme: Firmo podpisujejo 
skupno, in sicer: 

a) načelnik in tajnik, 
b) ali načelnik z enim odbornikom, 
c) ali načelnikov namestnik s tajni

kom ali z enim odbornikom, tako da 
pod odtisnjeno, napisano ali natisnjeno 
besedilo firme pristavijo svoj podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 20. junija 1932. 
Firm. 660/32 — Žadr. V 33/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h ; 
861. Sedež: Fara pri Kostelu. 

Dam vpisa:' 19. junija 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z o. z. 

Fara pri Kostelu. 
Izbrisala sta se člana načelstva Knol 

Janez in Mihelčič Avguštin, vpisala pa 
nova načelstvena člana: Bončina France, 
mlekar v Fari 13, in,Jakovac Matija, po
sestnik v Belem št. 8. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 19. junija 1932. 
firm. 79/32 — Zadr. III 126/2. 

•g; 
862. Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 19. junija. 
Besedilo: Posojilnica za trgovce In 

obrtnike v sodnem okraju Kočevje, r. z. 
z o. z. v Kočevju. 

Zadruga se je po sklepu občnega zbo
ra z dne 19. maja 1932. razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Besedilo zadruge ima odslej prista-
vek »v likvidaciji«. 

Upniki se pozivajo, da so zglasijo pri 
zadrugi. 

Likvidatorji so: 
Rankel Ivan, pekovski mojster, 
Truger Hubert, uradnik, in 
ZUTI Anten, čevljar, vsi v Kočevju, k! 

bodo podpisovali likvidacijsko firmo ko
lektivno. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 19. junija 1932. 
Firm. 81/32 — Zadr. II 285/11. 

ife'ì 
& • • 



Stran 332. Štev. 51. 

8S3. Sedež: Ptuj. . 
Dan vpisa: 17. junija 1932. 
Resedilo: Stan in dem, obže koristna 

stavbna ii: kreditna registrovana zadru
ga z omejeno zavezo v Ptuju. ..:' ' 

Izbriše se dosedanji član načetstva 
dr. Fernievo Ivan. ' '•'.' • ' 

Okrožno kot trgovinsko sodišč«?-v-1". 
Mariboru. 

dne 17. junija'l932. 
Fi,-m. 482/32 — Žadr. III 49/9. 

I z b r i s a l a s e j e " n a s t o p n a 
z a d r u g a : •/•>' :•••• ' 

861. Sadež: Laze, obč. drmošnjiee. 
Dan izbrisa: 1«. junija 1932. '• -; 

r.ps'dilo: Pašniška in gozdna zadruga' 
na Ličili, občina Črmošnjice Koč., r. z. 
i o . ' z / '-• • :' 

Na predlog snovatelje-v zadruge se V 
-.arlružnem registru odreja izbrJs te za
ini ge, ki še ni pričela s poslovanjem in 
lima i\.ili članov nifi imovine.niti dolgov. 
.tkrežao sodiišc'e v Novem mestu, odd, II., 

dne 19. iunija J932,- '„. ".-
Firm. 84/32 — Zadr, IV 32/2. -, 

Konkurzni razglasi 
3 10/32—5. 
«65. 

2189 

Konkurzni oklic. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

JR U143/26—58 •:. 2179 

Razglasitev konkurza o imovini .Te-
;ovška Joškota. trgovca v Celju; Alek
sandrova ulica št. 4. 

Ko!-:kurzn-i sodnik dr. Delničar- Josip, 
ìc-Jnik okrožnega sodisfa v Celju., 

Upravnik mas-;-: dr. Sornc-c Gy;idon, 
:;d\4Viik v -Ce! ju-. . . -

P n i z'or upnikov pri okrožnem so
dišču v Celju, soba št. 2. <iii£ 9. julija 
1932 ob 8-30 uri. . "_. "'. ' 

Oglasilveni rok -dne'27." avgusta 1932, 
ugotovitveni narok pri okrožnem sodi
šču v Celju dne 12. septembra 1932 ob 
S'30 vri.- ' 

O'u'oìno sodiši'e v. Celju., odd. ì.j 
• dne 22.. junija, 1932. • • ' •"•'-'•' 

Sa 21/32—47. ' 2177 
868. 

Potrditev poravnave. 
M^d dolžnikoma Hölblom Avgustom 

in Rožo. lesnima trgovcema in posest
nikoma v Št. Vidu pri Vuzenici.'in nji-
hovinii upniki pri poravnalnem'naroku 
dne 19. maja 1932. pred okrožnim sodi
ščem v Mariboru sklenjena prisilna po
ravnava se potrdi. 

Po tej poravnavi plačata dolžnika up
nikom,' ki jim ne gre pravica do prven
stvenega, ponlaeiia. 62% kvoto njihovih 
terjatev v 18 enakih iti zaporednih me
sečnih obrokih; prvi obrok zapade,, y 
plačilo en mesec po sprejeti 'poravnavi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 16. junija 1932. 

R U 79/1913—85. 

Razglas o razgrnitvi načrta, 
! "'Načrt -;; 1 
' ,.J> o nadrobni delitvi skupnega sveta 
•posestnikov iz Levca itd., vpisanega pod 
jvl. št. 38 in 324, k. o. Medlog, in vlož. 
• št. 76, k. o. Leveč, sodni okraj Celje; ' 
! 2. o nadrobni delitvi skupnega sveta 
j posestnikov iz Spodnjih Rac in,Brezule, 
it- s. parcele št- 1424 jn 1425, vpisane 
pod vi. št. 211, k. o. Rače, sodni okraj 

', Maribor, . 
• bo nà podstavi § 95. zakona г dne 
j26. maja 1909., staj. dež. zak. štev. 44, 
od dne 1. julija 1932. do dne 14. juh-

•ja 1932, razgrnjen na vpogled vsem 
udeležencem 

• k 1. v hiši vaškega župana Piliha Bla-
l ža, Leveč 35; ' ' 
'. k-2. v občinskem uradu Kače. 
' "'Ob'm'ojitév'sveta s kolci na mestu sa-
' mehi sé je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval 
ad 1. 30. junija 1932. od 9. do 10. ure 

v hiši vaškega župana Piliha Blaža, Le
več 35; 

ad 2. 1. julija 1932. od 9. do 10. ure 
! v občinskem uradu Rače. - •• 

To se'daje splošno na znanje spozi-
, vom, da morejo neposredno ,kakor tudi 
! posredno udeležene stranke svoje ugo

vore zoper .ta načrt.y 30 cjneb od. prve
ga dneva razgrnitve .dalie, t. i. od dne 
1. julija 1932. do dne'30. julija 1932,, 
pri podpisanem komisarju za agrarne 
operacije v Ljubljani vložiti pismeno 
ali dati ustno na zapisnik-. ,._ • 

Ljubljana, 22. iunija 1932. 
Komisar za agrarne operacije II. 

dr. Maršič l. r. 

Štev. 5415/11. 

Štev. 5507/11. 
Razpis. 

2200 

-^Direkcija državnega rudnika Vele
nje* razpisuje na dan 2. jul-ija 1932 ob 
11. nri dobavo 20.000kg pšeničn^e moke 
Iranko postaja Velenje: "^ 

10C0 kg št. O gg, 
4000 kg št. O g, •••• 
ÓOl'O kg št, 2, 

10.000 kg št. 6. '_ : _ 
Dobavni pogoji pri Trgovski zbornici 

Ljubljana in Zagreb ter pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 24. junija 1932. 

Štev. 5156/11. 
* 

Razpis, 
21.97 

•.̂ Direkcija' državnega rudnika Vele
nje-: razpisuje za na dan 4. julija t. 1. 
dobavo 

450 m-1 jamskega lesa. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 18. junija 1932. 

Razpis. 
2199 

..i 

»Direkcija državnega rudnika Vele" 
nje« razpisuje na dan 5. julija t. L do-

ibavo 25.000 kg pšenične moke št.'O gg 
'jtlo št. 6, franko postaja Žalec. ' 
• Dobavni- pogoji pri podpisani.,'. ..': ' ^ 

Direkcija drž. Tudnika Velenje-^ ' 
dne 23. junija 1932. ; 

* 

Štev. 5416/11. 

Razpis. < 
s>Direkcija' državnega rudnika V e ^ j 

nje« razpisuje na dan 5. julija lQo2'<lP-
bévo, in"sicer: " ••' ' ' 

25.000 kg pšenične moke št. 0 gg.-:- ft 
800 kg sirove kave »Santos Pri", 
,, 'mes«, , . y.j 
600 kg cikorije, ,. ,. , ;r 

1.200 kg bučnega olja, 
2.000 kg riža, ''••'-•*' 

800 kg ječmenove kave 2 krat' slad-
ne,.. • . ', 

1.000 kg terpentinovega mila, 
3.000 kg koruznega "zdroba. »_' 

Pcbayni pogoji pri podpisani. т 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 22. junija 1932..., . 

Razne ftbjave ...t-
No. 62. . . 2181 

Raziđ društva. 
Društvo drž. policijskih nameščencev 

in upokojencev v Mariboru se je v smi
slu § 28. društvenih pravil prostovoljna 
razšlo in svoje posjevanie likvidiralo. .-> 

Jelen Avgust s. r. Kitonja I. s. r. 
•bivši predsednik. bivši tajnik. 

* 
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Objs ava. 
Dne 19. junija 1932. nam je.bila.ukraS 

dena podolgovata štampiljka s sledečim, 
besedilom: 

Vodovodna zadruga 
v Medvodah • '•••'' 

reg. zadruga z-omej. zavezo 
• Proglašamo jO za neveljavno. Plačniki 
smo le za blago,"ki'ga sami prejmemo m 
nas vežejo le take "zaveze, ki so pravilno 
podpisane po naših -pravilih. 

Vodovodna zadruga v Medvodah, 
rerristrovana zadruga,,z omejeno zavez01 

' F. Se-šek s. r. L. Fcrtin s. r. ! • 

Objava. 
2187 

Legitimacijo na ime ''Potočnik Mark°> 
izdano od Zbornice za trgovino, obrt J" 
industrijo v Ljubljani, št. 173/32 progla
šam za neveljavno. 

Lešnik Fran Ks. ,s. r., Maribor-

l/daja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
«PT.I-. !.. „i,,,,,. TW'-.-• - v*-ir>'T - T fii"b11r» ô  ni«n nredPtavnik: O. Michalak v LJubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 52. letnika III. z dne 2. julija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

И, No. 14.788/1. 2171a 

Razglas. 
•v. Za delomržneže in izkoriščevalce ob
činskih podpor so proglašene sledeče 
osebe iz drugih banovin: Munjabašić 
Meho, star 23 let, pristojen v občino 
vaganska, srez Kotar Varoš, Mulahabi-
jôvié Mustafin Began, star 30 let, Hacić 
jbrišimov Ibrahim, star 30 let, Mulalić 
ûminov Mehmed, star 32 let, Bošnjako-
vtó Husin Ibrahim, star 24 let, Blagoje^ 
vić Simin Branko, star 27 let, Djurić Pe-
}*ov Jevto, star 40 let in Ilić Špasojev-
Milan, star 32 let, vsi pristojni v občino 
tfrška, srez Zepče, Brajković Ivan, roj. 
1895., pristojen v občino Perušić, srez 
lsti,, Dušan P. Ljubcjevič, roj. 27. de
cembra 1898. in Palačković Lazar, pok. 
Vasilija, star 40 let. oba pristojna v ob
lino Br. Majdan, srez Banja Luka, Grbić 
salko, star 36 let, Hutić Valiid, star 28 
{et. Radinović Svetozar (Lazo), star 29 
let, Trkulja Vukosava, stara 30 let, Mli
nar Anka, stara 21 let, Stupar Borka, 
?Çi Lazarja, Trkulja Dušan. pok. Rista, 
«krinić Peter, star 28 let, Škrinić Ivo, 
star 45 let, škrinić Milka, stara 19 let, 
y.asic Zivko, star 26 let, Jeftanović Djor-
јчо, star 60 let, in Indjić Marta, stara 30 
* evvsi pristojni v občino Stari Majden, 
ST*z Sanski Most, Krnjulac Gojko. roj. 
^12., pristojen v občino Krnješevci, 
, r e z Zemun, Porschinsky Leopold, roj. 
:• .Julija 1896., pristojen v mesto Vara-
^»п, Crnojević Štefan, roj. 1904., pri-
.'PJen v Majur, srez Kostajnić, Stanišić 
УЧоа, star 19 let, Kurtagić Pašaga, star 
v/ let, Trišić Danko, star 45 let, Mehi
ke Bego, star 43 let, Milić Mihajlo, star 
•/j let, Zulfo Merić Ahmagić, 26 let star, 
asarović Mustafa, star 25 let, in Juro-

0LV!Ć Boško, star 25 let, vsi pristojni v 
Jačino, viasenica, srez Vlasenica, Bekrić 

a«ma, star 22 let, in Husić Falko Ha-
"°ov. star 21 let, oba pristojna v obči-

§?. Lukovica, srez Gračanica, Beronja 
»•öl ° t P ° k ' . J o v a n a « i n Šurlan Draginja, 
Sv л P o P ° v i ć ' O D e pristojna v občino 
, Ä srez Bos. Novski, Smajić Hasan, 
ZvA °3-' D"sto.ien v občino Sapna, srez 
j j^nik, Horvat Marko, roj. 1887., in 
v м?*с V i n k o - r°i- 1911., oba pristojna 
Sti« ° V i n i ć a ' s r e z Varaždin, Sošić 
oiPan, roj,-1901., in Perić Luka, roj. 

M Sniu'À°JPa P r i s t 0 . l n a v občino Priko, srez 
V^ГЛ.Кав^о Дп1е,,в*аг 25 let, pristojen, 
Ösvu n o V irska, srez Duvanjski, Gekié 
l9rS a n; s t a i > 3 5 l e t ' H u k ^ Hinzo, roj. 
£ \ H a c i a b d i ć Šerif, star 35 let, Ro-
^^ffaim, roj: 1889., Šain Nikola, star 
бо&Г' Mila'ribvié' Tbrahim, star 17 let, 
\M Bečir/Meliih, roj.' 191,5., Jurišević 
• - 3 . . star 35;' lèt, Bešić; Romić', Huso, 
Ivu ^,2 let, Marinčić Štipan.' star 35 let, 
ШмP°žp Marjanov, star 30 let. Djalto 

j°'a,;star 28 let, in Curie Mato, .star 
e t i vsi pristojni v občino Gornji Va-

20 

kuf, srez bugojanski, Oštrbica Milan, 
star 30 let, pristojen v občino Novostc-
pala, srez Bos. Gradiška, Mandić Voja 
Todorova, pristojen v občino Gor. Sabi-
ca, srez Ključ, Šekći Smajo Mujin, Vuč-
ković Miloš, Tadić Cvijo Vidov, Tadić 
Nikola, Stupar Mićo Lakin,. Klepić Jo-
veta Simin, Medić Mujaga Milim, Ali-
begović Avdo Avdin, Šadić Sulejo Fej-
din, Džafić Goce Osmanova, Kurtanje-
vić Mego Husin, Pavičić Justina Josina, 
Botonjić Ramio Hušan, Mujaković Osman 
Bajrin, Šlivar Suljo Mustafin, vsi pri
stojni v občino Gor. Sanica, srez Ključ, 
Ristić Jovan, roj. 1890, pristojen v me
sto Novi Sad, Grubor Simo, star 33 let, 
in Grubor Jovo, star 30 let, oba pristoj
na v občino Dubovnička, srez Bos. Kru
pa, Barešić Anka, pok. Ivana, stara 17 
let, pristojna v občino Plehan, srez 

'Derventa, Ravnjak (Ramljak) Ivan Iva
na, Šljavik Zejmil Djanilov, Vilašević 
Ibrahim Sajtin, Hatibović Mehmed Ili-
jin, Bajraktarević Mehmed Mustafin, 
Ahmetagić Aljo Munibov, Hadžić Sabit 
Nasifov, in Kahrimanović Smail Ramin, 
vsi pristojni v občino Tešanj, srez Te-
šanj, Zvonarević Andrija, pristojen v 
mesto Srem. Mitrovica, Bikić Ramo, 
pok. Omorn, Cakić Vrdonjak Stjepan, 
Barukčić Pilip Matija, Djurić Valerija, 
pok. Jože, RajkovaČić Marko Pere, Ri
bic Sajda Velije, Bario Jakob Mahmata, 
in Djelić Huseni Huso, vsi pristojni v 
občino Očak, srez Derventa, Jovanović 
Slavko, sin Dušana, star 24 let, pristo
jen v občino Zaçojica, srez Bela crkva, 
Glavanović Jozefina, roj. 15. marca 1904., 
Jurešević Ivo, star 30 let, Dragic Oto, 
rojen 1. julija 1903., Dragic Ivo, rojen 
27. septembra 1906., Šačiragić Ešref, 
roj. 24. septembra 1907., Jurić Petar, 
roj. 4. maja 1897., Jerković Anton, roj. 
22. avgusta 1908., Tolić Nikola, star 36 
let, Jerković Franjo, roj. 1867.. Bagić 
Niko in Tubaković Olga, stara 35 let, vsi 
pristojni v . občino Zepče, srez Zepče, 
Dončić Stjepan, roj. 7. decembra 1895., 
pristojen v občino Vrapče, srez Zagreb, 
Svec Magda, roj. 1857, pristojna v Gor. 
Bistro, srez Dol. Stubica, Biljan Luka, 
roj. 1888., pristojen v občino Širač, srez 
Daruvar, Medač Stjepan, roj. 1898., in 
Horvat Petar, roj. 1907, oba pristojna v 
občino Vel. Pisanica, srez Bjelovar, 
Maghe Ljuba, roj. 1903., pristojna v ob
čino Darilović, srez Vojnić. Ćevapanić 
Antun, roj. 1844., pristojen v občino 
Jakšić, srez Slav. Požega, šuljić Ante, 
roj. 1906., pristojen v občino Novalji, 
srez Rab, Rakarić Anka, stara 31 let, 
pristojna v občino Vrbovec, srez Kri
ževci, Barinić Kata, roj. 1873.. pristojna 
v občino Dolac, srez Našice, Vujić Fra
njo, pristojen v občino Gor Rijeka, srez 
Novi Marof, Bolto Stjepan, roj. 1900., 
slaščičarski pomočnik iz čakovskega 
;sreza. 

Kralj, banska uprava Dravske ђадоуше 
v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932. 

II. No. 14.788/1. 2171b 

Razglas. 
Za delomržneže in izkoriščevalce ob

činskih podpor se proglašajo sledeče 
osebe: Medved Ciril, roj. 1896., pristo
jen v občino Sv. Katarina, srez Šmarje 
pri Jelšah, Umek Karol.. roj. .27. okto
bra 1902., pristojen v občino Pišece, 
srez Brežice, Golob Julij, roj. 6. decem
bra 1909., in Pevc Julij, roj. 1. maja 
1883., oba pristojna v občino Št. Rupert, 
srez Krško, Butolen Štefan, roj. 23. no
vembra 1901., pristojen v občino Zetale, 
srez Šmarje pri Jelšah, Kramar Janež, 
roj. 24. junija 1904., pristojen v občino 
Gorenje polje, srez Novo mesto, Mast-
nak Anton, roj. 3. maja 1862, pristojen 
v občino Prevorje, srez Šmarje pri Jel
šah, Ferenčak Karol, roj. 1901., in nje
gov brat Ferenčak Friderik, roj. 1903., 
oba pristojna v občino Sela, srez Bre
žice, Strmšek Štefan, roj. 26. decem
bra 1913., pristojen v občino Pobrežje, 
srez Maribor, des. breg, Rodošek Jožef, 
roj. 23. marca 1909., pristojen v občino 
Sv. Trojica v Halozah, srez Ptuj, Pirnat 
Anton, foj. 16. januarja 1891., pristojen 
y občino Vel. Poljane, srez Kočevje, 
Hribar Alojzij, roj. 27. maja 1907.. pri
stojen v občino Rudnik, srez Ljublana, 
Možina Ivan, roj. 3. avgusta 1901.',' pri
stojen v občino Rudnik, srez Ljubljana, 
Oven Gabrijel, roj. 17. februarja 1910., 
pristojen v Ljubljano, mesto, Furar 
Martin, roj. 29. julija 1901., pristojen 
v mesto Slovenska Bistrica, Pšajd Av
gust, roj. 13. julija 1911., pristojen v 
obemo Janežovci, srez Ptuj, Bizjak Jer-
n £b. roj- 10. avgusta 1896., pristojen v 
obemo Št. Ilj, srez Slovenjgradec, Strauss 
Ivan, roj. 1898., pristojen v občino Zg. 
Sv. Jakobski dol, srez Maribor, 1. breg, 
Brodar Ivan, roj. 2. januarja 189ft, pri
stojen v občino Moravče, srez Kamnik 
Pavlic Ivan, roj. 24. julija 1881., pristo
jen y občino Stari trg, srez Logatec, 
Ljubeč Alojzij, roj. 1901., pristojen v 
občino Podvince, srez Ptuj, Arbeiter 
l i ? ' rS'- 4

T-
 a v <?u s t a 1901., pristojen v 

občino Sv. Lenart pri Vel. Nedelji, srez 
Ptuj, Ceh Viktor, roj. 1909.,' pristojen v 
občino Vurberk, srez Ptuj, Kutnar Aloj
zij, roj. 1892., pristojen y občino Pod* 
borst, srez Litija, Klun Jožef, roj. 13. no
vembra 1911., pristojen v občino Sodra-
zica, srez Kočevje. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 13. junija 1932. 

II. No. 10644/1. 
* 

2158—3-3 

Razglas. 
Muri Ignacij, pos. na Zg. Jezerskem, 

prosi, dr. se mu dovoli zgraddti na dare 
št. 520/2 in 520/3, k. o. Jezersko, ob Mlin-
sici na Zgor. Jezerskem, poleg njegove 
sedanje žage novo vodno žago z bene
škim jarmenikom in krožno žaeo. Kot 



Stran 334. 
Štev. 52. 

vodni motor bo služila Fraìlcis-tifrbma 
z ležečo osjo. Razpoložljiva vodna sila 
znaša 100. do 300 K na sekundo in. raz
položljivi brutto padec 7-16 m. Voda bi 
se nabirala s pomočjo nabiralnega ba-
jerja. 

O tem se razpisuje na podstavi § 37. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil od 30. 
junija 1931., »Službeni list« št. 333/52, 
ter § 73. zakona o občem upravnem po
stopku 

na torek dne 12. julija 1932. 

komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 13. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami v 
tehničnem razdelku sreskega .načelstva 
v Kranju. 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kr. banske uprave Dravske ba
novine v Ljubljani do dne 8. julija 1932, 
najkesneje pa pismeno ali ustno na raz
pravi sami, ker bi 9e sicer smatralo, da 
soglašajo s poslovanjem. Poznejši ugo
vori pa bi se mogli upoštevati samo -ob 
pogojih iz § 75. zakona o občem uprav
nem postopku. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 21. junija 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds,. .379 
4/32—268 .. 

Razpis. 
2180a—2—1 

* 

V. .No. 71/37. 2155-3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani: razpisuje za od
dajo regulacijskih del na Muri v obmejni' 
progi 1932/33 .-••;' 
prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 16. julija 1932. od 11. uri dóp. 

v prostorih hidirotehn. odseka, tehnične-
ga oddelka v Ljubljani (Stari trg 34/1ГЈ; 
Pojasnila in .ponudbeni pripomočki so 
na vpogled med uradnimi urami v p i 
sarni hidrotehn. odseka Stari trg 34/11; 

Ponudbe naj :se glase v pblrki popusta-; 
v odstotkih (tudi i besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša 

1,519.73200 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasi o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglašaj. \<&Џi tehničnega 
oddelka. ;. , : 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, аде 20. junija .1032... ; 

' • • • • • ' • * • • ' ' • • v ^ - - : 

Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 
oddasta dve mesti jetniškega paznika-
zvanifinika ali pripravnika, pri okrož
nem sodišču, v Celju pa eno mesto. 

Hkratu se oddajo tudi vsa mesta jetni-
ških paznikov-zvaničnikov ali priprav
nikov, ki bi se izpraznila tekom razpi
sa ali pa zavoljo.njega. 

Prošnje je vložiti do 10. julija 1932. 
] Podrobnejši pogoji so razvidni iz raz
pisa, objavljenega v »Službenem listu« 
(priloga) z dne 29. junija 1932., kos 51. 
Prcdsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne .23. junija 1932. 

' 4 « 
U VI. 22/32—4. 2203 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z raKsodbo z dne 12. marca 1932., 
da je. Majdič'Fortunat, star 27 let, po 
poklicu upravitelj gostilne v Ljubljani, 
Komenskega ulica 12., kriv prestopka 

•po členu 6 zakona o pobijanju draginje 
življenjskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije, storjenega s tem, da ni imel 
dne 23. I. 1932 v svojem obratu ozna
čenih'cen jedil'in eni vrsti vina. 

Zaradi tega je bil1 obsojen po členu 6 
zgoraj navedenega zakona na 250 D> 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v nadaljnjo kazen 1 dan in 
12 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd VI., 
dne 24. marca 1932, 

Л 
U 'VI. 10/32-5: *" 2202 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo; z dne 12. marca 1932., 
da je Padovan Frank, star 36 let, po po
klicu gostilničar in vin. trg. v Ljubljani, 
.Židovska steza 4., kriv prestopka po čle-
nu: 6 zakona o pobijanju draginje živ

ljenjskih potrebščin in brezvestne spe
kulacije, storjenega s tem, da ni imel 
dne, 14.. I. .1932 v Ljubljani v svojem 
lokalu v Puharjevi ulici označenih cen 
posameznih jediLniti sumarno niti po
drobno, .tako, da bi jih vsakdo razločno 
videl.. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6 
.zgoraj <navedenega:<zakona na 250 Din' 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni ' v.. nadaljnjo kazen 1 dan in 
Л1\\т zapora. -' ' . ; 
> Okrajno sodišče v Ljubljani, odd VI., 

•i', -dne 24.. marca 1932. 
i -•:, ' '''•' • • $ { : 

•C III 848/321-1.'' -: ••- 2211 

••..,.,..;.:'. owic. •• 
i Tožeča stranka Hribar Marija, služki-
'.nja pri zdravniku kirurgu — Kramariču, 
'Ljubljana, Miklošičeva cesta, je vložila 
'proti toženi stranki • Zàkostelny Ani, 
:strcjno pletenje, Ljubljana, Šmartinska 
cesta 6, sedaj neznanega bivališča v ino- l 

zerristvu, radi Din 4000-— s prip. k'bpr: 
štev. C III 848/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 13. julija 1.932 ob pol devetih dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 50, razprav-
na dvorana. -.-•-»•• 

Ker je bivališče tožene stranke nfr 
znano, se postavlja • gospod Benkovac 
Ivan, vodja zemljiške knjige v. pok> v 
Ljubljani, za skrbnika, ki jo bo zastopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje :poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. Ш.,, 
dne 8. junija 1932. 

E 945/31-6. '-. . 2178' 

Dražb eni oklic. 
Dne 2 1 . j u l i j a 19 3 2: dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem soda-, 
šču v sobi št. 1 dražba polovice nepre-. 
mičnin: zemljiške knjige Pokoše, vlozûâ, 
štev. 84. 

Cenilna vrednost: 11.760 Din 50 p. .,, 
Vrednost pritikline: 275 Din. 
Najmanjši ponudek: 7840:Din 34 p-
Pravice, ki bi ne pripuščale -dražbe,, 

je priglasiti sodišču najpozneje pj | 
dražbenem naroku pred začetkom dra>. 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja« 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja>; 

ki je ravnalv dobri veri.' ' , ; 

V ostalem se opozarja na dražbem, 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
s o d i š č a . ' • • • 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica,1 ,t, 
dne 10. junija 1932; ' , ; 

E 869/31 22$ 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. j u l i j a 1.932. dopoldne °f> 

p o l e n a j s t i uri bo pri.podpisanem 
sodišču v sobi št. 3 dražba nepremicm»--
zemljiška knjiga k. o. Šmatevž, vL št. .v?>; 
201, 167, 183. ~':---. 

Cenilna vrednost: Din 1,418.009—-. 
Vrednost gospodarskih pritiklin:..P* 

72.066-—. . -.;• : . : ' o ^ 0

: ^ 
' Vrednost strojnih pritiklin;'3Q4.2-5A-

D i n . • . • : • ' , - . ' . . . ' ' " , , 
Najmanjši ponudek: 840.000-,-• РчМ!:. 
Pravice, ki bi ne p r ipušča le 'd i^^ ' 

je; priglasiti sodišču najpozneje pri p w ^ 
benem naroku pred začetkom dw 1 5 ^. 
sicer bi se ne. mogle več, ;u veljav«?* 
glede nepremičnine v škodo,zdražiteij«; 
ki je ravnal v dobri veri. .-; ^а«] 

V. ostalem se opozarja na d . r a z S , 
oklic, ki je nabit na,uradni deskitw*. 

Okrajno sodišče Vransko, :-\<M\-j. 
dne.25. junija' 1932..; •;;., 

•sit t':, Vpisi y trgoyi^kl гв̂ - ,, 
V p i s a l i s t a 'se ' n a s t o p n i *4Wf^ 

'86t Sedež': Novo'mesto. ', .-'. •'• .'tff1. 
"Dan vpisa: 4. septembra ;l931, : Ц Ј ^ 

f Besedilo: >Metla<:) trgovsko îndjtëffT 
ska družba z omejeno zavezo ali Мтш1, 
sko: >Metla« trgovačko industrijsko-%?/' 
štvo sa ograničenim jamstvom. к i ^ 

Predmet in.namen draž-be7 je:,^viaâ, 
Baviti se z vsemi;trgovsko. ртР^сж 

mi kupoprodajnimi1 posli, in z ^^Ш-' 
njem metel, krtač, sčetk: 1er drugatt f1) 

•Ш 



Štev. 52. Stran 335. 

flih izdelkov-proizvodov, ustanavljati 
podružnice, afiliaoije in zastopstva, ki 
bodo vršila take trgovske in obrtne 
posle. 

Družbena pogodba z dne 17. avgusta 
1931, not. akt. št. 3101. 

Osnovna glavnica znaša 20.000 Din in 
je v celoti vplačana. 

Poslovodja je: Bernard Oto, trgovec v 
' Novem mestu št. 68. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 
dne 4. septembra 1931. 

Firm. 288/31 — Rg C II 1/1. 
* 

868. Sedež:, Novo mesto. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1931. 
Besedilo: Sanitas, javno kopališče, tr

govska družba, z omejeno zavezo. 
Predmet trgovske družbe je obratova

nje javnega kopališča in vsi trgovski po
sli, ki so ali bi se zdeli potrebni za to, 
Pa .najsi, bodo v zvezi z obratovanjem 
kopališča ali ne. 

Osnovna glavnica znaša 15.000 Din. 
Družabna pogodba od 15. septembra 

1931. 
Poslovodje: Mahorčič Karol, trgovec,. 

Križka Jakob, brivec, dn Picek Edgard, 
sin trgovca, vsi v Novem mestu. 

Tvrdko trgovske družbe bodo podpi
sovali vsi poslovodje skupno ali kolek
tivno tako, da bodo pristavili svoje pod
pise pod besedilo družbine. tvrdke, najsi 
bo tiskano ali pisano. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 1. oktobra 1931. 
Firm. 308/31 — Rg. C II 3/1. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 
869. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 16. junija 1932. 
Besedilo: Učiteljski dom v Mariboru, 

ïegistrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: .Zadruga ima na

men: 
1. omogočiti otrokom svojih članov 

studij na zavodih v Mariboru s tem, da: 
a) jim nudi primerno stanovanje in 

hrano po primernih cenah, 
b) skrbi za njihovo nadzorstvo izven 

šolskega časa, 
, c) jim nudi pomoč pri študiju, 

c) sploh skrbi za njihovo nadaljnjo 
Smotrno .vzgojo; 

r 2. nudi ..popolnp oskrbo sirotam članov 
P° primerni znižani ceni, v izrednih pri
merih pa tudi popolnoma brezplačno, 

3. dajati članstvu po možnosti dnevna 
Prenočišča zlasti v počitnicah; 

4. delovati nato* dia se Učiteljski dom 
•fio. jazširi, „da, 1)Q,nudil svojim članom 

.."upöWjencenfrodTmala stanovanja; 
"••'[5] nuditi ' poslovne lokale organi zač-

*&т skupinam svojib članov. . • 
, " . V : t a namen vzdržuje zadruga\.v Ma

riboru, lastni dom, ki ga hoče še razširiti 
• jS izpopolniti kakor hitro ji bodo dopu

ščala materialna sredstva, tako da bo 
lahko v polnem obsegu ustrezal svoje
mu namenu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
Waija 1932. 

Opravilni delež znaša 100 Din, ki se 

plača lahko tudi v desetih zaporednih 
mesečnih obrokih po' 10 Din. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim dva
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po objavi v li
stu »Učiteljski tovariš«. 

Načelstvo sestoji iz 7 zadružnikov; 
člani načelstva so: 

1. Hren Anton, šolski upravitelj v 
Studencih pri Mariboru, 

2. Blažič Štefan, učitelj v Studencih 
pri Mariboru, 

3. Kožuh Mirko, šolski upravitelj v 
Mariboru, 

4. Hočevar Ciril, učitelj v Mariboru, 
5. Rajšp Josip, šolski upravitelj v po

koju, krčevina pri Mariboru, 
6. Petrič Ludvik, učitelj v Mariboru, 
7. Lovše Ivan, učitelj v Mariboru. 
Pravico zastopati zadrugo ima načel

stvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpi

sujeta skupno po dva člana načelstva ali 
pa en član načelstva in eden za podpiso
vanje pooblaščeni nameščenec. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 16. junija 1932. 
Firm. 645/32. — Žadr. V 31/1. 

Konkurzni razglasi 
S 17/32—10. ; 2208 
870. 

Dopolnitev konkuržnega 
oklica. 

Z uvedbo konkurza o imovini tvrdke 
»Sana«, tovarne čokolade v Hočah, je ob
enem uveden tudi konkurz o imovini 
tvrdke »Soleik, tvornice bonbonov v 
Osjeku, last tvrdke »Sana«. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 24. junija 1932. 

S 3/32—79 2218 
871. 
Odreditev posebnega ugoto

vitvenega naroka. 
Prezadclženec: Živic Ivan, Stavbenik 

v Mariboru. 
Za preizkušnjo naknadno prijavljenih 

in do naroka morda še4 prijavljenih ter
jatev se odredi narok na 

7. julija 1932 ob 10. uri. dop. 
pri tem sodišču, soba št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 25. junija 1932. 

# 
2210 Sa. 23/31—104. 

872. 

Konec poravnave. 
ч Poravnalno postopanje dolžnika Böh-
merwalda Henrika, trgovca v Ljubljani, 
Kolodvorska ulica 12, je končano, ker je 
sodišče poravnavo potrdilo. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

1 dne 17. junija 1932. 

Sa 2/32—46. 2209 
873. 

Konec poravnave. 
... Poravnalno postopanje drlžnika Mrav-
ljeta Antona, posestnika in trgovca v 

Podpeoi š t 13 p. Preserje, je končano, 
ker je sodišče poravnavo potrdilo. 
Deželno sodišče т Ljubljani, otld. III., 

dne 17. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastèv 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2212 

Stanje 22. junija 1932, 
Aktiva. Dinarjev 

Nfeiälnä 
podloga . 1.986,899.283-19 (— 9,290.358-35) 

Devize, ki ni
so v podlogi 84,300.411-93 (-f 3,765.062-32) 

Kovani no
vec v niklu 49,891.117-50 ( + 426.296-50) 

Demonetizi-
rano srebro 33,907.917-55 

Posojila . . 2.317,319.498-14 (-10,553.901-03) 
Vrednostni 
papirji . . 27,420.000-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.805,950.827-73 (4- 612.184-68) 

Začasni pred
aj mi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-— 

Vrednostire-
zervn. fonda f9,953.400-69 ( + 9.344'4S) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 646.364-06 

Nepremični
ne . . . . 152,534.672-79 (— 115.85413) 

Razna aktiva 102.75 l-858'Ol ( + Збб.752'47) 
7.241,480.350-59 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 87,629.222-90 

Ostali fondi 4,006.568-64 
Novčanice v 

obtoku . . 4.828,960.080-—(— 91.572.430'—) 
Obveze na 
pokaz . . 672,808-650-23 (+67,17Qi647-51) 

Obveze z ro
kom . . . 1.361,942.785-41 ( + 5,650.000-—) 

Razna pasiva 116,133.043-41 ( + 3,960.309'40) 
7.241;480;850-'69 

Obtok in ob
veze . . .5.501,768.730-23 

Celotno kritje . . . 36-11% 
Kritje v zlatu . . . 32-05% 

Obrestna mera: 
po eakomptu , . . » ••••••-» . 7И% 
po lombardu . . . . . t » # , 9% 

* 
Štev. E. r. 1479/32, 1897/32, 

1974/32. . 2220 

Razglas. 
Po § 130. zak. z dne 26. maja 1909, 

staj. dež. zak. štev. 44, se s tem razglaša 
zaključek postopanja, nanašajočega se 
na nadrobno delitev skupnih zemljišč, 
vpisanih pod 

1. vlož. štev. 123, k. o. Obrez, sodni 
okraj ormoški, 

2. vlož. štev. 5, k. o.. Radmirje, sodni 
okraj gornjegrajski, 

3. vlož. štev. 81, k. o. Košnica, sodni 
okraj celjski, ker so te agrarne operaci
je popolnoma izvršene. 

Z dnevom, ko se objavi ta razglas, ne
ha glede teh agrarnih operacij pristoj-
nost:agrarnih oblasti, tako da le-ta osta
nejo odslej pristojna samo še za razsoja-



Stran 336. Štev. S2. ^ш 

nje v §§ 99. in 100. zgoraj omenjenega 
zakona navedenih zahtev. 

Komisija za agrarne operacije 
v Ljubljani, 

dne 8. junija 1932. 
Za predsednika: dr. Lukan s. r. 

* 
Štev. E. r. 1088/32, 1414/32, 

1790/32, 2017/32, 2019/32. 2221 

Razglas. 
Po § 106. zak. z dne 26. X. 1887, kranj. 

dež. yak. štev. 2, iz leta 1888., se s tem 
razglr.ša zaključek postopanja, nanaša
jočega se na nadrobno delitev skupnih 
zemljišč, vpisanih pod 

1. vlcž. štev. 1, k. o. Iškavas, sodni 
okraj ljubljanski, 

2. vlož. štev. 29 in 24, k. o. Lipoglav, 
sodni okraj ljubljanski, 

3. vlož. štev. 31, k. o. Osredek, sodni 
okraj cerkniški, 

4. vlož. štev. 106, k. o. Bukovica, sodni 
okraj kamniški, ker so te agrarne ope
racije popolnoma izvršene. 

Z dnevom, ko se objavi ta razglas, ne
ha glede teh agrarnih operacij pristoj
nost agrarnih oblasti, tako da le-ta osta
nejo odslej pristojna samo še za razsoja
nje v §§ 99. in ioo. zgoraj omenjenega 
zakona navedenih zahtev. 

Komisija za agrarne operacije 
v Ljubljani, 

dne 8. junija 1932. 
Za predsednika: dr. Lukan s. r. 

Štev. 5555/11. 
* 

Razpis. 
2216 

Direkcija drž. rudnika Velenje razpi
suje na dan 4. julija t. 1. nabavo 
60 ton visokovrednega portland cementa 
v papirnatih vrečah. 

Pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 27. junija 1932. 

* 
2217 Štev. 2023/E—K: 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska potre

buje za javno razsvetljavo: 
20 komadov armatur iz železne plo

čevine, vremensko trdne izvedbe, za žar
nice do 1000 vatov. 

Cene je navesti loco Ljubljana, ocari
njeno vštevši vse odtegljaje za davek in 
pristojbine. 

Ponudbi je priložiti sliko ponuđenih 
svetilk. 

Ponudbo je poslati pod zaprto kuver
to z napisom: >Ponudba za armature? 
do 10. julija 1932. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
ljubljanske, 

dne 27. junija 1932. 

St. 140/9—1932. 
* 

Razpis. 
2222 

nabave življenjskih in drugih potrebščin. 
' Uprava bolnice za duševne bolezni v 

Novem Celju razpisuje po določilih čle
nov 86.-98. zakona o državnem računo
vodstvu na dan 9. julija 1932. ob 11. uri 
v svoji pisarni drugo pismeno licitacijo 
za dobavo življenjskih in drugih potreb
ščin za čas od 1. julija do 31. decembra 
1932. 

Splošni in podrobni dobavni in draž-
beni pogoji se dobe ob delavnikih v pi
sarni bolnice. 

Ako ta licitacija ne uspe, se vrši na 
dan 20. julija 1932. ob isti uri, na istem 
kraju in z istimi pogoji tretja pismena 
licitacija. 

Uprava bolnice za duševne bolezni v 
Novem Celju, 

dne 18. junija 1932. 

H* 
E. b. 436/32. 
Nabava potrebščin za 
državno bolnico za žen
ske boiezni v Ljub
ljani. 

2201 

Razpis. 
Na podlagi člena 94 zakona o drž. ra

čunovodstvu se razpisuje druga pismena 
ofertalna licitacija na dan 23. julija 1932 
za dobavo: 
1. mesa vseh vrst, mesnih izdelkov ter 

slanine, 
2. moke in mlevskih izdelkov, 
3. kruha vseh vrst, 
4. mleka in mlečnih izdelkov, 
5. premoga in koksa. 

Licitacija se bo vršila v upravni pi
sarni Državne bolnice za ženske bolezni 
v Ljubljani ob 11. uri dopoldne za dobo 
od 1. julija 1932 do 31. marca 1933. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
so interesentom na razpolago pri upravi 
bolnice. 
Uprava drž. bolnice za ženske bolezni 

v Ljubljani, 
dne 25. junija 1932. 

•j-
Št. 2815 2215 

Razpis dobave. 
Uprava obče državne bolnice v Ljub

ljani razpisuje ria podlagi čl. 94. in v 
smislu čl. 82. do 105. zakona o državnem 
računovodstvu 
za dan 25. julija 1932. ob enajstih do

poldne 
drugo pismeno ofertalno licitacijo za 
dobavo: 

I. govejega mesa, 
II. moke in mlevskih izdelkov, 

TIT. kruha. 
Pogoji dražhovanja so razvidni v 

»Službenih novinah« št. 112, z dne 18. 
maja 1932., -.»Službenem listu Dravske 
banovine." št. 39. z dne 18. maja 1932. 
in v ekonomatu bolnice. 
Uprava obče državne bolnice v Ljubljani. 

* 
Št. 630. 

Razglas. 
2022a—2—1 

V gluhonemnico v Ljubljani se sprej
mejo ob pričetku šolskega leta 1932./33. 

vnovič gluhonemi otroci na prošnjo star
šev ali njih namestnikov. 

Prošnje za pripust k pouku ali za 
sprejem notranjih gojencev v zavod naj 
se vlože do dne 

31. julija 1932. 
pri podpisanem ravnateljstvu. 

Natančnejše pogoje in določila glej 
prilogo k »Službenemu listu« št. 46 z dne 
11. junija 1932. 
Ravnateljstvo gluhonemnice v Ljubljani» 

dne 10. junija 1932. 
Ravnatelj: Grm Franc s. r. 

Razne objave 
-2227 

„SOLIDARNOST" 
reg, pomož. blagajna v 

Ljubljani 
sklicuje za dne 18. julija 1932. ob 18. uri 
zvečer 

izredni občni zbor 
v pisarniških prostorih v Kolodvorski 
ulici štev. 8. 

D n e v n i r e d : 
1. poročilo načelnika, 
2. izprememba pravil. 

V Ljubljani, dne 30. junija 1932. 
Načelnik -

Rudolf Juvan s. ?< 
* 

2196—3—1 

Poziv upnikom. 
Stanovanjska in kreditna zadruga v 

Ljubljani, r. z. z n. z. je prešla v, likvi
dacijo in poziva upnike, naj ji prijavio 
svoje terjatve do 31. avgusta 1932.' 

Ljubljana;' 25. junija 1932. 
Likvidatorji. 

:$: 
2207 

Objava. 
Izgubil sem tipno izpričevalo mojega 

motorja znamke BSA 350 cm 6 H. V., 
štev. motor, tablice: 2—1534 iz.L 19 3 1 , 

Proglašam ga za neveljavno. 
Mak Kari s. r., Maribor, 

Trstenjakova ul. 4. * 
2228 

Objava. 
Izgubil sem šofersko legitimacijo^ '^ir 

dano od policijske uprave v Ljubljani 
dne 10. februarja 1925, št. 5, na inier 
Orehek Herman, rodom iz Ljubljane. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Orehek Herman e. r. 

* 
2229 

Objava. 
Izgubil sem šofersko legitimacijo iö 

tipno izpričevalo avtomobila >Ansal<io< 
na ime: Sattler Ciril iz Ljubljane. 

Proglašam jih za neveljavni. 
Sattler Ciril s. r. 

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljaai-, njen predstavnik: O. Mlchâlek y LJubljani 



Štev. 58, 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE ВАМПЖ 
Priloga h kosu 53. letnika Ш. z dne 6. julija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vili. No. 3325/1. 2235—2—1 

Razglas. 
Elektrarna Vinka Majdiča nasi, v Kra

nju je projektirala zgraditev omrežja v 
občini Sora, tako da se dovod za vas So-
ro odcepi od že odobrenega omrežja Ra-, 
kovnik—Goričane in poteka ob vznož
ju hriba do Ločnice, kjer se en vod od
cepi za spodnji del vasi, glavni vod pa 
teče do gornjega dela vasi. Podrobnosti 
so označenev tehničnem poročilu in vri
sane v načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3., 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73. in si: z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na dan 18. julija (ponedeljek) 
u sestankom komisije ob 15. uri v Med
vodah na kolodvoru. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v reke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, • 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrije: 
Dr. Mara s. r 

* 

VIII. No. 3712/1. 2236—2—1 

Razglas. 
Elektrarna Vinka Majdiča nasi, v Kra

nju je projektirala zgraditev 35 KV od
cepa od daljnovoda Kranj—Dr avl je do 
vasi Zg. Pirniče, obč. Šmartno, postavi
tev 35 KV transformatorske postaje v 
2g. Pirničah in zgraditev nizkonapetost
nega omrežja za vasi Zg. in Sp. Pirniče, 
Verje, Vikrče i.i Zavrh. Podrobnosti na-
P^~ve so ozn;.r.he v tehničnem poročilu 
vrisane v načrtih. • 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
iû 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst., 
?•>• gradb; z., zadevnih cestnih predpisov 
i n § 73. in si. z. u. post. razpiše komisij-
ski ogled na kraju samem in obravnava 

na dan 18. julija (ponedeljek) 
s sestankom komisije ob 0. uri v Smart
e m pod Šmarno goro pri županstvu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
Nameravane naprave razpoloženi do 
^ v a komisijske obravnav« itfi jl>odßi-

sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez-ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 
ì)r. Mara s. r. 

* 
VIII. No. 3655/1. 2238—2—1 

Razglas. 
Kranjske deželne elektrarne so pro

jektirale zgradbo daljnovoda 20.000 V 
od obstoječe transformatorske postaje v 
Skaručnd, pare. št. 186, k. o. Skaručna do 
pare. št. 151, k. o. Spod. Pirniče, kjer naj 
se zgradi transformatorska postaja za 
napajanje nizkonapetostnega omrežja v 
vaseh Zg. in Sp. Pirniče, Verje, Vikrče 
in Zavrli. Podrobnosti so označene v teh
ničnem opisu in vrisane v načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst 3., 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73. in si. z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na dan 18. julija (ponedeljek) 

s sestankom komisije ob 9. uri v Šmart-
nem pod Šmarno goro pri županstvu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v reke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravsko 
banovine v Ljubljani, 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 
Dr. Mara s. r. 

* 
2237—2—1 VIII. No. 3643/1. 

Razglas. 
Mestna elektrarna ljubljanska je pro

jektirala zgradbo visokonapetostnega ka
belskega priključka iz transformatorske 
postaje na Tržaški cesti na novo pro
jektirano transformatorsko postajo pri 
tobačni tovarni in elektrifikacijo te to
varne. Podrobnolti so vrisane v načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odet., 
3,, gradb. z., cestnih predgisox in § 73. 

in si. z. u. post. razpiše komisijski ogled 
na kraju samem in obravnava 

na dan 21. julija (četrtek) 
s sestankom komisije ob 8. uri pri trans
formatorski postaji na Tržaški cesti. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pii podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, koli- • 
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo; 
Dr. Mam s. r. 

II. No. 14151/2. ' 2223 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Podružnica krščanske šole 

pri sv. Andražu v Halozah« je razpu-
ščeno, ker že več let ne deluje, nima ne 
članov niti imovine, in torej ne гпоте 
več izvrševati svojega statutarnega de
lovnega področja. 

Kraljevska bonska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 24. junija 1932. 

VI. No. 16492/1. 2233 

Izprememba v imeniku 
Zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Žnidaršič Frida, zasebna zdravnica 

v Krškem, je bila vpisana v imenik 
Zdravniške zbornice za Dravsko bano
vino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 22.'junija 1932. 

III. 5486/1. 2234 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. junija 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami;kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a : 
Konjice: Vrholje (Preloge 2 primera)/' 

Ljutomer: Apače (Apače 1 primer), Bu-
čečovci (Bučečovci 1 primer), Sv. Jurij 
ob Ščavnici (Sv. Jurij ob Ščavnici 1 pri
mer). Murska Sobota: Kuzma (Kuzma 
1 primer). Maribor desni breg: Šentovec 
(Devina 1 primer). Slovenj«radec: Ve
lenje (Velenje 2 primera). 
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S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Zakot (Zveninjak 3 dvorci). 

Konjice: Ljubnica (Ljubnica 1 dvorec). 
Krško : Cerklje (Češence 1 dvorec, Vel. 
Uraševc T dvorcev). Laško; Dol (Sv. Jurij 
4 dvorci), Loka (Savna peč 5 dvorcev). 
Litija: Prapreče (Prapreče 1 dvorec). 
Marihor desni breg: Dolgoše (Marija 
Brezje 1 dvorec). Maribor levi breg: 
Sp. Duplek (Dupleški vrh 1 dvorec), 
Plač (Plač 2 dvorca), Sv. Križ (Sobar 1 
dvorec). Novo mesto: Brusnice (Gum-
berg 1 dvorec), Trebnje (Pekel 1 dvo
rec). Ptuj: Cirkovoi (Starošinci 1 dvo
rec), Hajdina (Zg. Hajdina 1 dvorec). 
Šmarje pri Jelšah: Križe (Osredek 6 
dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Brežice; Sevnica (Sevnica 1 dvorec). 
Kamnik: Mekinje (Vodice 1 dvorec), 
Tunjice (Mlaka 1 dvorec). Konjice Ljub
nica (Stenica 1 dvorec). Krško: Krško' 
(Leskovec 3 dvorci), Škocijan (Sp. Dole 
3 dvorci, Gor. Dole 1 dvorec). Litija: 
Litija (Ponoviče 2 dvorca, Št. Jernej 1 
dvorec, Sava 1 dverec), Velika vas (Zg. 
Preker 1 dvorec). Ljutomer: Cven (Sp. 
Krap.je 1 dvorec), Grlava (Banovci 1 
dvoiec). Novo mesto: Mirna (Mirna 1 
dvorec), Šmihel-Stopiče (Brod 1 dvorec), 
Trebnje (Trebnje 1 dverec), Trebnje 
(Dol. Podboršt 1 dvorec, Ražje selo 1 
dvorec), Toplice (Toplice 1 dvorec). 
Prevalje: Trbonje (Trbonje 1 dvorec). 
Ökofja Loka (izpostava): Selce (Sv1. To
maž 1 dvorec). Ljubljana mesto: 2 
dvorca. 

Kraljevska banska uprava Drayske 
banovine v Ljubljani, 
dne 27. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 3/32—11. 2224 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo s sodbo 
z dne 11. aprila 1932, da je obdolženec 
Cerjak Ježe, roj. 10. aprila 1889 v Glo-
govembrodu, prist, v Artiče, rim. kat, 
oženjen, trgovec v Artičah št. 22, zak. 
sin pok. Janeza in še žive Ane, roj. La
puh, že kaznovan, kriv, da dne 17.. mar
ca 1932 v svoji trgovini v DeČnih Selah 
ni imel niti sumarno niti podrobno ozna
čenih cen špecerijskega in manufaktur-
nega blaga, torej življenjskih potrebščin, 
tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno 
videl. 

S tem je zakrivil prekršek po čl. 6. 
zakona z dne 30. decembra 1921, s l u ž 
bene novine« z dne 6. januarja 1922, št. 
fi, ter se po tem členu v zvezi s § 3. zak. 
v dne 31. decembra 1929, št. 307, obsodi 
na 24 ur zanora in 100 Din denarne kaz
ni, ter po § 389. a) k. pr., r/ na plačilo 
ftreškov kaz. postopanja in izvršitve 
kazni. 

Окгајло sct'išče v Brežicah, odd. III., 
dne 11. aprila 1932. 

Preds. 379 
4/32—268 2180a—2—2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru se 

oddasta dve mesti jetniškega paznika-
zvaničnika ali pripravnika, pri okrož
nem sodišču v Celju pa eno mesto. 

Hkratu se oddajo tudi vsa mesta jetni-
ških paznikov-zvaničnikov ali priprav
nikov, ki bi se izpraznila tekom razpi
sa ali pa zavoljo njega. 

Prošnje je vložiti do 10. julija 1932. 
Podrobnejši pogoji so razvidni iz raz

pisa, objavljenega v »Službenem listu« 
(priloga) z dne 29. junija 1932., kos 51. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 23. junija 1932. 

* 

Cg la 149/29-34. 2226 
Oklic. 

Murko Mihaelu, trgovcu v Mariboru je 
vročiti v pravdni stvari Kosa Ivana, tr
govca v Kandiji, po dr. Ivanetiču sodbo 
z dne 27. 4. 1932, opr. št. Cg la 149/29 
—33. 

Ker je bivališče Murkota Mihaela ne
znano, se postavlja za skrbnika Zupan
čič Kari, zemljeknjižni vodja v pok. v 
Novem mestu, ki ga bo zastopal na ni 
govo nevarnost in stroške, dokler se ne 
oglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. la., dne 25. junija 1932. 

Ne I 165/32—2. 

* 

Oklic. 
2257 

Na predlog Kokalja Franceta, pos. v 
Hotemožah štev. 8, je dovolilo podpisano 
sodišče s sklepom z dne 30. junija 1932, 
Ne I 165/32—2, uvedbo amortizacije na
slednjih pri predlagateljevem zemlj. vi. 
št. 73, k. o. Tupaliče, zastavnopravno za
varovanih terjatev: 

1. Košnik Marije iz ženitne pogodbe z 
dne 1. septembra 1841 in izjave z dne 6. 
februarja 1843 na naturalijah; 
• 2. Smrekar Jere v Ljubljani iz dolžne
ga pisma z dne 11. marca 1854 in plačil
nega naloga z dne 25. novembra 1862 
št. 1852 v znesku 400 gl konv. veljave 
s prip.; -

3. Mačka Jakoba, oziroma Mart na v 
Praprotni polici iz dolžnega pisma :'. dne 
15. I. 1849 in sodbe z dne 10. V. 18,9, št. 
1498, v znesku 330 gl. konv. vel j . s prip. 

4. Zaplotnika Martina v Holerr, .Tžah, 
iz dolžnega pisma z dne 1. II. If59 v 
znesku 105 gl s prip.; 

5. Zaplotnika Martina v Hotemožah iz 
dolžnega pisma z dne ,4. XI., 1S59 v 
znesku 105 gl. s prip.: 

6: Komove Matevža, Marjete in An
dreja iz poravnave z dne 11. V. 1860 št. 
1483 za vsakega po 37 gl. 62 3/T kr s 
prip.; 

7. Zaplotnika Martina v Hotemožah iz 
poravnave z dne 5. XI. 1863, št. 3754, v 
znesku 250 gl 70 kr s prip.: 
• 8. Bukovnika Andreja v Tuoa'ičali St. 

45 iz dolžnega pisma z dne 20. I. 1865 
y_znesku 12Si gl.s prip.; 

9. Polajnar Jere in Neže iz dolžnega 
pisma z dne 17. X. 1859 in prisojila z 
dne 12. III. 1867, št. 1152, št. 1152, vsa
ke po 20 gl s prip.; 

10. Zaplotnika Martina, v Hotemožah 
iz ženitne pogodbe z dne 1. IX. 1841.» 
izjave z dne 6. II. 1843 ter treh cdstop
nic z dne 23. X. 1871, 2. XI. 1871. in 9. 
1. 1872 v znesku 100 gl s prip.; 

11. Košnik Uršule v Hotemožah iz iz
ročilne pogodbe z dne 19. I. 1872 v 
ostanku 160 gl z naturaMjami; 

12. Košnik Jožeta v Hotemožah iz iste 
izročilne pogodbe v ostanku 60 gl s 
prip.; 

13. Zaplotnika Martina v Hotemožah 
iz kupne pogodbe z dne 19. VIII. 1872 
v znesku 139 gl'40 kr z melioracijo 100 
gl 60 kr s prip.; 

14. Košnik Marijane v Hotemožah iz 
poravnave z dne 21. III. 1877, štev. 2124 
v zneskih 20 gl s prip. in 20 gl s prip.; 

15. Pušavc Marije v Olševku iz dolž
nega pisma z dne 17. X. 1858, prisojila 
z dne 12. III. 1867, št. 1152, prisojilnega-
odloka z dne 6. VI. 1877, št. 4143, in 
sodbe z dne 15. XI. 1877., štev. 8020, v 
znesku '20 gl s prip.; 

16. Majdiča Janeza v Kranju iz dolž
nega pisma z dne 17. VI. 1857 sodbe z 
dne 11. XI. 1864, št. 4160, prisojila z 
<\ne 12. III. 1867 št. 1152, in odstopnice z 
dne 2. III. 1878 v znesku 105 gl. s prip.; 

17. Kozel a Mihaela v Olševku iz izro
čilne pogodbe z dne 19. I. 1872 ter dveh 
cdstopnic ž dne 2. VII. 1877 in 11. VI. 
1879 v zneskih 140 gl s prip. in 9 gl 20 
kr s prip.; 

18. Kokalja' Franca na Suhi iz treh 
cdstopnic z dne 2. XI. 1870, 14. IX. 1874 
in 15. III. 1875 ter sodbe z dne 4.' П-
1875, št. 652, v znesku 103 gl s prip.; 

19. Kenia Aleša v Gornjih Tenetišah 
iz ženitne pogodbe z dne 1. IX. 1841, iz
jave z dne 6. II. ,1843, izročilne pogodbe 
z dne 19. I. 1872,' ženitne pogodbe z dne 
5. I. 1880, št. 8619, in poravnave z dne 
2. VII. 1880, št. 4814, v zneskih 40 gl-
100 gl, 16 gl 52 kr, 13 gl 98 kr in 2 gl 
91 kr s prip.; 

20. Majdiča Janeza v Kranju, iz dolž
nega pisma z dne 17. X. 1858, prisojila 
z dne 12. III. 1867, št. 1152, in odstop
nice z dne 2. III. 1878 v znesku 45 gl 
s p lip. ter 

21. Polajnarja Janeza na Visokem, Po* 
lajnarja Matevža v Cešenci, Polajnar Ne
že v Tupaličah in Polajnar Jere v Tupa-
ličah iz dolžnega pisma z dne 11. V. 1861 
in prisojila z dne 4: III.. 1884, št. i486, 
vsakega po 75 gl s prip. 

Vsi, ki mislijo, da imajo kako pravico 
do teh terjatev, se pozivljejo, da jo pn-
glase pri podpisanem sodišču najkesne-
je do 5. julija 1933, ker se bo sicer p° 
brezuspešnem preteku tega-roka na zo-
petno prošnjo predlagatelja dovolil* . 
amortizacija vknjižbe za te terjatve br e" 
meneče zastavne pravice in njen izbris-

Okrajno «odišče v Kranju; odd. I.» 
dne 30. junija 1932. -v' 

* 

•'ллаЈ 
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Ne. 234/32—2. 2225—3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pisec Marije, posestnice 

Pri Sv. Juriju ob Stavnici štev. 14, se 
uvede postopanje za amortizacijo slede
čih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silka baje izgubila, ter s© njih imetnik 
Pozivlje, da uveljavi tekom d (šestih) 
Mesecev, počenši od dne 26. junija 3932 
s voje pravice, sicer bi se po poteku tega 
f°ka proglasilo, da so vrednostni papir
ji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica štev. 7632 z vlogo v 
*nesku Din 77.951*—. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
odd. I., dne 26. junija 1932. 

* 
T III. 44/32—2. 2239 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Blaznik Anton, rojen dne 29. maja 
1874 pri Sv. Pankracu št. 141, občina 
Griže, pristojen v občino Velika Pireši-
Ca> je odšel pred 20 leti v Nemčijo. 

Od tega časa naprej se ni več zglasil. 
Кет je potemtakem smatrati, da bo 

s t o p i l a zakonita domneva smrti v smd-
8l,u § 24., št. 1 o. d. z., se uvede na proš
nje njegove sestre Žohar Alojzije, roje
ne Blaznik, posestnice v. Št. Janžu št. 6 
P'_ Štore, postopanje za proglasitev mr-
tvirn ter se izda poziv, da se o pogreša-
D 6m poroča sodišču. 
/• . Blaznik Anton se poziva, da se zgla
di pri podpisanem sodišču ali'drugače 
"8 kako vest o sebi. 

•Po 1. 8. 1933 bo sodišče na vnovično 
Prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 22. junija 1932. 

^Pisi v trgovinski register. 
V p i s a l a ' s e j e r. ?. s t o p n a 

f i r m a : 

°'4. Sedež: Ljubljana, 
û&n vpisa: 25. junija 1932. 
Besedilo: »Kuverta, konfekcijska tvor-
*J4 družba z o. z.« 

. Družba temelji' sedaj po sklepih dveh 
Rednih občnih zborov z dne 4. junija 

14̂ 2 radi zvišanja osnovne glavnice od 
^•000 za vsoto 75.000 Din na 150.000 in 
n °g pristopa novega družabnika na iz-
F^ienjenih točkah 4., 6., 8., 9. in 12.dru-

^•€ P°g°4D e z d n e 12- aprila. 1923. 
^i&ina osnovne glavnice: dosedaj Din 
° 5 > sedaj pa Din 150.000. 

j. vplaöüa na osnovno glavnico: popol
n a vplačana. 

v Izbrise se: poslovodja Hedžet Matej, 
y.'&trgovec v Ljubljani, Frančiškanska 
}j1Ca Št. 4, vpiše pa se poslovodja Sre-
b ü

6 %°и, tovarniški ravnatelj v Zagre-
iTrg Kralja Petra št. 4. 

8Ui p*8 l i r m e : Družbino firmo podpi-
p 0 ^a kolektivno 2 poslovodji ali pa en 
gj/'Pvodja in en prokurist, tako da pri-

};ђ V l t a svoja podpisa pod besediltfnr fir-
Џл^ i© lahko natisnjeno» s štampiljko.' 

odtisnjeno ali pisano od kogarkoli, pro
kurist s pristavkom »pp«. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 24. junija 1932. 

Firm. 587 — Rg C II 59/13. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

875. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. junija 1932. 
Besedilo: >Jugotehna< družba z o. z. 
Po sklepu občnega zbora družabnikov 

z dne 21. VI. 1932 se je L^&menil od
stavek: Petič, zadnji odstavek družabne 
pogodbe z dne 27. 11. 1930. 

Družbo zastopata in njeno tvrdko pod
pisujeta pod natisnjeno, pisano ali s pe
čatom odtisnjeno besedilo kolektivno 
dva poslovodja, kojih eden mora biti dr. 
Kersnik Janko, Knez Zdenko ali ing. 
Knez Tomo. 

Vpiše se p»slovodja Pire Ivo, zasebni 
uradnik iz Ljubljane. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 24. junija 1932. 

Firm. 606 — Rg C IV. 241/7. 

* 
876. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 23. junija 1932. " 
Besedilo: Ivo Mihorko, trgovsko za

stopstvo tehničnih in električnih pred
metov. 

Izbriše se .dosedanji imetnik. Mihorko 
Ivo zbog •smrti, vpiše pa sedanja imet-
nica Mihorko Mara, trgovka v Mariboru, 
Dr. Karla Verstovška ulica št. 4. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 23. junija 1932. 
Firm. 678/32. — Rg A III 155/3. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i t : . , . . . 
877. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 23. junija 1932. 
Besedilo : Štajerska hranilnica in po

sojilnica, registrovana zadruga z omeje
no zavezo v Mariboru. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Franc Fischer, vpiše.pa novoizvoljeni 
član načelstva dr. Tone Pernat, odvet
nik v.Mariboru. „. » - . . . '••<•; 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, . ••• 

dne, 23. janija 1932.: 

Firm. .675/32. — Žadr. IV. 72/3. 

" • " " ' . • • * . . ' / ' ' • ' . . : . • ; 

Popravek. , 
V prilogi k št. 51 »Službenega lista* 

z dne 29. junija 1932 se mora na strani 
331. pod »Vpisi v zadružni register« pri 
zap. štev. 860 >Splošno gospodarsko, dru
štvo« v Mariboru pravilno glasiti: Na-
čelstvo obstoji 'iz 5 zadružnikov; člani 
načelstva so: • 

1, J&arban Maks (ne Franc) * . . 

Konkurzni razglasi 
S 17/30—71. " "'" 2247 
878. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka tvrdka »Avala« tovarna 

kemikalij, družba z om. zav. v Mariboru. 
. Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opravilna številka S 17/30—1 o imo. 
vini prezadolženke, se odpravi, ker je 
hila razdeljena vsa masa, po § 151. k. r. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 23. junija 1932., 

S 8/31-1-23. 
879. 

* 

Sklep. 

2243 

V stečajni stvari Hotkota Alojzija, tr
govca v Žužemberku, se odobri pri na
roku dne 2. junija 1932 v smislu § 169. 
steč. zakona dosežena poravnava, da 
plača dolžnica upnikom III. razreda, ki 
nimajo izločitvene ali razločitvene pra- -
vice, 25% kvoto njih terjatev, in sicer 
polovico v 6 mesecih, drugo polovico pa 
v nadaljnjih 6 mesecih po odpravi ste
čaja ob poroštvu Malnarja Jurija, trgovca 
v Ljubljani, Vodnikov trg 3, Možeta 
Franceta, trgovca na Dvoru 25 pri Žu
žemberku, in Hotko Amalije, posestnice 
v Žužemberku 20, proti katerim ima po
ravnava izvršilno moč. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem 

mestu, odd. II., 
dne 25. junija 1932. 

* 
2245 S 9/32—16. 

880. 

Oglas. 
Koakurzna zadeva Lesjak Franc, bra-

njar na Bregu št. 1, pri Celju. 
Konkurzna imovina (špecerijsko bla

go) se bo dne 30. julija 1932 ob 10. uri 
prodala na javnd dražbi pri okrožnem 
sodišču v Celju. 

Okrožno kot konkurzno sodišče Celje, 
dne 30. junija 1932. 

* 
2248 Sa 32/32—46 

881. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Jeglitschem Karolom, 

trgovcem z mešanim blagom v Novi vasi 
pri Mariboru, in njegovimi upniki pri 
poravnalnem naroku dne 30. maja 1932 
pred okrožnim sodiščem v Mariboru 
sklenjena prisilna poravnaya se potrdi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 9. junija 1932. 
* 

2252 Sa 21/32—21 ' 
882. : 

Potrditev poravnave/ 
Poravnalna zadeva izven konkurza 

dolžnice Rihar Ivane, trgovke v Ljublja
ni, Vodnikov trg lopa št. 17. 

Sodno se odobri poravnava izven kon
kurza, sklenjena med dolžnico in njeni
mi upniki na poravnalnem naroku dne 
18. junija. 1932; 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 20. junija 1932. 
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Sa 25/32—2. 

Štev. 53. 

2230 
883. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini-Vintarja Miloša, trgovca z me
šanim blagom v Sp. Berniku, p. Cerklje 
pri Kranju. 

Poravnalni sodnik: Gregore Jurij, sta
rešina okrajnega sodišča v Kranju. 

Poravnalni 'upravnik: dr. Kimovec 
Ivan, odvetnik v Kranju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Kranju, dne 6. avgu
sta 1932. ob desetih. 

Kck za oglasitev do 1. avgusta 1932. 
pri okrajnem sodišču v Kranju. 

Porawialna ponudba 50%. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 28. junija 1932. 

* 

Sa 56/32-2. 2261 
884. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Jonaša Janeza ; trgovca v Murski 
Soboti. 

Poravnalni sodnik: dr. Šumenjak Slav
ko, starešina okrajnega sodišča v Murski 
Soboti. 

Poravnalni upravitelj: Fleck Friderik, 
odvetnik v Murski Soboti. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 11. avgusta 
1932 ob devetih. 

Rok za oglasitev do 6. avgusta 1932. 
pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 1. julija .1932. 

Sa 10/32-17. 2231 
885. 

Sklep. 
Na predlog dolžnice: Strojne zadruge 

v Velesovem, r. z. z o. z. uvede;-o porav
nalno postoDanje se v smislu § 34., odst. 
1. por. zak. ustavi. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 4. maja 1932. 

kih obrokih, počenši 3 mesece izza spre
jetja poravnave po upnikih. 
Okrožno kot poraTnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 22. junija 1932. 

# 
2241 

* 
2240 Sa 19/32—35. 

886. 
Potrditev poravnave Izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Cmak Ivan, po

sestnik in stavbni podjetnik v Štraus-
neku pri Vranskem. . . 

Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil 
poravnalni dolžnik Cmak Ivan s svojimi 
upniki dne 18. junija 1932 in ki določa, 
da je prednostne terjatve in.zahtevke, 
ki jih ne doseza poravnava, prvenstveno 
plačati v celoti, ostali upniki pa dobijo 
50% kvoto plačljivo v 12 mesečnih ena-

Sa 14/32-7. 
887. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Lesar Ivan in 

Alojzija, trgovca v Šmarjeti pri Rimskih 
Toplicah. 

Potrjuje se poravnava, ki sta jo skle
nila poravnalna dolžnika Lesar Ivan in 
Alojzija, trgovca v Šmarjeti pri Rimskih 
Toplicah, z upniki pri naroku dne 6. ju
nija 1932 in ki določa, da je prednostne 
terjatve in. zahtevke, ki jih ne doseza 
poravnava, mrvenstveno v celoti plačati, 
ostali upniki pa dobijo 40% kvoto, plač
ljivo v desetih mesečnih enakih obrokih, 
pričenši 60 dni izza sprejetja poravnave 
po upnikih, in da pristopi, tej poravnavi 
kot porok in plačnik z učinkom § 60. 
zak. o prisilni poravnavi izven stečaja 
Lesar Matevž, posestnik v-Rušah pri Pe-
trovčah. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
- dne 15. junija 1932. 

Sa 11/32-14. 2242 
888 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Orel Hubert in 

Rozalija, trgovca v Šoštanju. Potrjuje se 
poravnava, ki sta jo sklenila prezadol-
ženca Hubert Orel, trgovec v Šoštanju, 
in Orel Rozalija, žena trgovca v Šošta
nju, z upniki pri naroku dne 14. junija 
1932 in ki določa, da je prednostne ter
jatve in zahtevke, ki jih ne doseza po
ravnava, prvenstveno v celoti plačati, 
ostali upniki pa dobijo 40% kvoto, plač
ljivo v: desetii enakih mesečnih obrokih, 
počenši 60 dni izza sprejetja poravnave 
po upnikih in da pristopi poravnavi kot 
porokinja in plačnica, v kolikor ni sama 
dolžnica, Orel Rozalija, posestnica v Šo
štanju, z učinkom § 60. zakona o prisilni 
poravnavi izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 22. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Št. 2815. 2215-3-2 

Razpis dobave. 
Uprava obče državne bolnice v Ljub

ljani razpisuje na podlagi čl. 94. in v 
smislu čl. 82. do 105. zakona o državnem 
računovodstvu . ., , 
za dan 25. julija 1932. ob enajstih do

poldne 
drugo pismeno ofertalno licitacijo za 
dobavo: 

I. govejega mesa, 
II. moke in mlevskih izdelkov, 

III. kruha. , 
Pogoji dražbovanja so razvidni 

»Službenih novinah« št. 112, z dne v-
maja 1932., »Službenem listu Dravw» • 
banovine« št. 39. z dne 18. maja 1*»*' 
in v ekonomatu bolnice. _ . 
Uprava obče državne bolnice v Ljubljani. 

štev. 240. * . 2244 

Razpis. 
Po odobritvi kraljevske banske upra

ve Dravske banovine v Ljubljani, I. J\0, 

4761/1, z dne 25. junija 1932. se odd» 
mesto tajnika sreskega cestnega odbora 
v Črnomlju. 

Svojeročno spisane, pravilno kolkov^ 
ne in z vsemi potrebnimi prilogaD" 
opremljene prošnje je vložiti 

do 25. julija 1932. 
pri podpisanem cestnem odboru. 

Pogoj za nastavitev je izobrazba, kiJ° 
daje dovršena nižja srednja šola Џ ^ 
polnitev pogojev iz § 3. zakona o urad»1' 
kih. 

Črnomelj, dne 1. julija 1932. 
Načelnik sreskega cestnega odbora 

Črnomelj, 
Müller s. r. 

Razne objave 
J 2289 

Razpis. 
Okrajna hranilnica v Kozjem sprejo6 

pomožnega tajnika. 
Znanje knjigovodstva predpogoj. 
Prošnje in priloge, kolkovane P 

predpisih, јз predložiti ravnateljstvu ° 
15. julija 1932. 

Okrajna hranilnica v HUZI«" 1 

* 2253 

Razid društva. 
Vidovičev klub v Ljubljani se j e ^ 

sklepu občnega zbora z dne 22. 6. l y đ 

v smislu § 29. pravil razšel. 
Ljubljana, 25. junija 1932. 

Outrata Drago, bivši predsednik 9. 

2196—3-2 

Poziv upnikom. v 
Stanovanjska in kreditna zadirug* ^ 

Ljubljani, r. z. z n. z. je prešla v 1*.^ 
dacijo in poziva upnike, naj ji prijav > 
svoje terjatve do 31. avgusta 1932. 

Ljubljana, 25. junija 1932. ., 
Likvidatorji-

* 2 # 

Objava. tft 
Izgubil sem indeks tehnične fakuR® 

kemični oddelek I. del, univerze v_w )0; 
ljani iz 1. 1924. na ime: Baltic J r » w 
rodom iz Pazina (Istra). Proglašam в 
za neveljavnega. 

Baltic Franjo s. г-

izdala kraljevska banaka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
liska in zalaga: Tiskarna Mertatt v LjuMJanli nj«n firedetevnU« Q. Mlchaleï y. LJubljani 
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SLUŽBEII UST KRALJEVSKE BAISKE UPRAVE DRAVSKE BAMOVIME 
Priloga h kosu 54. letnika I I I . z dne 9. julija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6676/22. 2 2 8 4 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. junija do 14. junija 1932. 
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 

S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r ez 

S r ez 

o* 

Davica. — Diphteria et Croup. 

V i l i . 2235—2—2 

CM 

V° 
o«-

Skupina tiîuznih bolezni. 

Ljubljana (meeto) • 
Ljutome- • • • 
Maribor desni bree 
Murska Sobota . . . . 

1 
1 
3 
1 

G 

2 
— 
1 

3 

1 
— 
— 

1 

— 
— 
— 
— 

— 

1 
2 
3 
2 

8 Vsesa 

Skrlatinka. - Scarlatina. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Gornjierad 
Kamnik 
Kočev.e 
Ljubljana (srez) . • 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni breg 
Maribor levi breg . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . . . 
Novo mesto • . • • * 
Ptui 
Radovljica 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 

1 
12 

2 
1 
7 
2 

T 
Vseea 49 I 8 I 15 | 1 | 41 

Ošpice. — Morbilli. 

Celje (mesto) . . 
Krani 
Kočevje . . . . . 
Konjice 
Krško . . . » • • • 
Laško 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) 
Murska Sobota . . 
Novo mesto . - ; 
Šmarje pri Jelšah 

Vseea 

1 
3 
2 
9 
20 

22:i 
10 
70 

4 
•13 
1 

]35G 

— 
— 

— 
11 
90 
— 

2 

37 
— 

140 

1 
3 

8 
20 
214 
3 
37 

13 
1 

|:-30Ü 

— 
— 

_ 
— 
— 
— 
— 

—* 

— 
i _ 

2 
1 

11 
99 

7 
33 

2 
4 

37 

196 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

- I l l - 1 1 1 '" 
! г " 1 

Murska Sobota 
Slovenjgradec 

Vseea • , I 1 I 11 1 I 

Dušljivi kašelj. - Pertussis. 

1 

nuj 

Vseea • • I 28 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus, 
Celje . . 
Krško . . 
tiutotner 
PtMi . . . 

.Vsega . , . 

1 

1 

-
1 2 

1 

1 

2 

1 

— 

1 

1 

— 

1 1 

Brežice • • • • 
Celje * 
Celie (mesto) . . » . . . • 
Gornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Konjice . • " 
Krško 
Litija » » 4 . . < 
Logatec » » • 
Ljubljana (srez) 
LJubljana (mesto) . • • 
Ljutomer 
Maribor levi bree . . 
Maribor (mesto) . . . 
Novo mesto 
Ptui . 
Slovenjgradec 
Šmarje Dri Jelšab . . 

Vseea . • 

8| 
3 
1 
1 
2 
4 

3 

1 
4 
10 

2 
2 
2 
1 

7 

1 
3 
— 

1 
1 

11 

— 
4 
4 
1 
— 

3 
1 

1 
— 
1 

1 
1 

2 

1 
1 
2 
— 
3 
1 

1 

2 

— 
2 
— 

— 

— 
1 

1 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

3 
4 

1 
1 
4 
1 
1 
10 

3 
7 
4 
3 
2 
2 

3 
6 

46 30 17 | 4 

Šen. — Erysipelas. 

Celje 
Krani » • 
Konjice 
Krško 

. Laško 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mestol . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree • 
Maribor (mesto) . • 
Novo mesto . . . . . 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec . • • 
Smarie pri Jelšah ._. 

Vseea . 

55 

14 13 8 -

No. 3325/1. 

Razglas. 
Elektrarna Vinka Majdiča nasi, v Kra

nju je projektirala zgraditev omrežja v 
občini Sora, tako da se dovod za vas So-
ro odcepi od že odobrenega omrežja Ra
kovnik— Goričane in poteka ob vznož
ju hr iba do Ločnice, kjer se en vod od
cepi za spodnji del vasi, glavni vod pa 
teče do gornjega dela vasi. Podrobnosti 
so označene v tehničnem poročilu in vri-

' sane v načrtih. 
O tem projektu se na podstavi §§ 110. 

in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3., 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov m 
§ 73. in si. z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na dan 18. julija (ponedeljek) 
s sestankom komisije ob 15. uri v Med
vodah na kolodvoru. - ^ _ 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pr i kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez czira nanje, koli
kor n e bo javnih zadržkov. 

Kraljevska b a r s k a uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrije-: 
Dr. Mara s. r. 

Krčevita odrevenelost. 

Brežice . 
Krško . . 
Ljutomez 
Ptuj . . . 

Vseea 

1 — 
- I 1 

1 I -
— 1 

Tetanus 

l 

2 2 

19 

Otročniška vročica. — Sepsis 
pucrperal is . 

* 

2236 2-

Kranj . 
Kočevje 

1 I - U I -

Vseea 

Hripa. 

2 - H -

Grippe. 

Krško . • 
Ljubljana 
Ljutomer 

(mesto) 

Vseea . 44 

43 
1 
2 

46 

Otrpnenje t i lnika. — P o l y o m y e l i t i s 
acuta. 

.1; 
Maribor levi bree I - I l . l - l - l ; 

Vseea . . . I - i i J H - l , 

Ljubljana, dne 18. lunila 1932. 

Kraljevska banska uprava Drareke 
banovine т Ljubljani. 

VIII. No. 3712/1. 

Razglas. 
Elektrarna Vinka Majdiča nasi, v Kra

nju je projektirala zgraditev Зб KV od
cepa od daljnovoda Kranj—Dravi je do 
vasi Zg.' Pirniče, obč. Šmartno, postavi
tev 35 KV transformatorske postaje v 
Zg. Pirničah in zgraditev nizkonapetost
nega omrežja za vasi Zg. in Sp. Pirniče, 
Verje, Vikrče i.: Za vrh. Podrobnosti na-
p- ve so ozn ' n e v tehničnem porojilu 
vrisane v načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z'., §§ 84., odst. £ , 89., odst., 
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpisov 
in § 73. in si. z. u. post. razpiše komisij
ski' ogled na kraju samem in obravnava 

na dan 18. julija (ponedeljek) 

3 sestankom komisije ob ?. uri v Smart-
nem pod Šmarno goro pri županstvu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pr i podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 

. ugovore zoper nameravano napravo^ je 
j do dneva obravnave vložiti pr i kraljev-
1 ski banski upravi, n a d a n obravnave pa 
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v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bedo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 
Dr. Marn s. r. 

* 
VIII. No. 3655/1. 2238—2—2 

Razglas. 
Kranjske deželne elektrarne so pro

jektirale zgradbo daljnovoda 20.000 V 
cd obstoječe transformatorske postaje v 
Skaručni, pare. št. 186, k. o. Skaručna do 
pare. št. 151, k. o. Spod. Pirniče, kjer naj 
se zgradi transformatorska postaja za 
napajanje nizkonapetostnega omrežja v 
vaseh Zg. in Sp. Pirniče, Verje, Vikrče 
in Zavrh. Podrobnosti so označene v teh
ničnem opisu in vrisane v načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst 3., 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73. in si. z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na dan 18. julija (ponedeljek) 

s sestankom komisije ob 9. uri v Šmart-
nem pod Šmarno goro pri županstvu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, ' 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 
Dr. Marn s. r.. 

* 
2237—2—2 VIII. No. 3643/1. 

Razglas. 
Mestna elektrarna ljubljanska je pro

jektirala zgradbo visokonapetostnega ka
belskega priključka iz transformatorske 
postaje na Tržaški cesti na novo pro
jektirano transformatorsko postajo pri 
tobačni tovarni in elektrifikacijo te to
varne. Podrobnolti so vrisane v načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst., 
3., gradb. z., cestnih predpisov in § 73. 
In si. z. u. post. razpiše komisijski ogled 
na kraju samem in obravnava 

na dan 21. Julija (četrtek) 
s sestankom komisije ob 8. uri pri trans
formatorski postaji na Tržaški cesti. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave nri podpi
sanem urada na vpogled. Morebitne 

ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 30. junija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 
Dr. Marn's. r. 

* 
II. No. 14583/1. 2266 

Razglas. 
Za delomržneže in izkoriščevalce ob

činskih podpor se proglašajo sledeče 
osebe: 

Emeršič Ludvik, roj. 1875 in Topolo-
vec Matija, roj. 1893', oba pristojna v 
občino Skorišnjak, srez Ptuj, Klavžer 
Franc, roj. 14. marca 1899, pristojen v 
občino Zdole, srez Šmarje pri Jelšah, 
Verk Rok, roj. 1858, pristojen v občino 
Sv. Peter na Medvedovem selu, srez 
Šmarje pri Jelšah, Štefančič Rudolf, roj. 
23. aprila 1896, pristojen v občino Št. 
Jernej, srez Krško, Tevžič (tudi Tevčič, 
Tenčič, Tevšič) Rudolf, roj. 26. marca 
1897, in Teviič Pavla, rej. 2. januarja 
1900, žena zgoraj navedenega Rudolfa, 
oba pristojna v občino Gomisko, srez1 

Celje, Nemec Karol, roj. 1890, pristojen 
v občino Turnišče, srez Dolnja Lenda
va, Pesjak Ivan, rojen 1907, pristojen v 
občino Ovšiše, srez Radovljica, Sei-
fried Ivan, rojen 31. maja 19Ò1, pristo
jen v občino Lobnica, srez Maribor des
ni breg, Umek Karol, roj. 27. oktobra 
1902, pristojen v občino Pišece, srez 
Brežice, Kokošinek Rudolf, roj. 29. i..ar
ca 1876, pristojen v občino Vitanje, srez 
Konjice, Malce Alojzij, roj 1886, pristo
jen v občino Ribnica na Pohorju, Mur-
gel j Filip, roj. 25. aprila 1Ш, pristo
jen v občino Mozelj, srez Kočevje, Ko-
kolj Ivan, rojen 17. maja 1899, pristo
jen v občino Stanetinci, srez Ljutomer. 
Stefanič Franc, rojen 4. julija 1907, pri
stojen v občino Božakovo, srez Metlika, 
Kurent Karol z ženo Kato, roj. 24. X. 
1881, pristojna oba v občino Št. Janž, 
srez Krško, Cerne Jožef, roj. 27. I. 
1904, pristojen v občino Dobliče, srez 
Črnomelj, Lipnik Ivan, roj. 1896, pri
stojen v občino Brestovec, srez Šmarje 
pri Jelšah, Kregar Avgust, rojen 1910, 
pristojen v mesto Ljubljana, Sterniša 
Viktor, roj. 1897, pristojen v občino Ra
deče, srez KTško, Marzel Avgust, roj. 91. 
julija 1895, Napotoik Ksrol, rojen 22. 
januarja 1897, Reven Alojzij, roj. 15. 
junija 1901, Gostenönik Franc, rojen 23. 
r.iarca 1898, Kraiger Ana. rojena 31. 
oktobra 1904, in Zalokar Angela, roje
na 4. aprila 1893, vsi pristojni v občino 
Guštanj, srez Prevalje. 

Kraljevska banska uprava Drav.:~; 
banovine 

v Ljubljani, dne 28. junija 1932. 
Po odredbi bana: 

inspektor dr. Ratej s. t. 

II. No. 14150/1. 2283 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Gospodarsko bralno dru

štvo pri sv. Urbanu nad Ptujem« je 
razpuščeno, ker že več let ne deluje, 
nima ne članov niti imovine in torej ne 
more več izvrševati svojega statutar
nega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 23. junija 1932. 
»j» 

II. No*. 13928/1. 2282 

Uradni razpust društva. 
Društvo Slovensko bralno društvo 

»Lipa« pri sv. Bolfenku pri Središču 
je razpuščeno, ker že več let ne deluje, 
nima ne članov niti imovine in torej ne 
more več izvrševati svojega statutar
nega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 23. junija 1932. 
* 
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Izprememba v imeniku 
Zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Rulair Avgust, zdravnik volonter, 

se je preselil iz Ljubljane v Savsko ba
novino in je radi tega izbrisan v ime
niku tuk. zdravniške zbornice. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 27. junija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ne. 234/32—2. 2225—3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pisec Marije, posestnice 

pri Sv. Juriju ob Ščavnici štev. 14, se 
uvede postopanje za amortizacijo slede
čih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silka baje izgubila, ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi tekom J (šestih) 
mesecev, počenši od dne 26. junija 1932 
svoje pravice, sicer bi se po poleku tega 
roka proglasilo, da so vrednostni papir
ji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica štev. ^632 z vlogo • 
znesku Din 77.951'—. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
ođd. L, dne 26. junija 1932. 

Vpisi v zadružni register. 
V p i s a l i s ta se n a s t o p n i z a d r u g i * 
889. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. julija 1932. 
Besedilo: -" >Bodočnost«, registrovana 

zavarovalna zadruga z omejeno zavezo, 
Ljubljana. 

Obrat in predmet: 
_̂ Namen zadruge: Zadruga ima namen 

širiti med vsemi sloji Jugoslavije idejo 
vzajemne pomoči ter po načelu te za
gotoviti svojim članom gmotno podporo, 
in sicer: ' 

Шг 



Štev. 54. 
Stran 343. 

v 1. pogrebnino ob smrti zavarovanih 
članov ali po članih zavarovanih svoj
cev (1.: pogrebni fond); 

2. dolo, ki jo imajo prejeti ob poroki 
zavarovanci 'po poroki, kadar, oziroma 
če so dovršili 21. leto starosti, ozirajoč 
se na § 6. Zavar%ati na doto je mogoče 
ssrno mladoletne osebe (do 21. leta 
starosti), iii sicer po za varava te! jih kot 
članih, ki morajo biti zavarovancu bliž
nji sorodniki ali njegovi varuhi (II.: po
ročni fond). 

Zadružna pogodba (statut) z dne 25. 
3unijiul932. Vsak zadružnik jamči s svo
jimi opravilnimi deleži in pa z njihovim 
hkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po objavah na 
uradni deski ali v službenem listu. 

Načelstvo sestoji iz predsednika, pod
predsednika, tajnika dn dveh do šestih 
odbornikov. Člani načelstva so: Vesel 
Rudolf, blag. ravnatelj v pek., Ljub
ljana, Gradišče 15; Kobler Franjo, rav
natelj kenz. društva v Ljubljani VII, 
Zibertova 27; Hrovat Vinko, sodni urad
nik v pok., Ljubljana, Gledališka 12; 
^aškulin Jože, bančni podravnatelj v 
Ljubljani, Herbersteinova 12; Vičič Mi
lan, bančni prokurist, Ljubljana, Vodo-
vod.na c. 44. ' 

Pravico zastopati zadrugo ima: . Za
drugo zastopa na zunaj načel stvo. 

Za zadrugo so veljavne listine, če so 
podpisane od predsednika, oziroma pod
predsednika in še enega člana načelstva 
Pod firmo zadruge, ki je lahko napi
sana, tiskana ali s pečatom odtisnjena. 

Doželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 1. julija 1932. 

Firm. 610/32 — Zadr. X 262/1. 

* , 
890. Sedež: Sv. Marko pri Ptuju. 

Dan vpisa: 23: junija 1932. 
Besedilo: Brodška zadruga Sv. Marko 

Pri Ptuju, registrovana zadruga z ome
jeno zave/o. 

Obrat in predmet: Zadruga ima ha-
toe-n da: 

1. prevzame bred čez Dravo v Mar
sovcih in istega vzdržuje. V ta namen si 
Pridobiva vse koncesije in oblastna do
j e n j a ; 

2. stavi z oblastnim dovoljenjem v 
Promet tudi druga vodna občila even
tualno tudi na drugih krajih; 

3. postavlja in vzdržuje vse pri brodu 
°li drugih občilih potrebne naprave; 

4. skrbi za reden prevoz članov, njih' 
v<;z, živine in ljudi. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 6. 
*arca 1932. 

.Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pä z enkratnim zne-
8kom istega. 
• Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 

' J o n s k i h deskah v Zabovcih in pri Sv. 
Marku. 

- .Načelstvo obstoja iz 7 zadružnikov, čla-
^ 1 načelstva so: i. Kuhar Simon, pos. v 
^bovoih, (načelnik), 
. 2-v Bezjak Martin, pos. v Markovcih 
WSč. namestnik), 
, A Strafela Ožbolt, pos. v Markovcih 

J*, ^agajnik), 

4. Janžekovič Franc, pos. v Zabovcih, 
5. Rožmarin Ivan, pos. v Markovcih, 
6. Bezjak Peter, pos. v Novi vasi. 
Pravico zastopati zadrugo ima načel

stvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisu

jeta skupno po dva člana načelstva. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 23. junija 1932. 

Firm. 674/32. — Zadr. V. 34/1. 

Konkurzni razglasi 
S 12/32—2. 2276 
891. . 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Pisk 

Marije, trg. v Lopati. 
Konkurzni komisar: dr. Dobiičar Jo

sip, sodnik okrožnega sodišča v Celju. 
Upravnik mase: dr. Rajh Štefan, od

vetnik v Celju. 
Prvi zbor upnikov pri imenovanem 

sodišču, soba št. 2, dne 23. julija 1932. 
ob osmih. 

Oglasitveni rok do 27. avgusta 1932. 
Ugotovitveni ' narok pri imenovanem 

sodišču dne 12. septembra 1932. ob pol 
devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 4. julija 1932. 

* 
227< 

Sa 26/32-
894. 

2273 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice prot. tvrdke Stegu in 
drugi, komanditne družbe za strojno in 
električno industrijo, Vič-Glince pri 
Ljubljani, cesta Vili št. 3. 

Poravnalni svetnik: Avsec Anton, 
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani.-

Poravnalni upravnik: dr. Stare Emil, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodižču, soba štev. 140, dne 
13. avgusta 1932. ob desetih. 

Rok za oglasitev do 8. avgusta 1,932. 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 2. julija 1932. 

• Sa 55/32—3. 
* 

2280 
895. 

S 11/32—3. 
892. 

Konkurzni oklic. 
, Razglasitev konkurza o imovini Ro-
tarja Martina, neprot. trgovca in posest
nika v Loki 338 — Trbovlje. 

Konkurzni sodnik: dr. Pernat Arnold, 
starešina okrajnega sodišča v Laškem. 

Upravnik mase: dr. Flego Josip, od
vetnik v Laškem. •*• 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Laškem dne 26. julija 1932. ob 
devetih. 
• Oglasitveni rok do 20. avgusta 1932. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Laškem dne 5. septembra 1932. 
ob devetih.. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

• odd. L, dne 4. julija 1932. 

Sa 27/32-2 2287 
893. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice Merješič Jelisave, 
trg. z mešanim blagom v Medvodah št. 
9, registrovaiie pod firmo E. Merješič, 
trgovina z mešanim blagom in dežel
nimi pridelki, Medvode. 

Poravnalni sodarik: Avsec Anton, 
sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Puc Dinko, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba št. 140, dne 13. 
avgusta 1932 ob pol 9. uri. 

Rok za oglasitev do 8. avgusta 1932 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IH., 

dmô 4. julija 1932. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja1 .o 

imovini Vezjaka Jakoba, krojaštvo in 
konfekcija .v Mariboru, Vetrinjska ul. 
štev. 17. 

Poravnami sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: Ravnikar Alek
sander, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
22. avgusta 1932. ob desetih. 

Rok za oglasitev do 16. avgusta 1932. 
Poravnalna kvota: 40%. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ill,, 
dne 4. julija 1932. 

* 
Sa 58/32—2. . . 2279 
896. 

Poravnalni oklic 
Uvedba poravnalnega postopanja © 

imovini Pihlarja Srečka, trgovca z ma
nufakturnim blagom v Mariboru, Go
sposka ul. št. 5, registrovanega pod fir
mo Srečko Pihlar, trgovec z mešarafon 
blagom na drobno, v Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru.. 

Poravnabii upravnik: dr. Reisman* 
Avgust, odvetnik v Mariboru. * 

Narok za sklepanje poravnave pri 
podpisanem sodišču, soba št. 84, dne 
20. avgusta 1932. ob desetih. 

Rok za oglasitev do 16. avgusta 1932. 
Poravnalna kvota: 50%. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 
dne 4. julija 1932. * 

2249 Sa 28/32—21. 
897. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice Ftille-

krus Apoloni je, trgovke v Mariboru, Go
sposka ulica 1, je končano. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 23. junija 1932. 

Sa. 18/32—45. 2272 
898. 

Sklep. 
Na predlog dolžnika Bonče Ivana, mi

zarja y .Vižmarjih št. 48, .uvedeno po-
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rav.naìno postupanje so v smislu § 56., 
teck e 2., za k. o prisilni poravnavi izven 
konkurza ustavi, ker dolžnik ni plačal 
vnaprej stroškov postopanja. 
Deželno .sodišče v Ljubljani, odd. III . , 

.dne. 23. maja 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

St. 28.15. 2215—3—3 

Razpis dobave. 
Uprava* obče državne bolnice v Ljub

ljani razpisuje na podlagi čl. 94. in v 
sminili čl. S2. do 105. zakona o državnem 
računovodstvu 
/u dan 25; julija 1932. ob enajstih do

poldne 
drugo pismeno cfertalno licitacijo za 
dobavo: 

I. govejega mesa, 
I I . moke' in. î i i levskih izdelkov, 

I I I . кгцћа. 
Pogoji ' dražbovanja so razvidni v 

»Službenih.novinalK št. 112,.z d n e 18. 
maja 1032., ^Službenem listu Dravske 
baue v i n e : št. 39. z dne 18. maja 1932. 
in v e.kononiaUi bolnice. 
u p r a v a obče državne bolnice v Ljubljani. 

Štev. 903/32. 

Objava. 
2275 

Pp,;§ S. ad v. zakona se objavlja, da je 
gospod dr. Rutar Ignacij z današnjim 
dnejta \pisan, r y. tukajšnji imenik advo
katov s sedežem na Vrhniki. 

V Ljubljani, dne 5. julija 1932. 
Odbor advokatske komore v Ljubljani 

predsednik: 
>v" >tlr. Žirovnik Janko s. r. 

Razne objave 
.".•' ,,„', , . 2 2 7 1 — 3 — 1 

Likvidacija zadruge. 
Izvozna zadruga jugoslovanskih vin, 

r. ž. z; o;- z. v Mariboru, je s sklepom 
občnega' zb'cra dne 16. junija 1932. sto
pila 1 ' 1 ^ likvidacijo. Za likvidatorja sta 
izvoljena Franjo Thaler, posestnik v 
St;"'Hjir---v Slov. gor. in Anton Snoj, 
knjigovodja v Mariboru, Me-ljska cesta 
Slew 12. Vsi 'upniki se pozivajo, da pri
javijo švelje terjatve. 

.Maribor, <lne. 4. julija 1932. 
! Izvozna zadruga jugoslovanskih vin, 
r. z. z o. z. v Mariboru v likvidaciji, 

Me!j*ka cesta 10. 

* 
. : V ,, . 2196—3—3 

Poziv upnikom. 
Stanovanjska in kreditna zadruga v 

Ljubljani; r. z. z n. z. je prešla v i-ikvi-
dacijpj Jin, poziva ,upnike, naj ji prijavijo 
svoj© terjatve-do 31. avgusta 1932. 

Ljubljana, 25. junija 1932. 
. . Likvidatorji. 

Objava. 
2286 

Izgubil sem vozno dopustilo, ki je 
bilo izdano pri policijski upravi pod 
štev. 45 z d n e 13. julija 1931., reg. ban. 
uprave II/2—a 631/31, ter ga progla

šam za neveljavno. Morebitni najditelj 
naj ga odda pri pristojnem oblastvu. 

Ljubljana, d n e 7. julija 1932. 

Rudolf Rozman s. r. 
šef Alc-ma Comp., Ljubljana. 

2258 

Računski zaključek Ljudske tiskarne d. d., Maribor 
Aktiva Bilanca dne 31. decembra 1931 Pasiv». 

Debitori/i 

Din 

664.064-40 
469.707-43 
368.833-19 

1.598-50 
183.710--

5.679l-84 

1,693.593-45 

Banke 

^ ^ 

Din 

625.000— 
787.119-78 
281.473-W 

l,693.593i£ 

Izguba Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1931. Dobiček 

Stroški 
Odpisi . . . . 
Izguba 1. 1930. 

Din 

1,291.929-60 
63.085-84 
3.574-88 

1,358.590-32 

Poslovni prebitek ' 
Izguba 1. 1931. . 

Din 
1,352.910-48 

5.679-84 

l,358.590j 

M a r d too J-, dne 18. junija 1932. Upravni 9vet. 

„ S L A V N A " 
jugoslovanska zavarovalna banka d.d. v Ljubljani 

Izguba : Račun izgube in dobička za 1931. Dobiček: 

Škode in življen. izplačila 

Din 

6,205.621-16 
8,390.611-46 

248.435-78 
31,026.413-19 

21.474-42 

Prenasi rezerv prejšnjega 

pristojbine 

45,942.55601 j 

Din 

26,886-974-23 
12,159.227-98 
4,715.036-89 
2,124.856-46 

56.460-45 

45,942.556-0l_ 

Aktiva: Bilanca dne 31. decembra 1931. Pasiva: 

Blagajna 
vloge 
realitete 
vrednostno papirji 
posojila 
terjatve 
inventar 
razno 
prenosna postavka 

Din 

373.500-31 
24,433.058-83 

1,350.000-— 
2,850.577-18 

.12,636.511-09 
5,520.331-19 

352.405— 
178.139-10 

49.076 04 

47,748.598-74 

Dein, glavnica- . . 
splo&ne rezerve . . 
tehnične rezerve . 
terjatve tek. rač. . 
razno •• 
prenosna postavka 
čisti dobiček . . . . 

Din 

2,500.000— 
305.656-84 

31,026.413-19 
13,219.115-46 

626.862-. 3 
49.076-04 
21.474-42 

47,748.598^ 

Te računske zaključke je odobril občni zbor dne 28. maja 1932. 

Upravni svet. 

Izdala kraljevska banska nprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v Ljubljani 

Jieka in zalaga; Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; O. Micbalek ? LJubljani 

•JËÉ 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE HTOAVE № Ш »А«вУШ 
Priloga- h kosu 55. letnika I I I . z d n e 13. iuTOja-HKKŽ. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6676/23. 2285 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

o d 15 . junija d o 2 1 . junija 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifnznih bolezni. 

Celje . . . ; 
Dolnja Lendava . . • 
Kamnik. . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutome-
Maribor desni bree 
Murska Sobota. . . . 
Ptuj 

— 

1 
2 
3 
2 

8 

1 
1 
1 

1 

4 

— 

1 
2 
1 

— 
4 

— 

— 

— 
— Vseea 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Ljubljana (arez) . . . . 
Maribor desni bree . « 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota. . . . . . 
Novo mesto ..••••» 

Vsesa . . . 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 

12 
2 
1 
7 
2 
1 

41 

1 
1 
1 
1 

3 
1 
0 

— 
— 
— 
— 

13 

— 

— 
— 

2 
1 

— 
2 
1 

— 
2 

8 

— 

— 
— 

E 
— 
— 
— 
— 
— 

i 

i 
2 
2 

i 

9 
2 

15 
1 
1 
5 
« 
1 

40 

Ošpice. — M 

Krško . . « . . • • • « • > 

Ljubljana (srez) . . . . 
Maribor desni bree . • 

Vseea . . • 

orbi 

2 
1 

11 
99 

7 
33 

2 

4 
37 

196 

Hi. 
1 

1 
1 
1 

1 
l 
1 

7 

1 
8 
6 
1 

27 
2 
1 
4 

50 

— 

— 

1 
2 

—. 
4 

94 
7 
6 

1 
38 

153 

Dušljivi kaše l j . .— Pertussis . 

Ptui 20 

Vseea • 20 

5 12 

6-118 I-

13 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus., 

Ljutomei '. 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . ; . 
hm 

Vseea 

1 

_ 
1 

'2 

1 
1 

— 
2 

1 

— 
— 

1 

— 

1 
— 

1 

13 

1 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice . . , 
Celje . . . 
Gornjißrad 
Kamnik' 
Kranj 
Konjice . • 
Krško . . . . . . . . 
Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Ptui 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelšab_ 

Vseea 

» • « » . 

3 
4 
1 
1 
4 
1 
1 

10 
3 
7 
4 
3 
2 
2 

— 
3 
6 

| 56 
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Sen. — Erysipelas. 

Celje 
Črnomelj 
Kram 
Konjice 
Krško 
Laško 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Ptui (mesto) . , . , 
Radovljica 
Slovenjeradec . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

1 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 

2 
2 
2 

1 19 

2 
1 

= 
1 
1 

1 

1 

— 

7 

1 

1 

2 
1 

1 

— 

— 
6 
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— 

_ 
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— 
1 

49 

2 
1 
2 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 

Vseea . . . 

Otročnigka vročica. — Sepsis 
puerperal is . 

Kočevje 1' 1 1 - ! -

Vseea 1 - 1 

Hripa. — C 

Ljubljana (mesto) . . . 

Veeea . . . 

ì rip 

43 
1 
2 

46 

pe. 
?, 

18 

2 

22 

• 

43 
1 
2 

46 

— 

— 

2 
18 

2 

22 

Otrpnenje t i lnika. — P o l y o m y e l i t i s 
acuta . 

Maribor levi bree . ; . I — l 1 ! — I —I 1 

Vseea . 1 -

Ljubljana, dne 26. junija 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

* 

VIII . No. 3799/1. 2307 

Razglas. 
Na osnovi § S. zakona z dne 16. ju

lija 1892, drž. zak. št. 202, j e bil odre
jen vpis pomožne blagajne Samopomoč 
Zveze bojevnikov Ljubljana,- registri
r a n e pomožne blagajne v Ljubljani, v 
register pomožnih blagajn na podstavi 
pravil, ki so jih predložili Rezina Ivan, 
trg. poslovodja, Moste, Val. Vodnikova 
25 in drugi . 

Imenovana pomožna blagajna se bo 
v okviru navedenega zakona in odobre
nih pravil bavila z zavarovanjem po
grebnine. 

Blagajna je vpisana v tukajšnjem' re
gistru pomožnih blagajn pod zaporedno 
štev. 10. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 28. junija 1932. 

* 

I I . No. 13077/3. 2292 

Uradni razpust društva. 
Društvo Krekova mladina v Zavrču 

je razpuščeno, ker že več let n e deluje, 
n ima n e članov niti imovine in torej 
n e more več izvrševati svojega statu
tarnega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V. Ljubljani, dne 1. julija 1932. 

* 

I I . No. 12745/3. 2996 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Krščanska šola«, podružnica 

v Veliki Nedelji, je razpuščeno, k e r že 
več let ne deluje, n i m a n e članov nit i 
imovine in torej ne more več izvrševati 
svojega statutarnega delovnega pod
ročja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
1 banovine. 

V Ljubljani, d n e 1. julija 1932. 

* 

II. No. 12850/3. 2295 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Osrednje društvo lesnih de

lavcev in sorodnih strok v Breznu«, j e 
razpuščeno, ker že več let n e deluje, 
nima n e članov niti imovine-in torej n e 
imore več izvrševati svojega statutar
nega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, d n e 1., julija 1932. 

* 

1291 II . No. 13940/2. 

Uradni razpust. 
Društvo >špcrtai klub« v Ljutomeru 

je razpuščeno, k e r že več let n e deluje. 
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nima ne članov niti imovine in torej ne 
шоге več izvrševati svojega statutar
nega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

V Ljubljani, dne 2. julija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U VII 5/32—3. 2310 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 4. februarja 1932, 
eia je Koritnik Terezija, stara 37 let, po 
p-klicu gcstilničarka v Zg. Šiški št. 4, 
kriva prestopka po členu 6. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije, storje
nega s tem, da ni imela začetkom janu
arja 1932 kot lastnica vinotoča v Zg. 
Šiški št. 4 v svojem lokalu niti podrobno 
niti sumarno označenih cen posameznih 
jedil, tako da bi jih lahko vsakdo videl. 

Zaradi tega je bila obsojena po členu 
6. zgoraj navedenega zakona, na 100 Din 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v nadaljnjo kazen 36 ure za
pora. 
Okrajno sodišče y Ljubljani, odd. VIL, 

dne 1. aprila 1932. 

* 
U VII 2/32. 2311 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 4. februarja 1932, 
da je Kranjc Marija, stara 43 let, po 
poklica goetilndčirka v Ljubljani, Osoj
na pot št. 3, kriva prestopka po členu 
6. zakona b pobijanju draginje življen
skih potrebščin in brezvestne spekula
cije, storjenega s tem, da ni imela-dne 
2. januarja 1932 v svojem lokalu v 
Ljubljani kot lastnica gostilne na Oso-
jah štev. 3 niti sumarno niti podrobno 
označenih cen na jedilih, tako da bi jih 
vsakdo lahko videl. 

Zaradi tega je bila obsojena po čle
nu 6. zgoraj navedenega zakona na 75 
Din denarne kazni, ki se ob neizterlji
vosti spremeni v nadaljno kazen 86 ur 
zapora. 
Okrajno sodišče v LJubljani, odd. VIL, 

dne 1. aprila 1932. 

P 73/15—28: 

* 

Sklep. 
^318 

Tueodni sklep z dne 2. ir^ja^loSO 
P 73/15—14, s katerim se je varuštvo 
Klemenčiču Janezu, delavcu iz Stranj 4, 
podaljšalo za nedoločen čas, se razve
ljavi in izreče Klemenčič Janez samo-
pravnim. 
Okrajno sodišče v Višnji gori, odd. L, 

dne 8. Julija 1932. 

Ne. 234/32—2. 2225—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pisec Marije, posestndce 

pri Sv. Juriju ob Šcavnlci Štev. 14, se 
uvede postopanje za amortizacijo slede
čih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silka baje izgubila, ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi tekom . (šestih) 
mesecev, počenši od dne 26. junija 1932 
svoje pravice, sicer bi se po poteku tega 
roka proglasilo, da so vrednostni papir
ji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica štev. 7632 z vlogo v 
znesku Din 77.951'—. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
odd. L, dne 26. junija 1932. 

•g* 
E 776/31 2299 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. julija 1932 ob 10. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga: Zg. 
Zreče % vi. štev. 65. 

Cenilna vrednost: Din 29.000-—. 
Vrednost pritiklin: Din 892-—. 
Najmanjši ponudek: Din 19.928-—. 
II. Istega dne ob 9. uri bo dražba ne

premičnin: zemljiška knjiga Vel. Lipo-
glav, vi. štev. 382. 

Cenilna vrednost: Din 6282-—. 
Najmanju ponudek: Din 4188-—. 
IIL Dne 10. avgusta 1932 ob 10. uri 

bo dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Brezje, vi. štev. 148. 

Cenilna vrednost: Din 19.914'—. 
Vrednost pritiklin: Din 850-—. 
Najmanjši ponudek: Din 13.862-—. 
IV. Dne 17. avgusta 1932 ob 9. uri 

bo dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Slemene, vi. štev. 2. . 

Cenilna vrednost: Din 101.361-—. 
Vrednost pritikline: Din 6848-—. 
Najmanjši ponudek: Din 71.806'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski, tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, odd. L, 
dne 20. junija 1932. 

* 
E 1114/31 2204 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. j u l i j a 1982 dopoldne ob 

p o l d e s e t i uri bo pri podpisanem 
sodišču v cobl št. 3. dražba nepremičnin.: 
zemljiška knjiga k. o. Vransko, vi. št. 
12, 75, 134. 

Cenilna vrednost: 404.846-25 Din. 
Vrednost pritikline: 14.2"9 Din. 
Najmanjši ponudek: 279.036 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega I 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 28. junija; 1982. 

•j» 

E IV 2339/82. . r , 2315 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 7. j u 1 i j a 19 3 2. dopoldne , 
ob d e v e t i h bo pri podpisanem &*{ 
dišču v šobi št. 27, dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Jareninekl dol, Vložna 
štev. 3, 91. 

Cenilna vrednost Din 434.963'50.: • 
Vrednost pritikline Din 1870-—. 
Najmanjši ponudek: Din 227.182'— 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražba, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dra* 
benem naroku pred začetkom dražbe 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki Je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na,.uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišču v Mariboru, odd. IV-, ' 
dne 1. julija 1932. ,'• 

E 48/32-13 227C 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. j u l i j a - 1932. dopoldne ot 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 2 dražba nepremičnin, hi
ša z gosp. poslopjem, раоша žaga, mlin 
na vedo, njiva, travnik, 1 pašnik, zem
ljiška knjiga Vel. Mraševo, vi. št. 401.-

Cenilna vrednost: Din 121.153*50. 
Vrednost pritikline: Din 59.00O-—. , 
Najmanjši ponudek: Din 80.769-03. 
Pravice, ki,bi ne pripuščale dražbe;. 

je priglasiti sodišču najpozneje #?' 
dražbenem nareku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja
ti glede nepremičnine v' škodo zdraži
telja, ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 26. junija 1932... 

* • ' 

E 118/32—11 ' ' ' .'2310. 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. a v g u s t a 1932 dopoldne P(P 

d e v e t i uri bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin'-
zemljiška, knjiga davč. obč. Strajna,'1 v^ 
št. 69. 

Cenilna vrednost: Din 27.214'—. 
Vrednost pritikline: Din 2133'—. 
Najmanjši ponudek: Din 19.565'—•_ 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpožnejepridraiz-
benem naroku pred začetkom dražba»' 
sicer bi se ne mogle več uveljavljat1 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja: navdrâS&feo1 

oklic, ki je nabit na uradni deski tegft 

sodišča. .. ,., ' 
Okrajno sodišče y Ptuju, odd. IV.» •'•< 

dne 16. junija 1932. 

* 
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E IV 251/32—6. 2192 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. a v g u s t a 19 3 2. dopoldne 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Grajski marof, vi. št. .92. 

Cenilna vrednost: Din 660.089-23. : 
Najmanjši ponudek: Din 330044-62. ; 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 30. maja 1932. 

E 447/32—6. 2278 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. a v g u s t a 19 3 2. dopoldne 

ob p o 1 d e s e t i h, bo pri podpisanem* 
sodišču v sobi št. 9 dražba nepremič
nin: kmečkega posestva s hišo in go
spodarskim poslopjem v Razhorju št. 16, 
zemljiška knjiga Okroglice, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: Din 29.399'25. 
Vrednost pritikline: Din 3800-—. 
Najmanjši ponudek: Din 22.195--^-. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer, bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. . 

V ostalem se opozarja na ..dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče v Laškem, 
dne 12. junija 1932. 

E 300/32.' 2303 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. avgusta 1932 dopoldne ob pol 

desetih' bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnih: zerrilji-
Pka knjiga k. o. Orlavas, vi. št. 36, 105, 
^58,-k;JO; Reka, vi. št. 74. > ; 

Cenilna vrednost: Din 165.512-—. 
Vrednost pritikline: Din 5.428-—, 
Najmanjši ponudek: Din 110.360--T-. 

. Pravice,.ki bi ne pripuščale dražbe, 
le priglasiti sodišču najpozneje pri 
uražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi. se ne mogle več uveljavljati 
Blede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*i je ravnalv dobri veri. • . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, k ì ' j é nabit na uradni deški tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 1. julija 1932. 

150/32. 
* 

Dražbeni oklic. 
23Ö1-

°а©,5. ar-justa 1932. dopoldne ob 10. 
ï1* bo pri podpisanem sodišču v sobi 
,št-. ,5 dražba nepremičnin: zemljiška 
fujigak.o. Trnava vi. št. 151,'k. o. Smi-
«kvž, vi. št, 229. 

Cenilna vrednost: Din 41.190-05 Dih. 
prednost pritikline: Din 731-—. 
Najmanjši ponudek: Din 41.195'—. 

.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
J® priglasiti sodiaču najpozneje pri 
?ražbenem naroku, pred začetkom draž-
bs> sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
S&dö nepremičnine v škodo zdražitelja, 

ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 1. julija 1932. 

E IV 3860/31—10. 2193 

Dražbeni oklic. 
Dne, 8. a v g u s t a 1 9 3 2. dopoldne 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 27 dražba nepremičnin: zemT 

Ijiška knjiga Tram, vi. št. 201. 
. Cenilna vrednost: Din 1,366.946-—. 

Vrednost pritóklme: Din 24.900-—, ki 
je všteta v skupni cenimi vrednosti. 
' Najmanjši ponudek: Din 683473;—. 
i V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.' 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 5. junija 1932.. i 

E 901/31—12. 2184 

Dražbeni oklic. 
Dne 11: a v g u s t a ' 1 9'3.2. 'dopol

dne cb d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
nin: hiša, njive, travniki, gozdi; zemlji-
,ška knjiga Tešanovci vi. št. 261, 626, 
708, Vi vi. št: «6, 3Ä vi. št. 699, 169, 814, 
702, V, vi. št. 493, 615, 873, 687, V«'^-
št. 385, V8 vi. št. 167, Vis vi. št. 278, 829, 

Skupna cenilna vrednost: 108.149 Din 
86 p. 

Vrednost pritikline: 3360 Din. 
: Najmanjši ponudek: 72.102 Din 10 p. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

§lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
i je ravnal v dobri veri. ••.• < 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
.sodišča. ' . 
! Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
; dne 8. junija 1932. 

E 318/32—6. : •'•' 2188 

Dražbeni oklic. 
; Dne 12. a v g u s t a 1 9 3 2. dopoldne 
job- e n a j s t i h bo pri.podpisanem:so-
;dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Draga', % vi.' Št. 22; 

Cenilna vrednost: Din 11.449-—. '' 
Najmanjši ponudek: Din 7640-—. 
Pravice,' ki bi ne pripuščale dražbe, 

'je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

• sodišča. 
Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL, 

dne 20. junija 1932.. 
' :fc 
;E.'lV 980/32—7. . 2190 

Dražbeni oklic. 
Dne,.1.2. a v g u s t a , 1 93,2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 27. dražba nepremičnin: 

.zemljiška knjiga Kozjak, И vi. št. 26. 
I Cenilna vrednost: Din 35.673-25. 
: Najmanjši ponudek: Din 23.782-25. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
.oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
•sodišča. 
, Okrajno sodišče v Mariboru, 

dne 8. junija 1932. 

;E 188/32—10. . •> • " : 2194 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. a v g u s t a 1 9 3 2. dopoldne 

i ob d e v e t i h bo pri. podpisanem so
dišču'v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Križka vas, vi. št. 20. 
Ì168 in Ciniki vi, št. 132. 

Cenilna vrednost: Din 47.718-—. 
j Vrednost pritikline: Din 695'—. 
; Najmanjši ponudek: Din 31.812-—.' 
, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
; je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
ibenem naroku pred začetkom . dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

| ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

i oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
'sodišča. 
; Okrajno, sodišče v Višnji gori, 

dne 20. junija 1932. 
. •{; 

jE IV 253/32—11. 2191 

Dražbeni oklic. 
'•• Dne 1 2. a v g u s t a 19 3 2. dopoldne 
ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 

iv sobi št. <27 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Sv. Magdalena-Maribor, 
.polovica vi., št. 790. 
; Cenilna vrednost: Din 64.702-55. 
; Najmanjši ponudek: Din 43.135-—. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je naDit na uradni; deski tega 

. sodišča. , 
, Okrajno sodišče v Mariboru, 

' dne 31. maja 1932. 
# 

2281 E IV-386/32. 

Dražbeni oklic. 
; Dne 2 6. a v g u s t a 1 9 3 2. dopol
dne ob d e s e t i h bò pri podpisanem 
sodišču v šobi št, 27. dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Rače, vi. št.. 101. 
; Cenilna 'vrednost: Din 117.555'—. 
i Najmanjši ponudek: Din 58.853-32. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
;je priglasiti sodišču najpozneje pri draž. 
obenem naroku,pred začetkom dražbe,' 
sicer bi sé'Mé'.niogaeiwBc niwel javlja ti 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 
j V ostalem se opozarja na 'dražbeni 
; oklic, M je nabit na uradni "deski tega 
.•sodišča... 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
••.. dne 27. junija 1932. . 

' ' îfc 
:E V 47/32—9. 22^4 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. a v g u s t a 19 3 2. dopoldne,' 

;ob,. d e v e t i h bo pri podpisanem spr.--
!dišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin;'-
zemljiška knjiga k. o. Žlebe, vi. št. 93;. 

Cenilna vrednost: Din 897*80. ' 
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Najmanjši ponudek: Din 600'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V osi alem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, < 
dne 23. junija 1932. 

E 251/32. • 2246 

• Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. a v g u s t a 19 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gradišče vi. št. 109. 

Cenilna vrednost: Din 129.912'25. 
Vredno.nt pritiklinè: Din 525-—. 
Najmanjši ponudek: Din 86.610'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kostanjevica, 
dne 25. junija 1932.' 

* 
E IX 183/32. 2250 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. s e p t e m b r a 1 9 3 2. ob de

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sebi št. 27 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Zg. Radvanje I. del vi. št. .17, 
63, 64, 97, 117, 153. 

Cenilna vT.ednost: Din 541!449;50. 
Vrednost pritiklinè: Din 13.425'—. 
Najmanjši ponudek: Din 360.967-25. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v; dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deški tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 16. junija 1932. , 

* 

E 219/32—10. 2260 

Dražbeni oklic. 
Dne '7. s e p t e m b r a 19 3 2. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gornje Selce, vii št. 66, 
zemljiška knjiga Žagaj, vi. št. 9 in zem
ljiška knjiga Platinovec, vi. št. 156. 

Cenilna vrednost: Din 44.525-40. 
Vrednost pritiklinè: Din 8305*—. 
Bremena znašajo Din 23.200'—. 
Najmanjši ponudek: Din 19.754-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
eicer bi *e ne w i e več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 18. junija 1932. 

* 
E 388/32—8. 2263 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. s e p t e m b r a 19 3 2. dopol

dne ob p o l d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 10 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Ščavnica, vi. 
štev. 124. 

Cenilna vrednost: Din 9292-—. 
Najmanjši ponudek: Din 6195-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi 34 n e . megle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 22. junija 1932. 

E 387/32—V. • . 2262—2—1 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. s e p t e m b r a 19 3 2. dopol

dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 10. dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Žice in 
Kremberg, vi. št. 39 in 29.-

Cenilna vrednost: vi. št. 39 Žice Din 
57.746-70, vi. št. 29 Kremberg Din 6385-80. 

Vrednost pritiklinè: Din 3930'—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.375-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja^ 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
ckMc, ki je nabit ha uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 22. junija 1932. 

* 
E 116/32—6. 2300 

Dražbeni oklic. 
Dne. 9.'septembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri .podpisanem sodišču v sobi 
št. 18 dražba nepremičnin:, hiše 155, 
njive, travnika in gozda zemljiška knji
ga Gornja Lendava, e/ i n vi. št. 332. 

Cenilna vrednost: Din 12.440-—. 
Najmanjši ponudek: Din 8294'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbej 

je priglasiti sodišču najpozneje prjj 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni. 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

;sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 5. julija 1932. 

E 117/32—7. 2302 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. septembra 1932 doipoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so-., 
bi št. 4 dražba V: nepremičnin: zemlji
ška knjiga Godemarci, vi. št. 46. 

Cenilna vrednost: Din 4118-50. ,, 
Najmanjši ponudek: Din 2746'—. J -
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pA: 
dražbenem naroku pred začetkom d r.a^ 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo' zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni : 

oklic, ki je nabit na uradni deski teg» 
sodišča. t ' ' ' • , . 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 4. julija 1932. ' " 

* " -A 

E 331/32-^13. ' 22&L 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 6.' s e p t e m b r a 19 3 2. : doi

poldne ob d e v e t i h bo pri podpisa 
nem sodišču v sebi- št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Hrušica, vi 
štev. 53. ' ; 

Cenilna vrednost: Din 39:598-85. 
Najmanjši ponudek: Din ^б.^О'^-. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe," 

je priglasiti sodišču najpozneje pri drafc.1'; 
benem naroku pred začetkom dražbe?" 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja 
ki je ravnal, v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg« 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, 
\ d n e 24. junije'1982. 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisale so se izpremem.be in.. . 

dodatki pr i nas topnih zadrugah! ; 
899. Sedež: Crenšovci. 

Dan vpisa: 30. junija 1932, 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica.'У 

ÜrcnSovcih, registrovana' zadruga z né'" 
omejeno zavezo. , 

Izbriše se dosedanji Član hačelstva 
Ploj Jožef, vpiše pa novoizvoljeni Člau, 
načelstva Kovač Jožef, posestnik v Čreti- ", 
šovcih.' 

Okrožno'kot trgovinsko sodišče ,;,; -, 
v Mariboru^ odd. ÏV., c-.-. 
dne 30. junija 1932., . v 

Firm. 705/32 — Zadr.'II faßO. 

900. Sedež: Laznica. ' -
Dan vpisa: 16. junija 1932. s v. . 
Besedilo: Zadruga za zavartfvanje fV 

vine v Laznici, registrovana zadruga *,t 
omejeno zavezo. '•>.: 

Vpišeta se novoizvoljena člana načej1: > 
,stva Lešnik Franc, posestnik v Lazndcr^ 
in Godec Anton, posestnik in učitelj/ 
Limbušu. " '. 

' Zadružna pravila so se izpremendla',v 

§ 4 1 . • • • • • • • _-.__• - - ; . 

Okrožno kot trgovinsko Sodišče v „• 
Mariboru, 

. dne 16. junija 1932. .". r : . r 
. Firm. 640/32. - Zadr. III. 11/5. . . , ^ 
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901. Sedež: Maribor. \ 
Dan vpisa: 23. junija 1932. 
Besedilo: Izvozna zadruga Jugoslovan

i h vin v Mariboru, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 16. ju
lija 1932 s,eje zadrugarazdružila in 
Prešla v likvidacijo., 

Likvidatorji: Thaler Franc, velepo
sestnik Št. Ilj v Slov. gor. in Snoj Anton, 
priv. uradnik v Mariboru, Meljska cesta 
Štev." 12. 

Likvidacijska firma: Izvozna zadruga 
jugoslovanskih vin v Mariboru, registro
m a zadruga z omejeno zavezo v likvi
daciji.-: -•' • '" 

Podpis firme: Likvidatorja podpisuje
ta likvidacijsko firmo kolektivno. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, : 

y- dne 23. junija 1932-, 
Firm. .684/32. — Zadr. IV. 75/11. 

W»2. Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 30. junija 1932. 
Besedilo: Nabayljalna. zadrugajLržav.-

oih uslužbencev v Ptuju, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Zadruga sloni odslej na pravilih, spre
jetih na občnem zboru dne 21. marca 
!932., odgovarjajočih, zakonu q, zadrugah, 
drž. uslužbencev. ' • ' ' * •-^•; ' 

Upravni odbor sestoji iz 5 zadružni
kov. >•-.•• 

Okrožno kot: trgovinsko sodišče , < 
v Mariboru, odd. IV., 

•-• : dne 30. junija 1.9,32. . .;;:. ', 
"'" Firm;'ef8/32 — Zädr. II"60/25. 

Konkurzni razglasi 
S 25/31-59. 2321 
903. 

Odprava konkurza. 
Preaadolzenec Reboij Stane, trgovec 

v Kranju št. 10. 
Kcnkurz, ki je bil razglašen, s sklepom 

°pr. štev. S 25/31—2 o imovini preza-
dolženca, se odpravi, ker je bila raz
bijena vsa masa po § 151 k. z. 
deželno sodišče v Ljubljani, Odd. III., 

dne 30. junija 1932. 
•'•••• • - — • { • • — ' 

S13/32^29.:'" ...Z 2320. 
904. 

Odprava konkurza. 
-5«виаео1ивпес Weit Vink«r"oevljarek4^ 

p i s ter f v Domžalah, Ljubljanska cesta 
št»y. ,95. -

Konikurziki je bilrasglašen s sklepom 
°Pr<. štev. S 13/32—2 o imovini preza-

.^lfcenca, se odpravi, ker še je sklenila 
Prisilna poravnava po § 169. k. r. 
deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 28. junija 1932.. 
* 

Poravnalni upravitelj: dr. Trošt Jo
sip, advokat v Novem mestu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu dne 
18. avgusta 1932. ob pol enajstih v sobi 
št. 58, I. nadstr. 

Rok za oglasiteV terjatev do 13. av-
:gusta 1932. pri podpisanem sodišču. ' 

Poravnalna kvota: 40%. ' 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

odd. IL, dne 7. julija 1932.' 

Sa 46/32-22. • . 2329 
906. 

Določitev poravnalnega 
naroka. 

Dolžnik: Ròjs Kari, posestnik in zi
darski mojster v Ormožu. 
> Za razpravo'iri glasovanje ,o predru-
gačeni dolžnikovi ponudbi, po kateri 
plača svojim upnikom 50% kvoto njiho

vih terjatev, plačljivo v štirih enakih 
^obrokih: prvega 1/ XII: 1932., drugega 
1. IV. 1933., tretjega 1. VIII. 1933., če
trtega pa L XII. 1933., se določi narok 
pri tem sodišču, soba št. 4, na 

23.. jul i ja 1932j ob d e v e t i h . 
; Dolžnik .mora priti ' na razpravo 

osebno. 
Okrajno sodišče,,v Ormožu, odd. IL, 
' . , dne J9,,decefcbra 1932. 

«j. 

Sa 9/32-27. 2318 

at". Konec poravnave. 
: .Poravnalno, postopanje dolžnika Ce

zarja Vilka, итагја v- Kamniku, Moj
strova1 ul. 20, je končano, ker je sodišče 
poravnavo potrdilo. • 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 28.- junija 1932. 

Sa 35/32-6. 2330 
908. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom, Kosijem Antonom, 

(posestnikom in trgovcem v Apačah pri 
:Gor. Radgoni, in njegovimi upniki pri 
^poravnalnem naroku dne 1. junija 1932. 
ipred okrajnim sodiščem v Gor. Radgo
ni sklenjena prisilna poravnava še po-

,trdi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. lit., 
„..'; .-, dne 17. junija 1932. 

Sa 13/32-19 - I - . - . . . - .2306 

-1. .2312 

f Poravnalni oklic. - •• 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

"nocini .gmalca Ivana, posestnika in 
P^okoüranega trgpvjca v: Novem mestu. 

^oiavnalni sodnik: Durìni Viktor, 
e°dnik. novomešikega okrožnega sodišča. 

\ Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Sajo-

vica Leopolda, posestnika in usnjarja v 
Motniku št.' 21, je končano; ker jè so
dišče oor-'-navo . . rilo. '".'•/ 
Deželno sodišče v Ljubljani, odđ. IIL, 

dne 28.-junija. 1932. 
îfe 

Sa 24/32-77. 2314 
910.: 

Konec poravnave. 
Poravnalno"postopanje dolžnika" Sla-

Avitscha Leopolda, trgovca v Ptuju, regi
s t a vànega pod firmo Brata Sla witsch 
v Ptuju, ije končano. . . ;; 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 30. junija 1932. 

Sa 25/32—44. 2313 
911. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice tvrd-' 

ke Slawitsch & Heller, trgovina z me
šanim blagem v Ptuju, registrovane pod 
firmo Slawitsch ili Heller v Ptuju, je 
končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 30. junija 1932. 
tik 

Sa 19/31—37. •• 2317 
912. 

Konec poravnave. 
Sklep opr. št. Sa 19/31—33, .s katerim 

-je bila od sodišča potrjena poravnava 
dolžnika Turka Vlada, trgovca v Ljub
ljani, Streliška ulica št. 24, je pravno
močen. 

Poravnanlo postopanje je končano. , 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL. 

dne 20. junija 1932. 
A • 

Sa 19/32-56. ' • • ' • • 2319 . 
913. 

Sklep. 
Poravnalna stvar • Krajca Ivana, trg. 

z mešanim blagom v Dol. Logatcu. 
; Prisilna poravnava izven konkurza, 
sklenjena na poravnalnem naroku dne 
10. junija 1932 pred okrajnim sodiščem 
v Logatcu med ' dolžnikom. Krajcem 
Ivanom in.njegovimi upniki se odobri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 20. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 14.699/6. 2296 : 

Razglas. 
oojerju Antonu, rojenemu dne 27. 

maja 1899 v Notranjih goricah, sedaj 
stanu jočemu v Mostah,- Zaloška ce^ta 
št. 146, se je z razsodbo deželnega so
dišča, v Ljubljani, z,dne 15. oktobra 193C 
Vr 43029/32, izrekla prepoved zahaja*- .-•• 
inja v .gostilne (krčme). za dobo dveh. let 
po prestani kazni. ' ' 

Prepoved velja od 25. oktobra 1931 do 
24. oktobra 1933. 1. 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 2. julija 1932. 

* .-> • 
Št. 5977/II. 2297 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje za dan 15. julija 1932 dobavo 60 
ton visokovrednega portlandeementa т 
papirnatih vrečah. 
i Pogoii pri podpisani. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

dne 7. julija 1932. 
ik 

Ètev.'6119/IL ' . . . . ' . '• 2337 

Razpis. ••;;' 
' Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje za dne 18. julija' t; 1. ob '11. 
uri dobavo franco postaja Žalec 

150 m gum. kablja NSH 4X6 mm* 
150 m gum. kablja NSH 4*XlO mm' 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika- Velenje, 
dne 9. julija 1932. 

Ш/,, 
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Štev. 6008/11. 2335 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za na dan 22. julija t. 1. ob 11. 
uri dobavo: 
25.000 kg pšenične moke št. Ogg do 6, 

800 kg sirove kave >Santos Primée«, 
600 kg cikorije, 

1.20O kg bučnega olja, 
2.000 kg riža >Carolina Diamante«. 
3.000 kg koruznega zdroba. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 8. julija 1932. 

* 
Štev. 6009/11. 2336 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 22. julija 1932. dobavo 
25.000 kg pšenične moke 

štev. Ogg. Og, 2 in 6, franko postaja 
Žalec. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 8. julija 1932. 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. *xs 

Stanje 30. junija 1932. 
aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.979,665.483-32 ( - 7,333.798-87) 

Devise, ki ni
so v podlogi 84,687.391-99 ( + 381.98006) 

Kovani no-
veo v niklu 00,468.368-50 ( + , .577.2ÓI-—> 

Posojila . .2.292,101.664-93 (-25,217.833-21) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— (—14,547.480--) 

Prejšn i [pred
ujmi državi 1.806,328.435-03 ( + 377,607 30) 

Začasni pred
aj mi gì. drž. 

, blagajni . 
Vrednosti re-
zervn. fonda 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 

Nepremični
ne . . . . 

Razna aktiva 

600.000.000*— 

52,862.637*99 (-27,090.762-70) 

1,465.202-76 ( + 918.83870) 

149,206.058-35 (— 3,328.614 44) 
159.455-814-37 (-{- 56,703.956-36) 

7.189,013.577-24 
Dinarjev 

180,000.000*— 
Pasiva 

Kapital . . 
Rezervni 
fond . . . 

Ostali fondi 
Novčanice v 

obtoku . . 4.933.366Л20-—(+104,406.240-—) 
.Obveze na 

poka* . . 542^08.349-14 (-130,000.301-09) 
Obveze z ro
kom . . . 1.350,667.471-31 ( -

Razna pasiva 117,630.219*48 ( + 
7.189,018.577*24 ;

 Л 

Obtok, in ob
veze . . .5.476,174.669-14 

Celotno kritje . . . 36-14°/, 
Kritje v zlatn. . .32-18% 

Obrestna mera: _^ 
po eekoraptn , . . « . , , • , 7H% 
po kun bardu » » < • , • » • • 9% 

* 

60,610.769-35 (—27,018.453'бб) 
3,930447-96 (— 76.120-68) 

1,275.314-10) 
1,497.176-07) 

Štev. 2112/E-Ing. S. 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska potre

buje: 3 trofazne transformatorje v olju z 
zračnim hlajenjem s prevoznimi kolesi 
in z oljnim konzervatorjem z učinkom 
160 KVA, 6000/400/231 voltov napetosti, 
50 peri jod. Stik naj bo trikot-zvezda. 

V ponudbi je treba navesti vse teh
nične podatke ter priložiti risbo z me-
;rami. 

Transformatorji morajo ustrezati naj
novejšim predpisom zveze nemških 
elektrotehnikov. 

Cene je navesti franko Ljubljana z 
ovojnino, s carino, vatevši vse odteglja
je za davek in pristojbine. 

Ponudbo je poslati v zaprtem ovoju z 
jnapieom: >Ponudba za transformatorje« 
,— do 20. julija 1932. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
ljubljanske, 

dne 7. julija 1932. 

2305 Štev. 2142/E—Ing. S. 2333 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje tlakovanje dvorišč pri poslopju 
mestne električne centrale v Slomškovi 
ulici. '•'.'••,... 

Vsi podrobni podatki so na rajpó*'1 

lago v pisarni ravnateljstva, Krekov trg 
št. 10., med uradnimi urami. 

Ponudbo mora podjetnik vložiti db 
30. j u l i j a 1932. zapečateno z пар^ 
som: Proračun za tlakovanje dvorišč pri 
poslopju mestne elektrarne v Ljubljani«-* 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
ljubljanske, 

dne 11, julija 1932 / .. 

* 

Prometna b a n k a d. d. v LJubljani. ^ 
2290 • .\i, 

Računski zaključek 
za leto 1931., 

odobren na IX. rednem občnem zboru delničarjev dne 27. junija 1932; • 

Aktiva Bilanca z dne 31. decembra 1981. Pasiv» 

1. Blagajna 
2. Valute in devize . . . . . 
3. Menice 
4. Efekti . . . . ' . 
5. Račun tečajne razlike 

pri drž. vrednostnih pa
pirjih 

6. Dolžniki: 
a) banke 

Din 410.11052 
b) oetali 

„ 14,229.946-56 
7. Inventar 
8. Nepremičnine 
9. Izguba v lotu 1931. . . . 

Din 
486.S28-— 
329.975-32 
274.889-70 
113.309-70 

27.879-34 

14,640.05708 
237.001-81 

2,733.101-35 
46.639-12' 

18,889.681-42 

1. Delniška glavnica .'..'. 
2. Azijski rezeirvni fond . . 
3. Vloge: 

a) na knjižice 
Din 1,290.450-45 

b) tek. računi 
Din 12,872.183-55 

Din 
5,000.000---
,227.038-42 

теог^--' 

t« 

18,889.681-42, 
.»*» 

Izguba Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1931. - ttobicek 

1» Obresti 
a) vlog na knjižice 

Din 83.45910 
b) vlog na tek. 

ra«ïume 
Din 941.721-76 

2./3. Upravni stroški, plače 
in davki ., . . 

4. Izguba na drž. vrednost
nih papirjih . . . . . . . 

Din ' 

1,025.180-86 

443.212-25 

6.969-88 

1,476.362-94 

:1. Obresti 
2. Iznos bančnih poslov 
3. Uprava reailitet . . . 
4. Izguba,v letu 1981 

;D4n". :.'.". 
1,247.550-48 

164.700-25 
16.473-14 
46.639.1Ä 

1,475.362-94 

•• t " ' 1 OBJAVA. 

Glede izgube iz poslovnega ' leta 1931 v znesku Din 48.836*12 je eklenil 1'^ ' 
redni občni zbor z dne 27. junija 1932, da se krije iz azijskega rezervn«sga fofldà« , 

Upravni srefc 



m. 

Ш: 1357. 232Ô—3—1 

Razpis dobave. 
Na podlagi cl 59., 82. do 106. zakona 

0 državnem računovodstvu ter pravil
nika za izvrševanj© odrèdb tega zakona 
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za 
dobo .od 1. julija do 30. septembra 1932 
^ bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
}}** Studencu druga pismena ofertalna 
lieitacïj'ô za dobavo naslednjih živilskih 
Potrebščin: 

l i m e s a in mesnih iedelkov ter sla-
- nine, 

Svinole, in mlevskih izdelkov, 
3. vseh. vrst kruha, 
'i\ špecerijskega in kolonialnega blaga," 
5. mleka in mlečnih izdelkov^-,, t,... 
Licitacija bo v sredo dne 27. : Jtitlijft 

^32 ob 11. uri dopoldne v- uprav&i pi-:' 
sarni bolnic© za duševne bolezni ( v 
Ljubljani, Poljanski nasip St. 52. '"''.'[]^^ 
. Podrobni dražbeni' in dobavni "pogoji 
^ izkazi potrebščin so interesentom na 
vP°gled.-РЛ upravi bolnice za. duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe ,'v za-, 
Catenèlli ovitku z oznako: »Ponudba 
2fc" dobavo (navesti predmet) ponudni
ka I. N.>, morajo dospeti najkeeiïejedo 
Pričetka licitacije v roke dražbetae Јизк 
toi sije. 

Ponudnik se 'mora že v ponudbi ob-,. 
}^aati, da v polni meri pristaja na draž-, 
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
^ajkešheje.eno uro pred pričetko-fri'lici-' 
Jacrje predpisano kavcijo pri za vodni 
Wagajno.' Lici taci jski komisiji mora 
Predložiti ' potrdilo o založeni' kavciji, 
P i a n i h davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na .staJno 
£&Ио za dobavno dobo od 1. julija do 
w. septembra 1932. 

V "Ljubljani, dne 9. julija 1932. 
Uprava bolnice za duSevne bolezni 

Ljubljana-Studenec v Ljubljani. 

°t>.F:Jt. ZP 155/1-1928-6. 2289_ 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje delav-

Cöy':^;TLJubljani razpisuje mesto P°-
^dbenega zdravnika i a zdravniški 
?«oiig Litija z meeeenimi prejemki" za
skoče, leto po Din 1500-— mesečno. Na-
si9djtfa: leta se, honorar določa spraz-; 
Woo^ ' s iev i lom članov po pogodbi. 

S predpisanimi dokumenti opremlje-
1 1 6 prošnje je vložiti najkesneje do 
• : . ' 28. julija 1932. 

Pri podpisanem: uradu, soba 205. 
.. Erošajam- je .priložiti rojstni in krstni 
.l-!}> prepis diplome, odlok o dovolitvi 
aîVrsevanja privatne prakse, dokazila 
°., dosedanjem zdravniškem službova
nj1, poročni list in rojstne podatke 
°?Qk_ter_ dokazilo o izpolnitvi vojaških 
zveznosti. Prosilci, ki so že nameščeni 
* kaki javni službi, morajo predložiti 
îudi potrdilo, da proti njihovemu služ
e n j u pri tuk. uradu ni zadržka. 
^ ro in i urad za zavarovanje delavcev 

y .Ljubljani. ' 

* 

S№№lrbai. 

Razne objave 
2332 

VaMlo 
na redni oTjčni zbor 

Delniške trgovske In Indu
strijske družbe H artner 

v Murski Soboti, 
ki ga bo imeia 

dne 30. julija 1932. ob 10. (deseti) uri 
dopoldne v prostorih Prekmurske banke 

d.d. v Murski Soboti. 

D n e v n i r e d : 
1. Ugotovitev sklepčnosti, »imenovanje 

skrutinatorjev in zapisnikarja. 
?v p o č i l o Upravnega sveta. 
3. Predložitev zaključnih računov leta 
•'1931 •••'•-•'••.• 

4.:, -Assolutori} upravnemu svetu, in pre-
—glednikom-i 
5. Vclitev upravnega sveta in pregled

nikov. ; 
6. Slučajnosti. 

Murska Sobota, dne 11. julija. 1932. 
' Upravni svet 

Po. § 17- družbenih pravil upravičuje 
posest desetih delnic do enega glasu. 
Vsak delničar, ki hoče glasovati na 
občnem zboni, imo^a položiti potrebno 
število delnic z nezapadlimi kuponi 
vred polnih sest dni pred občnim zbo
rom pri družbini' blagajni. 

Dražbeni okBc. 
2328 

V Javnih skladiščih tvrdke Jajjna 
skladišta, družba.z o. z. v Ljubljani, 
Dunajska cesta at. 33 se bo na javni 
dražbi prodajalo: 

15. julija t. 1. òb 11. uri pločevinaste 
plošče in isti dan ob 15. uri : rabljeno 
pohištvo ter rabljena trgovinska opra
va; 18 in 19. julija i. 1. obakrat od 15. 
ure dalje: rabljeno pohištvo in rabljöni 
predmeti hišnega gospodinjstva. 

Ljubljana, dne 11. julija 1932. . 
Uprava Javnih skladišč. 

2293—2— Ï 

Objava. 
Kmetijska nabavna iin prodajna za

druga v Gor. Straži, r. z. z o. z. oazina-
nja k Firm, 61/32 — Zadr. II. 214/3, da 
je okrožno sodišče v Novem mestu vpi
salo v zadružni register razdružbo za
druge in uvedbo likvidacije. Likvidator 
je dosedanji načelnik Raikoše Ivan, po
sestnik in trgovec v' Gor. Straži, njegov 
namestnik pa Drčar Anton, posestnik 
v Selu. \ri: 

Zadružna tvrdka ima odslej pristavek 
» v likvidacijk. 

Upniki se pozivajo», da se. zglaeigo «pri, 
zadrugi do 31. avgusta 1932. . 

Likvidatorji. 
* \ 

Ražunski zakliuïek „Arbor" lesne trgovske in 
industrijske d. d. v Ljubljani. 230» 

Aktiva Bilanca per 31. december 1931 Pasiva 

Blagovne zaloge: tesanega, 
rezanega leäa 

Menice . . . : . . ' . . . . . . . 
i Dolžnik« : 

a) denarni zavodi 
' ' Dim 239.324-80 

b ) s t r a n k e ! 
'''•"•'": : „ 2,452.118-— 
Blagajna . . .' 
•Efekti-.-.'. .-. . . . . . . . . 
Konzorćinalni račun . . . . 
Inventar . . Din 223.034-47 
•manj.odpisi;;' „ 2Q.189-45 

Nepremičnine! 
Izguba : prenos iz leta 
.1930... . . . Din 186.589:74' 

i "poslovnega i 
leda. 1931. '., 652.168-25 

Din 

8,371.489-95 
81.280-18 

2,691.442-80 
4.198-50 
101426-— 
40.000-— 

193.845-02 

300.035-55 

838.757-99 

. 12,531.424-49 

Delniška glavnica . . . . . 

Rezervni fondi: 
redni . . .: Din 63.152-43 
ažijefca rezer
va 108507-55 
specialni sklad 
za dvomitjive 
terjatve . . Din228.868-— 

Upniki : i 
a) denarni zavodi 

Din 4,728.156;70 
b) stranke : 

„ 4,408.044«î 

Din 
3,ooo-ppo>— 

3Ô5322«9$ 

9,136^01-91 

12,881.424?49 

Debet -Račun izgube in dobička per 31. december 1931 Kredit 
•>••*• • • — ' i • • • 7 • — i • ; - • 

Odpis na inventarju . . . . 
' Davki in pristojbine . . . . 

Prenos, iegube iz leta 1930. 

....., 
' . ;• \ . / . , 

Din 
424.465-96 
422.442-— 
97.067-79 

5S2.894>27 
29.189-45 
84.348-55 

•• 186.689-74 

.. .1,796^97:76 

Kosmati dobiček àe-blagu ' 
Izguba: prenos iz 
leta 1930 Din 186.589-74 

. poslovnega 
i leta 1981. „ 652.168-25 

Din 
958.239-77 

1,796.997-76. 

Ljubljana, dne 81. dècetnbxa 1931. Upravni svet. 



Stran 352. Štev. 55. 

2271—3—2 

Likvidacija zadruge. 
Izvozna zadruga jugoslovanskih vin, 

т. г. z o. z. v Mariboru, je s sklepom 
občnega zbora dne 16. junija 1932. sto
pila- v Likvidacijo. Za likvidatorja sta 
izvoljena Franjo Thaler, posestnik v 
št. Ilju v Slov. gor. in Anton Snoj, 
knjigovodja v Mariboru, Meljska cesta 
štev. 12. Vsi upniki se pozivajo, da pri
javijo svoje terjatve. 

Maribor, dne 4. julija 1932. 
Izvozna zadruga jugoslovanskih vin, 
r. z. z o. z. v Mariboru v likvidaciji, 

Meljska cesta 10. 

* 

Razid društva. 
2325 

Tamburaško društvo >Murski Val« v 
Prosenjakovcih se je prostovoljno razšlo. 

Prosenjakovci, 18. junija 1932. 
Orel Maks s. r. 

poslovodeôi podpredsednik. 

* 
2308 

Objava. 
Izgubile so se legitimacije, izdane od 

železniške direkcije v Ljubljani,, na ime 
vojnih invalidov: Pibroveç Avgust, Se-
nekovič Jožef, Duh Rudolf, Jug Ferdi
nand, Skaza Franc, " Vogrin Maks in 
Vele Anton. 

Proglašamo jih za neveljavne. 
Za Udruženje vojnih invalidov v 
— Mariboru: 

Geč Franjo t. č. predsednik. 

* 

Objava. 
2304—3—1 

Ukradena mi je uradna legitimacija, 
izdana od dravske finančne direkcije v 
Ljubljani z dne 5. VI. 1930 pod štev. 
2636, glaseča se na ime Cankar Pavel, 
podpregL finančne kontrole. 

Uradno legitimacijo proglašam za na-
veljayrio. — 

Cankar Pavel s. г. 
* 

Objava. 
2334 

Ukraden mi je bil orožni list za no
šenje samokresa, izdan od sreskega 
načelstva v Mariboru desni breg dne 
25. novembra 1931.,. štev. 13437/i, reg. 
$o. 911. Proglašam ga za neveljavnega. 

Breznik Anton s. r., 
čevljar v Pramu št. 23. 

* 
2331 

Objava. 
Za dolgove, ki bi jih morda napra

vila moja žena Zofija Lenarčič nisem 
plačnik. 

tfova vas pri Rakeku, 12. julija 1932. 
Stanko Lenarčič s. r. 

2324 

Objava. 
Izgubilo se je izpričevalo VII. raz

reda mestne dekliške osnovne šole pri 
sv. Jakobu v Ljubljani za šolsko leto 
1918/1919 na ime Buh Ida, rodom iz 
Celja. Proglašam ga za neveljavno. 

Buh Ida s. r. 

* 

Objava. 
2322 

Izgubila sva izpričevali 1. a razreda 
drž. klasične gimnazije v Ljubljani in 

III. a razreda istega zavoda, ma ime 
Marija in Dušan Rozman, rodom iz Zg. 
Šiške, oz. iz Ljubljane. Proglašava jih '& 
neveljavni. 

Marija in Dušan Rozman s. f' 

* 
2323 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico drž. se s t ra 

redne deške narodne šole v Kamniku 
za šolsko leto 1922./1923. na ime: Ma
tevž Nograšek iz Kosiš. Proglašam 1° 
za neveljavno. 

Nograšek Matevž s- *"• 

Računski zaključek 
trboveljske premogokopne družbe za leto 1931 

Aktiva. Bilančni račun dne 31. decembra 1931. Pasiva. 

Posest zemljišč in gozdov . 
Visoke zgradbe 

Predčasno odkrivanje na 

Industrije: , 
Cementarna 

Din 17,900.566-— 
Ostali obrati 

Din 1,962.515-— 

Zaloge: 
Premrg Din 7,883.532-— 
Cement ,,-: 2,433.160-— 
Razni obratni 
material Din 14,661.020-53 

Kurzna diferenca posojil . 
Gotovina v blagajnah . . . 

Din 

48,302.327-— 
5,476.744-— 

18,685.149-— 
28,780.830--
52,567.071-— 

15,954.350-— 

19,863.081-— 
15.274-— 

; 

/ 24,977.712-53 
3,076.778-20 
2,298.501— 
2,454.594-34 

153,514-075-81 

375,966.487-88 

Delniška glavnica 
4%no izžrebljivo zlato po-

4%,ho izžrebljivo zlato po-

5%no izžrebljivo prioritet
no posojilo, eni. 1907 . . . 

Glavnlčna rezerva . . . . . 
-Posebna .rezerva za kritje 

Spedatoli rezervni fond . . 
Neizplačane izžrebane obli-

Obresti posojil (pro rata 

Nevnovčeni d i vid end ni ku-

Mezde za december . . . . 
Kreditorji 
Račun izgube in dobička . 

Din 

200,000-000--

370.566— 

258.587— 

4,739.700— 
18,742.909-81 
12,789-926-62 

35,500.000— 
7,705.369-85 

869.998-60 

38.311— 

1,399.740-35 
3,341.289-40 

70,016.786-18 
20,193.308-12 

375,966.487^88, 
j 

Dati. Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1931. Inieti. 

Obresti ini stroški posojil . 
Izdatki za socialno skrbstvo 

• 

Din 
7,177.035-51 

355.812-95 
11,727.048-97 
21,134-982-08 
18,773.556-— 
20,193.308-12 

79,861.738-58 

Prenos dobička izleta 1930. 
Kosmati dobiček 

/ • 

Din 
2,000.297-38 

77,361.441'2б 

79,361.7383 

Za knjigovodstvo' 
Anton Grïmi*. . 

glavni •knjigovodJ8' 

Ivan Avgenek. 

Pregledali in našli v soglasju s knjigami: 

Jules Bénard, Ing. Milan Šnklje. 

Izdaja kraljevska bansl." 
Tiska in zalaga: Tlaka i... 

• va Dravske V. ,vina Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
cur » Ljubljani; njen predstavnik: O. Michâlek v Ljubljani 

•лЈМ 



Štev. 56. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVI IE 
Priloga h kosu 56. letnika I I I . z d n e 16. julija 1032. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vi. N,,. (ÌG7Ò/24. 2286 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22 . j u n i j a d o 30. j u n i j a 1932. 

Po naredbi ministrstva '.;i narodno /.dravje 
S- br. 4948 z dne 21. marcu 1930. 
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Skupina tifuznib bolezni. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) 
Dolnja Lendava . ... 
Kamnik 
Krško 
Maribor desni bree 
Maribor (mesto) 
Murska Sobota. . . . 
£tui 
8marje pri Jelšah . . 

— 
1 

1 
1 

2 

2 
i 

8 

• 1 

1 

1 

1 

1 

5 

_ 
— 

1 

2 

1 

— 
4 

— 
— 

— 

1 

— 
1 Vseaa 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

j ez ice 
Celje 
~elje (mesto) 
^ornjierdd 
Kamnik 

Krško 
Hubljana (srez) . . . 
ÎJaribor desni bree . 
Maribor levi bree . . 
Maribor (mesto) . . . 
Murska Sobota 
g?vo mesto 
ï'in 
«adovljica 
^lovenjgradec 

Vseea 

1 
2 
2 
2 
3 

— 
1 
1 

2 
- 7 
9 1 
o 

15 
1 

2 
1 

| 46 

4 
1 

-

1 

18 

.— 
— 
— 

— 

— 
— 

1 

— 
— 

— 

— 
— 

< > ! — 
— 

3 

1 

П 

— 

3 

.<_ 

-

Da vica. 
j ez ice . . 
gelje . . . 
S°rnjiRrad . 
£ amnik. . . 

r a n i 

Salice . . . 
?;äko . . . 

Diphteria et Croup. 

{M. 
.̂ORatec 
f u b iana (srez) 
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Ošpice. — Morbilli. 
Celje (mesto) . . . . 
Kranj 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Litija 
Locatec 
Maribor desni bree 
Murska Sobota . . . . 
Novo mesto 
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Ljubljana, dne 6. julija 1932. 

Kraljevska banska oprava Dravske 

banovine v Ljubljani. 

II: №>.: 14.807/1. 2827 

Razglas. 
Za delomiržneže in izkoriščevalce ob

činskih podpor so proglašene s ledeče 
osebe iz drugih banovin: 

Balig Djura, pristojen v občino Bač, 
srez Odžaci; Vajnrajh Ana, roj. 1912., 
pristojna v občino Karavukovo, srez 
Odžaci; Nedič Sretko, star 19 let, pri
stojen v občino Podporanj, s rez Vršac; 
Kruljac Neža, roj . 1896., pristojna v ob
čino Skrad, sT&z Delnice; Softič Nazil, 
roj. 19C7., pristojen v občino Podgora, 
srez Visoko; Rosandič J u r e , roj. 1902., 
pristojen v občino Gospić, srez isti; To
rio Vinko, roj. 1901., pristojen v občino 
Don. Stubica, srez isti; Kerec Milan, roj. 
23. marca 1899., pristojen v mesto Va
raždin; Vučkovič Jeka, roj. Stuper, sta
ra 40 let, pristojna v občino Krnjenša, 
srez Bos. Petrovac; Lukač Jovo, roj. 
1914., pristojen v občino Čadjuvica, srez 
Bos. Novski; Halilović Mustafa, roj. 27. 
septembra 19C6, pristojen v občino 
Odžak, srez Derventa; Stankovic Joca, 
roj. 1895., pristojen v občino Vel. Ruji-
ška, srez Bos. .Krupa; Simistrela Ivan, 
roj. 1896., pristojen v občin« Gospič, 
srez isti; Simistrela Milka, roj. 1900., 
pristojna v erano Gospič, srez isti; 
T u m a r a Uroš, roj. 1902. in Ivanjčević 
Rade, roj. 1900., oba pristojna v občino 
Rakovica, srez Slunj,; Cmkovič Antun, 
roj. 1889., pristojen v občino Bred na 
Kupi, srez Delnice, Jović Darinka, roj. 
Bajić, pristojna v občino Kupinovo, srez 
Zemun, Delie Marija, hči P e t r a , in nje
n a sestra Delič Kata, obe pristojni v 
občino Ravno, srez Ljubinje, Vujica Vo-
limirov, roj. 1907. pristojen v mesto No
vi Sad, Knježević Nikola, Vidic Manda 
in Jelič Melhio, vsi pristojni v občino 
Pož. Brestovac, srez SI. Požega, Filipo-
vicvMadjar Drago, roj. 1903, pristojen v 
obč. Jajce, srez isti, Kahr iman Orner-
Aganova, s tar 30 let, Dervič Munim Hu-
sina, star 28 let, Vrač Jusuf Ilijina, star 
26 let, Šarenac Jovu Gajina, star 27 let, 
Pušćul Dervu Mulina, star 32. let, Da-
bič Manojla, stara 60 let, Bajić Nadjelj-
k o Jovina, star 35 let in Neli Sarafina, 
žena Rame, staira 28 let, vsi pristojni v 
občino Mokronoško, srez Visoko; Na-
rradič Mate, pok. Ante, pristojen v ob
čino Posušje, srez isti, Karamat ič Cvi-
tan, pok. Lovra, .pristojen v občino Po-
sušje, s rez isti; Jukič Mate, pok. Simo
na, Kovač Ruža, pok. Ivana, Penova 
Ivan Ivana, Zevko Ivan, pok. Jože, Per 
sarda Križan, pok. Mije, Zevič J u r e , 
Oreč Anica, žena Grge, Pavkovič Stipe, 
P e r e , BenixS J u r e Ivanov, Pavkovič Ivan 
J u r e in Širič-Ante Ivanov, vsi pristojni 
v občino Posušje, srez isti; BarakoviČ 
Paša, pok. Mušana, iz občine Aladinić, 
srez Stalac; Biličić Ivka, pok. Blaža, roj. 
Simič iz občine Kamiža, srez H v a r ; Ha-
®u Djemat, roj. 1917., Meštrovič Ivan 
Ivanov, roj. 1909., Islanovič Avdo, Av-
din, star 36 let, Cehič Mustafa, pok. 
Salke, s tar 31 let, Grcić Smajo,. Ahmin, 
s tar 32 let, Hasica Meho, s tar 28 let, 
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Hasica Fatina, stara 23 let, žena, Isa-
kovič Mujo, Osmanov, star 27 let, in 
Barbaric Jože, Jozin, star 37 let, vsi 
pristojni v občino Prozor, srez isti; Po-
lunič Petar, Stjepanov, Boban Cvijeta, 
hči Petra, Mikulič Matilda, Andrina, 
Žulj Matilda, pok. Ivana, Tamas Kata, 
pok. Jože, Djavar Filip, Markov, Bandič 
Jože, Jozin, vsi pristojni v obč. Drino-
vić, sr. Ljüb uski; Hedić Nazif, Ahmetov, 
Palata Ahmed, Omerov, Seidin A. Ilija 
in Bjedič Salko, vsi pristojni v občino 
Aladinić, srez Stolac; Žerič Ibro, pok. 
Husana, pristojen v obč. Belopolje, srez 
Mostar, Bartolac Dragutin, roj. 4. III. 
1894, pristojen v Karlovac, Grgeč Bolte 
Petar, roj. 1903, pristojen v občino Ka-
linovac, srez Gjurgjevac,- Mesaric Mato, 
roj. 1899, pristojen v Vanjske Varaž
dinske Toplice, Tibie Ivan, iroj. 1874 
pristojen v občino Kutina, srez isti, Kr-
•bavac Fehratov, Sucrija, roj. 1904., pri
stojen v občino Gadsko, srez isti, Vu-
ljak Franjo, roj. 12. VIII. 1912, pristo
jen v občino iGjelekovac, srez Kopriv
nica, Mikec Steva, roj. 1907., pristojen 
•v občino Pitomaca, srez Gjurgjevac, Ma-
tešič Herman, Marijan, roj. 12. VII. 
1902, piistojen v občino Kastav, srez 
isti, Bukov Colič Bruno Aintin, roj. 26. 
aprila 1913, Pukrov Valerijan — Ivan 
Marijanov, roj. 16. decembra 1913, Vla
hov Stjepan — Ivan, roj. 26. decembra 
1869 in Šižgorič Andrijana — Milka, roj. 
12. oktobra 1869, vsi pristojni v občino 
Zlarin, srez Šibenik; Mihajlovič — Po-
povič Angelina, Agatič Nastazija, pok. 
Marta, Agatič Katica, pok. Marka, An-
djelka Šolič, pok. Jože, .in Keserovič Av
guštin, pok. Peje, -vsi pristojni v občino 
Piskavice, srez Banja Luka; Lukenda 
Pepo, pristojen v občino Budžak, srez 
Banja Luka; Kordovan Ivan, rojen 
1902, pristojen v občino Pleternica srez 
Požega; Orešcanin Milan, roj. 19.1.8 pri
stojen v občino Topusko, srez Vergin-
most, Bajramovič Osman Arslana, star 
35 let, Krujević Dušan Mitrov, 28 let 
star, Cubrilo Jovan, pok. Todora, 30 let 
star, Cubrilo Vaso, pok. Luža, star 23 
let, Vujović Petar, Todorov, star 35 
let, Biberdžić Ljubica, pok. Tripa, sta
ra 20 let, Jakupović Hašin, pok. Brćira, 
star 45 let, Vujević Simo, zv. Miso, Jan
kov star 26 let, Vujević Perović Mara, 
hči Lazare, in Vujović Perović Andjija, 
hči Lazare, vsi pristojni v občino Di
vim, srez Bileći; Mijatović Marko iz Ri
ječana in Vasič Gavro iz Koprivnice, oba 
obč. Vlanjačka, srez Gračanica; Jova-
nović Pero, pok. Stajama, Jovanović Lo
zo, pok. Stajana, Trivunčević N. pok. 
Рета, Radić Pero. pok. Nike, Danilović 
Stevan, Simin, (Kesić Zlatarna, žena pok. 
Ilije, vsi iz občine Jezero, srez Jajce; 
Leko Ivan Lukin, pristojen v občino 
Metković, iKemar Petar, pok. Ante, Bo-
žanič Jakov, pok. Petra, Božanić Pavao 
od Pavla, Dojim Ante, pok. Nikole, Go-
epodimović Mate od Šimuna, vsd pristoj
ni v občino Vis, srez Hvar; Katič Kre
šimir Nikolim, iz občine Aladinić, srez 
Stalac; Zahirevič Ilija, zv. Laou, pok. 
Ornerà, roj. 1893. in Golubović Mustafa, 
roj. 1904, iz Mostara, Cvitić Zara, pok. 
Ilije, pristojna v Metkovič, roj. 1909, 
IliČić And ja, žena Matina, iz občine Dri-

novci, srez Ljuibuški, Bočak Anton, roj. 
17. I. 1894., pristojen v občino Krapin
ske Toplice, Novosel Ladislav, roj. 1901, 
pristojen v občino Nutarnji, Sv. Ivan, 
Zelina, Bursač Janko, roj. 1903, pristo
jen v občino Otoka, srez Bos. Krupa, 
Kalaković Janja, žena Blaža, pristojna 
v občino Bos. Gradiška, srez isti, Vese-
linović Miter, pok. Vida, Šišnjica Mihaj
lo, sin Milin, Ivanovič Marija, žena pok, 
Mijata, BakaTič Ilija, pok. Jože, Knje-
ževič Djordjo, pok. Nikole, Petrovič Jo-
viša, pok. 'Gligaria, in Milinković Jovo, 
pok. Nikole, vsi pristojni v občino Da
bar, srez Sanski Most. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 4. julija 1932. 

% 
VIIL No. 3976/1. 2363 

Razglas. 
Interesenti za dovoljenje izvrševanja 

obrta rednega prevažanja oseb z mo
tornimi vozili na progi postaja Brezno 
—ßibnica—Ribnica na Pohorju se va
bijo, d a vlože zadevno prošnjo do 30. 
julija t. 1. 

Opozarja se, da se bodo upoštevali 
le prosilci, ki nudijo tako v moralnem 
kakor v gmotnem1 pogledu zadostno jam
stvo za redno obratovanje. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, dne 6. julija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U VI. 19/32—5. 2343 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 17. marca 1932, da 
je Brezovšek Konrad star 52 let, po po
klicu posestnik in gostiln, v Ljubljani, 
iKomenskega ul. 26, kriv prestopka po 
členu 6 zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije, storjenega s tem, da dne 
23. I. 1932 v svojem lokalu kot lastnik 
gostilne ni označil sumarno ali podrob
no cene posameznih jedil, tako da bi jih 
vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 
6 zgoraj navedenega zakona ila 150 Din 
denarne kazni, ki ee ob neizterljivosti 
izpremeni v nadaljnjo kazen 36 ur za
pora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 

dne 5. aprila 1932. 
•j. 

U VI 17/32. 2342 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodlbo z dne 17. marca 1932, 
da je Rozman Franc, star 34 let, po po
klicu posestnik in gostiln, v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta 82, kriv prestopka po 
členu 6 zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin, in brezvestne 
spekulacije, storjenega s tem, da _ kot 
lastnik gostilne na Sv. Petra cesti št. 
85 v svojem lokalu ni imel dne 23. I. 

1932 'razen vinu označenih cen jedilom» 
tako da bi to vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 
6 zgoraj navedenega zakona na 250 DÖ} 
denarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izpremeni v nadaljnjo kazen 36 ur za* 
pora. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI-j 

dne 5. aprila 1932. 
•K 

C 270/32—1. 2347 

Oklic. 
Dr. Pikuš Janko, odv. v Dolnji Len

davi, jo vložil zoper Vereša Karola, p 0 3 , 

v Beltincih, tožbo zaradi Din 57Г90 s 
pripadki. 

Ustna sporna razprava ce določa o a 

dine 27. a v g u s t a 1 9 3 2 . 
ob 9. uri pri tem sodišču, v sobi štev. 22-

Ker je bivališče tožene stranke p& 
znano,- se postavlja za skrbnika Cigu1 

Štefan, pos. v Dolnji Lendavi, ki jo 'b° 
zastopal na njeno nevarnost in streaky 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 26. junija 1932. 

C 278/32—1. 2348 

Oklic. 
Rons Matjaž, pos. v Črensovcih, sedal 

v Trnju štev. 31, zastopan po dr. Piku;H 
Janku, odv. v Dolnji Lendavi, je vloži' 
zoper Biro Mihaela in Kepe Marijo, rol-
Biro, oba iz Kapce, tožbo zaradi izdaj6 

prepisnega dovoljenja s prip. 
Ustna sporna razprava ee določa \Da 

d n e 27. a v g u s t a 1 9 3 2 . 
ob 9. uri pri tem sodišču, v sobi štev. «*• 

Ker je bivališče tožene stranke ®& 
znano, se postavlja Koter Mihael, pos> 
Kapci, za skrbnika, ki jo bo zastopal в** 
njeno nevarnost in stroške, dokler o 
nastopi sama ali ne imenuje pooW*' 
ščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi) 
odd. IL, dne 2. julija 1932. 

T44/32-.2. * 23 б б ' 

Amortizacija. 
Na prošnjo Karoline Grdadolnik)} 

Hradeckega vasi 32, Ljubljana, se _"?#* 
postopanje za amortizacijo s ^ ^ r L 
vrednostnih papirjev, ki jih jepros 1 ' 1 ^ 
baje izgubila, ter ®e njih imetnik P ° z ^ 
Ije, da uveljavi tekom 6 mesecev <£ 
dneva objave v »Službenem listu« s-v<4 
pravice, sicer bi se po poteku tega r° 
proglasilo, da so vrednostni papirji >Dr 

moči. , . v > 

Oznamenilo vrednostnih Р а Р . а г ^ 
Vložna knjižica Kmetskega hranilo6*^ 
in posojilnega doma v Ljubljani r- ?v„ 
n. z. št. 1132 z vlogo Din 230Г60 ш ^ 
Karolina Ordadolnik. , 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. *•' 

dne 20. junija 1932. 

T 47/32—3. 
* .23$ 

Amortizacija. 
Na prošnjo škofij anca Antona, 

nika na Glincah, zastopanega P° 
-fi. 

*ш 
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BJrevlu Josipu, notarju v Ljubljani, se 
uvede (postopanje za amortizacijo slede
čih, vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silec .baje izgubu, ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi tekom. 6 mesecev 
od dneva objave v »Službenem' listu« 
svoje pravice, sicer ibi se po poteku 
tega roka proglasilo, da so vrednostni 
Papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Depotni listek Ljubljanske kreditne 

banke v Ljubljani o prevzetju v shram
bo vložnih 'knjižic štev. 15036 in 15037 
Ljubljanske krediLne banke v Ljubljani 
2 vlogama Din 17.480-—, odnosno 17.000 
•dinarjev. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 10. julija 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 4/32—1. 2358 
914. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Slan

ca Antona, trgovca v Gradacu v Beli 
krajini. 

'Konkurzni komisar: dr. Sirko Ivan, 
starešina okrajnega sodišča v Metliki. 

Konkurzni upravnik: dr.Šturm Karol, 
advokat v Metliki. 
. iPrvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Metliki dne 2.1. julija 1932 ob 
•u&vetih. 

Oglasitveni rok |pri okrajnem' sodi
šču v Metliki do dne 25. avgusta 1932. 

Ugotovitveni narok p.ri okrajnem so
dišču v Metliki dne 9. septembra 1932. 
k r o ž n o k»t konk. sodišče Novo mesto, 

edd. IL, dne 9. julija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

W . R . U . 67/00—25. 
„ 632/29-46. 
„ 211/11—13. 2339 

Agrarni primer: Zg. Radovna, 
Kopačnica II, 
Belapeč. 

Razglas o razgrnitvi načrtov 
4 nadrobni delitvi skupnih zemljišč pe
čatnikov iz Zg. Rodovno, Kopačnice in 

Bole in Savinje peči. 

Načrt o nadrobni delitvi 
!• v kat. občini Višeluica ležečih par-

g l štev. 662, 692, 693, 694, 695/1, 696 in 

2- v kat. občini Leskovica ležeče par-
y?^ štev. 1258, vpisane pod vložno 
8t&v- 88, 92, in 93, k. o. Leskovica; 
oJ*- v kat. oibčini Znojile ležeče parcele 
«2*8» vpisane pod vlož. štev. 16, 17, 18, 
3-40 in 42 iste Jiat. občine, Ibo na pod
k v i § 96. zak. z dne 26. oktobra 1887, 
адГаај. dež. zak. štev. 2/1888, in sicer 
• о ^ 1. in 2. od 17. julija do vštetega 
°- Julija 1932, 

-.Jad 3. pa od 21. julija do vštetega 3. av-
„•• t̂a. 1932, 

ad 1. v občinskem uradu Gorje pri 
Bledu, 

ad 2. v občinskem uradu Oselica, 
ad 3. v občinskem, uradu v Podhruški 

razgrnjen na vpogled vsem udeležen
cem. 

Obmejitev sveta s kolci na mestu sa
mem se too vršila 

ad 1. neposredno pred obravnavo, 
•t. j . 19. t. m., obmejitev sveta s kolci 

ad 2. in 3. se je pa že izvršila. 
Načrt se bo pojasnjeval: 
ad 1. dne 19. julija 1982 v času od 

13. do 14. ure v hiši Ivane .Kunčič v 
Zg. Radovni hšt. 9; 

ad 2. 18. julija 1932 v času od 15. do 
16. ure v hiši Marije Kristan v Kopač-
nici; in 

ad 3. dne 22. julija 1932, v času od 
10-30 do 11 "30 ure v občinskem uradu 
v Podhruški. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prve
ga dneva razgrnitve dalje, t. j . 

ad 1. in 2. od 17. julija do 16. avgusta 
1932, 

ad 3. od 21. julija do 19. avgusta 1932, 
pri 'podpisanem komisarju za agrarne 
operacije I. v Ljubljani vložiti pismeno 
ali dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 8. julija 1932. 
Komisar za agrarne operacije I. 

Pokora 1. r. 

* 
Štev. R. U. 194/29—30. 2338 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadrobni delitvi skupnega sveta po

sestnikov iz Šratovcev. 
Načrt o nadrobni delitvi v katastrski 

občini Šratovci, parcele vpisane pod 
vložno štev. 31, k. o. Šratovci, bo na 
podstavi § 95 zakona z dne 26. maja 
1909, staj. dež. zak. št. 44, od dne 23. ju
lija 1932. do vštetega dne 5. avgusta 
1932. v občinski pisarni šratovci, raz
grnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev sveta s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 26. ju
lija 1932. v času od 10. do 11. ure v hiši 
vaškega župana Rožnama Janeza v šra-
tovcih. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30. dneh od prve
ga dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 
23. julija 1932. do dne 22. avgusta 1932. 
pri podpisanem komisarju za agrarne 
operacije v Ljubljani vložiti pismeno ali 
dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 9. julija 1932. 
Komisar za agrarne operacije II. 

* 
T. No. 838/3. 2360—3—1 

Razpis službe državnega 
cestarja. 

Po nalogu кг. banske uprave Drav
ske banovine, I. No: 4710/2, z dne 17. ju
nija 1982, in na osnovi čl. 2. in 3. uredbe 

o službenih razmerjih državnih cestar
jev in njih prejemkih, M. G. št. 14632, 
z dne 21. maja 1929., razpisuje sresko 
načelstvo v Celju službeno mesto držav
nega cestarja-delavca na progi km 89 
do 95 državne ceste št. 50 z mesečnimi 
prejemki 600-— Din, zmanjšanimi v 
smislu odloka ministrstva za finance, 
št. 11941/1, od 18. marca 1932., in služ
benim stanovanjem v državni cestarski 
hiši v Križevcu pri Stranicah. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih državnih cestarjev ter ne 
smejo biti mlajši od 23 in ne starejši 
od 30 let. 

Lastnoročno pisane in pravilno kol-
kovane prošnje, opremljene s pravilni
mi in zadostno kolkovanimi prilogami 
(rojstni in krstni list, domovnica, zadnje 
šolsko izpričevalo, dokazilo o odsluže
nju kadrskega roka, zdravniško in nrav
stveno izpričevalo, potrdilo okrožnega 
sodišča, da. ni bil prosilec kaznovan zJbog 
kaznivih dejanj iz koristoljubjà in even
tualna dokazila o strokovni usposoblje
nosti), je predložiti najpozneje do 31. ju
lija 1932 pri sreskem načelstvu v Celju. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 12. julija 1932. 

* 
2362 Štev. 2175/E—Ing. S. 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska potre

buje: 
24 komadov enopolnih ločilnih stikal 

na litoželezni plošči za 10.000 voltov, 
200 amp. in 

6 komadov za 10.000 voltov in 350 
amp. 

Stikala morajo odgovarjati najnovej
šim predpisom zveze nemških elektro
tehnikov. Cene je navesti franko Ljub
ljana z ovojnino, s carino, vštevši vse 
odtegljaje za davek in pristojbine. 

Ponudbo je vposlati do 25. julija 1932 
v zaprtem ovoju z napisom: >Ponudba 
za ločilna stikala*. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
dne 14. julija 1932. 

Štev. 1357. 
* 

2326—3—2 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 106. zakona 

o državnem računovodstvu ter pravil
nika za izvrševanje odredb* tega zakona 
(B pogodbe in naibave) se razpisuje za 

/dobo od 1. julija do 30. septembra 1932 
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
na Studencu druga pismena ofertalna 
licitacija za dobavo naslednjih živilskih 
potrebščin: 

1. mesa in mesnih izdelkov ter sla
nine, 

2. moke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. Špeeerijskega in kolonialnega blaga, 
5. mleka in mlečnih izdelkov. 
Licitacija bo v sredo dne 27. julija 

1932 ob 11. uri dopoldne v upravni pi
sarni bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
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in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Predpisno kol'kovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: »Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudni
ka I. N.>, morajo dospeti najkesneje do 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo- o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. julija do 
30. septembra 1932. 

V Ljubljani, dne 9. julija 1932. 
Uprava bolnice za duševne bolezni 

Ljubljana-Studenec v Ljubljani. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2351 

Stanje 8. julija 1932. 
aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.979.499.038-83 (— 66.444-49) 

Devize, ki ni
so v podlogi 86,857.871-64 <-f 2,170.4796n) 

Kovani no
vec v nikln 50.904.816-50 ( + 436.448'—) 

Posojila . . -2.312.079.917-18 (+19,978.252-25) 
Vrednostni 

papirji . . 1-2,872.520--
Preišnii pred

ujmi driavi 1.806.484.337-63 ( + 155.902'60) 
Začasni pred 

ujmi gl. drž. 
blagaini . 600.000.000--

Vrednosti re- . 
zervn. fonda 52.892.726-89 ( + 30.088-90) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 1,465.202-76 

Nepremični
ne . 149,833.690-84(4- 627.632 49) 

Razna aktiva 161.188-21Q-92 (-f 1,732.396-55) 
7.214,078.333-19 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni , , 

fond . . . 60,640.574-35 ( + 29.80.r-) 
Ostali fondi 3,930.485-46(4- 37-50) 
Novčanice v 

o b t o k u . . 4.916,088.330--(- 17,277.990--) 
0pboVkaz n a . 568,161.631-34 ( + 25,343.282-20) 

°koVmZe. *.r0'l.363,325.556-33(+ 12,658.085-02) 
Rasnanasiva 121,941.755'71 ( + 4,311.536'23) 

7.214,078.333-19 
Obtok in ob

veze . . . 5.484.239.961-34 
Celotno kritje . . . 36-09°/,, 
Kritje v zlatu . . . 3244°/„ 

Obrestna mera: 

po eskomptu JM% 

po kvmbardu " / 0 

* 

Razne objave 
2350 

Vabilo 
na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

„Tekstilana" tovarna sukna 
d. d. v Kočevju 

dne 30. julija 1932 ob 11. uri dopoldne 
v sejni dvorani Zadružne gospodarske 
banke d. d. v Ljubljani, Miklošičeva 

cesta št. 10, s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo upravnega sveta o' poslova

nju v poslovnem letu 1931. in pred
ložitev bilance 1er računa zgube in 
dobička per 31. decembra 1931. 

2. Poročilo revizorjev. 
3. Sklepanje o odobritvi bilance in po

delitvi razrešnice upravnemu svetu. 
4. Volitev revizorjev. 
5. Slučajnosti. 

Tega občnega zbora se smejo udele
žiti le oni delničarji, ki založe najmanj 
deset delnic z nezapadlimi kuponi vred 
vsaj šest dni pred občnim zborom pri 
družbeni blagajni v Kočevju ali pa pri 
Zadružni gospodarski banki d. d. v 
Ljubljani, ali pa pri njeni podružnici v 
Kočevju. 

Posest desetih delnic upravičuje do 
enega glasu. 

Kočevje, dne 12. julija 1932. 
Upravni svet. 

2361 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Tovarna klobukov 
„šešir" d. d. v škofji Loki 
dne 3. avgusta 1932 ob 11. uri dopoldan 
v sejni dvorani Zadružne gospodarske 
banke d. d. v Ljubljani, s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo o poslovanju v letu 1931., 

predložitev bilance kakor tudi raču
na izgube in dobička z dne 31. de
cembra 1931 in zadevni predlogi 
upravnega sveta. 

2. Poročilo nadzorstvenega sveta in po
delitev absolutorija upravnemu svetu. 

3. Slučajnosti. 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni 

delničarji, 'ki so položili pri blagajni Za
družne gospodarske banke d. d. v Ljub
ljani tri dni pred zborovanjem vsaj de
set delnic z nezapadlimi kuponi vred. 
Na občnem zboru daje vsakih deset del
nic po en glas. 

V Ljubljani, dne 14. julija 1932. 
Upravni svet. 

2344—3—1 

Poziv upnikom. 
•Mlekarska zadruga r. z. z o. z. v Gor

nji Lendavi je stopila v likvidacijo m 

poziva upnike, da ji prijavijo svoje ter
jatve. 

Likvidacijski odbor. 
2293—2-2-

Objava. 
Kmetijska nabavna in prodajna za

druga v Gor. Straži, r. z. z o. z. nazna
nja k Firm. 61/32 — Zadr. II. 214/3, da 
je okrožno sodišče v Novem mestu vpi
salo v zadružni register razdružbo za
druge in uvedbo likvidacije. Likvidator 
je dosedanji načelnik Rakoše Ivan, po
sestnik in trgovec v Gor. Straži, njegov 
namestnik pa Drčar Anton, posestnih 
v Selu. 

Zadružna tvrdka ima odslej pristave* 
» v likvidaciji«. 

Upniki se pozivajo, da se zglasijo pr* 
zadrugi do 31. avgusta 1932. 

Likvidatorji. 
* * 

2271—3^-* 

Likvidacija zadruge. 
Izvozna zadruga jugoslovanskih vin» 

r. z. z o* z. v Mariboru, je s sklepom 
občnega zbora dne 16. junija 1932. sto
pila v likvidacijo. Za likvidatorja st* 
izvoljena Franjo Thaler, posestnik f 
Št. Ilju v Slov. gor. in Anton Sno]> 
knjigovodja - Mariboru. Meljska cest* 
štev. 12. Vsi upniki se pozivajo, da pri
javijo .;voje terjatve. 

Maribor, dne 4. julija 1932. 
Izvozna zadruga jugoslovanskih vin». 
r. z. z o. z. v Mariboru v likvidaciji» 

Meljska cesta 10. 
2304— 3 — 2 

Objava. 
Ukradena mi je uradna legitimacij*» 

izdana od dramske finančne direkcije v 
Ljubljani z dne 5. VI. 1930 pod štev-
2636. glaseča se na ime Cankar Pavel» 
podpregl. finančne kontrole. 

Uradno legitimacijo proglašam za ne~ 
veljavno. 

Cankar Pavel s. r. 
* 234^ 

Objava. 
Podpisani sem' izgubil odlok toraUr 

banskenprave Dravske banovine v № ! p 
ljani od 3. februarja 1930, VI. No. 3991» 
s katerim mi je bilo kot inozemcu do
voljeno zaposlenje v kraljevini Jugosla
viji га nedoločen čas. 

Ta odlok proglašam za neveljaven-
Zgornja Bela, dne 30. junija 1932. 

Vončina Ferdinand e. r-

* 235^ 

Objava. . | 
Izgubil eem izpričevalo VI. T&^U' 

III. drž. realne gimnazije v LjuDU^r:.-
za leto 1930./31. na ime: GoTJanc K a 
meli j , podom iz Ljubljane. P r o g l a s a ^ 
ga za neveljavno. , . . л -те 

Gorjanc Kornelij «-*Џ 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur * LJubljani: njen predstavnik: 0. Michâlek v LJubljani 
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Priloga h kosu 57. letnika III. '"z- dm© 20. julija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6675/25. ;, (
: 2889 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. julija do 7. julija 1932. 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
3. br. 4948.fc Šine.21; märoa 1930. 
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Skupina tifuzhih bolezni. 

Brežice 
СеЦе, . . . 
Celje (mesto) 
Д а т ш к . . . 
Kórijice . . . „ 
Krško . . ' . ' . . . 
Litija 
Ljubljana (srezi 
LJubljana (mesto) 
Murska Sobota . . , 
P t u j . , . , ' . . • 

Šmarje pri Jeläab 

.••••» 

Vseea . 

— -

8 8 -

SUrlatinka. — Scarlatina. 

Brežice . . .,. . .. 
Celje . . . ' ." . ' . . 
Celje 'mesto) . . . 
Gornjiarđd 
Kamnik- •..;.-.;.,. 
Krabi . . .";'-.*.'•.•'. 
Konjice . . . . . . . . . 
Krško. . .-.;: ' : . . 
Lfubllana (srez) . 
Maribor dé9ni bree 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota 
J>Qvo mesto . 

ölovenjitradec 

ч 
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1 
3 
3 
2 
2 
6 
4 
7 
9 
1 

18 
2 
1 
2 
2 
1 

Vseea 58 21 10 - 64 

•Davic'i;'-— Diphtcria et Ironp 

§8Г:;: 
Çfnomeli . 
Uornjterad 
Kamnik. . 
Kran, . . . 
£°niice,.> 

№> •• 
?"«8 . . . 
^°eatec 

* :* '-»ti » • * > * , • » , 
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I -- .« ic i ; . . . . . . . 

:f «bljana (srez) . 
^ubijana (mestò) 

^«•Jbor;levi,breg . . . 

LJ«tpmer 

S?^> mesto" 

Karti (,mest0> • • * 

^ l e pri'JelSah, 

' .Vsega 

f i 1 

,5 
1 
1 
1 

•4 
1 

4 

26 20l 1 54 

» r e i •I 
Celje (mesto) 
Kraal . . . . . 
Kočevje . . i 
Krško 
Laško » 
Litija . . . . . . » • 
Ljubljana ferez) . , 
Maribor desni breg 
Novo mesto . . 
Radovljica . . 
Šmarje ori Jelšah^, 

Vseea 

Griža. -

Črnomelj 

OSpice. — Morbilli 
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Dysenterie. 

. . I 10 I l i 

Vseea . . . | 10 | l | - | | ' 2 | ' 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor desni breg 1 :.l.' - 1 
Vseeà 

Dušljivi kašelj, 

Ptut 

[ • i l - l - l - ! . 
— Pertussis. 

. | . 7 | - ' | , , 7 | - 1 -

• I Ti — f 7 I - - I 

• » » • 
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Vseea 

Sen. — Erysipelas. 
Celje 1 
Črnomelj . . . . 
Dolnja Lendava 
Oornjierad 
Kamnik . . . . . . . . . 
Kraal . , . , . . . . . 
Krško 
Ljutomer . , , 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Novo mesto . . . , , . 
Pt-i 
Ptui (mesto) . , . , , , , 
Radovljica . . . . . . , , 
Slovenjeradec . . . . . . 
Smarie pri Jelšah . ; . . 

1 

1 
1 

1 
- 1 

6 I 8 

• Tetanus, 

18 Vseea • • I 20 

Krčevita odrevenelost. • 
Lju tornei . . . 
Maribor desni bree 
Ptui 
Radovljica 

Vseea 

Otrpnenje tilnika. — Polyomyelltis 
acuta. 
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Maribor levi bree . . . | 21 — 

Vseea . . *.|. 2 | — 

Hripa. — Grippe. 

1 

1 

Črnomelj 
Laško 

- I - ' - 4 

- 4 

Litija 

Vseea . 

Otročniška* vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

' 1 1 - 1 - 1 . 1 

.1 - -Vseea . . . | 
Ljubljana, dne 11. iulija 1982. 

Kraljevska banaka uprava Drareke 
banofine т Ljubljani, 

I. No. 4887/2. 2407 

Razpis. 

ï 

Na osnovi § 35. zakona o banski upra
vi se razpisuje v bolnici za duševne bo
lezni n a Studencu pri Ljubljani mesto 
honorarnega duhovnika, ki bo vršil vso 
dušno-pastirsko službo v zavodu. 

Poleg mesečnega honorarja Din 1500 
ima honorarni duhovnik pravico do sta
novanja, in hrane v zavodu proti plači
lu 20%' honorarja. 

Prošnje za to mesto, za katero se ne 
morejo upoštevati duhovniki — drž. 
upokojenci po določilu § 57. lin. zako
na za 1932./33., je vložiti s potrebnimi 
prilogami do 31. julija 1932. pri kraljev
ski'banski upravi Dravske banovine v 
Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dn© 13. julija 1932. 

I. No. 4766/2. 2377 

Razpis. 
Razpisuje se' pri državni bolnici za 

duševne bolezni v Novem Celju služba 

zdravnika uradniškega pripravnika 
(§ 45., odst. 3., zakona o uradnikih) in 
služba ekonomskega pripravnika (§ 45., 
odst. 2.) Za prvo mesto se zahteva do
vršen staž, za drugo pa popolna srednja 
šola s končnim izpitom. 

Prošnje s prilogami je predložiti 
kraljevski banski upravi v Ljubljani 
do 28. julija 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 18. julija 1932. 
•j. 

V. No. 71/58. 2 4 1 2 - 3 - 1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za od
dajo regulacijskih del na Muri v obmej
ni progi 1932/33 

II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
y skrajšanem roku na dan 6. avgusta 

1932. ob 11. uri dop. 

v prostorih hidrotehn. odseka kr. ban
ske uprave v Ljubljani, Stari trg 34Д1. 
Pojasnila in ponudbeni pripomočki BO 
na vpogled med uradnimi urami v pi-
sarni hidrotehn. odseka Stari trg 34Д1. 

Ponudbp naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 

y s ü t £ J * i o b r e n e £ a proračuna, ki znaša 
1,519.7S2:50 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji na razglasni deski 
tehničnega oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 18. julija 1932. 
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Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A VI. 237/32—9 2393 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Hummel Otmar, gostilničar v Maribo
ru, Tržaška cesta št. 8, je umrl dne 21. 
marca 1932. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivi jejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 

dne 10. avgusta 1932 dopoldne 
ob pol 12. uri 

v sobi št. 4 ustno, ali do tega dne pis
meno, sicer ne bi imeli upniki, ki niso 
zavarovani z zastavno pravico, nikakrš
ne nadaljnje pravice do te zapuščine, 
ako bi zbog plačila napovedanih, terja
tev pošla. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 8. julija 1932. 

* 
2378 

E 919/32—9. ^ 7 1 

Dražbenl oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Poso

jilnice v Vojniku, r. z. z.n. z., zastopane 
po dr. Voršiču Alojzu, odvetniku v 
Celju, bo dne 2. avgusta 1932 dopoldne 
ob devetih, pri tem sodišču, v sobi 
štev. 4 dražba sledečih nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Sv. Miklavž vi. 
št. 13 a) hiša z gosp. poslopji, cenilna 
vrednost Din 14.250'—, b) 2 opekarni 
Din 2400'-, c) zemljišča Din 107.903-70, 
d) pritikline Din 8435'-, skupaj Din 
132.988*70; najmanjši ponudek Din 
88.658-13. Vadi j znaša Din 13.298-87. 

K nepremičnini zemljiška Jmjiga k- °-
Sv. Miklavž, vi. št. 13, spadajo sledeče 
pritikline: 1 sod, 1 slamoreznica, 1 mla-
tilnica, 1 gepl, 1 železni plug, 1 krava, 
1 telica, 2 kobili in drugo gospodarsko 
orodje v cenilni vrednosti Din 8435-—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
prodaja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
" - dne 17! junija 1932. 

• * \ 

E 377/32—8. 

Dražbenl oklic. 
Dne 2 2. j u l i j a 1 9 3 2 . dopoldne 

ab d e v e t i h bo pri podpisanern so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velenje, vi. št. 246, 
243, 68 in 69; zemljiška knjiga Laze, 
vi. štev. 129. 

Cenilna vrednost: Din 121.407, man] 
realna bremena Din 54.000--, torej v 
končni cen. vrednosti Din W-}®1'—• 

Najmanjši ponudek: Din 44.407-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draz-
benem naroku pred. začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbenl 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
'tie 6. junija 1932. 

* 

E 67^2-15 2 S 9 6 

Dražbenl oklic. 
Dne 29. julija 1932 dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Duplje vi. Št. 138, in Vojvodm 
boršt, vi. št. 345. . 

Cenilna vrednost: 17.500 Din. 
Najmanjši ponudek: 17.500 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draz-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. . . 

V ostalem se opozarja na drazben^ 
-klic. ki je nabit na uradni deski tega 
scdišča. 

Okra'no sodišče v Tržiču, 
dne 27. Jimila 1932. 

E 668/32—11.' 2 3 7 2 

Dražbenl oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Ljud

ske posojilnice v Celju, r. z: z n. z., 
zastopane po dr. Rakunu Alojziju, od
vetniku v Celju, bo dne 5, avgusta 19Ó2 
dopoldne ob devetih, pri tem sodišču, 
v sobi št. 4, dražba sledečih nepremič
nin: zemljiška knjiga .k. o. Kalobje vi. 
š.t 168, 1. a) hiša in gospodar., poslopje, 
cenilna vrednost Din 13.3000'-, b) zem
ljišča Din 17.557—, skupaj Din 30.857; 
k. o. Kalobje vi. 183, 2. a) zemljišča, 
cen. vrednost Din 9715*80, b) pritikline 
Din 415--, skupaj Din 10.130-80;,skup-
na vrednost obeh zemljišč Din 40.987-80; 
k o Kalobje vi. št. 269 3. zemljišča cen. 
vrednost Din 3594-20; k. o. Kalobje vi. 
št. 261, 4. zemljišča Din 1274-—, manj 
prevžitna pravica Zapuška Josipa Din 
600-— t. j . Din 674'—,' cenilna vrednost 
Din 674-—. Skupna vrednost ad 3 ,in 4 
Din 4268-20; najmanjši ponudek Din 
27.330-- ad 1. in 2., Din 2840-47 ad 2. 
in 3., skupaj Din 30.175-47. 

Vadij znaša ad 1 in 2 Din 4100—, ad 
3 in 4 Din 427-—, skupaj: Din 4527— 

K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 
Kalobje, vi. št. 183, spadajo sledeče pri
tikline: -2 kadi za zelje in repo, 1 kad 
za krompir,-1 koš, 1 preša, ,l-; železne 
gnojne vile, 1 slamoreznica ter dve 
skrinji za žito v cenilni vrednosU Din 
415-—. 

Pod . najmanjšim ponudkom ce ne 
prodaja. -

Okrajno sodišče v Celju, odd.J.II., 
dne 16. junija.1932. ,:.-. 

* 
E 167/32-^-5.' : •'. ;2395 

Dražbenl oklic. 
•Dne 6. avgusta 1932 dopoldne ob 9. 

uri. ho pri podpisanem' sodisïu v sobi 
št 7 dražba .nepremičnin: zemljiška 
kniiga Podgorje, vi, št, 2. 30, i7.8j-.192. 

Cenilna vrednost: ,Din 222,804-95. 

Štev. 57. _ '•'• 

r . .-.« ,< • - •• •:• f - - j y *••• " ; ' ' • > ' 

Vrednost pritikline: Diri 16.000—. 
Najmanjši ponudek: Din 148.536'63. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,, 

je prdglasiti sodišču najpozneje p « 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja
ti glede nepremičnine v škodo zdraži
telja, ki je. ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbenl 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šlovenjgradec, 
dne 21. junija 1932. ' 

* 
E 703/32—10. 2 3 ' 0 ' 

Dražbenl oklic. 
Na predlog .zahtevajoče stranke' Hra

nilnice in posojilnice v Št. Jurju ob j . U 
ki jo zastopata dr. Hodžar in dr. bta-
novnik, advokata v Celju, bo dne 9. av
gusta. 1932 dopoldne ob pol desetih, pn 
tem sodišču, v sobi št.. 4, dražba slede
čih nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Rifnik vi. št. 82 hiša in gospodarsko-po
slopje, cenilna vrednost Din 8500^-f 
zemljišča Din . 16.876--, pritikline Din 
220-—, skupaj Din 25.596-—; najmanjši 
ponudek Din 17.064'-. Vadi- znaša 
Din 2560'—. , . . . „ 
• K nepremičnini zemljiška knjiga k-.-o-
Rifnik, vi. št. 82, spadajo sledeče pri
tikline: 1 brana, 1 plug, 1 kad »-«dl8» 
1 kad za kis v cenilni vrednosti 2ДГ— 
dinarjev. - ,, ' ' ' na 

Pod najmanjšim ponudkom se "° 
prodaja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 17. junija 1932. 

* 9446 
E 391/32. ..m* 

Dražbenl oklic. 
Dne 12. a v g u s t a - 1 9 3 2 ; dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem ?£ 
dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin-
zemljiška knjiga k. o. Reka, vi. M. ',» 
3 4 6 - ™ „ •''" " ••' 

Cenilna vrednost: Din 32.988-—. ,,. 
Vrednost pritikline: Din 2856—. -., 
Najmanjši ponudek: Din 22.000-—•-. 
Pravice, ki bi ne : pripuščale dražbe. 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom d r « , 
sicer bi se ne mogle več uveljavil^ 
glede nepremičnine v škodo zdražiteij^ 
ki je ravnal v dobri veri. • . , . 

V ostalem se opozarja na., а гаа&^ 
oklic, ki je nabit ha uradni, deski teg 
sodjšča. . 

Okrajno sodišče Vransko, t 

dne 7. julija 1932. • '• • 

- - * •••* 2 3 8 6 
E 296/32—9, . •• • 7 ^ 

Dražbenl oklic. 
Dne 1 2. a vg u s t a 1'9 3 2 . ^ Њ ш . 

ob d e v e t i h , bo pri podpisanem. . & . 
dišču v sobi št. ä dražba- ä e . p r e m g . 
zemljiška knjiga; Stara cerkev, .vw ., 
štav 784. ' ' 

"Cenilna vrednost:. D in 8 4 . 2 2 8 ^ . ^ ^ , 
Najmanjši ponudek: <Dih'22J8&^*" 
Pravice, ki bi ne pripuščale ar» >. 
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je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
Bicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ; 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.,. ' 

Okrajno sodišče v Kočevju, odd. II.,, 
dne 20. junija 1932. 

* 

E 1202/32—11. 2369 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Hra

nilnice in posojilnice na Dobrnij r,. ž. z 
û. z., ki jo'zastopata dr. Hođžar Jakob 
in dr. Stanovnik J., adv. v Celju, bo 
dne 16. avgusta 1932 dopoldne ob de
setih pri tem sodišču, v sobi št.'4, draž
ba sledečih., nepremičnin:. . zemljiška 
knjiga k, o. Rupe vi. št. 1, .1. stavbe 
(hiša in gospodarsko poslopje), cenilna 
vrednost -Din 14.800-—; 2. zemljišča 
(njive,, travniki, gozd), Din 29.518-20; 
3- pritikline Diin.2749--v skupaj Din 
47.067-20; najmanjši ponudek 31.379 
dinarjev. Vadij' znaša Din 4707*—. 

K nepremičnini zemljiška knjiga k. o. 
Rupe, v4. št. 1, spadajo sledeče pritikli
ne; 2 poljska voza, i stiskalnica, 1 sed
ai mlin, 1 slamoreznica, 1 plug, 1 brana 
ter drugo gospodarsko in poljsko orodje 
v cenilni vrednosti Din 2749'—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
Prodaja. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 22. junija 1932. • 

E 825/32—10... 

* 
2368 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Ljud-

. ?ke posojilnice v Celju, r. z. z n. z., ki 
3° zastopata dr. Hodžar J., in dr. Stanov
nik J., odvetnika v Celju, bo dne 16. av-

; 8üsta 1932 ob devetih pri tem sodišču, 
v . sobi št; 4 dražba' sledečih nepremič-

i ^in: zemljiška knjiga ki o. Sv. Peter vi. 
•• s t-.62, a) stavbišča Din 23.400"—; b) 
i f.6mijiške parcele Din 48.393-50; c) pri-
! «Kliirte Din 1592-—; skupaj 73.385-50 

?.!narjev; k..o. Zalogam vi. št. 439 zelh-
^iške parcele cen. vrednost Din 5110*40, 

i 2- skupaj Din1 '78.495-90; najmanjši 
P°nudek Din 62.330-60.; : 

..^adij znaša Din 7850'—. 
» K nepremičnini '•' zeihljiška knjiga 
p- Peter, vi. št. 62, spadajo sledeče pri-

! j*Hne: 1 brana,\2 voza, 1 plug, l.sla-
, ?ttreznica, 1 vevnica ter'drugo gospo

d s k o ir poljsko orodje v cenilni vred
n i Din 1 5 9 2 - . ; : ; ' 
,. p od najmanjšim ponudkom se ne 
Prodaja. •'••''• •' 

°kra|no sodi le f Celju. odd. III., 
' " dhé 22'. junija 1932. ' :, 

È;220/32-6^ •'.-, '( ''• ; ' • '"':..'.V'. '2357' 

y Dražbeni oklic. 
bA6^ * S: a v'B u s * * • " lö8?- d o l * o l d 

«'©•s e t i h : bo pri podpisanem s 
:ne 
so

dišču v eobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Murski' vrh Zasada, 
vi. št. 31. 

Cenilna vrednost: 10.135 Din 80 p. 
Vrednost pritikline: Din 600-—. 
Najmanjši ponudek: Din 7160'—. 
Pravice, ki . bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem, se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Gornja Radgona, 
dne 4. julija 1932. -

. - . * . • • 

E 207/32—6. 2401 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 8. a v g u s t a 1 9 3 2. dopoldne 

job d e s e t i h bo pri podpisanem so-' 
dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 37. 

Cenilna vrednost: Din 81.062-85, pò 
odbitku povprečne vrednosti vknjiženih 
bremen-služnostih pravic .v znesku Din 
27.890-—, povprečna čista, vrednost Din 
53.172-85. 

Vrednost pritikline: Din 7574'—. 
Najmanjši ponudek: Din 35.449'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
-glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki' je ravnal-v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. -

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 11. julija 1932. 

• ' • ' • • " ' . • ' * • • . " • ' . 

E 246/32-6. 2385 

Dražbeni oklic 
Dne 2 5. a v g u s t a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob desetih bo pri • podpisanem -sodišču 
v sobi št! 7j dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga kat. obč. Podgorje, vložna 

!štev. 8,9. . . ! 
; Cenilna vrednost: Din 8134-30. ' 

Najmanjši ponudek: Din 5423-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je .priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

;ki je ravnal v dobri veri. 
• 7 V ostalem še opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit, na uradni deski'tega 

•sodišča.. ' /'" ; 

Okrajno sodišče Gornja Radgona, 
; . dne 4. julija 1932. 

' - : : : - ! - ' ' , . " ' '. . " - * •. . . v 

• E "285/32. „. . . ; 2394' 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. a v g u s t a - 1 9 3 2. dopoldne 

i ob d e s e t i h bo' pri podpisanem so-
i dišču v sobi i št. 19 dražba'nepremičnin: 
'zemljiška knjiga Vintarjevec, vi. št. 110 
in zemljiška knjiga Ježenvrh, vi. št. 123. 

Cenilna vrednost: ad a) 148.488-55 
Din, ad b) 15.604-70 Din. 

Vrednost pritikline: 1725 Din, ki je 
pa že všteta zgoraj. 

Najmanjši ponudek: ad a) 98.994'— 
Din, ad b) 10.404'— Din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 28. junija 1932. 

E 1631/32—7. 2390 

Dražbeni oklic. 
; Dne 2 6. a v g u s t a 1 9 3 2. ob p o l 
d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 15 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Vič, vi. št. 1176. 

Cenilna vrednost: Din 118.008-—. 
Najmanjši ponudek: Din 59.004*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

1 je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
ibenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi s? ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 9. julija 1932.,. 

* 
E 333/32—6. , 2384 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. s e p t e m b r a 19 3 2 dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v gobi št. 7 dražba nepremičnin: 

.zemljiška knjiga Rožički vrh, vi. št. 5. 
Cenilna vrednost: Din 11.545'10. 
Najmanjši ponudek: Din 7697*72. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž-

! be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
i glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

i V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je jnabit na uraini deski tega 
sodišča.. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
. dne 4. julija 1932. 

* 
E V 1035/32—8.. 2354 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. s e p t e m b r a 19 3 2. do

poldne ob d e v e t ili bo pri podpisa
nem sodišču v eobi Št. 15 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Pod-
smreka, vi. Št. 235. 

Cenilna vrednost: Din 70.184*—. 
Najmanjši ponudek: Din 46.789*34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

sit 
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glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki i© ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na drazbeni 
oklic, ki ie nabit na uradni deski tega 
sodišča. - . . . , . • 

Okrajno sodišče • Ljubljani, 
d n e 11. julija 1932. 

E 553/32. 2 3 8 2 

Drazbeni oklic. 
Dne 6. s e p t e m b r a 1932 dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št: 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Breškivrh, vi. št. 15 
in 21, kat. obč. Breškivrh. 

Cenilna vrednost: 78.377 Din cO p. 
Najmanjši ponudek: Din .52.252'—. 
Varščina: Din 7838'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
<icer bi se ne mogle več uveljavljati gle-
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. . 

V ostalem se opozarja na drazbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . . . 

Okrajno sodišče • Prevaljah, 
dne 6. julija 1932. 

$ 
E 387/32-7. 2262-2-2 

Dražbenl oklic. Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . dopol
dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi
sanem scdišču v sobi št. 10. dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Žice in 
Kremberg, vi. št. 39 in 29. 

Cenilna vrednost: vi. št. 39 ŽiceiDm 
57.746-70, vi. št. 29 Kremberg D m 638o'W. 

Vrednost pritikline: Din 3930*—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.375-—. 
Pravice, ki bi n e pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe,-
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na drazbeni 
oklic, ki je nabit n a uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 22. junija 1932. 

* 
E 593/32—6. 2 3 6 б 

Dražbenl oklic. 
Dne 12 . s e p t e m b r a . 1 9 3 2 . do

poldne ob p o l d e s e t i h bo p n pod
pisanem scdišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Kamnik, 
V, vi. št. 255. 

Cenilna vrednost: D i n 57.745--. 
Najmanjši ponudekr 28.872" Din 50 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

le priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbeneni naroku pred začetkom draž; 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljat! 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. . 

V oktalem se opozarja na drazbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
§odiš*a 

Okrajno eodiSče v Kamniku, 
dne 4. Julija 1932. 

Vpisi v trgovinski register. 
Vpisal i sta se nas topni f i rmi : 

915. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6. julija 1932. 
Besedilo: Karla Goricarja vdora. 
Obratni predmet: trgovina s papirjem, 

pisalnimi in risalnimi potrebščinami na 
veliko in na drobno, knjigarna, umet
nine in muzikalije. 

Imetnik: Goričar Ama, stai-., trgovka 
v Celju. 

Prokuristinja: Goričar Ana mL, po-
slovodkinja v Celju. 
( Firmo zastopa in podpisuje imetnica 
sama a l i prokuTistinja Goričar Ana ml., 
s pristavkom p. p. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. 1-, dne 6. julija 1932. 
Firm. 249/32 — Rg A I I I 152. 

"' * 

916. Sedež: Kranj . 
Besedilo: >Stanko Grašič & Co.< 
Obratni predmet: Nakup sirovin, pre

delava in prodaja vseh v kleparsko m 
•inštalatersko stroko spadajočih pred
metov, izvrševanje splošnega kleparstva, 
napeljava strelovodov, kritje z leso-
'cementom ter instalacija vodovodov m 
centralne kurjave. 
' Družbena oblika: Komanditna druž
b a od 20. junija 1932. _ 
: Družabniki, osebno jamčeći: Grašič 
Stanko, klepar v Kranju 26, Vidic Loyro, 
instalater v Ljubljani, Prisojna ul. 1. 

Za namestovanje upravičen: Oba 
iosebno iamčeča družabnika Grašič Stanr !ko in Vidic LOVTO vsak samostojno. 

Podpis firme: Tvrdko centrale in po
družnice podpisujeta osebno jamčeca 
družabnika1 Grašič Stanko in Vidic Lov-
iro vsak samostojno na ta način, da pod 
ipisano, natisnjeno ali kako drugače od
tisnjeno besedilo tvrdke postavita svoja 
podpisa. , 

Družba ima podružnico v Ljubljani s 
firmo: >Stanko Grašič & Co.<r, podruž
nica v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Llnbljani, odd. ITI., 
dne 9. julija 1932. 

Firm. 617/32 - Rg A VII 101/1. 

8tev. 57. \ 

918. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. julija 1932. = . , , . „ . 

, Besedilo: F. Kollmaim y Ljubljani. 
Zbog smrti lastnika tvrdke Kollman- : 

na Roberta se vpile kot zastopnica tvrd- •' 
ke priglašena oporočna dedinja Blino 
Marica roj. KoUmamn. 

Deželno kot trgovinsko sodišče • 
Ljubljani, odd. III.,•••••.•'•••• 
dne 1. julija 1932. 

Firm. 612 — Pos. I 167/2. 

I zb r i s al a s e j e nas topina ?f i r m a : 

919. Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 30. junija 1932. _... 
Besedilo: Mednarodna bančna družba 

z o. z. v likvidaciji. "' 
Zbog končane likvidacije. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 30. junija 1932. 
Firm.. 706/32 — C II 26Д2.. 

; Vpisale so še i zpremembe in 
! dodatki pr i nastopnih f i r m a h : 

917. Sedež: Dolnja Lendava. 
! Dan vpisa: 1. julija 1932. 
i Besedilo: Tovarna dežnikov d. a. v 
T)olnii Lendavi. # 

Tzbrišeio se dosedanji člani ravna
teljstva Pollak Emil, Engel Ludvik m 
А°сТк>т1 Josip. 

Prokura ?e je podelila Pollaku Emilu, 
poslovodečemu ravnatelju tvrdke ki je 
upravičen podpisovati firmo kolektivno 
z enim članom ravnateljstva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru. 

: . ..<*ne 1. juli 'a 1 W 
; •• Firm. 714/32 - Rg B I I 9/16. 

Vpisi v zadružni register. 
Vpisali sta se nas topni zadrug i 5 

920. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. julija 1932. '•• ', , 
Besedilo : Društvo Sv. Florjan» рг°и 

požarnim škodam, vzajemna, registro-
vana zadruga z o. z. . 

Obrat in predmet: Namen zadruge J» 
podeljevanje podpor svojim članom »D 

požarnih škodah in pobiranje v ta na
men potrebnih vzajemnih ..prispevkoy 
pri svojih članih po določilih zadruamn 
pravil in posebnega ..zadružnega pravil
nika. , л 

Zadružna pogodba (s ta to) z a»° 
22. junija 1932. .. : . s^.r•>.«,, ;. ... 

Vsak zadružnik jathci s svojimi opra 
vilnimi deleži in pa z. njihovim trikrax-
nim zneskom. . .• . . 

Oznanila ee izvršujejo po objavi "_ 
•zadružni deski v uradnih prostorih № 

,druge. n lir-' i' ллА« 
Načelstvo sestoji, iz ;predBednikn,_P°" 

predsednika, 3—7 odbornikov in 5 n* 
mestnikov. , , , 

Člani načelstva so : > •. : ^ A . 
1. predsednik Jug Anton, gimnazije*'' 

direktor v Ljubljani, , i , ; . -J 
2. podpredsednik Pehani Otmar, b.»-_ 

čni ravnatelj v,Ljubljani,^ ,,,, • -гпЛ1А 
3. odbornik R a p e , d r . Stane, ^ а г о о ^ 

poslanec v Ljubljani,- :i : . i J n s toi 
4. odbornik Tavzes dr . Janko, P 0 ^ 

svetnik v Ljubljani,. 'i-»«jk' 
• 5. odbornik Vidmar Stane, poses«^-
in tovarnar v Ljubljani, ••.••"'• t o « 

i . 6 . . Ambroži« Josip,,, posestnik. Џ1' • ; 
varnar v Ljubnem, , _ ,;,Lwe<5 

7. Pečnikar J v a n , posestnik, trg« 
in župan, Sv. 'Jakob. # • .••'jjI)jk

l 

Zadrugo zastopa, na zunaj ФШ3Ш 
ali podpredsednik ali v "to pooT>laŝ  
odbornik. . t» 

Podpisovanje zadruge se vrsi v»^ 

* 

način, da pristavijo pod tiskano, :Y~ç„. 
njeno ali napisano besedilo za^ug®^^ 
je ' lastnoročne^ ^#tófe :-Ìàlh^ed s 6 d J 1-
njeno ali napisano besedUo za 
je ' lastnoročne'^#1&мàlh '•W^'irné-
in podpredsednik-, ali:, eden ^ n ž ^ 
novanih v .družbi z enim odponup 



w--
Štev. 67. 

aid pa v družbi z enim uradnikom za
druge, ki ga je načelstvo v podpisova
nje pooblastilo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče т 
Ljubljani, 

oddel. III., dne 8. julija 1932. 

* 
921. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. julija 1932. _ 
Besedilo: Ekonomska enota, registri

rana zadruga z omejeno zavezo v Ljub
ljani. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je: 
a) zalagati in nabavljati za svoje Sla

ne knjige, časopise, tiskovine; oskrbeti 
jih z vsemi društvenimi potrebščinami 
kot: odrskimi, pevskimi, godbenimi, 
športnimi itd.; 

b) oskrbovati za svoje člane igrišča, 
zavetišča, športne prostore, letovišča ' in 
kolonije, ter društvene delavnice; 

c) prodajati proizvode svojih članov; 
č) izvrševati za svoje člane tiskarsko, 

litografsko in knjigoveško obrt; 
d) zbirati od svojih članov prihranke. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 1. 

junija 1932. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi deleži 

b pa z desetkratnim zneskom istih. 
Oznanila se izvršujejo s pismenimi 

oznanili v uradnih prostorih in v listu, 
ki ga načelstvo določi. 

Načelstvo sestoji iz treh članov. Člani 
načelstva so: Krošl Tone, profesor, 
Keržičeva ul. 6/II, Stok Edi, priv. urad
nik, Ljubljana, Posavskega ul. 9/1, Slak 
Jože, uradnik OUZD v Ljubljani, Posav
skega ul. 9fl. m 

Pravico zastopati zadrugo ima: Na
čelstvo zastopa zadrugo in podpisuje 
zanjo tako, da se pod zadružno firmo 
podpišeta dva člana načelstva ali en 
Član načelstva in en v to pooblaščen 
uradnik. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 1. julija 1932. . 

Firm. 553/32 — .Zadr. X 259/1. 

stavbe in stanovanja v Ljubljani, reg. 
zadr. z o. z. 

Izbriše se član načelstva Gašperfon 
Anton, vpiše pa se član načelstva Ga
spari Maksim, akad. slikar v Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 1. julija 1932. 

Firm. 609 — Zadr. IV 18q/59. 

* 
924. Sedež: Ljubljana, 

Dan vpisa: 2. julija 1932. 
Besedilo: >Skupni dome v Ljubljani 

reg. zadr. i o. z. • 
: Izbriše se član načelstva Ličen Josip, 
vpiše pa se član načelstva Prijatelj 
Josip, upokojenec drž. žel. v Ljubljani, 
Černetova ul. 6/a. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. ДП., 
dne 1. julija 1932. 

Firm. 613 — Zadr. VIII 243/8. 

S 
925. 

Konkurzni razglasi 
5/32-1. 2373 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Du

larja Cirila, trgovca v Novem1 mestu. 
Konkurzni sodnik: Prijatelj Josip, 

godnik okrožnega sodišča v Novem 
mestu. 

Upravnik mase: dr. Cesnik Ivo, od
vetnik v Noven. mestu. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 58 dne 21. julija 1932 
obi T>oì» ejiajetih. s v.- • • '. • ^A • 
' Oglasitveni rok do 15. septembra 1932. 
I Ugotovitveni narok' pri imenovanem 
sodišču dne 29. septembra 1932 ob pol 
ienajstih. 

Okrožno' sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 12.julija 1932.. 

* 

l 

Vpisale so se i zpremembe In 
dodatki p r i nas topnih zadrujrah: 
»22. Sedež: Cešnjica. 

Dan vpisa: 2. julija 1932. 
Besedilo: Gospodarska zadruga na 

Cešnjici pri Železnikih, reg. zadr. z p. z,., 
Izbrišejo se člani načelstva: Polajnar 

franc Pintar Janez, Mesec Peter, Blaz-
nik Jurij, Sinid Tomaž in Lotrič Matija, 
vpišejo se pa člani načelstva: Zumer, 
Niko,-kovač, Zelezniki-Skovine; Demšar 
Andrej, gostilničar, Cešnjica; Lotrič 
Primož, posestnik, Železniki 45; Sturm 
Josip, posestnik, Podlonk 8; Bogata] 
Anton, Cešnjica 30, in Nastran Leopold, 
Studeno 11. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. IIL, 
dne 1. julija 1932. 

Firm. 608 - Zadr. I 108/96. 
• * • - • 

"23. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. julija 1932. 
Besedilo: Občckoristna zadruga za 

S 15/31-
926. 

-71. 2366 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Kaufmann Ferdinand, 

trgovec v Mariboru, Kralja Petra trg 
'štev. 1. • 

Konkurz, ki je bil razglašen o imo
vini prezadolženca, s sklepom opr. 
štev. S 15/31—2, se odpravi, ker je bila 
razdeljena vsa masa po § 151. k. r. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 1. julija 1932. 

iS 18/32-38. 2392 
i 92.7 

Odprava konkurza. 
i Ргеа&аоШаЈБС: 18кртЦ< Josip, ttgovec, 
Ljubljana,! Šolski drevored št. 8. ; 

; ',Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opr. št. S 18/32—3 o imovini pre-

jzadolženca, se odpravi, ker ni pokritja 
; za stroške postopanja, po § .178. steč. 
: zakona. ,••.:..•' 
Deželno, sodišče v .Ljubljani, odd. III., 

i : ' ,:' dne 8. julija 1932. 

Ввгво offl* 
м и ^ ^ м ^ м н ^ м и « ^ ш ^ ^ ^ ^ Ш в ш ^ 

S 4/32—11. 2400 
928 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Superger Franc, tr

govec v Hrastniku. 
Konkurz, ki je bH razglašen s skle

pom opr. št. S/31—i o imovini preza
dolženca, se odpravi, ker je bila razde
ljena vsa masa po § 151. k. z. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celja, 

odd. L, dne 13. julija 1932. 

Sa 25/32—3. 2379 
929. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Gorenjaka Konrada, čevljar
skega, mojstra v Celju. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip, sodnik okrožnega' sodišča y Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr.Rakun Aloj
zij, odvetnik v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju dne 8. avgu
sta 1932. ob pol devetih. 

Prijavni rok do dne 2. avgusta 1S82. 
Poravnalna kvota 75%, plaoljiya ir, 

5 mesečnih obrokih. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Сеђв, 

odd. I., dne 13. julija 1932. 

Sa 61/32—2. 2364 
930. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja! * 

imovini Mahajnca Jvana, kavarnarja in 
gostilničarja >Promenada< — Krčevina, 
Tomšičeva ul. št. 20. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Rane, 
sodnik okrožnega sodišča v Maribora. 

Poravnalni upravitelj: dr. Eteeer 
Kari, odvetnik v Mariboru. 
; Narok za sklepanje poravnane pri 
imenovanem sodišču, soba i t 84 dne 
25. avgusta 1932. ob desetäi. 

Rok za oglasitev do 18. avgusta 1982. 
Poravnalna kvota: 50%. 

Okrožno sodišče v Maribora, odđ. Ш., 
dne 12. julija 1Ô32. 

* 
Sa 62/32-2. 2381 
931. 

Poravnalni oklic 
Uvedba poravnalnega postopanja) ö 

imovini Podlipnik Konrada, trgovca pri 
Sv. Barbari v Slov. gor. 

Poravnalni sodnik: dr. flaumig 06-
bolt, starešina okrajnega sodišča pri 
Sv. Lenartu v Slov. gor. 

Poravnalni upravitelj: dr. Sket Ivan, 
odvetnik pri Sv. Lenartu v Slov. gor. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču pri Sv. Lenartu v SI.. 

i gor. dne 1. septembra 1932 ob desetih. 
; Rok za oglasitev do 27. avgusta 1932. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш , 

dne 14. julija 1932. 
* 
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Stran 362. 
Štev. 57. 

Sa 60/32-4. 2383 
932. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Sladkogorske tovarne lepenke 
in papirja v Mariboru, družba z o. z.,, 
registro vane pod firmo Sladkogorska to
varna lepenke in papirja, družba z 
omejeno zavezo v Mariboru. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega : sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Kupnik 
Edmund, odvetnik v Mariboru. 

•Narok' za sklepanje poravnave pri 
imenovanem- sodišču-, soba št. 84 dne 
25. avgusta 1932. ob desetih. 

Rok za oglasitev do 20. avgusta 1932. 
Poravnalna kvota: 40%. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 14. julija 1932. 

Sa 18/31-10. 
933. 

* 

Oklic. 

2345 

poravnalni dolžnik s svojimi upniki pri 
naroku dne U. junija 1932.in ki določa, 
da je prednostne terjatve in zahtevke, 
ki jih ne doseza poravnava prvenstve
no, v celoti plačati, ostali upniki pa 
dobijo 40% kvoto plačljivo v 4 trome-
sečnih enakih obrokih, počenši s dne 
14. septembra 1932, tako da je vsa kvota 
plačana dne 14. junija 1933 in da pri
stopita tej poravnavi kot poroka in plač
nika Pozne Franc in Pozne Leopoldina, 
trgovca v Oplotnici, z učinkom § 60. za
kona o prisilni poravnavi izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 13. julija. 1932. 

V poravnalni stvari Malenška Josipa, 
trgovca v Semiču, se odobruje pri na
roku dne 6. februarja 1932. v smislu 
§ 46. zakona ó prisilni poravnavi izven 
stečaja sprejeta poravnava, da plača 
dolžnfk svojim upnikom 70% kvoto nji
hovih terjatev v dveh enakih obrokih, 
in sicer prvi obrok v teku 9 mesecev po 
odobritvi poravnave, drugi obrok pa v 
teku nadaljnjih 9 mesecev, s poroštvom 
Golobic Neže,.rojene Malenšek, posest-
nice na Gradniku 1. 

Okrožno sodišču v Novem mestu, odd. IL, 
dne 24. maja 1932. 

Sa 21/32-8. ."' 2380 
934. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Tvrdka • Anton 

Bizjak, trgovina z mešanim blagom 
(lastnica Julija Bizjak) v Šmartnem ob 
Paki. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nila poravnalna dolžnica s svojimi up
niki pri naroku, dne 30. junija 1932 in 
ki določa, da je prednostne terjatve in 
zahtevke, ki jih ne doseza poravnava 
prvenstveno v celoti, plačati, ostali up
niki pa dobijo 40% kvoto plačljivo v 10 
mesečnih enakih * obrokih, počenši dva 
meseca po sprejetju poravnave od up
nikov in da pristopita tej poravnavi kot 
porok in plačnik Bizjak Robert, trgov
ski pomočnik v Šmartnem ob Paki z 
učinkom § 60. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 13. julija 1'Q32.-

2391 

* 
2398 

* 
2341 

Sa 16)32-14. 
935 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Pozne. Feliks, ne-

.protokolirani trgovec z mešanim bla
gom, v Oplotnici. 

Potrjuje se poravnava ki jo je sklenil 

Sa 14/32-31. 
939 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Er

javca Franca, trgovca z usnjem v Ljub
ljani, Stari trg 11, je končano, ker je 
sodišče poravnavo potrdilo. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 4. julija 1932. 

Sa 18/32—11. 
936. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Virbnik Franc, 

krojač, v Šoštanju. 
Potrjuje se poravnava, ki jo je skle

nil poravnalni dolžnik Virbnik Franc 
pri naroku dne 21. junija 1932 in ki do
loča, da je prednostne terjatve in zahtev
ke, ki jih ne'doseza. poravnava, prven
stveno plačati v celoti, ostali upniki pa 
dobijo 40% kvoto, plačljivo v 10 meseč
nih obrokih, počenši dva . meseca po 
sprejetju poravnave od upnikov. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 6. julija 1932. 

* ' • 

Sa 13/32-44. 2340 

937. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva:. Zupančič Anton, 

mizarski mojster v Celju. 
: Potrjuje se poravnava, ki jo je skle-. 
nil poravnalni -dolžnik Zupančič /Anton 
s svojimi upniki pri naroku dne 26. apri
la 1932 in ki določa, da je prednostne; 
terjatve in zahtevke, ki jih ne doseza 
poravnava, prvenstveno v. celoti plačati, 
ostali upniki pa dobijo 40% kvots, plač
ljivo v. 10 mesečnih enakih obrokih, 

:pričenš-i 60 dni izza sprejetja poravnave 
po upnikih in da pristopita poravnavi 
kot. poroka in plačnika Zupančič: Anton, 
magistratni uradnik v: Celju, in Zupan
čič Franja, soproga slednjega.- z učin
kom § 60.-. zakona o prisilni poravnavi 
izven stečaja... --..-i 
©krožilo kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 6. julija 1932. 

* 

Sa 31/32—74. 2367 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Finzijem Izidorjem, 

trgovcem v Mariboru, .Gosposka ul. 34, 
in njegovimi upniki pt i L poravnalnem ' 
naroku dne 20. junija 1932 pred okrož
nim sodiščem v Mariboru sklenjena pri
silna poravnava se rwtrdi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 30. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastëv 

Štev. 2532/32. 2375 

Razglas. 
JMrekcija šum • v Ljubljani razpisuje 

ponovno ofertalno licitacijo ca 655 pln» 
hrastovega tehnično porabnega lesa m 
ca 400 komadov hrastovih pragov, iz
delanih T Krakovem v področju šumske 
uprave v Kostanjevici. - ••._•' 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani, Blei-: 

weisova cesta št. 1, in pri šumski upra
vi v Kostanjevici, je vložiti do. 30.' ju
lija 1932 do 11. ure dopoldne pri ome
njeni direkciji, • kjer se bo tega dne 
yrsila: licitacija. _ 
i Ostala pojasnila se dobe pri omenje
nih dveh uradih. 

,; Direkcija šum v L'ubljani, 
dne 14. julija 1932. 

•j» 
No. 6491/1. ' 2374 

Razglas. 
Zoper Klinca Josipa, rojenega dne 

19. marca 1911, sina Franca in Ane, * 
Gorici, obč. Dobrna, se je z razsodbo 
okrajnega sodišča v Celju, Kps V 175/32, 
z dne 21. maja 1932, izrekla prepoved 
zahajanja v gostilne- (krčme) za dobo 
enega leta. , 

Prepoved velja od 1. junija 1932 do 
1. junija 1933. 

Sreäko načelstvo v Celju, 
dne 11. julija 1932. ' 

* 
T. No. 838/3. -, 2360-3-2 

Razpis službe državnega 
cestarja. 

Po nalogu кг. banske uprave Drav
ske banovine, L No. 4710/2, z dne 17. ju-. 
nija 1932, in na osnovi Čl. 2. in,3. uredbo -
o službenih; razmerjih državnih cestar
jev in njih prejemkih; M. G. št. 14632. 
z dne 21. .maja 1929., razpisuje šresko 
načelstvo v Celju službeno mesto držav
nega cestarja-delavca na progi km 8»; 
do 95 drža vue ceste Št. 5C z mesečnimi 
prejemki 600-— Din, zmanjšanimi v . 
smislu odloka ministrstva za finance, 
št. 11941/1. od 18. marca 1932., in služ
benim stanovanjem v državni cestarski 
hiši v Križevcu pri Stranicah. , 

Prosilci za to mesto mbrajd'izpolnje
vati pogoje iz čl- 2J uredbe "o službenih , 
razmerjih državnih cestarjev ter ne 
smejo biti mlajši od 23 in ne starejši 
od '30 let. -..•') 

Lastnoročno pisane in pravilno kol- , 
kovane prošnje, opremljene s pravilni- • 
mi in zadostno kolkovanimi. prilogam1 j 

,a 



-Štev. 57. 
Stran. 363. 

(rojstni in krstni, list, domovnica, zadnje 
, Šolsko izpričevalo, dokazilo o odsluže
nju kad rskega roka, zdravniško in nrav
stveno izpričevalo, potrdilo okrožnega 
Sod;išča, da ni bil prosilec kaznovan zbog 
kaznivih dejanj iz koristoljubja in even
tualna dokazila o strokovni usposoblje
nosti), je predložiti najpozneje do 31. ju
lija 1932 pri sreskem načelstvu v Celju.. 

Sresko načelstvo т Celju, 
dne 12. julija 1932. 

* 
2388 Štev. 2182/E-Ing. Z. 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska raz

pisuje dobavo ; sledečega materijala: 
1 Voltometer do 500 V, za montažo 

Ha ploščo 0 185 mm, 
1 ampermeter za montažo na ploščo 

0 185 mm, merilni obseg 10—60 amp, 
1 ampermeter, kakor zgoraj, toda z 

merilnim obsegom 20—80 amp, 
3 ampermetri, kakor zgoraj, toda z 

merilnim obsegom 30—150 amp, 
1 ampermeter, kakor zgoraj, toda z 

merilnim obsegom 40—200 amp. 
Aparati so za izmenični tok, 50 period. 

10 komadov podpornih izolatorjev za 
nizko napetost, z nosilcem za zbiralnice, 

6 komadov tropolnih vzvodnih stikal 
2 zaščitnim pokrovom z a montažo na 
plošč«; 60 amp., 

20 komadov enopolnih cevnih varo-
Talk 100 amp, kompl. z varovalnimi 
vložki 60 amp. brez podnožka, za mon
tažo na stikalno ploščo. 

Material mòra odgovarjati, najnovej
šim predpisom zveze nemških elektro-
itehnikov. 

Pçnudbe je staviti franko Ljubljana, 
Ocarinjeno vštevši vse odtegljaje za da
vek in pristojbine ter je navesti naj
krajši dobavni rok. Rok za vlaganje pis
menih ponudb v zapečatenem ovoju z 
napisom: »Ponudba za ampermetre« je 
določen na 25. julija 1932. 
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub

ljanske, 
dne 15. julija 1932. 

' ' . • * 

Štev. 2198/E-Ing. S. "2387 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska name

rava dvigniti dimnik za električno cen
tralo v Slomškovi ulici. 

Potrebne podatke dobi podjetnik v 
Pisarni mestne elektrarne, Krekov trg 
*t. 10, med uradnimi urami. 

* Ponudbo je poslati v zaprtem ovoju 
do 31, julija 1932 z napisom: »Ponudba 
za dviganje dimnika«. 
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub

ljanske, -
dne 15. julija 1932. 

St. 630. 
* 

Razglas. 
2022a—2—2 

- V gtuhonemnico v Ljubljani se sprej
mejo ob pričetku šolskega leta 1932./33. 
^öviö gluhonemi otroci na prošnjo star-
6 ev vali njih namestnikov. ' 

Prošnje za pripust k pouku ali za 
sprejem notranjih gojencev v zavod naj 
se vlože dò dne 

31. julija 1932. 
pri podpisanem ravnateljstvu. 

Natančnejše pogoje in določila glej 
prilogo k »Službenemu listu« št. 46 z dne 
11. junija 1932. 
Ravnateljstvo gluhonemnice v Ljubljani, 

dno 10. junija 1932. 
Ravnatelj: Grm Franc s. r. 

* 
Štev. 1357, 2326—3—3 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu ter pravil
nika za izvrševanje odredb tega zakona 
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za 
dobo od 1. julija do 30. septembra 1932 
za bolnico za duševne bolezni v Ljub
ljani in za bolnico za duševne bolezni 
na Studencu druga pismena' ofertalna 
licitacija za dobavo naslednjih živilskih 
potrebščin: 

1. mesa in mesnih izdelkov ter sla
nine, 

2. moke in «llevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. Špecerijskega in kolonialnega blaga, 

i 5. mleka in mlečnih izdelkov. 
Licitacija bo v sredo dne 27. julija 

1932 ob 11. uri dopoldne v upravni pi
sarni bolnice za duševne bolezni v 
Ljubljani, Poljanski nasip št. 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice, za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Pred pisno kolkovane ponuđBe v za
pečatenem ovitku "z oznako: »Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudni
ka I. N.», morajo dospeti najtesneje do 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. 

Ponudnik se тота že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na'draž
bene. in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri za vodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti, potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. julija do 
30. septembra 1932. 

V Ljubljani, dne 9. julija 1932. ..' 
Uprava bolnice za duševne bolezni 

Ljubljana-Studenéc v Ljubljani. 

St. 1419/1' 

* 

H. F. 1932. 

Razpis. 
2399 

joče zdravstvene predizobrazbe in do
sedanje praktične zaposlitve. 

Pravilno kolkovano prošnjo z nave
denimi dokazili naj prosilke vlože do 
26. julija 1932 pri podpisani upravi, ki 
daje med uradnimi urami vsa pojasnila. 
Oblastna uprava, bolniškega fonda, pri 

direkciji drž. železnic v Ljubljani, 

Oblastna uprava bolniškega 'fonda pri 
direkciji drž. železnic v . Ljubljani raz
pisuje mesto ženske pomožne moči (la-
borantke),v centralni ambulanti za spe
cialno zdravljenje držav, prometnega 
osebja v Ljubljani,, Celovška cesta 4̂  

Pogoj za sprejem je dovršena nižja 
srednja .ali meščanska šola. Dalje se 
zahteva "diploma za skrbstvene sestre. 

I odnosno izpričevala druge odgovarja-

Razne objave 
2397 

Splošno vzajemno podporno 
in kreditno društvo r.z.zo.z. 
v Mariboru,Rotovški trg 8/1., 

vabi na občni zbor, 
ki se vrši 

v ponedeljek, dne 1. avgusta t. 1. ob 15. 
uri v prostorih gostilne pri »Zlatem ko

nju«, Vetrinjska ulica. 

D n e v n i r e d : 
1. čitanje in odobritev pravilnikov za 

oddelke A, B, C, D in El 
2. Poročilo načelstva o dosedanjem de

lovanju in podelitev absolutorija. 
3. Sklepanje za pristop k Zadružni zvezi 

in določitev, h kateri od obstoječih 
je pristopiti. 

4. Volitev 5 članov nadzorstva, 7 čla
nov in 3 namestnikov za razsodišče 
in volitev načelstva. 

5. Eventualnosti. 
§ 24 z. p. Občni zbor sklepa veljavno, 

če je zastopan vsaj deseti del članov. 
Ako ob določeni uri občni zbor ne bi 
bil sklepčen, se vrši v istem prostoru 
in z istim dnevnim redom čez pol- ure 
drugi občni zbor, ki sme sklepati brez
pogojno. 

Načelstvo. 
•j. 

2344—3—2 

Poziv upnikom. 
Mlekarska zadruga r. z. z o. z. v Gor

nji Lendavi je stopila v likvidacijo in 
poziva upnike, da ji prijavijo svoje ter
jatve. 

Likvidacijski odbor. 

* 

2304—3—3 

Objava. 
Ukradena mi je uradna legitimacija, 

izdana od dramske finančne direkcije v 
Ljubljani z dne 5. VI. 1930 pod štev. 
2636, glaseča se na ime Cankar Pavel, 
podpregl. finančne kontrole. 

Uradno legitimacijo proglašam za ne
veljavno. 

Cankar Pavel s. r. / 

* 

Objava. 
2402 

Izgubil sem izpričevalo IV. b razreda 
drž. realke v Ljubljani za leto 1919./20. 
na ime: Stemberger Ludvik, rodom iz 
Ljubljane. Proglašam ga za neveljavno. 

Stemberger Ludvik s. r. 



Stran 364. Štev. 57. 

Narodna banka Kraljevine Jugoslavije 

Imovina Bilanca na dan 30. jiinija 1932. leta Dolg 

Podloga 
zlato v blagajnah in v ino
zemstvu 
novec v tujem denarju 
devize . . . . . . 

Devize, ki niso v podlogi . . 
Kovani novec 

v uiklju 
Posojila 

na menice 
na. vrednostne papirje 

Vrednostni papirji 
PrejSnji predujmi državi 
Začasni avansi Glavni državni 

blagajni 
Prednosti rezervnega fonda 
Vrednosti bančnih fondov 

za zidanje založišča . . . 
za podpiranje kmetijstva . 
za podpiranje kmetijske knji
ževnosti 

Vrednosti pokojninskega fonda 
Nepremičnine 
Zavod za izdelovanje novčanir 
Pohištvo in oprema . . . . ' . 
Razni računi . . . . . . 
Hranilni depoziti . . . . 
Depoziti po raznih računih in 

kavcije 

Din 

1.762,594.005-93 
3,453.425-15 

213,518-052-24 

1:936,129.160-46 
355,972.504-47 

1,023.100-
258.106-82 

183.995-94 

99,628.714-75 
46,468.394-45 
3,108.949-15 

Din 

1.979,565.483-32 

84,687.391-99 

30.468:3в8-50 

2.292,101.664-93 

12,872.520' 

1.806,328.435-03 

600,000.000 — 
52,862.637-99 

1,465.202-76 
17.808.17977 

149,206.058-35 
141,647.634-60 
30,493.496-—• 

3.150,030.088-63 

10.369,637.161-87 

Obtok 'in a vista obveze Din 5.476,174.669-14 
Skupno kritje . . . . 36,14% 
Kritje v zlatu . ., . 32,18 % 

Po sklepu upravnega odbora z dne 1. julija 1932 smo 
podpisani pregledali prednjo bilanco. j 0 primerjali z glavnimi 
in vzporednimi knjigami in našli, da je v vsem točna in pra
vilna. 

V Beogradu, dne 5. julija 1932. 

Člani upravnega odbora: 

Mih. L. Dunč 
D-r Vladimir Turkovič 

• Mih. K. Sonda 
Jov. T. Markovi* 

Glavnica . . . .'•.'•••.-. 
Novčanice v, obtoku . . . . 
Obveznosti na pokaz 

državne terjatve 
žiro-računi . . . . . . 
razni računi 

Obveznosti z rokom 
Rezervni fond 
Fond ia amortizacijo nepre

mičnin :•. . •': 
Bančni fondi\ , , . 

za zidanje založišča . . 
za podpiranje kmetijstva , 
za podpiranje kmetijske; knji
ževnosti 
za dopolnitev dividende '. . 

Pokojninski fond bančnega 
osebja . ; 

Razni računi 
Pdioižitclji ' hranilnih depozitov . 
Poločitelji depozitov, .po raanih 

računih in kavcijah , . . 

Din 

11,386123-68 
452.990.059-80 
78,432.165-66 

2,229.841-61 
261.565-92 

189.508-99 
64.070-79 

Din 

180,000.000— 
4.933.366.320-

542,808.349-14 
1.350,667.471-31 

60.610.769-35 

1,185.460-66 

2,744.987-31 

17,905.173-27 
99,725.046-21 
30,493.496-" 

3.150,030.088-63 

10.369,537.161-87 

Sef knjigovodstva: 
Drag. Dragojevič 

Na podstavi 61. 34 in 53 zakona o Narodni banki in &l. б 9 

Statutov je nadzorstveni odbor pregledal prednjo bilanco i" 
jo odobrava, ko je ugotovil, da je pravilna. 

V Beogradu, dne 6. julija 1932. 

Člani nadzorstvenega odbora : 

Ž. M. Jankovié 
Solomon A. Koen 

, Ljub. M. jMihailović 
,!\ Qodevac 
T. Panic 
Drag. V. Gavrovié 

Predsednik: 
D. J. živadinovlč 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovin«. D>ednik: Pobar Robert v Ljubljani 

Tiska In zalaga: Tiskarna Merlrur v Ljubljani; njen predstavnik: O. MieMlek v Ljubljani 
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Štor. 68. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAMSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 58. letnika III. z dne 23. julija 1982. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

2443 VI. No. 6675/26. ;.-vft\;••'•-

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. Julija do 14. julija 1932. 
Po naredbi ministrstva ta narodno zdravje 

9. br. 4948 z dne 21. marea 1980. 

S r e z S 
Skupina tifuinih boleini. 

Skrlatinka. — 8earlatina. 

Brežice : ." . . : . '.'.. i: 'l 
Celje1 » . . . • 8, 
Celje/mesto), . . . . . . 3 
Gornjierdd ... . , . . : . ; > . ..;2 
Kamnik 2 
Kranj 6 
Konjice1 . . .".•.'. . . . .' 4' 
K.rSkò'. . . . . . . . . . . ' 7 
Mubliana (srez) . '.'. . 9 
Maribor !desnfbree-'T.- 1 
Maribor levi bree •:.;•. » • 18 
Maribor, (mesto) . . . . 2 
Murska Sobota. . . . i . ' . "1 
JJovo mesto . . . . »» » 2 
Ptuiiv . ;.:•.-.;.'.i\.J... 2 
^lovenjeradec ,•;•-..* vi.- ï.-1 

8 

•Vsjeea.1 ieTi 10 6 -

Оатка. — Diphterta et 

e 
2 

krnic* .'. .••.'.••.•.•.'. ; 
Cèlle . . . . . ;••. « . v . 
«ornjierad . . . . . . . . 

*4>njiee.. .(*..•• . . ! » . . 
f r | ko . . . . . . . . . . 
T f . » • . . . • . . . . • 
r » Ì l a .;../«.•,k:> . . ' . <'*••! 
^(tatec ...... . , . . . . . . . , 
fUbliana (irez) . . . . . 
Wubljana fmesto) •'.-'.'. 
Maribor desni bree . « 
ìjaribor levi bree . .'. 
ïïaribor (mesto) . . . . 
M**ska Sobota 
S0vo mesto 

fer116. : : 
Ì№' (mesto) . . . 
"adovijica -u . . : 
etoarje .ori JeBah 

• • » * » 

» . . . r 

Vies» , . • | 54 

>oup 

Brežice' "' . '. .'v.'i4-V 
Celje " . v .' ; '.' i'» i' 
Celle (mesto) . . . . . . 
Kamnik. - . , . - , . ; . . , . . . 

Krško ., » , . . . . . 

Ljubljana (sréz) V '.';:. 
Ljubljana (mesto) . . : , 
Ми>9ка Sobota . i . : . . 

£tu, ,, . s . i . ..:.. 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

• 'Vseea . 

1 
! 1 
I-

• , \ 

1 
2 

— 
3 
•l1 

1 

1 
, 1 

14 

—• 
— 

.—• 
• y 

— 
> 
,1 
2 

— 
« j 

a 
• — • 

— 

, • • « 

- ; 

i 
— r . 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

• — 

i -*-

.— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 

1 
— 
1 

1 
— 

1 
1 
1 
3 
1 
ò 
l 

' 1 
8 

— 
1 

19 

Î 
2 
3 
2 
2 
8 
4 
9 

•12 
1 

17 
1 

4 
2 
1 

69 
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S r e z "S 
«•S 

OSpice. - Morbilli 
Celje (mesto) . . . . . . 
Kran) , , . » 
Kočevje . . . . . . . . . 
Krško . . . . . . . . . . . 
Laško 
Utija 
Maribor desni bree . • 
Novo mesto 
Radovljica 
Šmarje ori Jelšah . . . 

Vsega 

1 
8 

11 
16 

8 
6 
1 

31 
1 
1 

84 

__ 
3 

— 
— 

2 

5 
1 
1 

— 
12 

— 
8 

— 
8 

1 
— 
— 
— 
U 

— 
— 
— 
— 

. „ 

— 
— 
— 
— 

O * 

1 
11 

3 
16 

2 
6 
5 

32 
2 
1 

79 

Črnomelj . . 
Metlika . . . 
Novo mesto 

iža. — Dys 

.»••••• 

Vseea . . • 

ente 
9 

9 

»rta 

1 
1 

2 

— 

— 

— 

— 

9 
1 
1 

11 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Maribor desni bree • • 1 .1 I — I 1 1 — I — 

Vseea • • • I 11 — | 

Sen. — Erysipelas. 

1 - -

Krant • . . . . . . . . . 

Ljubliana (sreiV . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (meeto) . . . . 

Vseea . . . . . . 

1 
2 
2 
1 
2 

.m^ 

— 
— 

1 
—. 

2 
•'2 

1 
1 

— 
8 

•18 

1 
1 

— 
— 

1 
2 
1 

, 1 
—. 
1 

— 
3 
1 

— 
1 

— 
13 

— 
1 

— 

_̂ 

—_. 

— 
— 
— 
— 

2 
1 
1 

— 
— 

2 
7 

— 
— 
— 
— 

^^ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

— 
4 
1 
1 
1 
1. 

24 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
i Celje . . . . 

Konjice . . . . 
Ljubljana" (mesto) 
Radovljica 

Vaeea 
Otrpnenfe t i lnika. -

acuta, 
Maribor levi bree . . . 

. ' . . . . 

i . . . 

1 

1 

2 
1 
1 
1 

5 

— 

— 

1 
1 

2 

1 

1 
2 

4 

P o l y o m y e l i t i s 

i l — 

Vseea 1 — 

- I - 1 1 
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Otroeniska vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Lltiia 
Ljubljana (srez) 

1 
1 -\\ 

- 2 Vseea . . 

Ljubljana, dne I8.juli.1a 1932. 

Kraljevska banska aprava Dravske 
banovine r Ljubljani. 

III. 5882/1. 2406 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10 .julija 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev' sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občan pa z 
navadnimi črkami;kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V i r a n i č n i p r i s a d : 
Ptuj: Ciirkovci (Sp. Jabljane 1 dvo

rec). 

S t e k l i n a : 

Ptuj: Rogoznica (Novavae 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Globoko (Piršenberg 3 dvor

ci), Zakot (Zverinjak 3 dvorci). Konji
ce: Ljubnica (Ljubnica 1 dvorec). Kr
ško: Cerklje (Češence 1 dvorec, Vel. 
Uraševo 7 dvorcev), Studence (Impolca 
1 dvorec). Laško; Dol (Sv. Jurij 4 
dvorci), Loka (Savna peč 6 dvorcev). 
Litija: Prapreče (Prapreče 1 dvorec). 
Ljubljana: Vič (Vič 1 dvorec), Brezo
vica (Brezovica 1 dvorec). Maribor des
ni breg: Dolgoše (Marija Brezje 1 dvo
rec). Maribor levi breg: Sp. Duplek 
(Dupleški vrh 1 dvorec), Plač (Plač 2 
dvorca), Sv. Križ (Sobar 1 dvorec). Kr
čevina (Ribniško selo 1 dvorec), Leddn-
ca (Lediaca 3 dvorci), Jarenina (Jare-
nina 1 dvorec). Novo mesto; Вгизшсе 
(Gumberg 1 dvorec). Ptuj: Cirkovci 
(Siarošinci i dvorec), Hajdina (Zg. Haj
dina 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: Križe 
(Osredek 8 dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Brežice: Sevnica (Sevnica 1 dvorec). 

Kamnik: Mekinje (Vodice 1 dvorec), 
Konjice: Ljubnica (Stenica 1 dvorec). 
Krško: Skocijan (Sp. Dole 3 dvorci, 
Gor. Dole 1 dvorec). Litija: Litija (Breg 
1 dvorec, 6t. Jernej 1 dvorec, Sava 1 
dvorec), Velika vas (Zg. Preker 1 dvo
rec, Zg. Ribče 1 dvoTec), Št. Lambert 
(Kalce 1 dvorec), Trebeljevo (Reka-
gozd.Stangarske Poljane po 1 dvorec). 
Ljubljana: Dobrunje (Stepanjavas 1 
dvorec). Ljutomer: Orlava (Banovci 1 
dvorec), Logarovci (Kokorček 1 dvorec), 
,Staranovavas (Staranovavas 1 dvorec), 
Logatec: Žiri (Ravne 1 dvorec). Novo 
mesto: Mirna (Mirna 1 dvorec), Smihel-
Stopiče (Brod 1 dvorec), Trebnje (Črni 

: potok 1 dvorec, Trebnje 1 dvorec), Treb
nje (Dol. Podborät 1 dvorec, Ražje selo 
1 dvorec). Radovljica: Bled (Grad 1 dvo
rec). Ljubljana mesto: 1 dvorec. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 11. julija 1932. 

•J; 

II. No. 16649/11. 2435^-8—1 

Razglas. 
>Petac d..z o. z. tovarna lesenih pet 

v Radečah pri Zidanem mostu prosi, da 
se ji dovoli preureditev njene vodne na-



'гчт 
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prave v Radečah ob potoku Zapota na 
pare. št. 222 k. o. Radeče. Preureditev 
bi obstojala v tem, da bi se sedanje le
seno vodno kolo nadomestilo z dvojno 
turbino. Tako povečana odnosno pridob
ljena vodna sila, ki bi služila za pogon 
raznih strojev in za razsvetljavo, bi zna
šala pri srednji vodi 24 konjskih sil, 
pri največji uporabni množini pa 32 
konjskih sil. 

Ker se za dan 8. julija 1932 razpisana 
razprava1 ni izvršila, se na podstavi § 
37. zakona o izkoriščanju vodnih sil 
od 30. junija 1931, »Službeni list« št. 
333/52, ter § 73. zakona o občem uprav
nem postopku razpisuje komisijska raz
prava iznova ter se izvrši v torek dne 
9. avgusta 1932. s sestankom komisije 
OD 10. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem lisiu 
kraljevske banske uprave Dravske ba-
novine< pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi .urami 
v tehničnem razdelku sreskega načel-
stva v Novem mestu. 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani do dne 6. 
avgusta 1932, najkesneje pa pismeno 
ali ustno na razpravi sami. Če bi tega 
ne storili, bi se smatralo, da soglašajo 
s poslovanjem. Poznejši ugovori pa bi 
se mogli upoštevati 9amo ob pogojih iz 
§ 75. zakona o občem upravnem po
stopku. 

Kraljevska bansk a uprave Dravske 
banovine, 

Ljubljana, dne 20. julija 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

$ 
I. No. 4730/1. 2422 

Razpis. 
Razpisuje se pri javni bolnici v Celju 

služba ekonomskega pripravnika po 
§ 45., odst. 2, zakona o uradnikih. 

Prošnje s prilogami je predložiti kra
ljevski banski upravi v Ljubljani do 
dne 28. julija 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 13. julija 1932. 
* 

I. No. 5173/1. 2421 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski upra

vi se razpisuje v območju sreskega cest
nega odbora v Prevaljah službeno mesto 
banovinskega cestarja, in sicer: za pro
go od km 18'000 do 18-491 banovinske 
ceste št. 84 Marenberg-Ribnica-Brezno. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih državnih cestarjev in njih pre
jemkih in ne smejo biti mlajši od 23 
in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din 5*— kolkovane prošnje, opremljene 
• pravilnimi ш zadostno kolkovanimi 

prilogaïni (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško izpričevalo, nravstveno iz
pričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, 
da niso bili obsojeni zbog kaznivih de
janj iz koristoljubja, eventualna doka
zila o strokovni usposobljenosti) je 
vložiti najkesneje do 31. julija 1932. pri 
sreskem cestnem odboru v Prevaljah. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 14. julija 1932. 

I. No. 5323/1. 2423 

Razpis. 
Pri obči državni bolnici v Ljubljani 

se razpisuje služba šefa kirurgičnega 
oddelka. Prosilci morajo dokazati kva
lifikacijo po § 20. zakona o bolnicah. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
vložiti pri kraljevski banski upravi đo 
dne 4. avgusta 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

v Ljubljani, dne 19. julija 1932. 

L No. 5290/1. 

Razpis. 
2436 

Na podstavi § 31. zakona o banski 
upravi se razpisuje službeno гпснто 
tajnika pri sreskem cestnem odboru 
v Šmarju pri Jelšah. - • • • • 

Za to mesto se bodo upoštevali pro
silci, ki so dovršili vsaj nižjo srednjo 
ali njej enako šolo. 

Prošnje, opremljene .z vsemi priloua-
mi po § 3. zakona o uradnikih; >e vla
žiti do 15. avgusta 1932 pri sreskem 
cestnem odboru v Šmarju pri Jelkah. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 19. julija 1932. 

- * 

L No. 2606/2. 2438 

Razpis. * 
Na osnovi § 31. zakona o banski 

upravi se razpisuje v območju sreskega 
cestnega odbora Konjice službeno me
sto banovinskega cestarja na banovin
ski cesti Konjice-Poljčane-Majšperk za 
odsek od km 0-00 do km 5'500 in na 
banovinski cesti Št. Jurij-Dramlje-Spi-
talič^Žiče za odsek od km 18.500 do 
km 20-500. 

Prosilci za to mesto morajo izpol
njevati pogoje iz Čl. 2. uredbe o službe
nih razmerjih državnih cestarjev in 
njih prejemkih in ne smejo biti mlajši 
od 23 in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in 9 kolkom za 
5'— Din kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in -krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško izpričevalo, nravstveno iz
pričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, 
da niso bili obsojeni zobg kaznivih de-
ia.nj iz koristoljubja, eventualna .doka
zila' o stròko,vni usp_osob,yenoisti) je vlo

žiti najkesneje do-15. avgusta 1932. *pri 
sreskem cestnem odboru v Konjicah. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

. v Ljubljani, dne 14. julija 1932; .;' 

* 
I. No. 2643/2. 2437 

Razpis. 
Na • osnovi:'§!>^1:. ^zakona o banškil 

upravi se razpisuje y območju sreskega 
cestnega "odbora v Laškem : osem služ
benih mest banovinskih cestarjev,, iu 
sicer za sledeče proge: " ' ' 
. 1. banov... c. I. r. št. 32 Radeče—Zi

dani most—Laško-rrCelje od km 9-0 
do 14-5; 

2. banovinska cesta I. r. št. 32 Rade
če—Zidani most—Laško—Celje od km 
14-5 do 21:0; ' 

3. banovinska jßesta I. r. št. 32 Ra-
deče^-Zidani most—Laško—Celje od 
km 21-0 do^24-4 in banov, cèsta IL г. 
št. 68 Trbovlje—Zidani most—Sevnica— 
Rajhenburg od km Ì9.250 do 16-0; ' 

4. banovinska cesta II. r. št. 62 Lat-
kova vas—Marija Reka—Trbovlje—Za
gorje od km 11.464 do- 17-0; 

5. banovinska cesta II. r. št. 62 Lat-, 
kova vas—Marija Reka—Trbovlje—Za
gorje od km 17-0 do 21,582; 

6. banovinska cesta II. r. št. 68 Tr
bovlje—Zidani most-^-Sevnica--Rajheri-
burg—Videm od km 24.400 do 26.2fl5-
in banovinska cesta I. t. št. 32 Rade
če— Zidani most—Laško—Celje od km 
0-0 do 3-0-, 

7. banovinska cesta II. r. štev. 115 
Breg—Dežno od km 0-0 do 6-0; ,. 

. 8. banovinska cesta II. r. št. 119 Sv. 
Marjeta—Матпо zveza z banovinsko ce
sto II." r. Trbovlje—Zidani most od km 
0-0 do 5-0. . " ... ; 

Prosilci za. ta mesta morajo izpolnje,* 
vati pogoje1 iz čl. 2. uredbe, o službe
nih razmerjih državnih cestarjev in njm 
prejemkih in ne smejo biti mlajši od 
23 in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno ; pisane in ,s .kolkoffl' 
Din 5*—;kolkovane.prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in.krstni list, domo
vinski list, .zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega ro
ka, zdravniško izpričevalo; nravstveno 
izpričevalo, potrdilo pristojnega oblast--
va. da niso bili obsojeni zbog kaznivih' 
dejanj iz koristoljubja,. eventualna, do*) 
kàzila o' strokovni usposobljenosti V :ie* 
vložiti najkesneje do 15.- avgusta 1932», 
pri sreskem cestnem, odboru vLaškemč 

Kraljevska banska uprava • '. ' • 
Dravske banovine v Ljubljani, 

: dne 14. julija 1932. 

I. No. 5082/1. 240* 

Natečaj, 
Pri predsto-jništvu mestne : policije^j 

Mariboru, se razpisuje! več mest strÄ*^ 
nikov-pripravnikoT v zvanižniSki вИ*" 
№"• - - Y" Y,"- , ,' :, , • • 

-ßfj 
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yPonude imadu glasiti na c&loküpnu 
dobavu od 100 vagona koksa za loženje 
Hredjaja centralnog grijanja; 
• Ponude se imadu biljegovati sa Din 
100-— i predati u zapečaćenom omotu 
do gore označenog roka u uruöbeni za
pisnik Središnjeg' ureda za osiguranje 
radnika u Zagrebu. Na omotu valja na-
Pisati: 
, >Ponuda za dobavu koksa na jeftdm-
b&5i oglas broj: 29642/32.C 

Jamčevina u iznosu od 5% ponudjene 
8vote za,domače državljane, a 10% za 
strane imade vsaki nudioc položiti kod 
blagajne Središnjeg ureda za osigura
nje radnika u Zagrebu te potv rdu o 
tomu uručiti poverenstvu prije otvara
nja ponuda. 

Kao jamčevina može služiti: 1. ne-
^iûkulirana uložna knjižica koje vele-
oanke ili gotov novac, 2. državni vred-
jiosni papiri računajući ih po nominali, 
" '̂'ul.ožnic!, Državne Hipotekame Banke, 
^aložmice i komunalne obveznice, koje 
I© Ministar Finansija oglasio podesnima 
za kaucije i priznao im pupilarnu si
gurnost sve po berzanskom,tečaju ali ne 
Preko nominale, konačno 4. Garantno 
pismo novčanog zavoda prvog reda regi-
sJrovano kod generalnog inspektora Mi
nistarstva Financija samo kao . privre
mena kaucija, koja se-u .roku od 8 da
na izmenjuje sä..jednom od ostalih spo
menutih kaucija. 

Dastalac dobave imade ovu jamčevi
nu .'povisiti prigodom potpisa ugovora 
ђ а 10 % (strani na 20 %) ponudjene 
evote. 

Ponudi dužni su nadmetači priložiti 
Pismenu izjavu, da su im uveti jeftini
je poznati te da pristaju po istima nad
metati se. 

Svaki nudioc ima doprineti pismeno 
Пуегепје svoje nadležne trgovačko-obrt-
ničke komore, esnafa ili sindikata o 
Pravu učestvovanja kod javne licitacij«. 

Isplata zaslužbine izvršivaće se na
mirama providjeriim taksenim marka
ma u iznosu od 0r5 % svote koja se po
diže. , 

, Ponude koje ne bi propisanim uslo-
j'ima odgovarale ne će se uvažiti isto 
!*ко i naknadne te brzojavno podne
sene ponude. 

Središnji ured .za osiguranje radnika 
l1 Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni
jednu ponudu, niìti najjeftiniju niti- ob
l o ž i t i izbor .nadmetača. 

Potanke i jeftimbene uvete. mogu 
^dmetači dobiti kod .Središnjeg ureda 
5* osiguranje radnika uz benu od Din 
<i9*'*- kao i eventualno nužna razjašnje
nja. 

U Zagrebu, dne 16. jula .1932. 

" r edišnji ured za osiguranje radnika 
u Zagrebu. 

6ti 
* 

ev. 1022/32. 2427 

Objava. 
^ Gospod, dr. Lavrič Janko, advokat v 
j^čevju, javlja z vlogo de pr. 11. j-uli-
l a 1932, štev. 1022/32, da nameravapre
s t i s v o j 0 pišamo dne 1. septembra 
1а«2 v Eibnico. 

Odbor. Advokatske komore v Ljublja
ni je dovolil po § 34. adv. zakona pre
selitev v zaprošenem skrajšanem roku. 

Prevzemnik pisarne bo g. dr. Rom 
Rihard,i advokat v Kočevju. 

V Ljubljani, dne 18. julija 1932. 
Za 

odbor advokatske komore v Ljubljani, 
podpredsednik: 

dr. Krivic Rudolf 1. r. 

* 

Objava. 
2441 

Gospod Garzarolli Franc, advokat 
v Novem mestu, je umrl dne 15. ju
lija 1932. 

Po § 44./f adv. zakona je postavil 
podpisani odbor za prevzemnika po
kojnikove pisarne gospoda dr. Globev-
nika Josipa, advokata v Novem mestu. 
; V Ljubljani,dne 20. julija 1932'.. ' 

Za odbor advokatske komore 
v Ljubljani 

i. podpredsednik 
dr. Krivic Rudolf 1. r. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2446 

Stanje 15. julija 1932. 
Aktiva. Dinarjev ' 

Metalna 
podloga . 1.971,886.662-91 (— 7,613.385-92; 

Devize, k i, ni
so v podlogi 86,727.166-61 (^ 180.706-03) 

Kovani no-
veo v niklo 51,394.854-- ( + 490.037-50) 

Posolila ;. . 2.312,882.567-37 (-f 802.64Ö-19) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— 

Prej šni i pred
ujmi državi 1.806,701.043-07 ( + 216.706-44) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000,000-— 

Vrednostire-
zervn.fonda 52,969.608-14 ( + 66.781-25) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov. . . . 1,465.202'76 

Nepremični
ne . . . . 149,981.056-78(4- 147.365 94) 

Razna aktiva 161.665428-90 (-f- 477.217-98) 
7.208,584.989-54 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 60,697.414-35 ( + 66.840'—) 

Ostali fondi 3,930.486-46 
Novčanice v 
obtoku . . 4.865,307.756*—(— 60,780.576'—) 

Obveze na 
pokaz . . 6O8.502.843-46 (-f 85,351.21Ž-12) 

Obveze z ro
kom . . . 1.379,875.566-33 ( + 16,660.000-—) 

Razna pasiva 125,220.934-94 ( + 3,279.179-23) 
7.208,584.989-54 

Obtok Da ob
veze . . .5.458,810.598-46 

Celotno kritje . . . 36-12»/0 
Kritje v zlatu . . . 32-29°/, 

Obrestna mera: 

po eskomptu , ••-.-»•• > • • » 
po lombairdu » » • « » % » • . 

7H% 

Štev. 24655. 2404 

Vabilo 
na XI. redni občni zbor 

Pokojninskega zavoda za 
nameščence v Ljubljani, 

ki se vrši v nedeljo, dne 4. septembra 

1932., ob 10. dopoldne v sejni dvorani 

Pokojninskega zavoda v Ljubljani, Ga

jeva ulica 4, pritličje, s sledečim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poročilo predsednika. 
2. Poročilo revizorjev za preizkušnjo ra

čunskega zaključka za leto 1931. 
3. Sklepanje o računskem zaključku in 

odvezi načelstva. 
4. Določitev zneska za podpore vdovam 

• z otroki za leto 1933. v smislu § 6. 
pravilnika o draginjskih dokladah. 

5. Slučajnosti. 

§ 34., t. 3., statuta. Pokojninskega za
voda: 

Občni zbor je sklepčen, ako ]e od vsa
ke skupine (službodajalcev in name
ščencev) navzoča vsaj' */, izvoljenih de
legatov. 

V Ljubljani, dne 15. julija 1932. 

Predsednik: Vekoslav Vrtovec s. r. 

Razne objave 
2442—2— i 

Poziv upnikom. 
Posojilnica za trgovce in obrtnike v 

sodnem okraju Kočevje r. z. z o. z„ 
Kočevje v likvidaciji, poživlja upnike, 
da ji prijavijo do konca meseca avgusta 
t. L svoje terjatve. 

Likvidatorji. 
* 

Poziv. 
2424 

Teharska lesna industrija, družba z» 
omejeno zavezo, s sedežem Teharje pri 
Celju, je stopila v likvidacijo. Upniki: 
družbe se poživljajo, da .se zglase tekom. 
treh mesecev pri likvidatorju. 

* 
Likvidator. 

'2428; 

Razid društva. 
Podružnica društva »Krščanska šola< 

pri Sv. Miklavžu nad Laškim sporoča 
javnosti svoj prostovoljni razid, ker 
imenovano društvo brez društvenega 
doma ter brez vsake imovine in gmot
nih sredstev ni moglo živeti in še'ma
nje se udejstvovati. 

Podružnica društva >Krščanska šola* 
pri Sv. Miklavžu nad Laškim. 

. • ' . . * ' • 

M';, 
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2344—3—3 

Poziv upnikom. 
Mlekarska zadruga г. z. z o. z. v Gor

nji Lendavi je stopila v likvidacijo in 
poziva upnike, da ji prijavijo svoje ter
jatve. 

Likvidacijski odbor. 

* 
2417 

Objava. 
Izgubil sem šolsko izpričevalo me

ščanske šole v Ptuju z dne 28. junija 
1929 na ime Ceh Franc, rodom iz Ki-
carja pri Ptuju. Proglašam ga za ne» 
veljavno, 

Čeh Frano s. r. 

2425—3—1 

Objava. 
Izgubljena legitimacija za nošenje 

orožja, glaseča se na ime Novak Avgust, 
podipregl. ftn. kontrole v Planini, z dne 
21. aprila 1928., štev. 1526, se proglaša 
za neveljavno. 

Novak Avgust s. r. 

Računski zakljuiek „Kokra" tekstilna d. d. Kranj 
Aktiva B i l a n c a Za l e t o 1 9 3 1 . p^lra 

Inventar . . . . . 
Blagajna 
Debitorji 
Ra$un blaga . . . 
Izguba leta 1931. 

Din 

604.475-22 
16.383-84 

8,675.188-40 
4,401.447-46 

172.045-37 

8,869.837-29 

DelnlSka glavnica . . . . . 
Rezervni aklad . . . . . . 
KreditQrrji 
Prenos dobička is leta 1930 

Izguba Račun izgube in dobička za leto 1931. 

Splošna režija . . . . 
Dobiček v letu 1930. 

Din 

1,524.696-78 
6.788-06 

1,581.484-64 

Prenos dobitka . 
Kosmati dobiček 
Izguba 

Din 

500.000:-
1.Q00-* 

8,362.049-23 
• •' 6;788-06 

8,869.837̂ 2» 

Dobi^t 

Din ' : 

6.788!0ß 
^ЗбЗ.ббГ,*1 

: 172.045:37 

1.58Ï.484-8J 

Dr. Beno Sabotar s. r. 
Dr. Ženko Franc e. r. 

S knjigami in prilogami primerjali ter v redu našli: 

H. Sabothy s. r. M. Foek 9. r. 
Josip Aljančič 3. r. 

;i/ vi 

Jugoslovanske tekstilne tvornice „Mautner** d. d. Liubliana. 

Aktiva Bilanca z dne 31. decembra 1931. Pasiva. 

Tovarniške naprave: 
Zemljišča -
Stavbe 
Stroji 
Uredbe 

Debitorji 
Vrednostni papirji in kavcije 
Stanje gotovine 
Zaloga 

Din 

906.23590 
25,363.722-51 
21,442.895-59 
2,649.589-68 

Din 

Delniška glavnica 
Rezervni sklad 
Rezervni sklad za zav. valute 
Delavski podporni sklad . . . 

00,361.943-68,' Amortizacijski sklad 
Kred Morji 
Dobiček : 

Prenos iz 1. 1980. . 
Dobiček za l. 1931. 

29.015.523-59 
228.600— 

2,148.484-34 
26.742.729 44 

J 

108,497.281-05 

Din 

800.000— 
6,000X00— 

229.369.61 
1,448.554-25 

Din 

20,000.000— 

6,800.000— 
ЗОО.ООО'-

16,652.251;56 
8S.C67.10Ó-63 

1,677.923-86 

108.497.281-Q& 

Icdatki 

Davki 

Stroški . . 
Dobiček: 

Prenos dobička iz 1. 1930. . . 
Dobiček za L 1931 

Račun izgube In dobička. 

Din 

229.359-61 
1,448.554-25 

Din 
3,276 391-76 
1,852.973.35 
5,009.540.28 
5,895.352.23 

1,677.923-86 

17,712.181-48 

Prenos dobička iz 1. 1930. . . . 

Din 

Prejemki 

Din ,;'. 
229.866:61 

17.482.811-82, 

17.712.18Г48 
I 

: 

i 

i 

Ljubljana, dne 81. decembra 1931. 

Izdala kraljpvuka haoika nprava Dra vtke banovine. Oredolk: Poh er Robert * LJubljani 

Tlaka la zalaga; Tlakama Merkur, t I<Jubl]aolj njen predauvuik; p. Micbalek ? Ljubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 59. letnika III. z dne 27. julija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

I- No. 5291/1. 2448 

Razpis. 
Razpisuje se v javni ženski bolnici v 

Novem meetu služba zdravnika uradni
škega pripravnika z mesečno plačo Din 
1275-—. 

Prosilci morajo izpolnjevati splošne 
Pogoje za sprejem v državno službo in 
imeti zdravniško pripravljalno 'Službo 
(staž). 

Prošnje se naj vlože do 6. avgusta 
1982. pri kraljevski banski upravi•v 
Ljubljani. . 

Kraljevska banska uprava 
"Dravsko banovino v Ljubljani, 

dne 19. julija 1932. -

*• No. 5402/1. 2455 

Razpis. 
Razpisuje se služba banovinskega 

pravnika združene zdravstveno občine 
Strigova s sedežem v Strigavi s plačo 
uradniškega pripravnika mesečnih, Din 
1175-~ ter pripadajočo potno povpreč
n o . 

Prošnje s potrebnimi prilogami, iz 
katerih .mora biti razvidno, dfrima pro
s e č staž in vsaj 6 mesečno prakso iz 
porodništva, je predložiti do 10. avgusta 
:: 1. kraljevski banski upravi v Ljub-
4à'nl. . . . . . . . -4, 

Kraljeva banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

•••••i. dne 21. julija 1932. 
„ ' - " " " >:° ' * ' 
^ 1 . No. 5488/1: ' 2470 8—1 

Razpis. 
.Kraljevska banska uprava Dravske 
o&növine v Ljubljani razpisuje na pod
k v i členov 82. do 105. zakona ó držav-
?вШ'računovodstvu in pravilnika o tro-
j^j 'u pisarniškega in drugega materia
lni rabi pribora in oprave v državnih 
Cadili in ustanovah in o uporabljanju 
*reditov za poštno-telegrafsko-telefonr 
{"^"stroške, za ekonoinat kraljevske 
venske uprave Dravske' banovine "v 
^ubijani dobavo sledečih pisarniških 
P oM>gëin: ' : ' ' 

lOO.OOO pol.pisar, papirja, 10 kg, ..,„ 
300.OOO pol dokument konceptnega pà-

р 1 У * Л о k g , . - i ' ' ••• •'•- '•"••••-' 

, 150.000 pol strojepisnega papirja za 
*°ј%, 6 kg, 

fl fU.OOO pol pisarniškega papirja,, mo-
Qr° «rtanegn., 10 kg, 
lOn i?0 0 p o 1 ' °VOJnega. papirja^ rjavega, 

70^:0po'p,ol ovojnega papirja, rjavega,. 

ВД.000 pol sesalnega papirja, 10 kg, 
5X9-000 listov sesalnega papirja, 5.kg, 

k *00 kartonov po 100 listov črnega 
101J Papirja, . . 

lil,. Tifkartonov pisemskega papirja, ve-
* format, 

100.000 kuvert, rjavih. 12X18, 
300.000 kuvert, rjavih, 14X21, 

30.000 kuvert, rjavih, 15X40, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 11 mm, 

15 ducatov pisal, trakov, črnih, 13 mm, 
5 ducajtov pisal, trakov, črnih, 14 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 15 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 16 mm, 
100 rol voščenega papirja za stroj, 
10 kartonov po 24 listov matric za 

Râpax, 
20 kartonov po 24 listov matric za 

Sensator, 
300 kartonov matric po 24 listov za 

Gestetner Rotary, 
20 rol za šapirograf, dvofolio, 
10 rol za šapirograf, folio, 
200 tiib barve Otin, črne, 500 g, 
10 tub barve, črne, za Rapax, 
20 tub barvfe, črne, za Sensator, 
30 kg gumi-arabicuma v zrnu, 
50 klobčičev motvoza, debelega, 
50 klobčičev motvoza, srednjega, 
20 klobčičev motvoza, tankega za Ši

vanje, 
1Ó0 klobčičev narodne vrvice štev. 1, 

2 in 3, 
30 štren trtne vrvi za vezanje fas

cikl o v, 
25 škatel pečatnega voska FF, 
50 posodic črnega barvila za štam-

piljke, 
20 posodic rdečega barvila za štam-

piljke, 
200 komadov radirk za pisalni stroj, 
•80 litrov črnila, 
10 litrov rdečila v steklenicah po 

% litra, 
10 grosov svinčnikov Hardtmuth No. 2, 
10 grosov svinčnikov, rdečih, 
50 grosov peres Aluminium, navadnih, 
100 papirnatih zvitkov za računski 

stroj, 
6Ó00 listov pivnega papirja po vzorcu, 
60 blazinic za štampiljke, štev. 1, 

100 blazinic za štampiljke, štev. 2, 
20 blazinic za štampiljke. štev. 3. 
Vse naštete dobave se izvrše franko 

ekonornat kraljevske banske uprave 
Pravske banovine v Ljubljani, in to v 
raznih količinah v okviru vsakokratne 
potrebe, ki se bo dobavitelju sproti pri
javljala. . . 
! Licitacija se bo vršila v sredo dno 
17. avgusta 1932. ob 11. uri dopoldne v 
sobi štev. 21 v palači banske uprave 
na Bleiwcisovi cesti štev. 10. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 
bin 100-— v zapečatenem ovitku, na 
katerem mora biti navedeno ' ime po
nudnika in označba >Ponudba za doba
vo pisarniških potrebščin«, je vložiti po 
pošti, osebno ali »pa po pooblaščencu 
najkesneje na dan licitacije do 11. ure 
y roke dražbene komisije. Ponudnik 
inora položiti najkesneje eno uro pred 
pričetkom licitacije predpisano kavcijo 
10% skupne vrednosti ponuđene doba
ve pri blagajni finančnega oddelka kra
ljevske banske, uprave. Ponudbi mora 
biti priloženo potrdilo o plačanih dav
kih in o dražiteljski sposobnosti. Po

nudnik mora v ponudbi izrecno izjaviti, 
da so mu pogoji licitacije znani in da 
nanje pristane. 

Natančnejše informacije glede dobave 
in vzorcev potrebščin dobe interesenti 
med uradnimi urami v ekonomatu kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 20. julija 1932. 
•g* 

II. No. 16649/11. 2435—3—2 

Razglas. 
>Peta« d. z o. z. tovarna lesenih pet 

v Radečah pri Zidanem mostu prosi, da 
se ji dovoli preureditev njen© vodne na
prave v Radečah ob potoku Zapota na 
pare. št. 222 k. o. Radeče. Preureditev 
bi obstojala v tem, da bi se sedanje le
seno vodno kolo nadomestilo z dvojno 
turbino. Tako povečana odnosno pridob
ljena vodna sila, ki bi služila za pogon 
raznih strojev in za razsvetljavo, bi zna
šala pri srednji vodi 24 konjskih sil, 
pri največji uporabni množini pa 32 
konjskih sil. 

Ker se za dan 8. julija 1932 razpisana 
razprava ni izvršila, se na podstavi § 
37. zakona o izkoriščanju vodnih sil 
od 30. junija 1931, >Službeni list« St. 
333/52, ter § 73. zakona o občem uprav
nem postopku razpisuje komisijska raz
prava iznova ter se izvrši v torek dne 
9. avgusta 1932. s sestankom komisije 
ob 10. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v >Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgmrjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami 
v tehniönem razdelku sreskega načel-
stva v Novem mestu. 

K tej razpravi ee pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom, da morejo svoje prd-v 

pombe glede poslovanja, ki ee izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani do dne 6. 
avgusta 1932, najkesneje pa pismeno 
ali ustno na razpravi sami. Če bi tega 
ne storili, bi se smatralo, da soglašajo 
s poslovanjem. Poznejši ugovori pa bi 
se mogli upoštevati samo ob pogojih iz 
§ 75. zakona o občem upravnem po
stopku. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

Ljubljana, dne 2Q. julija 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

V. No. 71/58. 
* 

2412—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za od
dajo regulacijskih del na Muri v obmej
ni progi 1932/33 
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I I . javno pismeno ponudbeno licitacijo 
T skrajšanem roku na dan 6. avgusta 

1932. ob 11. uri dop. 
v prostorih hidrotehn. odseka kr. ban
ske uprave v Ljubljani, Stari, trg 34/11. 
Pojasnila in ponudbeni pripomočki so 
na vpogled med uradnimi urami v pi
sarni hidrotehn. odseka Stari trg 34/11. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v cdstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša 
1,519.732-50 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji na razglasni deski 
tehničnega oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, d n e 18. julija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 0/32—9 2460 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Okrajno sodišče v Murski Soboti je 
razsodilo s sodbo z dne 14. VII. 1932, 
da je Korošec Franc, posestnik v Šulin-
cih št. 26, star 44 let, kriv prekrška po 
čl. 8. zak. o pobijanju draginje, živl.jen-
skih potrebščin in brezvestne špekula
cije z dne 30..XII. 1922, da je kot po
sestnik prodajal- seno in deteljico po 130 
do 180 dinarjev za m\ in s tem zahte
val za to življensko potrebščino višjo 
ceno od one, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček, ki ni
koli ne sme znašati več kot 25%. 

Zaradi tega je bil obsojen po čl. 8. 
navedenega zakona na 200 Din denarne 
kazni ali 4 dni zapora ob neizterljivosti 
in 2 dni zapora, pogojno do 1 leta. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. III., dne 14. julija 1932. 

L IV 9/32-3. 
* 

Sklep. 
246' 

Keblič Alojz, rojen dne 20. maja 1893. 
tesar iz Rov, občina Višnja vas, se radi 
duševne bolezni popolnoma prekliče. 

Skrbnikom se,imenuje Keblič Anton, 
posestnik v Rovah št. 3. 

Skrbstveno-oblastveno se odobruje za 
nedoločen čas nadaljnje pridržanje Ke-
bliča Alojza v zaprtem zdravilišču. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 1. julija 1932. 

Hi 
P I 133/32. 2452 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani z dne 13. V. 1932, opr. št. L 1 
221/32 je bil Viktor Reich, bivši bančni 
ravnatelj, stanujoč v Ljubljani, Jegličeva 
ul. 23, zaradi slaboumnosti popolnoma 
preklican. 

Za skïbnika je bil postavljen Franc 
Taiues , Vrhovčeva 3 v Ljubljani. 

Okrajno sodiSče v Ljubljani, odd. L, 
dne 27. junija 1932. • • 

A V 442/32. . 2450—3^-1 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Gospa Stundl Marija, vdova železni
čarja, je u m r l a - d n e 5- julija'1932 i n ' n i 
zapustila nobenega sporočila poslednje 
volje. ,, 

J e li kaj dedičev sodišču ni znano. 
Gosp. Golouh Ciril, sodniški priprav

nik pr i okrožnem sodišču v. ;Mariboru, 
je postavljen po sodišču za skrbnika 
zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, 
mora to v e n e m l e t u od danes na
prej javiti sodišču in izkazati.svojo de-
dinsko pravico. 

Po preteku tega roka se b o zapušči
na, v kolikor so zahteve izkazane, izro
čila, v kolikor pa se to ni zgodilo, se 
bo zasegla državi v prid. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 20.' julija 1932. 

* . * . 
E 23/32—15. ., . 2464 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. a v g u s t a 1932. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 21 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga k. o. Gomilica, vi. št. 27.351.. 

Cenilna vrednost: Din 7.183-—. 
Vrednost pritikline: Din 13-—. 
Najmanjši ponudek: Dio 4.798*—. 
Pravice, ' ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku, pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin© v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
dne 14. julija 1932. 

• H 5 — ; 

E 1360/32—9. 2477 

Dražbeni oklic. 
. Na predlog zahtevajoče s tranke Poso
jilnice v Vitanju, po drju. J . Hrašovcu, 
odv. v Celju, bo dne 19. VIII . 193.2 
dopoldne ob. 9. uri, r pri tem sodišču, v 
sobi št. 4, dražba sledečih nepremičnin: 

Zemljiška knjiga Verpete, vi. št.. 20. 
Cenilna vrednost:, hiša z gospodar

skimi poslopji Din 2.200-—,- zemljišča 
(njive, travniki, gozdi) Din 34.874-20, 
prit ikl ine 485'—, skupaj Din 37.556-20. 

Najmanjši ponudek Din 25.039-60. 
Vadij : 3.755-92 Din. 
K nepremičnini zemljišča knjiga Ver

pete, vi. št. 20,-spadajo sledeče pritikli
n e : 1 voz, 1 slamoreznica, 1 sadni mlin, 
1 stiskalnica in nekaj manjšega orodja 
v cenilni vrednosti Din-486-—.' 

Pod, najmanjšim ponudkom se ne 
prodaje, v i -<•••!» , i 

Okrajno, sodišče v Celju,,odd. I II . , 
dnè 8. julija' 1932. 

* • . . . . -

E 661/31—15. 2449 

Dražbeni *Mfó. 
• Dne 25:'a'vgusi"a.T932'doboldrie^ob 

4 e s e t ih' 'bo 'pri podpisanem sodišču 

v sobi št. 7 dražba nepremičnin: zemlji-' 
Ш&. knjiga Trebče,vl. št. 54. 

Cenilna vrednost: Din 60.732-10. , 
Vrednost pritikline: Din 1410'—:. 
Najmanjši ponudek: Din 40.488--;.» 
Pravice, ki bi ne pripuščale dfažBe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-^ 
benem naroku pred začetkom dražbe>" 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati, 
glede nepremičnine v škodo zdražiteljav \ 
ki je" ravnal v dobri veri. ••..•-.:-'' '_ 

V ostalem se 'opozarja na- dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski-tega: 

sodišča. • • ". '• . 
Okrajno sodišče v Kozjem, 

dne 12. julija 1932. • ••-•'• ' 

E V 2402/32-2. 2479 

Dražbeni oklic. 
.Dne 26. avgusta 1932 dopoldne oV 

9. ur i bo pri podpisanem sodišču v šobi ' 
št. 15 dražba nepremičnin: 

Zemljiška knjiga k. o. Štepanjavas, 
vi. št. 480. . 

Cenilna vrednost: Din 10.400—. . 
Najmanjši ponudek: Din 6933:34.._,'' • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje P*1 

dražbenem naroku pred začetkom drazj^ 
be, sicer bi se ne mogle več uveljaVr-, 
ljati glede nepremičnine v škodo, zdraj 
žitelja, ki je r a v n a l v dobri veri; ; ;Л 

V ostalem se opozarja na dražbeni. , 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg8 

s o d i š č a . . ' • • ' • ' • ' . ' ' ' . . • • '••'"' '.: 

Okrajno sodišče v Ljubljani, '' . 
dne 9. julija 1932.' : • •'., 

E 1046/32. " ' ' 2475.:; 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče štrar ike. ,^ 0 -

jilnice v Vitanju po'dr. ffiašovćtr đnru. 
odv., v Celju, bo dne 30. avgusta 193? 
dopoldne ob 10. uri, pri tem : spđiŠ0W 
v sobi št. 4, dražba ^sledcči^, nepre
mičnin: '' • *•" * '•' ''";•"•' 

Zemljiška, knjiga Novake, vi. š t •i0* , 
СепПца vrednost: hiša z g^spodagfr" 

skimi poslopji,; Din 22.000-—,. zemijisW 
(njive, travniki, gozd): Din 20.459'тг'*'' 
pritikline D;n 577;—, skupaj • VPy

t 

43.036-70. , ..': ....... . =. •••• 
Najmanjši ponudek: Din-28.691'li<iv r 
Vâdij: Din 4.303-67.,;." . . ' , . ,-« Ч>'"!^ 
K nepremičnini zentljiška^ knjiga• .No^? 

vake,' vi., št. 10, spadajo .sledeče p№' 
tikline: i. preša, 1- sod in nekaj orodja» 
v cenilni vrednosti Din 577-50.. i • 

Pod najmanjšim ponudkom., se, ae 
prodaje. , ,,' ' ..( . д н > 

Okrajno sodišče v Celju, odd. Ш->* 
; , • dne 9. julija .1932:" • : • 

* 
24^6, E 1138/32-10. 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče s tranke ^P,0*-

jilnice v Vitanju po drju. J . Hrašo^"» 
odv. v Celju, bo dne 30. VIII, 1 » " j 
dopoldne ob 9. uri, pr i tem sodišču,." 
sobi št: 4 dražba sledečih nepremična." ' 

Zemljiška khjiga Rožni vrh, vi, St. °- i 
Cenilna -vrednost: Hiša št. 9 z Ш < s 

spodarskimi poslopji Din 84.500—. bi9 ß ' 
I v / " I 

.hl 



Štev. 59. 

^ ^ ^ ^ ^ • " » м у ?№; -T1 

Stran 375. 

St. 8 Din 2.000-—, zemljišča (njive, trav-
niki, gozdi, vinograd) Din 85.207-60, 
Pritikline Din 6.762—, skupaj Din 
128.469-60. 

Najmanjši ponudek: Din 85.646*40. 
Vadij; Din 12.846-96. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Rož-

!ü vrh, vi. št. 8, spadajo sledeče pri
tikline: 1 par volov, 1 krava, 1 svinja, 
3 prašiči, 2 voza, 1 plug, 1 brana, 1 
tolatilnica, 1 slamoreznica, 10 različnih 
sodov, 2 kadi in nekaj orodja v.cehilni 
vrednosti Din 6.762"—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
Prodaje. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IIL, 
; dne 8. julija 1932. 

# 
E 96/31—51. 2451 

Dražbenl oklic. 
DnéïO. s e p t e m b r a 1932 dopoldne 

°b d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Ponikve, vi. št 27 
}n 164, ter zemljiška knjiga k. o. Lu-
Kovk, vi, št. 609. 

Cenilna vrednost: Din 86.292*—. 
Vrednost pritikline: Din 1192*—. 
Najmanjši ponudek: Din 43.146—. 

.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
}p priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, eioer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdrAžitelja, 
"3 je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišč*., 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 16. julija 1932' 

Konkurzni razglasi 
&/32-2. ' 2481 
»7b. 

Konkurzni oklic 
, v Razglasitev konkurza o imovini Pra
l n e slada, družbe z o. z. v likvidaciji 
K Ljubljani. 
.Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod-

^k okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Upravnik mase: Dr. Zirovnik Janko, 

°dv. v Ljubljani. 
. Prvi zbor .upnikov pri.deželnem so
dišču, soba št. 140, dne 3. avgusta 1982 
°b 10.: uri; •• * • 

pglasitvëni rok do 28. avg.-1932 na 
JJezelno sodišče. Ugotovitveni narok : pri 
deželnem sodišču v Ljublani dne: 10. 
septembra 1932 ob pol 11. uri v sobi 
St.. 140. . 
deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 23. julija 1982. 

| j j 29/32—2. 
* 

2480 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega postopanja o 
jmovini Franza Draga, trgovca v,Ljub-
'•ani, Stari trg 24. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, eod-
•̂« okrožnega sodišča v Ljubljani. ( 
> Poravnalni upravnik: Dr. LovrenčiČ 

Va&, odv. v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140 dne 10. 
septembra ' 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 27. avgusta 1932 
pri deželnem sodišču. ' 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 23. julija 1932. 
* 

Sa 28/32—2. 2462 
972. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnikov Kende Ivana in Ma
rije, veleposestnikov in hotelirjev na 
Bledu. 

Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Radov
ljici. 

Poravnalni upravnik: Kobler Franc, 
odvetnik v Radovljici. 

Narok za sk]*£anje poravnave pri 
okrajnem sodiščir v Radovljici, dne 2. 
septembra 1932 ob p o 1 d e s e t i h. 

Rok za oglasitev do 27. avgusta 1932 
pri okrajnem sodišču v Radovljici. 

Poravnalna ponudba: 50% kvota. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. IIL, 

dne 21. julija 1932. 

Sa 6/82^-1 2459 
973. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imoyini Midoferja Alojzija, krojaškega 
mojstra in trgovca f Novem mestu. 

Poravnalni sodnik: Kacjan Anton, 
sodnik okrožnega sodišča v Novem me
stu, kot njegov namestnik Kobe Viktor, 
sodnik okrožnega sodišča. 

Poravnalni upravitelj: dr. Ivanetič 
Franjo, advokat v Novem mestu. 

Narok za sklepanje poravnave tusod-
no, v sobi št. 22, dne 1. septembra 1932 
oti 9. uri. 

Terjatve je oglasiti pri podpisanem 
sodišču do 22. avgusta 1932.. 

Okrožno sodišče v Novem mestu,* 
odd. IL, dne 20. julija 1932. 

• . $ 
Sa 26/32—3. 2466 
974. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja 

o imovini dolžnika Tomana Vilibalda, 
neprot. trgovca v Trbovljah. 

Poravnalni sodnik: dr. Pernat Ar
nold,, starešina okraj, sod. v Laškem. 

Poravnalni upravnik: dr. Dominik 
Drnovšek, odv. v Laškem. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Laškem 29. avgusta 
1932. ob 10. uri. 

Prijavni rok do 24. VIII. 1932. 
Poravnalna kvota 40%, porokinja in 

plačnica Toman Zora. 
Okrožno kot poravnalno sodišče Celje, 

dne 22. julija Л932. * 
2474-Sa 63/32-2. 

975. . 

Poravnalni oklic 
Uvedba. poravnalnega postopanja o 

.imovini Zelenke Ernesta, trgovca s po

hištvom v Mariboru, Ulica 10. oktobra 
št. 5, registrovanega pod firmo Ernest 
Zelenka, trgovina z mešanim blagom v 
Mariboru. -, 

Poravnalni sodnik: Dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni Upravnik: Dr. Štor Stanko, 
odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 
3. septembra 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 30. avgusta 1932. 
Poravnalna kvota: 50°/o. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 
dne 23. julija 1932. 

* 
Sa 19/32—39. 2468 
976, 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 19/32—35, s katerim je bila 
od sodišča potrjena poravnava dojžhika 
Čmaka Ivana, pos. in stavbenega pod
jetnika v Štravsneku pri Vranskem, je 
pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreče za 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 22. julija 1932. 
* 

Sa 20/32^-35. ' 2467 
977. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 20/32—29, s katerim je bila, 
od sodišča potrjena' poravnava dolžnice 
ëuler Frančiške, néprot. trg. v Kasazih 
pri Celju, je pravomočen. 

Poravnalno postopanje s'è izreče za 
končano. ' ' 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 22. julija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 6467/5.-, 
oklic. 

2469И—1 

Semperit, jugosl. tvornica gumijevih 
izdelkov d. z o. z. v .Kranju namerava 
p'ostaviti oz. preurediti več obratnih nar 
prav in prosi za odobritev postavitve in; 
ev. uporabno odobritev teh-le naprav: 

ObratovališČa v prizidku: prvo nad
stropje, je določeno za izdelovanje gumi- • >, 
jevih cevi in namestitev tehničnega od- < 
delka; pritličje pa za izdelavo polne 
pnevmatike in čevljarno gumijastih' 
Č e v l j e V . . .., ; . , , • : , ; ; 

V vzhodnem prizidku nove'kotlarne 
bo izdelovanje zračnic,,v delu skladišča 
pa bo nameščen brizgalni oddelek za 
gumijeve predmete,T- - .,••'?, 

To dajem v smislu S 105.. zakona o 
ob rtih na znanje In raziiisiijemko-nisi-
onalno razptavo na mêëtù'šainem••' ;; ' 
na dan 17. avgusta 1932 ob 13;3ip uri./ ' 

Komisija se snide na ìnestu samem. 
Komisionalna. razprava se. bo izvedla , 

v smislu določb zakona o obrtih, IV. 
poelavie. in gradbenega zakona. 



Stran 376. 

Pri tem gre za izpremembo tukajšnje
ga odloka z dne Ц . avgusta 1930., štev. 
14.520. 

Interesenti morejo pregledati do dne
va razprave načrte na sreskem načel-
stvu, «oba št. 1, ter podati morebitne 
ugovore piameno do dne razprave ali 
ustno pri razpravi sami. Poznejši ugo
vori se ne bodo upoštevali in se bo na
prava dovolila, ako ne bo javnih ovir. 

Srcsko načelstvo v Kranju, 
dne 22. julija 1932. 

Sreski načelnik: 
dr. Ogrin 1. r. 

IV. No. 10713/2 
* 

Objava. 
2457 

Štev. 6652/11. 2471 

Orožni list, izdan dne 16. XI. 1928, 
pod št. orožnega registra 190 pri poli
cijski direkciji v Ljubljani, na ime 
Gayer Rudolf, je izgubljen in se s tem 
razveljavi. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 19. julija 1932; 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje na dan 1. avgusta 1932 dobavo: 
800 kg sirove kave >Santos primes«, 
3000 kg koruznega zdroba. 
Dobavni pogoji pr i podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 23. julija 1932. 

Štev. 6884/11. 2472 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje za na dan 8. avgusta t. 1. dobavo: 
1 elektromotorja za trofazno strujo, 

učinek trojni « 65 HP, za napetost 600 
Voltov. 50 per/sek. n — 570 za min. 
z jermenico. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Dirpkcija d r i . rudnika Velepje, 

dne 19. Julija 1932. 

Razne objave 

Razld društva. 
2478 

Društvo »Samopomoč za otroke uči
teljev in učiteljic v Ljubljenk se je po 
sklepu izrednega občnega zbora, ki se 
je vršil 10. julija 1932, prostovoljno 
razšlo. Vse premoženje — aktiva in 
pasiva — je prešlo na zadrugo >Samo-
pomoč učiteljskih otrok v Ljubljani«. 

V LJubljani, dne 26. julija 1932. 
Lavrif Pavel s. r. Kumelj Metod s. r. 

načelnik: tajnik. 
* 

2463—3—1 

Objava. 
Vsem komitentom Komercijalne ban

ke d. d. podružnice v Ljubljani, vljud
no sporočamo, da se z dnem 30. julija 
t. I. začasno ukine ljubljanska podruž

nica ter da se vse poslovanje prenese ria 
našo centralo v Zagreb, Ambruševa 5, 
kamor naj se interesenti v vseh zadevah 
obračajo. '• ••: 

' Komercijalna banka d. d. 
... podružnica Ljubljana. ;. 

2442—2—2 

Poziv upnikom. 
Posojilnica za trgovce in, obr tn ike 'v 

sodnem okraju Kočevje" V. ž: '"% o. z. 
Kočevje v likvidaciji, poživlja upnike, 
da ji prijavijo do konca meseca avgusta 
t, 1. svoje terjatve. ... 

Likvidatorji; 

Štev. 59i' 

•l№ 

* 
2461 

Objava. 
Podpisani Pahgeršič Drago, lesni tr

govec na Suhi, občina Stara' Lokâ, sem 
izgubil potni list, r e g ^ t . 22, prot. St. 
3462/1, z dne -30. V.' 1932., izdan po 
sreski izpostavi v Škofji Loki z veljav
nostjo za 6 mesecev za večkratno potò-, 
vanje v Italijo. Proglašam ga s tem'za 
neveljavnega. • • .•••-•• < 

Pahgeršič Dra&o š. r. ' 

Objava. 
; Izgubil sêm orožni list za .nošenje! 
puške, izdan od sreskega načelstya\/v 

IPtuju. Proglašam..ga. za neveljavnega. 
Vladimir Žunković, dipl. veterinar. 

' j . v Narapljaji št. 23. V ." 
H*' i • • ' • ' , : 

; "'.••'... .: r '•••>•; •' :• 2456-3T-Ì' . 
Objava. 

Izgubil sem uradno legitimacijo ;za • 
nošenje orožja, izdano, dne,.1,2. VHL 
1930 št. 1808. ' "• 'V.V.-.4 
; Proglašapi jq;,za peveljavqp. („<;'!'лМ* 
iUdir Maks s,; *';•;. preglednik ftt. kontrole 
; v Mežici. 

Objava. ' 
• • • . • T i • • I Î ; i ' - • • ' • l i i ì -

Izgu'bljena^,legitimacija, za ,.nošenje 

Računski( zaključek 
„РеЈрт**"^ usnjarska IndustrijaWü& 

Breg prIPfuju. 
Bilanca dne, i ai., decembra 1981; • Aktiva 

1. Gotovina v blagajni in 
baniki . . - , . . . , 

2. Vrednostni papirji . , , 
3. Dolžniki 
4. Stavbe in posestva . , . 
5. Stroji In inventar ' . . . 
6. Zaloga (sirovine, pol-

proizvod, izdelano 
blago) . . -. . .,.' . , , 

7. Iîguba 'ztr Шб 1981V 
'• •'• ••' 856.681 -87 

prenos dobička ;!• 
., ; iz leta 1930. 30.612-78 

Din 

287.602-44 
^!!160.000,— 
' 2,547.В97'в8 

2.000.000-— 
3,9Ö7'.825-46̂  

, ' - . ; » . , . • • • = ' ' 

7,806.919-59 ' 
• -il'. - i t ) 
i î 

'h*îo 's t ih:a 

825,$69'09 
-*-r 

L Glavnica <:*.;;'•. Л..; 
j . Rezervni sklad .'. ', 
8. Amortizacijski fond" 

nta*-«* 
Pasiva', 

Din , 

24.160— 
1,985.640-46 

TH 

n l ^ e f . 914-26 

izguba Račun izgube in dobičkk-31. decembra ,19^: , 'џат 

1. David.'in takse' , ': ,|'. 
2. Obresti in tečajne razlike ' 
3. Dnine, . .,, , . 
-.. Razni, stroški.-',.... . . . 

©In 

;^1$!?.08Г7б' 
.', 934.396,67,. 

2.171Л46-91 
3,419.704-86 i 

• . ••• • , c 

,6.664.728:70 

li Kosmati-doblBek- v. 
4 Izguba tea iëtoÎBSi. 

j . c u . • . тч;. • I'.n •\ u. 

-Un» i i i . i i < i i i j j _ 
•'•'•: 1 rlihli 

S knjigami in prilogami' primerjali lnnaeTi 
••'•• ' •• '-.-i-* 'SoJtlaBJu.-1'xj •..-.! "цх.-,.;<> 

N a d z o r s t v o : 
Julij Mihelić ! . # . , predsednik. 

Pankrac Cilenšek 1. r. Ludwig Sehön 1, r. 
člani. • ••"•' 

T P 

-, ј.ЈИп -. i •• 

в,808.14в183 
',!'-8б6.В81'87! 

8,664.728-70 

>«/ 

Breg pri Ptuju, dne 31. decembra 193jj?,! 

.aH*'** mtenveio*? 
Z a k n j i g o v o d s t v o : , , j 

A.:,Sélipgér'.i: r.!'",'.' j&#ko."8olda'Ui *&• 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine, tjednik; Pobar kobért V Ljubljani 
Tlaka In zalaga: Tiskarna Merkur. V Ljubljani; njen predstavnik- '&w6ehâlek y LJubljani 



Štev. 60. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BA10VI1E 
Priloga h kosu 60. letnika IIL z dne 30. julija 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

H. No. 16649/11. 2435—3—3 

Razglas. 
>Peta« d. z o. z. tovarna lesenih pet 

v Radečah pri Zidanem mostu prosi, da 
e® ji dovoli preureditev njene vodne na
prave v Radečah ob potoku Zapota na 
Pare. št. 222 k. o. Radeče. Preureditev 
"i obstojala v tem, da bi se sedanje le
seno vodno kolo nadomestilo z dvojno 
turbino. Tako povečana odnosno pridob-
4«na vodna sila, ki bi služila za pogon 
faznih strojev in za razsvetljavo, bi zna
š l a pri srednji vodi 24 konjskih sil, 
Pri največji uporabni množini pa 32 
«onjskih sil. 

Ker se za dan 8. julija 1932 razpisana 
razprava ni izvršila, se na podstavi § 
37. zakona o izkoriščanju vodnih sil 
°d 30. junija 1931, >Službeni list« št. 
°33/52, ter § 73. zakona o občem uprav
a m postopku razpisuje komisijska raz
prava iznova ter se izvrši v torek dne 
». avgusta 1932. s sestankom komisije 
°b 10. uri na mestu samem. 
. Predmetni načrti so od dne prve ob-
l&vê  tega razglasa v >Službenem listu 
«raljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami 
v tehničnem razdelku sreskega načel-
stva v Novem mestu. 
v K tej razpravi se pozivajo vsi udele-
^Qci s pristavkom, da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
^apravi, predložiti pismeno upravnemu 
oddelku kraljevske banske uprave 
U ravske banovine v Ljubljani do dne 6. 
av.gusta 1932, najkesneje pa pismeno 
~" ustno na razpravi sami. Če bi tega 
1 1 0 storili, bi se smatralo, da soglašajo 
jj Poslovanjem. Poznejši ugovori pa bi 
| e mogli upoštevati samo ob pogojih iz 
* 75. zakona o občem upravnem po-
8 t oPku. 
kraljevska banska uprava Dravske 

banovine, 
Ljubljana, dne 20. julija 1932. 

Po pooblastilu bana, 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 
* 

2470 3—2 K I. N O T T 5 4 8 8 / 1 . 

Razpis. 
ђ kraljevska banska uprava Dravske 

anovine v Ljubljani razpisuje na pod
k v i členov 82. do 105. zakona o držav-
g°m računovodstvu in pravilnika ó tro-
j aïu pisarniškega in drugega materia: 
Ur «Ј^* Pribora in oprave v državnih 
K ^ j h in ustanovah in o uporabljanju 
s, oditov za poštno-telegrafsko-telefon-
ban , s t r o š k e ' z a ekonomat kraljevske 
liii^i-6 u P r a v e Dravske banovine v 
DML J a n i dobavo sledečih pisarniških 
P 0 t r e b š « n : 

100.000 pol pisar, papirja, 10 kg, 
300.000 pol dokument konceptnega pa

pirja, 10 kg, 
150.000 pol strojepisnega papirja za 

kopije, 6 kg, 
10.000 pol pisarniškega papirja, mo

dro črtanega, 10 kg, 
15.000 pol ovojnega papirja, rjavega, 

100 kg, 
10.000 pol ovojnega papirja, rjavega, 

70 kg, 
50.000 pol sesalnega papirja, 10 kg, 
500.000 listov sesalnega papirja, 5 kg, 
200 kartonov po 100 listov črnega 

karbon papirja, 
100 kartonov pisemskega papirja, ve

lik format, 
100.000 kuvert, rjavih, 12X18, 
300.000 kuvert, rjavih, 14X21, 

30.000 kuvert, rjavih, 15X40, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 11 mm, 

15 ducatov pisal, trakov, črnih, 13 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 14 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 15 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 16 mm, 
100 rol voščenega papirja za stroj, 
10 kartonov po 24 listov matric za 

Rapax, 

20 kartonov po 24 listov matric za 
Sensator, 

300 kartonov matric po 24 listov za 
Gestetner Rotary, 

20 rol za šapirograf, dvofolio, 
10 rol za šapirograf, folio, 
200 tub barve Otin, črne, 500 g, 
10 tub barve, črne, za Rapax, 
20 tub barve, črne, za Sensator, 
30 kg gumi-arabicuma v zrnu, 
50 klobčičev motvoza, debelega, 
50 klobčičev motvoza, srednjega, 
20 klobčičev motvoza, tankega za ši

vanje, 
100 klobčičev narodne vrvice štev. 1, 

2 in 3, 
30 štren trtne vrvi za vezanje fas-

ciklov, 
25 škatel pečatnega voska FF, 
50 posodic črnega barvila za štam

piljke, 
20 posodic rdečega barvila za štam-

piljke, 
200 komadov radirk za pisalni stroj, 
80 litrov črnila, 
10 litrov rdečila v steklenicah po 

% litra, 
10 grosov svinčnikov Hardtmuth No. 2, 
10 grosov svinčnikov, rdečih, 
50 grosov peres Aluminium, navadnih, 
100 papirnatih zvitkov za računski 

stroj, 
6000 listov pivnega papirja po vzorcu, 
60 blazinic za štampiljke, štev. 1, 

100 blazinic za štampiljke, štev. 2, 
20 blazinic za štampiljke. štev. 3. 
Vse naštete dobave se izvrše franko 

ekonomat kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani, in to v 
raznih količinah v okviru vsakokratne 
potrebe, ki se bo dobavitelju sproti pri
javljala. 

Licitacija se Ђо vršila 
v sredo, dne 17. avgusta 1932. ob 11. uri 

dopoldne v sobi štev. 21, 
v palači banske uprave na Bleiweisovi 

cesti štev. 10. 
Ponudbe, opremljene s kolkom га 

Din 100'— v zapečatenem ovitku, na 
katerem mora biti navedeno ime po
nudnika in označba >Ponudba za doba
vo pisarniških potrebščin«, je vložiti po 
pošti, osebno ali pa po pooblaščencu 
najkesneje na dan licitacije do 11. ure 
v roke dražbene komisije. Ponudnik 
mora položiti najkesneje eno uro pred 
pričetkom licitacije predpisano kavcijo 
10% skupne vrednosti ponuđene doba
ve pri blagajni finančnega oddelka kra
ljevske banske uprave. Ponudbi mora 
biti priloženo potrdilo o plačanih dav
kih in o dražiteljski sposobnosti. Po
nudnik mora v ponudbi izrecno izjaviti, 
da so mu pogoji licitacije znani in da 
nanje pristane. 

Natančnejše informacije glede dobave 
in vzorcev potrebščin dobe interesenti 
med uradnimi urami v ekonomatu kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 20. julija 1932. 
* 

V—No. 3042/31 2483—3—1 
!glas o II. pismeni 

ponudbeni licitaciji 
Kraljevska banska uprava razpisuje 

za prevzem del pri gradnji stanovanj
skih hiš carinarnice v Mariboru 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 10. avgusta 1932. ob 11. uri dop. 
v sohi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu, napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št. 42. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša: 

za vsa tri-poslopja in za vsa dela sku
paj Din 3,365.862-01. ' 

Podobnosti razpisa во razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >SAi2benih Imovi
nah« in\na razglasni desBi tehmičdega 
oddelka. \ \ ' \ 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. julija 1932. 

VIII. No. 4098/1. 2482^2—1 

-R 
Trboveljska premogokopna družba 

rudnik Trbovlje je projektirala zgradi
tev električnega prostovoda 35.000 V — 
mesto dosedanjega za 10.000 V —, ki 
naj veže transformatorsko postajo v 
Trbovljah z novo transformatorsko po
stajo v Zagorju. . 

Podrobnosti so razvida« iz predtaže-
nah паог!слЦп tehničnega potopila. \ . 



Stran 378. Štev. 60. 

O tem projektu se na podctavi Sg t̂TT). 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2а,89Г,' odst. 3., 
gradb. zak., zadevnih.,cesthih predpisov 
in fi 7 Q .i„Vii ZgjiJiJff"'*at razpiše komisij
ski ògied~na'Ttraju samem in obravnava 
^ponede l j ek , ' dno 8 avgust« 1fl4ž-> 

s sestankom komisije ob 8*45 uri na ko
lodvoru v Trbovljah. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa-
nem-jiradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do 
dneva obravnave vložiti pri kraljevski 
banski upravi, na dan obravnave pa v 
roke vodje komisije. POWTeJsl гцјотОп 
se ne bodo upoštevali, temv^^še bo o, 
projektu odločilo brez o^irananje, koli
kor ne bo javniri^adfl^kov. 

Kraljevska banaka uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. julija 1932. 

IX. Ш 

' "Dri 

III. 6197/1. 
* 

2497 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. julija 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 

Dol. Lendava: Dolina (Dolina 1 dvo
rec). 

S t e k l i n a : 
Ptuj: Zabovci (Zabovci 1 primer). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Maribor desni breg: Poljčane (Lóv-

nik 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Globoko (Piršenberg 3 dvor
ci), Zakct (Zverinjak 3 dvorci). Krško: 
(Vel. Uraševo 7 dvorcev), Studertce 
(Impolca 1 dvorec), Sv. Križ (Dobrava 
12 dvorcev, Sv. Križ 13 dvorcev). Laško: 
Dol (Sv. Jurij 1 dvorec), Loka (Savna 
peč 3 dvorci), Trbovlje (Studenec 1 dvo
rec). Litija: Prapreče (Prapreče 1 dvo
rec), Gorenjavas (Malo Crnelo 1 dvo
rec). Ljubljana: .Vač (Vič 1 dvorec), 
Brezovica (Brezovica - dvorec). Maribor 
levi breg: Sv. Križ (Sobar 1 dvorec), 
Krčevina (Ribniško selo 1 dvorec), Le-
dinca (Ledinca 3 dvorci), Jarenina (Ja
renina 1 dvorec), Sv. Peter (Mečava 1 
dvorec), Dobrenje (Dobrenje 1 dvorec). 
Novo mesto; Brusnice (Gumberg 1 dvo
rec), Crmošnjice (Gaber 1 dvorec). 
Ptuj: Cirkovoi (Starošinci 1 dvorec, 
Pangerci 4 dvorci), Hajdina (Zg. Haj
dina 1 dvorec). Šmarje nri Jelšah: Križe 
(Osredek 6 dvcrcev). Ljubljana mesto: 
1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Konjice: Stranice (Stranice 1 dvorec), 
Tepanje (Tepanje i dvorec). Zbelovo 
(Zbelo-vo 1 dvorec), Ziče (Žice 1 dvo

rec). Krško: Boštanj (Log 1 dvorec). 
Litija: Velikavas (Zaiog 1 dvorec), Pol-
šnik (Velika goba 1 dvorec), Št. Vdd 
pri Stični (Št. Vid pri Stični 1 dvorec). 
Ljubljana: Dobrava (Kožarje 1 dvorec), 
Vič (Vič 1 dvorec). Ljutomer: Štrigova 
(Razkrižje 2 dvorca). Novo mesto: Treb
nje (Trebnje 2 dvorca). Radovljica: 
Ljubno (Ljubno 1 dvorec), Jesenice (Sa
va 1 dvorec). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Lmbljani, 

dne 26. julija 1932. 

H* 
Il.Jfo. 12.929/3. 2485 

"radni razpust društva. 
Društvo »Godbeno društvo na Tur

škem vrhu« je razpušceno, ker že več 
let ne deluje, nima ne članov niti imo
vine in torej ne more več izvrševati svo
jega statutarnega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, dne 21. julija 1932. 
$ 

II. No. 13.148/3. 2486 

yüradni razpust društva. 
' Društvo »Podružnica Krščanska šola« 

v št. Vidu pri Ptuju je razpušceno, ker 
že več let ne deluje, nima ne članov niti 
imovine in torej ne more več izvrševati 
svojega statutarnega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine. 

Ljubljana, dne 21. julija 1932. 
•{• 

II. No. 16446/1. 2493 

Uradni razpust. 
Društvo Okrajna delavska zveza za 

Slovenijo v .Mežjci je- гду.рпчРр.пп, ker že 
več let ne deluje, nima ne članov niti 
imovine in torej ne more več izvrševa
ti svojega statutarnega delovnega pod
ročja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 21. julija 1932. 

"II. No. 16288/1. 2494 

Uradni razpust. 
Društvo Podfû?n7câ""S7:-errila in Ma 

toda v Cerkljah je razpušceno, ker že 
več let ne deluje, nima ne članov niti 
imovine in torej ne more več izvrševati 
svojega statutarnega delovnega pod 
ročja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, d r e 21. julija 1932. 
Ф v 

VI. No. 18.366/1. 2484 
Izprememba v imeniku 

Zdravniške zbornice za 
Dravsko banovino. 

Dr. Potrč Josip, zasebni zdravnik v 
Sv. Urbanu pri Ptuju, in dr. Pavlin Joža, 
zdravnik-volontèr v Ljubljani, sta vpi
sana v imenik Zdravniške zbornice za 
Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 13. "julija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

C I 55/31 — C I 54/31. ' 2504 

Oklic. 
Tožeča stranka Sontacchi Milan, akor-

dant v Koštanjevci, sedaj neznanega.bi
vališča, je vložila proti toženi stranki 
Glihi Josipu, lesnemu trgovcu v Kosta
njevici, radi prekršitve pogodbe k opr. 
C I 55/31 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 11. avgusta 1932. ob devetih pred 
tem sodiščem v izbi št. 1, razpravna dvo
rana. 

Ker je bivališče tožeče stranke ne
znano, se postavlja gospod Majnik Ivan, 
kanclist v Kostanjevici, za skrbnika, ki 
jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Majnik Ivan se postavi neznano kje 
bivajočemu tožniku Sontacchi Milanu 
tudi v njegovi zadevi zoper toženca Gli-
ho J o s i p a — C I 54/31 radi 3081 Din, 
91 p s prip. — za skrbnika na čin za
radi vročitve sodbe prizivnega sodišča 
v Novem mestu z dne 26. januarja 1932, 
Be I 187/31—4. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. II-» 

dne 25. julija 1932. 

Ne 449/32—2. 2498 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marinček Angele, pos-

hčere na Velikem Osolniku štev. 6, se 
uvaja postopanje za amortizacijo hra
nilne knjižice štev. 1220 »Hranilnice i n 

posojilnice v Robu, r. z. z n. z.« v no
minalni vrednosti 13.0C0 Din, ki se glasi-
na ime prosilke in ki je baje ob priliki 
požara zgorela. Imetnik te hranita6 

knjižice se pozivlje, da uveljavi svoje 
pravice v šestih mesecih od dneva ob
jave v >Službenem listu«, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je hranilna knji
žica brez moči. 

Okrajno sodišče v Vel. Laščah, 
dne 27. julija 1932. 

A V 442/32. 2450—3-2; 

Oklic s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči. 

Gospa Stundl Marija, vdova železni; 
carja, je umrla dne 5. julija 1932 in n J 

zapustila nobenega sporočila posledn]0 

volje.. ' 
j e li' kaj dedičev sodišču ni znano. 
Gosp. Golouh Ciril, sodniški priprav

nik pri okrožnem sodišču v. Mariboru«, 
je postavljen po sodišču za s k r b n i c ; 
zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino z a s e 
mora to v e n e m l e t u od danes na*, 
prej javiti sodišču in izkazati svojo d0" • ; 
dinsko\pravico. ,. '..:.* 

Po preteku tega roka se bo zapü$i - ? 
na, v kolikor so zahteve izkazane, išsro- • 
čila, v kolikor pa se to ni zgodilo, s~ : \ 
bo zasegla, državi v prid. ' . ' Д 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd, V^ÌV 

dne 20. julija 1932. M 

i 



Štev. 60. 
Stran 379. 

vPisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

p o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
97& Sedež: Mengeš. 

Dan vpisa: 25. junija 1932. 
Besedilo: Keramični in gradbeni ma-

,erijal, L. Battelino & Co. družba z o. z. 
v Mengšu. 

Po sklepu občnega zbora z dne 25. 
?Рг|1а 1931. se je izpremenil odstavek 
^ в Ш г Р Л sklepu z dne 13. junija 1932 
P* sta se izpremenila odstavka Trinaj-
*j'ič in štirinajstič družabne pogodbe ter 
?evio^djružba razdružila in prešla v li_-_ 

^vid^îgr-
WKvIdator.ii: Battelino Alojz, pečar v 

baleni. Mengšu 81, Vrhovec Franc, mon-
1&T v Ljubljani, Bežigrad 18. 

Likvidacijska firma: kakor doslej z 
a°stavkom >v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
Popisujeta likvidacijsko firmo. 
. Izbriše se poslovodja Fellacher Rado 
•a podružnica v Ljubljani. 

Likvidatorjem se naroča, da tekom 
vDeRa meseca izvršita in sodišču izka
z a poziv upnikov v smislu § 91. za-
K°na o družbah z o. z. 

Deželno sodišče т Ljubljani, 
dne 24. junija 1932. 

Firm. 603. — Rg C ÏV 217/4. 

' z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
87«>- Sedež: Zg. Kašelj. 

Dan izbrisa: 25. junija 1932. 
Besedilo: Fr. Tomšič & Co. 

,ßadi opušta obrata. 
Deželno sodišče v Ljubljani. 

dne 24. junija 1932. 
Firm. 602. — Rg A VII. 96/2. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

ODA z a d r u g a : 
S 8 J; SedežjSevnica. 

Dan vpisaì^5rTaiiÌ€h4©32. 
ßesedilo: >Kvas« registrovana zadru-

6 a 'j omejeno zavezo. 
| Obrat in predmet: 

J *• izdeluje za svoje člane kvas, slad
io« m 0 K o i " pekarski slad, vzdržuje v 
^osego svojih namenov potrebne stav-

A °rodje, stroje in druge naprave. 
«• prireja za svoje člane strokovna 

predavanja o umnem gospodarstvu in 
! a^užništvu. 

^družna pogodba z dne 9. jun. 1932. 
pravi ln i delež znaša 4000 Din. 

•oznanila se izvršujejo s pismenimi 
ђ??8,*Ш članov, z oglasi v listih ali z 

ј^Чет v zadružnem prostoru, 
gi "ačelstvo sestoji iz 6 zadružnikov, 

i a tU načelstva so: 
2 k-Krulej Ernest, Sevnica,, načelnik; 
g' *ilzJak Ivan, Ljubljana, podnačemik; 
j j ^ d i v n i k Josip, Senovo; 4. Šetina 
8 ђ ' S i n i c a ; 5. Cerne Franjo, Radeče;, 
iSgjP°lJanšek Ignac, Brežice, člani na-

Pr8.
a".v 

firme podpisujeta načelnik in 
be8i»aviCo zastopati zadrugo imata in 
eh v^ilo firme podoisuieta nač< 

5 « i načeletva. 
"krožno sodišče v Celju, odd. I., 

.,. dne 6. julija 1932. 
F i rm. 247/32. - Zadr. IV 68/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
981. Sedež: Jesenice. 

Dan vpisa: 25. junija 1932. 
Besedilo: Stavbena in gostilniška za

druga >DelaTski dom« na Jesenicah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Na občnem zboru dne 4. junija 1932 
so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo firme odslej: 
Splošna gospodarska in konzumna za

druga za Gorenjsko, registrovana za
druga z omejeno zavezo, na Jesenicah. 

. Namen zadruge je: 
1. Pospeševati gospodarske, socialne 

ki kulturne koristi delovnega ljudstva: 
a ) s кцрЈзуапз^ПЈд pridelovanjem in»_ 

predelavanjem živil, oBlacii, "stvari za~ 
gospodarstvo, kakor sploh blaga vseh 
vrst, in z razdeljevanjem tega blaga 
proti plačilu med člane; 

b) zrugtana,yjjain|ftm .hütata«, restavra
cij, stanovališč ali prenočišč, gostiln, ka
vam, buffetov in ljudskih kuhinj; 

c) z izvrševanjem hotelska rrata-ra-
cijske,~goštiIničarske, kavarniške, kine
matografske, pekovske, slaščičarske, so-
davičarske, mesarske, prekajevalske, 
klobasarske, mlekarske sirarske, dalje 
mizarske, krojaške, čevljarske, brivske 
in mlinarske obrti. 

2. Sprejemanje hranilnih vlog na knji
žice od članov dn nečlanov. 

3. Nakup in prodaja zazidanih in ne
zazidanih zemljišč, gospodarjenje z nji
mi, kakor tudi postavljenje stanovanj
skih in drugih poslopij na zadružnih 
zemljiščih, da nabavi s tem svojim čla
nom cenena stanovanja in obratovališča. 

4. Gradba in oskrbovanje javnih ljud
skih letnih in zimskih kopališč, počit
niških domov za delavsko mladino in 
odrasle, kakor tudi tujskih prenočišč in 
planinskih domov. 

5. Pridobivanje vsakovrstnih koncesij 
in dovoljenj, ki so potrebna pri izvrše
vanju teh namenov. 

Načelstvo sestoji iz sedmih članov. 
Načelstvo zastopa zadrugo na zunaj. 
Za zadrugo so veljavne listine, ki so 

podpisane od dveh članov načelstva, od 
katerih mora biti eden zadružni pred
sednik ali podpredsednik. 

Svoje sklepe razglaša načelstvo z na
znanili, razobešenimi v zadružni pisarni 
ali pa z objavo v zadružnem ali od na-
čelstva določenem glasilu. 

Občni zbor se sklicuje v smislu § 26. 
novih pravil. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 24. junija 1932. 
Firm. 596 — Zadr. VII 19/40. 

* 
982. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 27. junija 1932. 
Besedilo: Zveza živinorejskih selek

cijskih zadrug za pincgavsko govedo v 
Kranju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Vpišejo se člani načeletva: Slivnik 
Jakob, posestnik, Podholm pri Bledu; 
Jerala Janko, pos. sin, Polje pri Vodi

cah, in Podgoršek Ignacij, pos. sin. Vo
dice pri Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. junija 1932. 

Firm. 605. — Zadr. IX 286/3. 
* 

983. Sedež: Zagorje ob Savi.. 
Dan vpisa: 27. junija 1932. 
Besedilo: Električna zadruga v Za

gorju ob Savi, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva: Bajcar 
Janez in Weinberger Mirko, vpišeta pa 
se člana načelstva: Krenčič Franc, čev
ljarski mojster v Zagorju, in Mihelčič 
Riko, trgovec v Toplicah. 

— Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. junija 1932. 

Firm. 595. — Žadr. VII. 140/28. 

Konkurzni razglasi 
S 22/32—2 2508 
984. 

, Konkurzni oklic. 
/ 

Rrfzglasitev konfcurza o imovini Viži-
D« Josipa, mizarskega mojstra v Dorfar-

^ i h , p. Škof ja Loka. 
Konkurzni sodnik: dr. Prešeren Ja

kob, starešina okrajnega sodišča v Skoi-
ji Loki. 

Upravnik mase: Šink Stevo, notar v 
Škof ji Loki. 

Prvo zborovanje upnikov pri okraj
nem sodišču v Škof ji Loki dne 5. avgu
sta 1932 dopoldne ob 9. uri. 

Oglasdtveni rok do 30. avg. 1932 na 
okr. sod. v Škofji Loki. 

Narok za ugotavljanje pri okrajnem 
sodišču v Škofji Loki dne 3. septembra 
1932 dopoldne ob 9. uri. j 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. DL, 
dne 26. julija 1932. 

* 
2506 Sa 22/32—42. 

985. 

Sklep. 
Poravnalna zadeva, izven konkuiraa 

dolžnice Bizovičar-Dolničar Angele, tr
govke v Dravljah št. 129. 

Poravnava izven konkurza, sklenjena 
mejd dolžnico in njenimi upniki na po
ravnalnem naroku dne 18. junija 1932, 
se o d o b r i . 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 20. junija 1932. 

H» 
Sa 39/32—53. 2502 
986. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika Kšele 
Bogoljuba, trgovca v Slivnici, je pravno
močno ustavljeno po § 56., točka 6., por. 
zak. 

O imovini dolžnika se konkurz ne 
uvede, ker imovina po vsej priliki ne 
zadošča za založbo stroškov konkurz-
nega postopanja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I , 

dne 22. julija 1932. 

m 
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Sa 23/32—76. 2505 
987. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna stvar Lepedat Zdenke roj. 

Pavlovič, posestnice in lastnice hotela 
^TT.rikn// \, Tfranjgki g o r i . 

Prisilna poravnava izven konkurza, 
sklenjena dne 1. julija 1932 na porav
nalnem naroku pred okrajnim sodiščem 
v Kranjski gori med dolžnico Lepedat 
Zdenko roj. Pavlovič in njenimi upniki, 
se o d o b r i . 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 18. julija 1932. 

Sa 4/Š2—74. 2507 
988. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Se-

verja Andreja, prot. trgovca z usnjem v 
Ljubljani, je končano. 

Poravnava je potrjena. 
Doželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. junija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 6467/5. 2469—2—2 

Oklic. 
Semperit, jugosl. tvornica gumijevih 

izdelkov d. z o. z. v Kranju namerava 
postaviti oz. preurediti več obratnih na
prav in prosi za odobritev postavitve in 
ev. uporabno odobritev teh-le naprav: 

Obratovališča v prizidku: prvo nad
stropje je določeno za izdelovanje gumi
jevih cevi in namestitev tehničnega od
delka; pritličje pa za izdelavo polne 
pnevmatike in čevljarno gumijastih 
Čevljev. 

V vzhodnem prizidku nove kotlarne 
bo izdelovanje zračnic, v delu skladišča 
pa bo nameščen brizgalni oddelek za 
gumijeve predmete. 

To dajem v smislu § 105. zakona o 
obrtih na znanje in razpisujem komisi-
onalno razpravo na mestu samem 
na dan 17. avgusta 1932 ob 13*30 uri. 

Komisija se snide na mestu samem. 
Komisionalna razprava se bo izvedla 

v smislu določb zakona o obrtih, IV. 
posrlavje. in gradbenega zakona. 

Pri tem gre za izpremembo tukajšnje
ga odloka z dne 11. avgusta 1930., štev. 
14.520. 

Interesenti morejo pregledati do dne
va razprave načrte na sreskem načel-
stvu, soba št. 1, ter podati morebitne 
ugovore pismeno do dne razprave ali 
ustno pri razpravi sami. Poznejši ugo
vori se ne bodo upoštevali in se bo na
prava dovolila, ako ne bo javnih ovir. 

Srcsko naïelstvo v Kranju, 
dne 22. julija 1932. 

Sreski načelnik: 
dr. Ogrin 1. r. 

O. No. 913/3. 
* 

Razglas. 
2491—2—1 

Stavbna družba d. d. v Ljubljani je 
prosila za odobritev kamnoloma v Pod-
peči, občina Preserje. Kamnolom sam 
leži na meji kataetralnih občin Jezero 
in Preserje in sega njegova površina na 
obe imenovani občini. Podjetje je pred
ložilo potrebne načrte. 

Radi tega se razpisuje po §§ 108. i n 
109. zakona o obrtih komisijski ogled 
in razprava na torek, dne 16. avgusta 
1932, ob 7. uri, na mestu samem. 

Interesenti in vsi mejaši se vabijo, da 
prijavijo svoje ugovore in pomisleke pri 
podpisanem oblastvu aH pa najkesneje 
ob razpravi, ker bi se poznejši ugovori 
ne mogli upoštevati in bi se namerava
na obrtna naprava odobrila, razen če bi 
se zoper njo pojavili pomisleki uradne
ga značaja. 

Načrti so do dneva razprave vsako
mur na vpogled pri podpisanem sre
skem načelstvu v Ljubljani, Hrenova ul. 
št. 11, soba štev. 1, med uradnimi urami. 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 23. julija 1932. 

U 9/32. r 2489 
V imenu Njega Veličanstva 

kralja ! 
Podpisano sresko sodišče je razsodilo 

s sodbo z dne 12. julija 1932, U 9/32—4, 
da je Keber Matija, pekovski pomočnik 
v Podpeci, k r i v prekrška po členu 6. 
zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije z 
dne 30. decembra 1921, »Službene no
vine« št. 5/1922., storjenega s tem, da ni 
imel kot prodajalec življenskih potreb
ščin v svoji prodajalni« kruha sumarno 
ali podrobno označene cene posameznih 
predmetov, tako da bi jih bil vsakdo 
lahko razločno videl. 

Zaradi tega je bil po cit. členu obso
jen na 12 ur zapora in 50 Din denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti 
v nadaljnjo kazen 1 dan zapora. 

Sresko sodišče na Prevaljah, odd. IL, 
dne 25. julija 1932. 

H 5 

No. 7437/1. 2488 

Objava. 
Suppanz Egon, sin veletrgovca v Pri

stavi štev. 26, občina Sv. Erna, je izgubil 
šofersko izkaznico, izdano od sreskega 
načelsrva v Šmarju pri Jelšah pod 
št. 4759/2 z dne 29. julija 1927, ki se s 
tem proglaša za neyejjavno. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 23. julija 1932. 

2509—3—1 

Razpis dobave. \^* 
Uprava obče^državne bojnjce-^Hitfnffn"*^' 

ljani razpisuje na podlagi čl. 94. in v 
smislu čl. 82. do 105. zakona o držav

nem računovodstvu in na odlok №&' 
strstva socialne politike in narodnega 
zdravja z dne 14. julija 1932., O. br« 
13.227, 

za dan 2. septembra 1932., 
ob enajstih doppfune 

drugo pismeno oferta^&o licitacijo za do
bavo zdravil, obvojn in drugih zdrami* 
ških potrebščin^acae od 1. julija do 31» 
decembra 193 

Pogoji dražbanja so razvidna v >SIu?" 
benih novinah« št. 112 z dne 18; maj« 
1932., iSlužbenem listu Dravske bano
vine« št. 39 z dne 18. maja 1932. in «' 
lekarni bolnice. — 

Uprava obče državne bolnice 
v Ljubljani 

* 
6700/11. 2492 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, raz" 

pisuje za na dan 4. avgusta 1932 
bavo: 

, 5000 kg ovsa za konje. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 25. julija 1932. 

do-

Razne objave 
2463—3-2 

Objava. 
Vsem komitentom Komercijalne ban1 

ke d. à. podružnice v Ljubljani, vlju* 
no sporočamo, da se z d "" 
t. 1. začasno ukine liubljans'ka oodruž_ 
niča ter da se vse poslovanje prenese n( 

na|o~ceiUwdxti^afiXebr-*nrbrušcva » 
kamor naj se interesenti v vseh zadevah 
obračajo. 

Komercijalna banka d. d. 
podružnica Ljubljana. 

* 

Objava. 
2456--8-2 

Izgubil sem uradno legitimacijo z a. 
nošenje orožja, izdano dne 12. VU-'! 

1930 št. 1808. 
Proglašam jo za neveljavno. ' 

Udir Maks s. r., preglednik fin. kontrole 
v Mežici. 

* . « 
2 4 2 5 - 3 - 3 •' 

Objava. 
Izgubljena legitimacija za nošeni 

orožja, glaseča se na ime Novak Avgu9* : 
podpregl. fin. kontrole v Planini, z:~5„.: 
21. aprila 1928., štev. 1526, se progi*6*, 
». neveljavno. 

Novak Aveust s. r- ', 

* i 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pohàr Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: liskama Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; Q. Mlchalek v Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 61. letnika III. z dne 3. avgusta 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

И. No. 16.892/1. 2614 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Obči radnički savez Jugo

slavije v Sevnici« je razpuščeno, ker že 
yeč Jet ne deluje, nima ne članov niti 
Чђоуте in torej ne mo-re več izvrševati 
pvojega statutarnega delovnega pod
ročja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 26. julija 1032. 

* 
to. No. 16.886/1. 2515 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Podružnica krščanske šole 

**& Vidmu« je razpuščeno, ker že več let 
Д& deluje, nima ne članov niti imovine 
to torej ne more več izvrševati svojega 
statutarnega delovnega področja. 

Kraljevska bonska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 26. julija 1032. 

* 
to. No. 16.884/1. 2516 

Uradni razpust društva. 
. Društvo »Videmsko lovsko društvo« 
J® razpuščeno, k e r 2e več let ne deluje, 
^чпа članov niti imovine in torej ne 
' ^ г е |več (izvrševati svojega statutaiy 
ß e ga delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 26. julija 1032. 

1.N 
* 

o. 2866/2. 2539 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski 

opravi se razpisujeta v območju sre-
rC€ga cestnega odibora Slovenjgradec 
?v^ službeni mesti banovinskih cesiìa-r-
}̂У> in sicer: 1 mesto «j progo od km 
'"5Ç0 do km 9'5C0 na banovinski cesti 
vrenje—et. IIj—Polzela, in 1 mesto zn 
£rr,go od km 6-500 do km 12-864 na ba-
n°viD.s,ki cesti Šclitenj— Št. VJd. 

prosilci za ti mesti morajo izpolnje-
r& №%cie i z è l- 2- uredbe o službenih 
j^^&rjih d.rž. cestarjev in njih prejem-
^ m ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
T^jši cd 30 let. 

jj.'^astnoročno' pisane in s kolkom za 
s Ui 5-— ikolkwane prošnje, opremljene 
ђJj^avilnimi in zadostno kolkovanimi 
U^lofiami (rojstni in krstni .list, domo-
<№ • ̂ s t ' 7 Ј а о п З е eolsko izpričevalo, 
«cWZ i l° ° odsluženju kadrovskega roka, 
pjH^iŠko izpričevalo, nravstveno iz-

iceva,],^ potrdilo pristojnega oblastva, 
Јап,'11111^ ^ 1 ' ^ * ' 0 ' 6 1 1 ' г о о ' г kaznivih de-
yji 1 iz koi-isfcljubja, eventualna deka
ni? 9 strokovni usposobljenosti) je vlo-

^ајкеепеје do 31. avgusta 1932 pri 

sreskem cestnem odboru, v Slovenj-
gradcu. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 29. julija 1932. 

* 
VIII. No. 4008/1. 2482—2—2 

Razglas. 
Trboveljska premogokopna družba 

rudnik Trbovlje je projektirala zgradi
tev električnega prostovoda 35.000 V — 
mesto dosedanjega za 10.000 V —, ki 
naj veže transformatorsko' postajo v 
Trbovljah z novo transformatorsko po
stajo v Zagorju. 

Podrobnosti so razvidne iz predlože
nih načrtov in tehničnega poročila. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3., 
gradb. 7/tIi., zadevnih cestnih predpisov 
in § 73. i si. z. u. post. razpiše komisij
ski ogled na kraju samem in obravnava 

v ponedeljek, dne 8. avgusta 1932 
s sestankom komisije ob 8'45 uri na ko
lodvoru v Trbovljah. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa
nem uradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do 
dneva obravnave vložiti pri kraljevski 
banski upravi, na dan obravnave pa v 
rokè vodje komisije. Poznejši ugovocr 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odjocilo brez ozira nanje, koli
kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. julija 1932. 

* 
V—No. 3042/31. 2483—3—2 

Razglas o II. pismeni 
ponudbeni licitaciji. 

Kraljevska banska uprava razpisuje 
za prevzem del pri gradnji stanovanj
skih hiš carinarnice v Mariboru 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 10. avgusta 1932. ob l i . uri dop. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi uram} v sobi 
št. 42. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša: 

za vsa tri poslopja in za vsa dela sku
paj Din 3,365.862-01. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih Novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. julija 1932. 

* 

2510—2—1 VIII. No. 3730/2. 

Razglas. 
Gozdarski urad dr. Borna -Karla iz 

Tržiča je javil izvršitev elektrifikacije 
vasi Gorice, Srednja vas, Zalog in La
tence, za katero mu je bila izdana' odo
britev z odločbo sreskega načelstva v 
Kranju z dne 18. septembra 1931, št. 
8114/2, in zaprosil za uporabno dovolilo. 

O tem se na podstavi §§ 110. in 122. 
ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3., g-radb. 
z. § 89. stavb, reda za Kranjsko, zadev
nih cesimi predpisov in § 73. in si. z. u. 
post. razpiše komisijski ogled na kraju 
samem in obravnava 

na petek, 12. avgusta 1932., 
s sestankom komisije ob 10. uri na Gol
niku. Zunanji udeleženci naj se zglase 
•v Križah ob prihodu jutranjega vlaka. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva ' komisijske obravnave pri 'sre
skem načelstvu v Kranju na vpogled. 
Morebitne ugovore zoper nameravano 
napravo je do dneva obravnave vložiti 
pri kraljevski banski upravi, na dap 
obravnave pa v тске vodji komisije. 
Poznejši ugovori se ne bodo upoštevali, 
temveč se bo o projektu odločilo brez 
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov. 

Kraljevska banska upirava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 28. julija 1932. 

* 
K I. No. 5488/1. 2470 3—3 

Razpis. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje na pod
stavi členov 82. do 105. zakona o držav
nem računovodstvu in pravilnika o tro
šenju pisarniškega in drugega materia
la, rabi pribora in oprave v državnih 
uradih in ustanovah in o uporabljanju 
kreditov za poštno-telegrafsko-telefon-
ske stroške, za ekonomat kraljevske 
banske uprave Dravske banovine v 
Ljubliani dobavo sledečih pisarniških 
potrr-bSFin: 

100.000 pol pisar, papirja, 10 kg, 
300.000 pol dokument konceptnega pa

pirja, 10 kg, 
150.000 pol strojepisnega papirja za 

kopije, 6 kg, 
10.000 pol pisarniškega papirja, mo

dro črtanega. 10 kg. 
15.000 pol ovojnega papirja, rjavega, 

100 kg, 
10.000 pol ovojnega papirja, rjavega, 

70 kg, 

50 000 pol sesalnega papirja. 10 kg, 
500.000 listov sesalnega papirja, 5 kg, 
200 kartonov po 100 listov črnega 

karbon papirja. 
100 kartonov pisemskega papirja, ve-

MV format. 
100.000. kuvert, rjavih. 12XÌ8. 
300.000 kuvert, rjavih. 14X21. 
30.000 kuvert, rjavih. 15X40. 
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5 ducatov pisal, trakov, črnih, 11 mm, 
15 ducatov pisal, trakov, črnih, 13 mm, 

5 ducatov pisal, trakov, črnih, 14 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 15 mm, 
5 ducatov pisal, trakov, črnih, 16 mm, 
100 rol voščenega papirja za stroj, 
10 kartonov po 24 listov matric za 

Rapax, 
20 kartonov po 24 listov matric za 

Sensator, 
300 kartonov matric po 24 listov za 

Gestetner Rotary, 
20 rol za šapirograf, dvofolio, 
10 rol za šapirograf, folio, 
200 tub barve Otin. črne, 500 g, 
10 tub barve, črne, za Rapax, 
20 tub barve, črne, za Sensator, 
30 kg gumi-arabicuma v zrnu, 
50 klobčičev motvoza, debelega, 
50 klobčičev motvoza, srednjega, 
20 klobčičev motvoza, tankega za Ši

vanje, 
100 klobčičev narodne vrvice štev. 1, 

2 in 3, 
30 štren trtne vrvi za vezanje fas-

ciklov, 
25 škatel pečatnega voska FF, 
50 posodic črnega barvila za štam-

piljke. 
20 posodic rdečega barvila za štam-

piljke, 
200 komadov radirk za pisalni stroj, 
80 litrov črnila, 
10 litrov rdečila v steklenicah po 

Ук litra, 
10 grosov svinčnikov Hardtmuth No. 2. 
10 grosov*svinčnikov, rdečih, 
50 grosov peres Aluminium, navadnih, 
100 papirnatih zvitkov za računski 

stroj, 
6000 listov pivnega papirja po vzorcu. 
60 blazinic za štampiljke, štev. 1, 

100 blazinic za štampiljke, štev. 2, 
20 blazinic za štampiljke. štev. 3. 
Vse naštete dobave se izvrše franko 

ekonomat kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani, in to v 
raznih količinah v okviru vsakokratne 
potrebe, ki se bo dobavitelju sprot; pri
javljala. 

Licitacija se bo vršila 
v sredo, dne 17. avgusta 1932. ob 11. uri 

dopoldne v sobi štev. 21, 
v palači banske uprave na Bleiweisovi 

cesti štev. 10. 
Ponudbe, opremljene s kolkom za 

Din 100-— v zapečatenem ovitku, na 
katerem mora biti navedeno ime po
nudnika ifl označba >Ponudba za doba
vo pisarniških potrebščine je vložiti po 
pošti, osebno ali pa po pooblaščencu 
najkesneje na dan licitacije do 11. ure 
v roke dražbene komisije. Ponudnik 
mora položiti najkesneje eno uro pred 
pričetkom licitacije predpisano kavcijo 
10% skupne vrednosti ponuđene doba
ve pri blagajni finančnega oddelka kra
ljevske banske uprave. Ponudbi mora 
biti priloženo potrdilo o plačanih dav
kih in o dražiteljski sposobnosti. Po
nudnik mora v ponudbi izrecno izjaviti, 
da so mu pogoji licitacije znani in da 
nanje pristane. 

Natančnejše informacije glede dobave 
in vzorcev potrebščin dobe interesenti 

med uradnimi urami v ekonomatu kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 20. julija 1932. 

II. No. 17.222/1. 2519—3—1 

Razglas. -
Tvrdka Ogrisek :in Themel, Savinjska 

tkalnica, barvama inapretura v Sv. Petru 
v Savinjski dolini, prosi, da se ji dovoli 
na parceli štev. 486, k. o. Doberteša vas, 
zgraditi turbinsko napravo na vodni po
gon na Podvinj-Žalskem kanalu. 

Netto padec razpoložljive vodne sile 
znaša 2-12 m. Z vodno množino od 2500 
kg sek, katero vodi kanal, se bo doseglo 
za pogon turbine 56 k. s., katera moč se 
ibo izkoriščala ob delavnikih po 16 ur. 
Brutto padec znaša: 2-34 m. 

O tem se razpisuje na podstavi čl. 37. 
zakona o izkoriščanju vodnih »sil z dne 
30. junija 1931, SI. list štev. 333/52, ter 
čl. 73. zakona o občem upravnem po
stopku 

na torek dne 23. avgusta 1932. 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 9. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami v 
tehničnem razdelku sreskega načelstva 
v Celju. 

K tej razpravi se pozivajo vsi inter
esenti s pristavkom, da morejo svoje 
pripombe glede poslovanja, ki ee izvaja 
na razpravi, predložiti pismeno uprav
nemu, oddelku kraljevske banske upra
ve v Ljubljani do dne 20. avgusta 1932, 
najkesneje pa pismeno ali ustno na raz
pravi sami, ker bi se sicer smatralo, da 
soglašajo s poslovanjem. Poznejši ugo
vori pa bi se mogli upoštevati samo ob 
pogojih iz čl. 76. zak. o občem upr. 
postopku. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 29. julija 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A V 442/32. 2450—3—3 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
sodišču neznani dediči 

Gospa Stundl Marija, vdova železni
čarja, je umrla dne 5. julija 1932 in ni 
zapustila nobenega sporočila poslednje 
volje. 

Je li kaj dedičev sodišču ni znano. 
Gosp. Golouh Ciril, sodniški priprav

nik pri okrožnem sodišču* v Mariboru, 
je postavljen po sodišču za skrbnika 
zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, 
mora to v e n e m l e t u od danes na
prej javiti sodišču in izkazati svojo de-
dinsko pravico. 

Po preteku tega roka se bo zapušči

na, v kolikor so zahteve izkazane, izro
čila, v kolikor pa se to ni zgodilo, se 
bo zasegla državi v prid. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 20. julija 1932. 
H* 

P 31/32—11. ., 2 6 3 0 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Gor

njem gradu z dne 1. septembra 1931, 
opr. štev. L 1/31—5 je bil Zavolovšek 
Ignacij, posestnik, stanujoč v Okonioj 
št. 9, občina Rečica ob Savinji, zaradi 
zapravljivosti omejeno preklican. 

Za pomočnika je bil postavljen Srčnm 
Ivan, mizar in gostilničar v OkonuH 
št. 38, p. Radmirje. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 26. julija 1932. 

A 100/32—6. 2524—3-4 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Banko Franc, 69 let star, preužitkal 
in lastnik žage v Radmirju št. 68, je dne 
25. maja 1932 umrl. Poslednja volja se 
ni našla. 

Zapustnikov sin Banko Franc, kate
rega bivališče sodišču ni znano, se V°~ 
življe, da se tekom enega leta od danes 

'naprej zglasi pri tem ©edišču. Po pre
teku tega roka se bo zapuščina та2" 
pravljala z ostalimi dediči in z gosp0' 
dom Zverkom Ivanom p. d. Zajcem, P?" 
sestnikom v Radmirju št. 41, ki se I e 

postavil T& skrbnika odsotnemu. 
Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 

odd. L, dne 20. julija 1932. 
•g* 

E 237/31 '&& 

Dražbenl oklic. 
I. Dne 10. a v g u s t a 1932 ob 9. ^ 

bo pri podpisanem sodišču v sobi š4#y 
6 dražba nepremičnin: zemljiška M 1 * 
ga: Skomer, vi. štev. 10. 

Cenilna vrednost:-.Din 11O.50O-—• 
Vrednost pritiklin; Din 1300-—. 
Najmanjši ponudek: Din 74.534. 
II. Dne 18. avgusta 1032 ob 9 . ^ 

dražba nepremičnin: zemljiška knjig*' 
Slemene, vi. štev. 85 in Bezovica, vJ" 
štev. 61 in 69. 

Cenilna vrednost: Din 118.838-80. 
Vrednost pritiklin: Din 4979'—. 
Najmanjši ponudek: 'Din 79.225*80. . 
Ш . Dne 25. avgusta 1932 ob 9. »£ 

dražba nepremičnin: zemljiška ^°ff< 
Tepanje, vi. štev. 274 in Bezina vi. st. °-

Cenilna vrednost: Din 32.7d0'60. 
Vrednost pritiklin: Din 1753'—•• 
Najmanjši .ponudek: Din 21.807'Об. ^ 
Pravice, ki bi ne pripuščale d r a ^ 

je priglasiti sodišču najpozneje pri ar» 
benem naroku pred začetkom draz j 
sicer bi se ne mogle več ч ^ Н 8 . ^ ^ 
glede nepremičnine v škodo zdražiteu -
ki je ravnal v dobri veri. J 

V ostalem se opozarja na drazD» 
oklic, ki je nabit na uradni deski tee 
•sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, odd. *•> „ 
dne 30. junija 1932. 
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;E 430/32^6. 2601 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Pcso-

Ä i c e r. z. ;L m. z. v Križevoih, ki jo 
nastopa <ir. Adolf Salberger, odvetnik v 
Jj-jutomeru, bo dne 13. septembra 1932. 
•dopoldne ob pol 9. uri pri tem sodišču, 
v sobi št. 4, dražba sledečih nepremič
nin: 

•Zemljiška knjiga Logarovci, vi. štev. 
. l l 7 > a) stavb. pare. št. 56 (hišno po-
^ j e , obstoječe iz 2 sob, veže in kuhi-
^Чв; gospodarsko poslopje obstoječe iz 
kleti, shrambe, govejega hleva, parne 
•*& skednja), cenilna vrednost Din 9СХХ) 
b ) pare. št. 528/1 (njiva) Din 5.125--
c ) pare. št. 528/2 (vrt) Din 126-— 
d ) pare. št. 529 (njiva) Din 543'— 
"*) pare. št. 534/2 (travnik) Din 201-60 
skupaj Din 14995-60; najmanjši ponu-
'dek Din 9.997-10. 

Pritiklim ni. 
'Pod najmanjšim ponudkom se ne pro

daja. 
t r a j n o sodišče y Ljutomeru, odd. II., 

dne 27. julija 1932. 

Vpjsfv trgovinski register 
y ^ V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 

^ 9 . Sedež: Ljubljana. 
• Üan vpisa: 25. junija 1932. 
• Besedilo: Gradbeni in keramični ma-
• 0l"ijal, družba z o. z. y Ljubljani. 

Obratni predmet: Nakup in prodaja, 
-Uvoz in izvoz ter izdelovanje vsakovrst
n a gradbenega in keramičnega mate
r i a , ustanavljanje podružnic, prevze
manje in udeležba pri enakih podjetjih, 
v. Družbena pogodba z dne 12. apri
la 1932. 
v družba je ustanovljena za nedolo-
6 e n čas. 
. Visokost osnovne glavnice: 10.0ôô«di— 
narjev. a«..-.!..». 

^..Na to vplačani zneski v gotovini: 
10-000 dinarjev. 

Poslovodja: Fellacher Rado, zasebni 
U radnik v Ljubljani, Bethovnova 6Д1. 
^ Za namestovanje upravičen: Družbo 

aetopa poslovodja samostojno in pod
k u j e z a n j 0 samostojno na ta način, da 
Pristavi pod tiskano ali s pečatom od-
i?nJeno ali od kogarkoli pisano bese
do družbene tvrdke svoj podpis. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. junija 1932. 

Firm. 390/32. — Rg C V. 76/1. -

^Pisl v zadružni register 
Y P i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

- Q o d a t k i p r i n a s t o p n i z a -
^ d r u g i : 

T Sedež: Vinica. 
£ a n vpisa: 12. julija 1932. 

4 f "
e s ödi lo : Kmetska gospodarska aa-

јЦја. na Vinici, r. z. г o. %. 
ђЈ, p i š e j o se izstopiviši načelstveni čla-
^ k k a v e c M&te, Flajnik France, Hu-

* Mate in (Brozovič Jože, vpišejo pa 

novoizvoljeni načelstvemi člani: Kavčič 
Rudolf, šolski upravitelj na Vinici 34; 
Cimerman Jože, drž. upokojenec na 
Vinici 54; Mihelič Jurij, pos. na Vinici 
66; Prokšelj Franc, pos. in mizar na 
Goleku 15; Mihelič Jože, pos. v Ogulinu 
5; Malic Pero, župan na Vinici 26; Pav-
lakovič Franc, pos. in trg. na Preloki 
št. 27; Lašič Ive, pos. v Gor. Suhorju 9. 

Obenem se vpiše, da imata z ozirom 
na § 1., al. 2., pravico podpisovati za 
zadrugo Kavčič Rudolf in Cimerman 
Jože. 
Okrožno sodišče y Novem mestu, odd. IL, 

dne 12. julija 1932. 
Firm. 86/32 — Zadr. 1.11 146/3. 

Konkurzni razglasi 
S 19/32—1. 2513 
991. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Grossa 

Samuela, trgovca in posestnika v Fokov-
cih št. 36 dn 51, registrovanega pod fir
mo Grosz Samuel, trgovina z mešanim 
blagom, in trgovina s teleti in svinjami 
v živem in zaklanem stanju, v Fokovcih 
št. 63. 

Konkurzni sodnik: dr. Šumenjak Slav
ko, starešina okrajnega sodišča v Murski 
Soboti. 

Upravitelj mase: Koder Fran, odvet
nik, Murska Sobota, 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Murski Soboti dne 19. avgusta 
1932, ob devetih. ~«<£г* 

Ogilasityeni rok do 26. septembra 1932. 
•Ugotovitveni паток pri imenovanem 

sodišču dne 1. oktobra 1932, ob devetih. 
Okrožno sodišče y Mariboru, odd. Ш., 

dne 27. julija 1032. 
S 3/32-11. 2621 
992. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Siromič. Slavko, trgovec 

z mešanim blagom v Velenju. iKonkurz, 
ki je bil razglašen s sklepom S3/32i—2, 
o imovini preizadolženca, se odpravi, 
ker je bila razdeljena vsa masa po 
§• 151. k. z. 
Okrožno kot konkurzno sodišče y Celju, 

dne 27. julija 1932. 

Sa 7/32-1. 2529 
993. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini (Penca Franceta, posestnika v 
G-otni vasi štev. 48 in usnjarja v Novem 
mestu. 

Poravnalni sodnik: Prijatelj Jože, sod
nik okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Poravnalni upravitelj : Jarc Ivan, upo
kojeni pristav pom. uradov Stola sed
morice, odd. B, v Novem mestu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem isodišcu v Novem mestu, v 
sobi št. 32, dne 10. septembra 1932 ob 
pol enajstìn. 

Terjatve je oglasiti pri imenovanem 
sodišču do 1. septembra 1932. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. И., dne 30. julija 1932. | 

Sa 67/32>-2. 2637 
994. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Jelovška Josipa, trgovca v Lju
tomeru. 

Poravnalni sodnik: Trimkaus Ivan, 
starešina okrajnega sodišča v Ljutomeru. 

Poravnajni upravitelj: dr. Salberger 

(Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ljutomeru dne 15 
septembra 1932 ob devetih. 
iüoSk Ш uglasitev do 10. septembra 
•Loo«. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče y Mariboru, odd. IIL 

dne 30. julija 1932. ' 

Sa 59/32-4. 2511 
995. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini i-eterčača Franca, trgovca v 
Križevcih pri Ljutomeru. 

Poravnalni sodnik: Trinkaus Ivan, 
starešina okrajnega sodišča v Ljutomeru. 

Poravnalni upravitelj: dr. -etajaka.— 
Marko, odvetnik v Ljutomeru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ljutomeru dne 15 
septembra 1932, ob desetih. 

R ° k z a oglasdtev do 10. septembra 
1932. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш 

dne 27. julija 1932. *' 
•J; 

Sa 68/32—2. 253« 
996. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini PoLafcjL_ Rada, trgovca % meša
nim blagom v Ormožu, registrovanega 
pod' firmo Rado Polak, trgovina z me-
samim blagom dn vinom na debelo v 
Ormožu. 

Poravnalni sodnik: Kosam Janko, sta
rešina okrajnega sodišča v Ormožu. 

Poravnalni upravitelj: dr.Ban Adam, 
odvetnik v Ormožu. 

Narak za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ormožu dne lfi «M*. 
tembra 1932 ob desetih. 

Rok za oglasitev do 10. septembra 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IH. 

dne 30. julija 1932. *' 

Sa 24/32—79. . osai 
997. ^ * 5 1 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Franc Vehovar, 
lesna trg. industrijska družba v Celju z 
omejeno zavezo. 

Potrjuje ee poravnava, ki jo je skle
nila poravnalna dolžmica s svojimi up
niki pri naroku dne 23. Julija 1932 in ki 
določa, da j prednostne terjatve in 
zahtevke, ki jih ne doseza poravnava, 
prvenstveno v celoti plačati, ostali up-
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niki pa dobijo 50% kvoito, plačljivo v 
16 enakih mesečnih obrokih, ki zapa
dejo najkesneje vsakega ,15. dne v me
secu, počenši dvä meseca izza sprejetja 
poravnave po upnikih. 
4>krožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

0Qd. I.,.dne 27. julija 1932.' ; 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

O. No. 913/3. 2491—2—2 

Razglas. 
Stavbna družba d. d. v Ljubljani je 

prosila za odobritev kamnoloma v Pod-
peči, občina Preserje. Kamnolom sam 
leži na meji katastralnih ~>bčin Jezero 
in Preserje in sega' njegova površina na 
obe imenovani občini. Podjetje je pred
ložilo potrebne načrte. 

Radi tega 'se razpisuje po §§ 108. in 
109. za"kona o obrtih komisijski ogled 
in razprava na torek, dne ljS. avgusta 
1932, ob 7. uri, na mestu samem. 

Interesenti in vsi mejaši se vabijo, da 
prijavijo svoje ugovore in pomisleke pri 
podpisanem oblastvu aH pa najkesneje 
ob razpravi, ker .bi se poznejši ugovori 
ne mogli upoštevati in hi se namerava
na obrtna naprava odobrila, razen če bi 
se zoper njo pojavili pomisleki uradne
ga značaja. 

Načrti so do dneva razprave vsako
mur na vpogled pri podpisanem sre-
skem načelstvu v Ljubljani, Hrenova ul. 
št. 11, soba štev. 1, med uradnimi urami. 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 23. julija 1932. 

•j» 

Štev. 4919/1932. 2532—2—1 

Razglas. 
Gospod Kirbiš Josip, pek in trgovec 

v Celju, je projektiral zgraditev obra
tovalnice za izdelovanje slada in sladne 
moke, obsegajoče 2 delavnici, sušilnico, 
kotlarno, 3 skladišča in pisarniške pro
store na parceli štev. 357/31, d. o. Celje 
na Spod. Lanovžu. 

O tèm projektu se na podstavi §§ 109. 
in 110. ob. z., §§ 84. in 89., odstav. 3., 
gradb. z. in § 73. in si. z. u. post. razpiše 
komis. ogled in obravnava na kraju 
samem na dan 

18. avgusta 1932 (četrtek) 
s sestankom komisije ob 16. uri pred 
tovarno »Bergman & Co.« v Celju. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
do dneva razprave med uradnimi urami 
na vpogled pri mestnem načelstvu celj
skem. Morebitne prigovore je podati ali 
pismeno do dne razprave pri podpisa
nem uradu ali uejino na samem razprav-
nem naroku. Poznejša prigovori se ne 
bodo upoštevali, temveč se bo izvršitev 
naprave dovolila, kolikor ne bo javnih 
zadržkov. ' 

Mestno načelstvo v Celju, 
dne 25. julija 1932. : 

2Ö09—3—2 

Razpis dobave. 
Uprava občo državne bolnice v Ljub

ljani razpisuje nâ podlagi čl. 94. in v 
smislu čl. 82. do 105. rzakona o držav
nem računovodstvu m na odlok mini
strstva socialne politike in narodnega 
zdravja z dne 14. julija 1932., 0. br. 
.13.227, 

ш dan 2. septembra 1932. 
\ ob enajstih dopoldne 

drugo-pismeno of ertalno licitacijo za do
bavo zdravil, obvezil in drugih zdravni
ških pntrehSžin » > м пЛ | t juliju dn BI 
decembra^JâSft— 

Pogoji dražbanja so razvidni v »Služ
benih novinah« št. 112 z dne 18. maja 
1932., »Službenem listu Dravske bano
vine« št. 39 z dne 18. maja 1932. 
lekarni bolnice. 

Y 

m v 

Uprava obče državne bolnice 
v Ljubljani. * 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2490 

Stanje 22. julija 1932. 
Aktiva. Dinarjpv 

Metalna 
podloga . 1.964.432.962-56 (— 7.452.690-35) 

Devize, ki ni
so v podlogi 87.683.972-20 ( + 956.806 59) 

Kovani no
vec v niklu 86.367.280-50 (+34,972.4->6'50) 
osojila . . 2.316.15.1.960-98 ( + 3,269.408-6H 

Prednostni 
Vpapirji . . li.872.520--
Prejšnii pred
ujmi državi 1.807.206.664-99 ( + 505.621 9>) 

Začasni pred 
ujmi eri. dr?.. 
hìasaini . 600.000.000--

Vrednosti re-
/,ervn. fonda 53.195.127-24 ( + 235.619-10) 

Vrednosti 
ostalih fon-
dov . . . 2,354.402*76 ( + 889.200'—) 

Nepremični
ne . . . . 150,200.231-80(4- 219.165 07) 

Razna aktiva 121.960.025-14 (—39 70.>.403-76) 
7.202,425.143-22 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180.000.000--
Kezervni . 
fonrl . . . 60,697.414-35 

Ostali fondi 3.938.192-46(+ 7.707'—) 
Novčanice v 

o b t o k u . .4.756.244.880-—I— 99.062.87?.-—I 
Obvezo na 

poka/. . . 679.341.464-21 ( + 75.838.620-75) 
Obveze /. ro
kom ' . . . 1.393,475.556-33(H- 13,600.000-—) 

Raznapasjva 128,727.635'87 ( + 3,506.70093) 

7.202,425.143-22 
Obtok in ob-

vei.e . . . 5.435.686.344-21 > 
Celotno kritje . '. . 36-'14°/„ 
Kritje v '/.latti . . . 3"2-43°Л 

Obrestna mera: 
po eekomptu 7%% 
po lombard u . . 9% 

Razne objave 
2520—3-1 

Poziv upnikom. 
Tvrdka »Univerza!, trgovska in indu

stri jeka delniška družba< s sedežep P 
Ljubljani je po sklepu izrednega .obč
nega zbora z dne 30. aprila 1932 -ртЏЏ 
v likvidacijo. 

'L[pniki tvirdjke s pozivajo, da se te
kom treh mesecev zglase pri podpisa
nem likvidatorju in prijavijo svoje mo
rebitne terjatve do družbe. 

Adamič Janko, 
Ljubljana, Kodeljevo, Povsetpva ul. š t 7. 

•j» 
2535 

Razid društva. 
Društvo nastavnikov drž. obrtnih uči-

lišč Dravske banovine v Ljubljani se j f 
s sklepom društvenega občnega zbora* 
ki se je vršil dne 18. junija 1932, pro
stovoljno, razšlo. 

Ljubljana, 1. avgusta 1932. 
Ing. Prcmelč s. r., Janko Lenarčič s. «4 

predsednik. tajnik. 

2463-3-3 

Objava. 
Vsem komitentom Komercijalne ban

ko d. d. podružnice v Ljubljani, vljud
no sporočamo, da se z dnem 30. julija 
• I. začneno ukine ljubljanska oodruž-
nica ter da se vse poslovanje prenese nft 

našo centralo v Zagreb, Ambrušcva &• 
kamor na.j se interesenti v vseh zadevah 
obračajo. 

Komercijalna banka d. d. 
podružnica Ljubljana. 

2456—3—$ . 

Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo t» 

nošenje orožja, izdano dne 12. Vil*-
1930 št. 1808. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Udir Maks s. r., preglednik fin. kontrol* 

v Mežici. 

* o f 
2528—3-1-

Objava. 
Izgubil sem legitimacijo za nošeni? 

OTOžja, izdano pod št. 2616 z dne 6. o-0' 
vembra 1927 od sreske uprave finanča* 
kontrole v Dravogradu. 

Izgubljeno legitimacijo proglašam 
tem za neveljavno. 

Križnik Franc s. r. 
podpreglednik fin. kontrole-# 2526' 

Objava. 
Podpisani sem izgubil izpričevalo 

preizkušnji vozila motorna števil» 
1,163,898, evidenčna Štev. 2—1419, *» 
ga proglašam za neveljavno. 

Jvo Hemdl s. r-» 
hotelir, Ljutomer-

Izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine. OrednJk: Pobar Rqbert v LJubljani 
Tiska ID zalaga: Tiskarna Merkur y'LJubljani; njen predstavnik: 0. MJehâlek v LJubljani 
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SLUŽBENI USI KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 62. letaika III. z dne 6. avgusta 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

П. No. 9022/4. 2552 

Uradni razpust društva. 
Društvo >Krajevno udruženje vojnih 

invalidov v Kozjem« je razpuščeno, кег 
*e več let ne deluje, nima ne članov niti 
«novine in torej ne more več izvrševati 
svojega statutarnega delovnega pod
ročja. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 29. julija 1932. 

4* 
h H. No". 16894/1. ' 2551 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Podružnica lesnih delavcev 

v Sevnici« je razpuščeno, ker že več let 
?e deluje, nima ne članov niti imovine 
*ü torej ne more več izvrševati svojega 
statutarnega področja. 
^ralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 29. julija 1932. 

H* 
i !• No. 5488/2. 2553 

Razglas o licitaciji. 
• ' Tuuradni razpis I. No. 5488/1 z dne 
•., 0̂. julija 1932., zadevajoč dobavo pisar

niških potrebščin za urade kraljevske 
i banske uprave Dravske banovine v 
i Ljubljani, objavljen v prilogi >Služb. li-
; et«« št. 59.. 60. in 61. 1. 1932., se izpre-

**&&:& v toliko, da je dobaviti namesto 
*200 tub barve Otin črne 500 g<: 100 kg 
«tovrstne Sme barve v tubah poljubne 
*namke domačega izvora za razmnože-
Vftlne aparate; ter namesto 10 grosov 
*viûonikov Hardtmuth No 2: 10 grosov 
°vWčnikov poljubne enamke, toda po 
kvaliteti enako vrednih kakor Hardt-
muth No. 2. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne. 2. avgusta 1982. 
»I, 

l V-No. 3042/31. 2483-8—3 

Razglas o II. pismeni 
ponudbeni licitaciji. 

Kraljevska banska uprava razpisuje 
s?..Prevzem del pri gradnji stanovanj
i h hiš carinarnice, v Mariboiru 
*• javno pismeno ponudbeno licitacijo ца dan 1 0 a v g U 9 t a igg^ 0 j , ц , ш1 dop. 

'. Ijffl- St. 38 tehničnega oddelka v Ljub-
Ј*.ВД1. Pojasnila in ponudbeni pripomoč-
d<vwiö p r o t i Plačilu napravnih .stroškov 

; gt лоа^° med uradnimi urami v sobi 

. p°audbe naj se glase v obliki popusta 
odstotkih (tudi z besedami) na vsote 

ywenega proračuna, ki znaša: 
Da< V 8 8 t r l poslopja in za vsa dela sku-

; P ^ 0 1 3,866.862-01. 
"^Oibaoeti razpisa so. razvida© iz 

razglasa o licitaciji v >Službenih Novi-
nah< in na razgläsni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. julija 1982. 
•j« 

VIII. No. 3730/2. 2510-2-2 
Razglas. 

Gozdarski urad dr. Borna Karla iz 
Tržiča je javil izvršitev elektrifikacije 
vasi Gorice, Srednja vas, Zalog in Le-
tence, za katero mu je bila izdana odo
britev z odločbo sre&kega načelstva v 
Kranju z dne 18. septembra 1931, št. 
8114/2, in zaprosil za uporabno dovolilo. 

O tem se na podstavi §§ 110. In 122. 
ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 8., gradb. 
z. § 89. stavb, reda za Kranjsko, zadev
nih cestnih predpisov in § 73. Ln si. z. u. 
post. razpiše komisijski ogled na kraju 
samem m obravnava 

na petek, 12. avgusta 1932., 
s sestankom komisije ob 10. uri na Gol
niku. Zunanji udeleženci naj se zglase 
v Krizah ob prihodu jutranjega vlaka. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri sre-
skem načelstvu v Kranju na vpogled. 
Morebitne ugovore zoper nameravano' 
napravo je do dneva obravnave vložiti 
pri kraljevski banski upravi, na dan 
obravnave pa v roke vodji komisije. 
Poznejši' ugovori se ne bodo upoštevali, 
temveč se bo o projektu odločilo brez 
ozira nanje, kolikor ne bo javnih za
držkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 28. julija 1932. 

* 
II. No. 17.222/1. 2519—3—2 

Razglas. 
Tvrdka Ogrisek in Themel, Savinjska 

tkalnica,barvarna inapretura vSv.Petru 
v Savinjski dolini, prosi, da se ji dovoli 
na parcela štev. 486, k. o. Doberteša vas, 
zgraditi turbinsko napravo na vodni po
gon na Podvinj-Zalskem kanalu. 

Netto padec razpoložljive vodne sile 
znaša 2*12 jn. Z vodno množino od 2500 
kg sek, katero vodi kanal, se bo doseglo 
za pogon turbine 58 k. s., Icatera moč se 
bo izkoriščala ob delavnikih po 16 ur. 
Brutto padec znaša: 2-34 m. 

O tem se razpisuje na podstavi čl. 37. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil z dne 
30. junija 1931, SI. list štev. 333/52, ter 
čl.. 73. zakona o občem upravnem po
stopku 

na torek dne 28. avgusta 1982.. 
komisijska razprava s sestankom. komi-, 
sije ob 9. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve. ob
jave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa. do dne razprave razgrnjeni 1 

v javni vpogled med uradnimi urami v 
tehničnem razdelku sreakega načelstva 
v Celju. 

K tej razpravi se pozivajo vsi inter
esenti s pristavkom, da morejo svoje 
pripombe glede poslovanja, ki se izvaja 
na razpravi, predložiti pismeno uprav
nemu oddelku kraljevske banske upra
ve v Ljubljani do dne 20. avgusta 1932, 
najkesneje pa pismeno ali ustno na raz
pravi sami, ker bi se sicer smatralo, dà 
soglašajo s poslovanjem. Poznejši ugo
vori pa bi se mogli upoštevati samo ob 
pogoj.:h iz čL 76. zak. o občem upr,J 
postopku. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 29. julija 1982. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A L 26/32—23. 2556 
Oklic, s katerim se sklicujejo 

zapuščinski upniki. 
Žajdela Amalija, vdova orožniškega 

narednika v Ptuju, Je umrla dno 
24. marca Ш З 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo ln do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 
dne 26. avgusta 1982. dopoldne ob 
9. uri v sobi }8 U9tno, ali pa do tega 
dne pismeno, sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, 
nikake nadaljnje pravice do te zapušči-
ne, ako bi zbog plačila napovedanih ter? 
jatev pošla. '"'• 4 ' 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L,, 
dne 26. julija 1392, 

• 

A 100/32—6. 2624—8—2 

Poklic dediča neznanega 
bivallMa. 

Banko Franc, 69 let star, preuìStkar 
in lastnik žage v Radmirju it. 68, je dne 
25. maja 1932 umrl. Poslednja volja se 
nI našla. 

Zapustnikov sin Banko Franc, kale- > 
rega bivališče sodišču ni znano, se po
zivlje, da se tekom enega leta od danes 
naprej. zglasl pri tem sodScu. Po pre
teku tega roka se bo zapuščina raz
pravljala z ostalimi dediči in z gospo
dom Zverkom Ivanom p. d. Zajcem, po
sestnikom v Radmirju št 41, ki se Je' 
postavil za skrbnika odsotnemu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. L, dne 29. julija 1982. 

C 81/32—3. * 

Oklic. 
2541 

Vročiti je v pravni stvar* Sladica An
dreja, pos. v Hrastu št, 5, zoper, Fiatai-
ka Matijo, pos. v Hrastu št. 3, radi Din 
1.660'—, sklep z dne 22. jullià 1932« opr.' 
štev. C 81/32-3. ' - ' ' ^ * y 



Stran'388., 'Stev.'62. 

.[' Ker je bivališče FlajniWa Matije, 
poš. v Hrastu šf. 3, neznano, se postav
lja za skrbnika g. Gašper Skok, sodni 
kanclist v pokoju v Črnomlju, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stro
ške, dokler se ne oglasi sam ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče т Črnomlju, odd. II., 
dne 22. julija 1932. 

•S 
Cw IIa 428/32—3. '2558 

Oklic. 
Tožeča stranka: Zadružna gospodarska 

banka, podružnica v Mariboru, je vloži
la proti toženi stranki Miladinoviću Mi
hajlu, art. podporucniku v Mariboru in 
tov., radi 6.000 Dm s prip. k opr. štev. 
Cw Ha 428/32 menično tožbo. 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se poslavlja g. dr. Marijan Stupi
ca, odv. pripravnik v Mariboru, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nemar
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Nadaljnji stroški se odmerijo na Din 
J19-50. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II. a, 

dne 20. julija 1932. 
* 

2559 Öw H a 4Ž7/32-3: 

Oklic. 
Tozeïa stranka: Zadružna gospodarska 

banka, podružnica v Mariboru, je vloži
la proti toženi stranki Miladinoviću Mi
hajlu, art. podporočniku 32. ar. p. v Ma
riboru in tov. radi Din 3.500e— s prip. 
k opr. št. Cw. Ha 427/32 menično tožbo. 

Ker je ibivališče tožene stranke neana-
no, se postavlja g. dr. Marijan Stupi
ca, odv. pripravnik v Mariboru, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in jstroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Nadaljnji stroški se odmerijo na Din 
119-50. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. II. a, 

dne 20. julija 1932. 

% 
Cw -lia 421/32V 2557 

Oklic 
Tožeča stranka: Zadružna gospodarska 

banka, d. d. v Ljubljani, je vloži
la pfčrti toženi stranki Stižaninu Lazar
ju, peš. por. 45. p. p. v Mariboru in tov. 
radi Din 3.965 s prip. k opr. šti Cw IIa 
421/32 menično tožbo. 

Menični plačilni nalog se je izdal 
8. junija 1932. 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se postavlja g. dr. Marijan Stupi
ca, odv. pripravnik v.Mariboru, za skrb
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevir-
nost in stroške, dokler ne nastopi sa?.na 
ali ne imenuje ' pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II. a, 

dne 20. julija 1932. 

H* 
E 964/31—13. • : 2554 

Dražbeni oklic. 
Den 17. avgusta 1932. cb .. з s e t ih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 
aražba nepremičnin: 

Zemljiška knjiga Resnik, vi. štev. 11 
in 27, in zemljiška knjiga Zg. Zreče, vi. 
štev. 150. 

Cenilna vrednost: Din 144.165-—. 
Vrednost pritiklin: Din 1.910'—. 
Najmanjši ponudek: Din 97.184"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, od(L.L, 
dne 26. junija 1932. 

* 
E 990/31—10. 2533 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. a v g u s t a 1 9 3 2. ob enaj

stih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 5 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga: Podgorje, vi. štev. 53. 

Cenilna vrednost: Din 94.557-—. 
Vrednost pritikline: Din 400-—. 
Najmanjši ponudek: Din 63.038-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi s? ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, odd. L, 
dne 30. junija 1932. 

•j» 
E 233/32—14. 2503 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. a v g u s t a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 

Zemljiška knjiga Čemeča vas, vi. št. 
83, 93, 264, Planina, vi. št. 117. 

Cenilna vrednost: Din 52.438-65. 
Vrednost pritikline: Din 1.084-—. 
Najmanjši ponudek: Din 35.6S2-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na drržbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v, Kostanjevici, 
dne 14. julija 1932. 

h 898/31—6. 2572 

Dražbeni oklic. 
D n e 3. s e p t e m b r a 1932. ob de

s e t i h d o p o l d n e bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 1 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Osel j , vi. št. 
28, obstoječih 'iz hiše in gospodarskega 
poslopja, zemljiških parcel ter priti
kline. 

Cenilna vrednost: 87.101 Din 75 p. 
Vrednost £nt_ikline.i 890 Din, 

Najmanjši ponudek: 58.067 Din 82 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja'1 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica,, 
dne 10. junija 1932. 

•j» 
E 869/31. •• 2568 

Dražbeni oklic. 
D n e 6. s e p t e m b r a 1 9 3 2. ob 

p o l d e s e t i h d o p o l d n e bo--pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba 
nepremičnin zemljiška knjiga Šmatevž, 
vi. št. 98, 201, 167, 183. 

Cenilna vrednost: Din 1,418.008-40. 
Vrednost pritikline: strojne pritikline 

Din 302.252—; gospodarske pritikline 
Din 72.066-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču napozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja( 

ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskenij 
dne 1. avgusta 1932. 

* 
E IX 501/32. 2555 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. septembra 1932. ob e n a j " 

s t i h dopoldne bo pri podpisanem f0-
dišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin; 

Zemljiška knjiga Kresnice, vi. št. 15'. 
Cenilna vrednost: Din 169.655-60. 
Vrednost pritikline: Din 6.255'—. ' 
Najmanjši ponudek: Din 113.103-72. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glej 
de nepremičnine v škodo zdražitelja, »' 
je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 24. junija 1932.. 

* 
E 264/31. 2487" 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. s e p t e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob p o l e n a j s t i h bo pri V^K 
sanem sodišču v sobi št. 6 dražba nep r ? 
mičnin: zemljiška knjiga Tupaliče, У" 
št. 136 (pare. št. 970 vrt s hišo). 

Cenilna vrednost: Din 46.850'— 
Vrednost pritikline: Din 7550'—• 
Najmanjši ponudek: Din 31.234'^-:. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb?; 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dra j 
benem naroku pred začetkom dražb« 
sicer, bi se ne_mofile ye£ uvelja^ 

M 
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glede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
»i je ravnal v dobri verL 

V ostalem se opozarja na : dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kranj, 
dne 20. julija 1932. 

E 100/32—10. • 2523 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. s e p t e m b r a 1 9 3 2. do

poldne ob d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 2 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Staravas, 
v l- št. 143 in 144. 

Cenilna vrednost: Din 4250*—. 
Vrednost pritikline: Din 80'—. 
Najmanjši ponudek: Din 2886*67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

Se priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
8icer bi se ne mogle več uveljavljati, 
Slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°*Ис, ki je nabit na uradni deski tega 
•sodišča. 

Okrajno sodišče т Mokronogu, 
dne 18. julija 1932. 

$ 
fi 188/32-10. 2522 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. s e p t e m b r a 19 32. do

poldne ob o s m i h bo pri podpisanem 
eoddšču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
^»Ijiška knjiga k. o. Telče, vl. š t 697, 
111 k. o. Staravas, vl. št. 702. 

Cenilna, vrednost: Din 2350-—. 
Najmanjši ponudek: Dim 1568-—. 

, Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Г Priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uvel javljati glede 
^premičnine v škodo zdražitelja, ki je 
'avnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
"^ajno sodišče т Mokronogu, odd. II., 

dne 18. julija 1932. 

E IX 415/32. .' * 2538 

Dražbeni oklic. 
Jftoe 12. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do-
P°]<Mie ob desetih bo pri podpisanem 
*°eiS6u v sobi št. 27 dražba nepremič-
g° # zemljiška knjiga Podova, vl. št. 503 

161. 
Cendlna vrednost: Din 40.000-—. 
^imanjši ponudek: Din 22.833-50. 

« Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
£ Priglasili sodišču najpozneje pri 
J&zbenem naroku pred začetkom draž
i l ' a i o e r bi se ne mogle več uveljavljati 
S ^ e nepremičnine v škodo zdražitelja, 

j e navnal v dobri veri. 
0KX ostalem se opozarja na dražbeni 
З И je nabit na ura ini deski tega 

Okrajno sodišče Maribor, 
dne 13. julija 1932. 

• ' " • . ' • 

E 321/32. 2500 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke tvrd-

ke Slawitsoh & Heller v Ptuju, ki jo za
stopa dr. Sikst Ficbtenau, odvetnik v 
Ptuju, bo dne 13. septembra 1932. do
poldne ob 10. uri pri tem sodišču, v se
bi št. 4, dražba sledečih nepremičnin: 

Zemljiška knjiga Buckoyci, vl. št. 77, 
pare. št. 22 (gospodarsko poslopje), ce
nilna vrednost Din 71.400*—; par. št. 
24 (stanovanjsko poslopje) Din 46 ti
soč 591-—; paro. št. 90/1 (vrt, odnosno 
sadovnjak) Din 6.499*90; pare. št. 91/1 
(vinograd izabela) Din 1.854-—; pare. 
š t 92/1 (pašnik) 71-40; pare. št. 93 (nji
va) Din 2.684-50; pare. št. 94 (njiva) 
Din 6.004-—; pare. št. 95 (pašnik) Din 
288-—; pare. št. 96/1 (travnik) Din 
801-40; pare. št. 96/2 (gozd) Din 3.513-80; 
pare. š t 91/2 (njiva) Din 2.394-50; pare. 

; š t 92/2 (pašnik) Din 38-0; pare. št. 
92/3 (pašnik) Din 650-10; pare. š t 96/4 
(gozd) Din"l52-40; pare. š t 96/3 (trav
nik) Din 92-80; vrednost pritiklin Din 

:1.650-—; skupaj Din 144.685-80; naj
manjši ponudek Din 96.458-—. 

K .nepremičnini zemljiška knjiga Buč-
kovci, vl. št. 77, spadajo sledeče priti
kline: 1 konj, 1 voz in 1 brana, katerih 
cenilna vrednost je že upoštevana pri 
nepremičnini. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. 
Okrajno sodišče v Ljutomeru, odd. II., 

dne 27. julija 1932. 

* 
E 139/32. 2499 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Ša

lamun Alojzije, zasebnice v Celju, ki jo 
zastopa dr. Adam Ban, odvetnik v Or
možu, bo dne 14. septembra 1932 do
poldne ob 9. uri pri tem sodišču, v sobi 
št. 4, dražba sledečih nepremičnin: 

Zemljiška knjiga Branoslavci, vl. št. 
363, a) stavb, parcela š t 106 (hiša z 2 
sobama, kuhinjo in shrambo; huta za/ 
drva, svinjak) cenilna vrednost Din 
5.500-—; b) pare. št. 597/3 (pašnik) Din 
59-—; c) pare. š t 598/4 (vrt) Din 68'—; 
d) pare. š f 598/6 (vrt) Din 90*—; sku
paj Din 5.717'—; toajmanjši ponudek Din 
3.811-36. 

PritdkMn ni. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne pro

daja. 
Okrajno sodišče v Ljutomeru, odd. II., 

dne 27. julija 1932. 

* 
E IV 3272/32—6. 2512 

Dražbeni oklic. 
Dne 16; s e p t e m b r a 1 9 3 2. do

poldne ob d e s e t ih bo pri podpisanem 
sodišču 'v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: 1. zemljiška knjiga Maribor-mesto, 

vl. št. 200; 2. zemljiška knjiga Malečhlk, 
vl. št. 16. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 77.428*40, 
ad 2. Din 7.403*14. 

Najmanjša ponudek: ad 1. Din 38.714 
20 p, ad 2. Din 4.936-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri di-až^ 
benem naroku pred začetkom dražbe," 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni • deski tega 
sodišča, à 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 20. junija 1932. 

* 
E 32/32—26. 2£34 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. s e p t e m b r a 19 32. do

poldne ob devetih bo pri podpisanem, 
sodišču -v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška 'knjiga Podkoren, vl. š t 104. 

Cenilna vrednost: Din 7237-—. 
Najmanjši ponudek: Din 4824'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ; . ' 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni déski tèga 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski ebri, 
dne 28. julija 1932. 

E 402/32—4. 
* 

2527. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa-. 
nem sodišču v,sobi;št. 7 dražba nepror 
mičnin (hiša z dvema sobama in kuhi?, 
njo ter drvarnico dm ena travniška pa*> 
cela): zemljiška knjiga Stari trg, v i 
štev. 173. . , , ... 

Cenilna vrednost: Din 51.481'—. 
Najmanjši ponudek: Din 25.740*50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benèm naroku pred začetkom dražbej' 
sicer bi se ne mogle Več uveljavljati 
glede nepremičnine V škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni • 
oklic, ki .je nabit na uradni deski ! tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, J 

dne 26. julija 1932. '•- ; 

E 364/32—5 
* 

2496 

Dražbeni oklic. ' ; J 
Dne 29. septembra 1932. :dopoldne çb 

9. uri bo pri podpisanem sodišču dražbav 
nepremičnin: hiše z gospodarskim po>< 
slopjem, 13 njivskih, 4 pašniške,'- 1£:, 
travniških in. 2 gozdni, parceli, zemlji
ška knjiga Šmartno pri Slovenjgradoa,, 
vl. štev. 17. , 0 

Cenilna vrednost: Din 180.036-70. 
Vrednost pritikline.: Din: 10.220*?—. 
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Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
dne 25. julija 1932. 

E 152/S2—7. * 2525 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška kn iga Cesta, vi. št. 257. 

Cenilna vrednost: 174.602 Din 55 p. 
Najmarjši ponudek: 116.401 Din 70 p. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ra\na! '• dobri veri. 

V ostalem se opozarja na Iražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodiščn 

Okrajno sodišče Vel. Lašče, 
dne 30. maja 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : . 
998. Sedež: Gračnica pri Rimskih To

plicah. 
Dan vpisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: Viljem Müller & sin. 
Obratni predmet: trgovska agentura 

za steklo, porcelan in metalne robe. 
••-'' Družbena oblika: Javna trgovska 
družba od 24. junija 1929. 

Družabnika: Viljem Müller, star., tr
govec v Gračnici pri Rimskih Toplicah, 
Viljem Müller mL, trg. v Gračnici pri 
Rimskih Toplicah. 

Za namestovanje je upravičen in fir
mo podpisuje vsak družabnik zase. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 27. julija 1932. 
Firm. 271/32 — Reg. À HI 153/2. 

* ' ' • - " . 

999. Sed-sž: Ljubljana, Večna pot št. 14. 
Dan vpisa: 16. julija 1932. . . 
Besedilo: Avguštin Herz, držba z o. z. 
Obratni predmet: izvrševanje trgovine 

z mešanim blagom. .- . , 
Družbena pogodba z dne 5, julija 1932. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Visokost osnovne glavnice: 5000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 5000 

dinarjev. 
Poslovodje: Korun Hilda roj. Hèrz', 

poštnega računskega uradnika soproga 
v Ljubljani, Večna pot Št. 14. 

Za namestovanje upravičen: Poslo
vodja zastopa družbo samostojno in pod
pisuje družoino tvrdko samostojno täko, 
da pristavlja svoj podpis ped besedilo 
firme, ki je lahko od kogarkoli pisano 
natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
dne 15 jul Ha 103? 

Firm. 637/32. - Rg. C V,78/1. 

1000. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. julija 1932. 
Besedilo: Kimovec & Co., družba z o. z. 
Obratni predmet: a) splošna trgovska 

agentura in komisija za nakup in pro
dajo, vseh vrst blaga, zlasti: vsakovrst
nih strojev, motornih in drugačnih vozil, 
gramofonov, gramofonskih plošč, radio
in fotoaparatov, h gorenjim predmetom 
spadajočih rezervnih delov in potrebščin, 
vsakovrstnih tehničnih, športnih in go
spodarskih predmetov in potrebščin; 

. b). trgovina s pod a) navedenimi pred
meti. 

Družbena pogodba z dne 2. julija 1932. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Visokost osnovne glavnice: 16.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 16 

tisoč dinarjev. 
Poslovodje: Šinkovec Rudolf, ravnatelj 

v Ljubljani, Tržaška cesta 10, Šinkovec 
Erna, knjigovodkinja na Viču št. 148. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta 
poslovodji vsak zase na ta način, da pod 
pisano, natisnjeno ali s štampiljko od1 

tisnjeno besedilo tvrdke pristavi eden 
iftmed poslovodij lastnoročno svoj pod
pis. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
• dne 15. julija 1932. 

. Firm. 621/32. -T- Rg. C V 77/1. 

1003. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban

ka d. d. y Ljubljani. 
Vpiše se član upravnega sveta Hra-

stelj Fran, ravnatelj Cirilove tiskarne v 
Mariboru. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dine 27. julija 1932. 

Firm. 675. — Rg. B Г125/57. ' 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
100Г. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 3. avgusta 1932. 
Besedilo: Goričar & Leskovšek, Celje. 

.Po sklepu javnega družabnika Le-
skovška Franca in dedičev pokojnega 
Goričarja Karla se je javna trgovska 
družba razdružila in prešla v likvida
cijo. . , . - . . 

Likvidatorja: Drofenik Alojz, trgovec 
v Celju in Stermecki Rudolf, trgovec 
v Celju. 
' Likvidacijska firma: Goričar & Le

skovšek, Celje, v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorja bosta-

skupno podpisovala firmo tako, da bo
sta podpisanemu, tiskanemu ali s štam
piljko odtisnjenemu besedilu likvidacij
ske firme pristavila vsak svoj lastnoroč
ni podpis, i •• . . . 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I, dne 3. avgusta 1932. 
Firm. 285/32. — Rg A I 94/7. 

s 
. * 

1002; Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. julija 1932. 
Besedilo:: Strojne tovarne in livarne 

d. d. 
Kolektivna prokura je podeljena Inž. 

dr. Punčuhu Stanku, uradniku družbe. 
Izbriše se Jurašu Stepanu podeljena 

prokura. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

. d n e 15. julija 1932. 
Firm. 633. — R«j. B 1110/19. 

I z b r i s a l i s ta se n a s t o p n i f i r m ' : 
1004. Sedež: Ljubljana. • , • . 

Dan izbrisa: 16..julija 1932. 
Besedilo: »Bradford«, tovarniško skla

dišče angleških in čeških tkanin, Oskar 
Fischer,,filijala Ljubljana. 

Radi opueta obrata. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

dne 15. julija 1932. 
Firm. 469. — Rg. A VII 65/2.' -

A ' 
1005. Sedež: Oplotnica. 

Dan izbrisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: Jonke sen. v Oplotnici, druz« 

ba z o. z. 
Obratni predmet: Trgovina z lesom, 

zvezana z obratom žage na stavbni р&& 
84. k. o. Oplotnica, pripisani vi. št. 381» 
k. o. Oplotnica. 

Obrat umetnega mlina in elektrarne 
na stavbi pare. št. 96, 97 in 116 iste > 
o., pripisana gorenj&mu vložku (konce
sija za elektrarno podeljena dne 23. de
cembra 1921.). ' , 

Trgovina z deželnimi pridelki v nisi 
št. 28 v Oplotnici. . . 

Gospodarstvo з celim posestvom vlV 
št. 381 k. 1. Oplotnica. 

Obratovah.e vseh z družbenim obra
tom združenih obrti j in koncesioniraniii 
poslov. ' , 

Radi razdružitve. ' 
Okrožno kot trg. sodišče v Celju, odd. Ц 

dne 27. julija 1932. 
Firm. 287/32 — Rg. C I. 56/25. 

Vpiei v zadružni register •/. 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r i i K 6 , 

1006. Sedež: Brdo. 
Dan vpisa: 9. julija 1932. , 
Besedilo: Živinorejska selekcijska »" 

druga na Brdu,1 registrovana zadruga r 
omejeno zavezo. ,. 

Obrat in predmet: Namen zadruge F 
pospeševati gospodarstvo svojih član<? 

•s-temidi skuša povzdigniti živinorejo^ 
zboljšanjem domačih in udomačenih $£' 
sem, vseh vrst živine z ozirom na àovg.;-
čen rejski cilj in zboljšati prodajne,ra . 
mere glede živine. j'wi'ffft 

Kot rejaki cilj si postavlja J*?1-??« 
vzrejo živine, kd se odlikuje po "čim v6(jj 

-hasnovitosti, .posebno glede mlačno8"», 
nadalje glede. mesnosti in uporabe-,rr 
vprego. , . .-- .•. .- ,;' 

,V dosego tega namena zadruga: .-.' 
1. preskrbuje dobre..,pl&menjak« ^ ' . 

paeme, ki je v n.'enem okolišu dolooe^ 
oziroma daje podpore za: njih nakup . .* 
vzdrževanje; «љј^ 

2. skrbi, da rodovna komisija* ,Jfff~i 
odreja izbrane plemen jake zä °P „ ^Ä 
poedrnih ženskih plemenskih živali • ф 
družnikov; '' 
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'3. skrbi, da rodovna komisija redno 
vsako leto klasificira celokupni zarod 
zadružne živine z ocenami o njeni ple
menski vrednosti in s pripombami o nje
nih dobrih in nepovoljnih lastnostih; 

4. vodi rodovno (matično) knjigo; 
6. označuje živino.z vidnimi znaki; 
6. skrbi za umno vzrejo telet, ki izvi

rajo od,živali, vpisanih v rodovno knjigo; 
, 7. varuje živino kužnih bolezni in v ta 
namen kar najstrože uporablja predpise 
o odvračanju in zatiranju živalskih kuž
nih bolezni; skrbi, da se živina cepi. zo
per nalezljive bolezni in oskrbuje zdrav
ljenje živine; 

8. skrbi za umno travništvo, za skup
ne pašnike za plemensko živino in po 
možnosti za zavarovanje živine, kar se 
uredi s posebnim pravilnikom ; 

9. dobavlja članom potrebščine za ple
mensko ždvino, toda le proti takojšnjemu 
plačilu; 

10. posreduje pri prodaji in nakupu 
plemenske živine s tem, da objavlja od 
časa do časa podatke iz rodovne knjige 
in vodi seznam živali, ki so naprodaj; 
dalje posreduje pri prodaji žive ali za
klan 3 živine; 

11. širi pouk o umni živinoreji s po
sebnim ozirom na dobro pokolenje in 
vzre4> živine; 

12. se udeležuje živinorejskih razstav 
in prireja krajevne' oglede onih plemen
skih živali, k i so vpisane v rodovno 
knjigo. 

Zadružna pogodba z dne 10.. junija 
19--2. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat-, 
hii-n zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
nraini, deski. . • • 

Načelstvo sestoji iz načelnika, tajnika,, 
blagajnika in 3 odbornikov. Člani načel
stva »o: 

J Tetina Jožef, posestnik na Vrhpolui 
St-9, načelnik, 

Breznik Ivan, posestnik v Rafolčah 
St. 13, tajnik, 

Vidic Gustav, posestnik v Lukovici, 
blagajnik, 
^ K veder Andrej, posestnik v Prevojah, 
kurja Jožef, posestnik v Brezovici, m 
Klopčič Franc, posestnik, Sp. Loke, od
borniki. 
/Pravico zastopati wadrugoima: 

, Zadrugo zastopata na zunaj in podpi
sujeta v njenem imenu po dva člana na
čelstva. . • ;. 4 • 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
dne 8. juli ;a 1932. 

• Firm. 624/32. •-> Zadr. X 272/1. ' 
* 

1007. Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 9. julija 1932. 
Besedilo: Strojna zadruga v Mengšu, 

regietroVana zadruga z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: Zadruga i m a n a -

^ЗД, nabavljati kmetijske stroje in iste 
î)°8ojevatii članom, v primeru nezadostne 
^Poelitve pa.tudi nečlanom. 
, zadružna pogodba (statut) z dne 30. 
№пјЦа-1932, 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po enkratnem 
objavljenju v glasilu Zadružne zveze 
»Narodni gospodar«. 

Načelstvo sestoji iz načelnika, njegove
ga namestnika in treh odbornikov. Člani 
načelstva so: 

Korošec Janez, posest, v Vel. Mengšu 
št. 43, načelnik, 

Lužar Andrej, posest, v Vel. Mengšu 
št. 150, načelnikov namestnik, 

Škofic Janez, posestnik v Vel. Mengšu 
št. 1, odbornik, 

Sušnik Janko, župnik v Mengšu št. 1, 
odbornik, 

Gregore Karol, posest, v Mal. Mengšu 
št. 36, odbornik. 

Načelstvo zastopa zadrugo z vsemi pra
vicami in dolžnostmi in podpisujeta dva 
člana načelstva pod zadružno tvrdko. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
dne 8. julija 1932. 

Firm. 623/32. — Zadr. X 269/1. 

* 

1Ó08. Sedež: Moravče. 
Dan vpisa: 9. julija 1932. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za

druga v Moravčah, regietrovana zadru
ga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen povzdigniti živi

norejo svojih, članov s smotrom, da do
seže čim boljše in čim donosnejše pleme. 

V ta namen zadruga: .1. komisijsko 
izbira in določa moške in ženske živali 
za pleme; 

2. komisijsko ocenjuje (klasificira) ži
vali, ki jih je treba obdržati za nadalj
njo plemenitev; 

3. križa zadružne ženske živali s ple-
menjaki plemenite pasme; 

"4. vodi rodovnike (matične knjige) o 
poreklu vse zadružne živine; 

5. označuje zadružno živino z vidnimi 
znaki, da jo je mogoče kadarkoli spo
znati; 

6. redno cepi vso zadružno živino zo-
t>er nalezljive bolezni in oskrbuje zdrav
ljenje živine; 

7.' za člane nabavlja plemenite živin
ske pasme, potrebno krmo, zdravila in 
druge potrebščine za umno živinorejo 
ter posreduje pri prodaji odvisne ple
menske živine; 

8. dobavlja članom potrebščine in ple
mensko živino le proti takojšnjemu pla
čilu; 

9. poučuje zadružnike o umnem vzga
janju in krmljenju živine ter varova
nju pred boleznimi: ^ 

10. kupuje in oskrbuje zadružne ple-
menjake; -

i 11. zgradi skupno zadružno in ple
mensko postajo ter ostale potrebne za
družne prostore in naprave; 

12. prireja živinske razstave, in ogle
de ter se istih udeležuje. 

Zadružna pogodba z dne 15. aprila 
leta 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svoiimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim trikrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo s pismenimi 
obvestili posameznih članov ali z okli
cem pred župno cerkvijo v Moravčah. 

Načelstvo obstoji iz načelnika, podna-
čeinika dn 4 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
Lavrič Ignacij, posestnik v Hrastju 

št. 24, načelnik, 
Lavrač Ivan, posestnik -v Moravčah 

št. 30, podnačelnik, 
Ribič Franc, posestnik v Podbrdu, Pir-

nat Miha, posestnik, Tujstan, Levičnik 
Anton, posestnik, Preterž, dn Grilj Fran, 
posestnik, Krasce, odborniki. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Zadrugo zastopata na zunaj in podpi

sujeta v njenem imenu po dva člana na
čelstva. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
dne 8. julija 1932. 

Firm. 628/32. — Zadr. X 275/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1009. Sedež: Brežice. 
Dan vpisa: 3. avgusta 1932. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga držav

nih uslužbencev v Brežicah, reg. zadru
ga z omejeno zavezo. 

Dosedanja pravila se v vsem obse
gu izpremenijo in nadomestijo s pravili, 
ki so bila sprejeta na občnem zboru 
dne 24. aprila 1932. 

Namen zadruge je, da nabavlja • svo
jim zadružnikom življenske potrebščine 
in druge predmete za njih osebno in 
hišno potrebo. . 

Zadruga oddaja zadružnikom življen
ske potrebščine in drugo blago za.gotov 
denar, na brezobrestni kredit, pa po od
ločbi upravnega odbora proti osebni za
vezi, ali na podlagi pismenega jamstva 
dveh zadružnikov, ali na podstavi .pro
stovoljno stavljene prepovedi na služ
bene prejemke po pravilniku, ki ga bo 
predpisal 6avez (čl. 2. zakona). Samo iz
jemoma, kadar je v zalogi zadruge ta
kega blaga več, ko je potrebno za za
družnike, sme upravni odbor tako bla
go odstopiti drugim zadrugam in tudi 
nečlanom (čl. 2. zakona). O odstopu 
(prodaji) takih presežkov je dolžan 
upravni odbor sklepati in mora v za
pisniku točno naznačiti vrsto in količi
no tega blaga. Takega blaga zadruga ne 
sme prodajati nadrobno (en detail). • 

Upravni odbor sestoji iz 5' članov in 
2 namestnikov, ki jih izvoli občni zbor 
iz vrst zadružnikov na sedežu zadruge 
(čl. 17. zakona). 

Vstopili so v upravni odbor Ozimič 
Franc, upok. davčni poduradnik, Slanic 
Martin, upok. uradnik okrajnega zasto
pa in Vereš Alojz, davčni uradnik, vsi 
v Brežicah. 

Izstopili so iz upravnega odbora: 
Starki Rudolf, davčni kontrolor, Vaš 

Avgust, sodni kanclist, Jvanc Valerija, 
učiteljica. Klofutar Alojz, uradnik in 
Mikolič Ludvik, ravnatelj meščanske šo
le, vsi v Brežicah. 

Namestnika sta: Mikolič Ludvik, rav
natelj meščanske šole, in Novak Pavel, 
slnžitelj davčne uprave, oba v Brežicah. 

Kot namestnika se izbrišeta: Filipič' 
Matija in Šepec Ivan. 
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Vse objave izveša zadruga na vidnem 
kraju svojih prostorov. 

Upravni odbor more zadružne objave 
priobčevati tudi v krajevnih in drugih 
(zlasti zadružnih listih), z lepaki aii na 
drugi način. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I, dne 3. avgusta 1932. 
Firm. 270/32. — Zadr. III 64/26. 

* 
1010. Sedež: Češnjica. < 

Dan vpisa: 11. julija 1932. 
Besedilo: Sodarska zadrug« za selško 

dolino na Češnjici, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Izbriše se ölan nacelstva Šolar Franc, 
vpiše pa član nacelstva Demšar Franc, 
posestnik iz Rudnega št. 25. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
. dne 8. julija 1932. 

Firm. 622/32. — ZadT. III 62/66. 

* 
1011. SedeZ: Kočevje. 

Dan vpisa: 25. julija 1932. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Ko-

čevju^r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načeletveni član Pasterk 

Boštjan, vpisal pa načelstveni član Lov
šin Ivan, posestnik in kovaški mojster 
v Mozlju 53. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 25. julija 1932. 
Firm. 102/32. — Zadr. III 128/5. 

* 
1012. Sedež: Kranj. 

Dan vpisa: 16. julija 1932. 
Besedilo: Stavbna zadruga >D.elavski 

dome v Kranju, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Izbrišeta ee člana nacelstva Bajželj Ja
nez in. Brezar Franc, vpišeta pa člana 
nacetóva Pollak Jurij, mizarski mojster, 
Huje št. 13, in Bajželj Janez, delavec, 
Gorenja Sava št. 11. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
dne 15. julija 1932. 

4 Firm. 638. — Zadr. IX 13/8. 

* 
1013. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 16. julija 1932. 
Besedilo: Hranilni in posojilni zavod 

v Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbrišeta se člana nacelstva dr. Zuipa-
nič Niko in dr. Miličić Ivo, vpišeta pa 
člana nacelstva Bar le Janko, mestni žup
nik v Ljubljani, in Oblak Anton, župnik 
v St. Lovrencu na Dolenjskem. 

Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 
dne 15. julija 1932. 

Firm. 636. — Zadr. VII 254/14 

. * 
1014. Sedež: Novo mesto. , 

Dan vpisa: 23. julija 1932. 
Besedilo: Občekoristna stavbena in 

kreditna zadruga javnih nameščencev, 
in upokojencev, r. z. z o. z. v Novem 
mestu. 

Izbrisal se je načelstveni član Osolnik 
Franc, vpisala pa načelstvena člana 
Meršol Ferdinand, sodnik okrožnega so--

dišča in Švara Drago, železniški zvanič-
inik, oba v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd; IL, dne 23. julija 1932. 

. Firm. 113/32. — Zadr. III 81/4. 

H* 
: 1015. Sedež: Smlednik. , 

Dan vpisa: 16. julija 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

: Smledniku, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše se član nacelstva Bonča Franc, 
vpiše pa član nacelstva Tršan Franc, po

sestnik v Mošah št. 12. 
Deželno kot trg. sodišče v Ljubljani, 

dne 15. julija 1932. 
Firm. 630. — Zadr. III 71/56. 

* 
1016. Sedež: St. Jur ob j . ž. 

Dan vpisa: 3. avgusta 1932. 
Besedilo; Hranilnica in posojilnica v 

Št. Jurju ob juž. železnici, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Izbriše se kot član nacelstva Gerzina 
Franc, pos. v Št. Jurju, vpiše se pa kot 
'član nacelstva Čater Ivan, pos. sin v 
Bezovju št. 24. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I, dne 3. avgusta 1932. 
Fimi; 291/32. — Zadr. I 277/77. 

* • • ' 

1017. Sedež: Sv. Jurij pod Kumom. 
: Dan vpisa: 1. avgusta 1932. 
: Besedilo: Hranilnica in posojilnica 
Sv. Jurij pod Kumom, r. z. z n. z. 
, Izbrisal se je načelstveni član Vrtač-
nik Ivan st., vpisal pa novoizvoljeni član 
nacelstva Medved Hinko, posestnik v 
Sv. Juriju pod Kumom. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd', ti., dne 1. avgusta 1932. 

Firm. 85/32. — Zadr. I 120/li. 

1018. Sedež: Vel. Lašče. 
Dan vpisa: 25. julija 1932. 
Besedilo: Mlekarska zadruga v Vel. 

Laščah, r. z. z o. z. 
Izbrisala sta' se načelstvena člana Te

sar Peter in Žužek Ivan, vpisala pa na
čelstvena člana Stritar Josip, posestnik 
v Vel. Laščah št. 47, in Novak Franc, 
posestnik na Hlebcem št. 5. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. II., dne 25. julija 1932. 

. Firm. 107/32. — Zadr. III 93/4. 

'] Konkurzni razglasi 
S 17/31—36. 2567 
«1019. j ? 

Posebni ugotovitveni narok. 
;; PrezadoiŽenec: zapuščina Cvilak Mar
tina in Cvilak Josipine v Jarenini. i 

Za. preizkušanje naknadno prijavljene 
.terjatve se" odredi narok na 29. septem
bra 1932. ob 9. ;Uri, soba št. 84, podpisa
nega sodišča. 
; Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 3. avgusta 1932. 

S 13/32—5. 2569 
1020. :,' 

KonkurznI oklic. . 
Razglasitev, kònkurza o imovini Кс^! 

renčina Franca, imetnika tiskarne Ja-' 
dran v Slovenjgradcu. • • •' 

Konkurzni sodnik: Remold. Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča . v . Slovenj
gradcu. ,t ... 

Upravnik mase: dr. Alojz Bratkovič, 
odv. v Slovenjgradcu. 

I. zbor upnikov pri okrajnem sodiSču' 
v Slovenjgradcu 13. avgusta 1932.' ob 
10. uri. . " ' . ' • 

Oglasitveni rok do dne 10. septem-: 
bra 1932. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Slovenjgradcu dne 30. septem- ' 
bra 1932. ob 10. uri. 

Okrožno sodišče Celje, odd. I., 
dne 3. avgusta 1932. 

* 
2562; S 3/31-8. 

1021. 

Odprava konkurza. 
PrezadoiŽenec: Kraus Franc,, trgovec 

s steklom v Kočevju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skie-; 

pom opr. št. S 3/31—1 o imovini pre-
zadolženca, se odpravi, ker je bila raz
deljena vsa maša po § 139. k. r. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne. 29. julija 1932. 

* 
2565 S 6/31-6. 

1022. ч 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka Zagore Marija, trgovka 

v Št. Jerneju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle-L 

pom opr. št. S 6/31—1 o imovini pre-
zadolženke, se odpravi, ker je bila raZ-: 

deljena vsa masa po § 151. k. zi- • • 
Okrožno sodišče r Novem mestu, 

odd. IL, dne 12. julija 1932. 
• ' • ' ' • • • ' ' . ' 

Sa 32/32—2. 2545 
1023. N 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja -°. 

imovini tvrdke Florjančič in drug, javne 
trgovske družbe, izdelovanje in prodaja; 
čevljev na veliko in malo v Šmartnem.; 
pri Litiji. '; 

Poravnalni sodnik: dr. Turato Tomo, 
starešina okrajnega sodišča v Litiji. .'. " 

Poravnalni upravnik: dr. šlibar ivan^ 
odvetnik v Litiji; '* .''"' 

•Narok za sklepanje poravnave ' pri 
okrajnem sodišču v Litiji dne 10. sep
tembra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 6. septembra 1932. 
na okrajno sodišče v-,Litiji. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd; Ittfi!' 
dne 1. avgusta 1932. .„ ...,\, 

Sa 31/32—2. 2544т 
1024. 

Poravnalni oklic. ; 
Uvedba poravnalnega postopanja °' 

imovini tvrdke Gradnik in drug* ч№ш5°?* 
z o. z., špecerije-delikatese v Ljubljai11» 
Poljanska cesta štev. 1, regi9trovaiK!Èa:t 

n 
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Pod firmo Gradnik in drug, družba z 
o. z., Ljubljana, trgovina z mešanim 
blagom in deželnimi pridelki. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod-
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Stare Egon, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba štev. 140, dne 
24. septembra 1932. ob pol 11. uri. 

Rok za oglasitev do 19. septembra 
1932. pri, deželnem sodišču. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 1. avgusta 1932, 

H* / 
Sa 27/32—3. 2566 
1025. 

Poravnalni oklic. 
. Otvoritev poravnalnega postopanja o 
jmovini dolžnika Strašeka Štefana, 
trgovca s čevlji v Celju, Kovaška ulica 

, Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo-
8 l P, sod. okrož. sodišča Celje. 

Poravnalni upravitelj: dr. Ogrizek 
Anton, odv. v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju, soba št. 2, 
d l ie 17. septembra 1932. ob 11. uri. 

Prijavni rok do 12. septembra 1932. 
Poravnalna kvota 50%. 

"krožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 3. avgusta_1932. 

Sa 30/32—2. 
1026. 

*'' 
2546 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini Završnika Ignacija, neprot. trg. 
n a Glincah, Tržaška c. 21. 

.Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod-
û)k deželnega sodišča v Ljubljani. 
. Poravnalni -upravnik: dr. Ažman Jo-

8 : P, odvetnik v Ljubljani. 
v Narok za sklepanje poravnave pri de
d n e m sodišču v Ljubljani, soba št. 140, 
đ n e 24. septembra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 19. septembra 
1 932. na deželno sodišče v Ljubljani. 
"eželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 1. avgusta 1932. 
•g* 

Sa 15/32-45. ' '2543 
1027. 

Konec poravnave. 
Sklep opravilna številka Sa 15/32—42, 

^ katerim je bila od sodišča potrjena 
Poravnava dolžnika Livarne železa in 
* 0 v i n d. z o. z. v Srednjih Gameljnih, je 
Pravomočen. 
, Poravnalno postopanje se izreka za 
K O nčano. 
deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 26. julija 1932. 

Sjj^82-9. * 2563 

Konce poravnave. 
h,* poravnalni stvari Loya Leona, 
s

rgovca v Kočevju, se s sklepom 
a 1/32—1 otvorjeni poravnalni posto-

. ^ proglaša v smislu § 55. zajiona_jo_ 

prisilni poravnavi'izven stečaja dovrše
nim, ker je poravnava pravomočno odo
brena. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 12. julija 1932; 

* 
Sa 3/32-4. ' . 2564 
1029. 

Konec poravnave. 
V poravnalni stvari Lužarja Andreja, 

posestnika in trgovca v Podzemlju 10, 
se s sklepom Sa 3/32—1 otvorjeni po
ravnalni postopek proglaša v smislu 
§ 55. zakona o prisilni рот.\ navi izven 
stečaja dovršenim, ker je poravnava 
pravomočno odobrena. 

Zaznamba otvoritve poravnalnega po
stopka v zemljiški knjigi se izbris©. 

Okrožno sodišče v Novem mestu. 
odd. IL, dne 12. julija 1932. : 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Nu 2955/2. 2570 

Razglas. 
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (»Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se razglaša, da je glasom 
sodbe okrožnega sodišča v Mariboru z 
dne 11. januarja 1932. prepovedano Po-
goreucu Francu, rojenemu dne 28. ma
ja 1905. v Pragerskem, srez Maribor 
desni breg, Dravska banovina, stanujo-
čemu v Racah 71, zahajati v krčme za 
dobo 2 let, to je od 5. avgusta 1932. do 
4. avgusta 1934. 

Po § 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved iz 
§ 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opoji'lom. 
Sresko načelstvo v Mariboru desni breg, 

' dne 2. avgusta 1932. 

* 
Štev. 4919/1932. 2532r-2—2 

Razglas. 
ufospođ Kirbiš Josip, pek in trgovec 

v Celju, je projektiral zgraditev obra
tovalnice za izdelovanje slada in sladne 
moke, obsegajočo 2 delavnici, sušilnico, 
kotlarno, 3 skladišča in pisarniške pro
store na parceli štev. 357/31, d. o. Celje 
na Spod. Lanovžu. 

O tem projektu se na podstavi §§ 109. 
in 110. ob. z., §§ 84. in 89., odstav. 3., 
gradb. z. in § 73. in si. z. u. post. razpiše 
k omis, ogled in obravnava na kraju 
samem na dan 

18. avgusta 1932 (četrtek) 
s sestankom komisije ob 16. uri pred 
tovarno »Bergman & Co.« v Celju. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
do dneva razprave med uradnimi urami 
na vpogled pri mestnem načelstvu celj
skem. Morebitne prigovore je podati ali 
pismeno do dne razprave pri podpisa
nem uradu ali ustno na samem razprav^. 

nem naroku. Poznejši prigovori se ne 
bodo upoštevali, temveč se bo izvršitev 
naprave dovolila, kolikor ne bo javnih 
zadržkov. 

Mestno načelstvo v Celju, > 
dne 25. julija 1932. 

2509-3-3 

Razpis dobave. 
Uprava obče državne bolnice v Ljub

ljani razpisuje na podlagi 61. 94. in v 
smislu čl. 82. do 105. zakona o držav
nem računovodstvu in na odlok mini
strstva sociabae politike in narodnega 
zdravja z dne 14 julija 1932., O. br. 
13.227, 

za dan 2. septembra 1932., 
ob enajstih dopoldne 

drugo pismeno ofertalno licitacijo za do
bavo zdravil, obvezil in drugih zdravni
ških potrebščin za čas od 1. julija do 31. 
decembra 1932. 

Pogoji dražbanja so razvidni v »Služ
benih novinah« št. 112 z dne 18. maja 
1932., »Službenem listu Dravske bano
vine« št. 39 z dne 18. maja 1932. да y 
lekarni bolnice. 

Uprava obče državne bolnice 
T Ljubljani. 

Štev. 1530. 
* 

2561 3—1' 

Razpis dobave. 
Na podlagi Čl. 59., 82. do 105. zakona, 

o državnem računovodstvu ter pravil
nika za izvrševanje odredb tega zakona 
(B pogodbe m nabave) se razpisuje za 
dobo od 1. oktobra 1932. do 31. marcs 
1933. za bolnico, za duševne bolezni т 
Ljubljani in za bolnico za duševne bo
lezni na Studencu pismena ofertalna 
licitacija za dobavo naslednjih živilskih 
potrebščin; 

1. mesa in mesnih izdelkov ter ala
nine, .' 

2. moke in mlevskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega in kolonialnega blaga, 
5. mleka in mlečnih izdelkov. 

Licitacija se bo vršila v ponedeljek 
dne 5. septembra 1932. ob 11. uri do
poldne v upravni pisarni bolnice za du
ševne bolezni v Ljubljani, Poljanski na
sip št. 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bobniče za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: »Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudnika 
I. N.«, morajo dospeti najkesneje do 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. . 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob-, 
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. _ Licitacijski komisiji mora 
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predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. oktobra 
1932. do 31. marca 1933. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani, 

dne 3. avgusta 1932. 

Štev. 2395/E—Ing. S. 2571 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje dobavo: 
400 komadov Števcev za 220 voltov, 

3 amp. 50 period, 
200 komadov Števcev za 220 voltov, 

5 amp. 50 period, 
20 komadov števcev za 220 voltov, 

10 amp. 50 period, 
25 komadov števcev za trofazni tok 

za 3 poljubno obtežene faze in z nev
tralnim vodom za 3X880/220 voltov, 5 
amp. 50 period, 

10 komadov števcev, kakor zgoraj za 
3X880/220 voltov, 10 amp. 50 period. 

Števci morajo imeti podaljšane pokro
ve, slovenske napise ter spodaj napisa
no >Last mestne elektrarne ljubljan
skem 

Cene je navesti franko Lubljana, s 
carino, z Ovojnino in vštevši vse odteg
ljaje za davek in pristojbine. 

Ponudbo je poslati do dne 20. avgu
sta 1932. v zaprtem ovoju z napisom: 
>Ponudba za števce«. 
Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 

vodovoda in elektrarne, 
dne 4. avgusta 1982. 

Razne objave 
2575 

• Vabilo 
na redni občni zbor 

delniške družbe Commerce 
d. d. v LJubljani, 

ki bo v soboto 20. avgusta 1932. ob 16. 
uri v Ljubljani, na Krekovem trgu 10/11. 

D n e v n i r e d ; 
1. Poročilo upravnega sveta. , • . • 
2. Predložitev bilance za 1. 1931. in po

močilo revizorjev. 
3. Skîèpânje o odobritvi bilance. 
4 Volitev Članov upravnega sveta. 
5. Volitev revizorjev. 

Po § 14. družabnih pravil se smejo 
udeležiti občnega zbora oni delničarji, 
k i 80 položili pri družbeni blagajni Kre
kov trg 10/11 v Ljubljani šest dni pred 
zborovanjem vsaj 10 delnic z nezapad» 
limi kuponi vred. 

LJubljana, dne 5. avgusta 1932. 
Upravni svet. 

2520—3—2 

Poziv upnikom. 
Tvrdka >Univerzal, trgovska in. indu

strijska delniška družba« в sedežem v 

Ljubljani je po sklepu izrednega obč
nega zbora z dne 30. aprila 1932 prešla 
v likvidacijo. 

Upniki tvcrdke s pozivajo, da se te
kom treh mesecev zglase pri podpisa
nem likvidatorju in prijavijo svoje mo
rebitne terjatve do družbe. 

Adamčič Janko, 
Ljubljana, Kodeljevo, Povšetova ul. št. 7. 

2540 3—1 

Razid zadruge. 
Po sklepu občnega zbora dne 8. ma

ja 1932. se je >Samopomoč<, gospodar
ska zadruga javnih nameščencev v Sev
nici razdružila in prešla v likvidacijo. 
Pozivljejo se vsi upniki, da ji prijavijo 
do 15. avgusta t. 1. svoje terjatve, kakor 
tudi vsi nekdanji člani, bivajoči sedaj 
zunaj Sevnice, da prijavijo v istem roku 
svoj naslov likvidatorjema Kladniku Jo
sipu in Zavrlu Marku v Sevnici. 

Likvidatorja. 

Objava, 
2528—3—2 

vembra 1927 od sreske uprave finančne! 
kontrole v Dravogradu. ''^ 

Izgubljeno legitimacijo proglašam Oj 
tem za neveljavno. •« 

Križnik Franc s. r. 4 
podpreglednik fin. kontrole. .; 

* ' ' . Л 
2542}; 

Objava. J 
Izgubil sem vozno dopustilo na ime: '• 

inž. Hribar Boris, izdano od policijske i 
uprave v Ljubljani, ter ga proglašam za i 
neveljavno. ' 

Inž. Hribar Boris s. r. .> .'• 
* 

Objava. 
25471 

Izgubil sem legitimacijo za nošenje 
orožja, izdano pod št. 2616 z dne 5. no-

izgubil sem izpričevali . zadružne* 1 
trgovske šole v Ljubljani za 1. 1924..;] 
in desinfektorske šole iz 1. 1926. na l 
ime: Ambrožič Jernej, rodom \i Dobrovi 
ve pri Ljubljani. Proglašam jih za n e - | 
veljavni. :Ц 

Ambrožič Jernej s. r. 1 

Računski zaključek 
Tekstiiane tovarne sukna d. d. v Kočevju za leto 1931. 

Aktiva. 

Imovina v poštni hranilnici 
Dolžniki . . 

Stroji in inventar tovarne 

Rimese 
V naprej plačana zavaro» 

Izguba: 
a) leta 1930. Din 288.660-82 
b) leta 1931. Din 315.714*74 

Bilanca za 
Din 

8.675-57 
30.681-83 

2,454.29563 
1,957.319 — 
8,058.105-57 
2,396.100--
2,654.100--

39.0Û0--
557.858-90 

11.22*-

604.375-56 
18,766.738-06 

leto 1931. 

Upniki 

» 

basiva. 

Din 
6,000.000— 

12,754.781.06 
14.957— 

18,766.738-06^ 
I 

Izguba. Račun izgube in dobička za leto 1981. Dobiček, 

Plače . . . . . . 
Obresii in provizije 
Davki in pristojbine . . . . 
Odpisi . . . . 
Obratni in upravni stroški 

Din 
780.467-79 

1,161316-94 
173.033-35 
536.300--

1,632.628-5/ 

4,283.746-03 

Obralni kosmati prebitek 
Izguba:-

a) leta 1930. Din 288.660-82. 
bllela 1931 Din 315.714-74 

Din 
3,679.371*09 

604.375-56( 

4,283.746-65 

V K o č e v j u , dne 31. julija 1932, 
Upravni svet 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine,' Oredoikt Pobar Robert v Ljubljani 
f ia la in zalaga; Xiikinu Мм]ШХ f WuMJanJj njen №>ШЧ&-Х &ШШ&1ШЛ№& 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAISKE EIPRAYE DRAVSKE BANOVINE 
Prjloga h kosu-63.'letnika III. z dne 10. avgusta 1932. 

lasi kraljevske 
banske uprave 

W- No. 6676/26. 2573 

Pregled nalezljivih bolezni 
y Dravski banovini 

od 15. Julija do 21. julija 1932. 

^о naredbi ministrstva za narodno zdravje 
8 'br .4948 z dne 21. marca 1930. 

.-.'.- •'•• S r е в , 

' 
a 

O 

• * 4 

£° 
3 
O 

"E 
'S • D ' O»-

Skupina tifnznih bolezni. 

teice —'-•'•' 
s?4e (mesto) . . . . . . 
Kamnik. . , . , . , . . . 

Œ " V V 
Wubljana (srez) . . . . 
WUbljana (muto) . , . 
Murska S o b o t a . . . . . , 
S' 'o mesto . . . . . . . 
в°«г]ех>г1Је1баћ . . . » 

, Vsega . . 

1 
1 

.,1 
1 
3 
1 
& 
1 
1 
3 
1 

19 

_ 

1 
— 

1 
1 

— T . 

1 
t 

. 2 
— • 

7 

— 
— 

— 

— 
•— 
— 
— 

1 

1 

_ 

— 
— 

1 

— 
— 
—. 
.— 
— 

1 

1 
2 
1 
2 
3 
1 
ò 

;'-2 
2 
6 

— 

24 

^fflomeli . 
pribor 

Griža. — Dysenteria. 

Ko< lvo mesto 

teto) . . . . 
« • • • • • k 

' • ' • • • • • • 
Vseea . . . 

9 
— 
1 
1 

11 

—: 

2 
—' 

• . . . • 

2 

6 
— 
— 
. 
6 

1 
— 
— 
, 
1 

2 
2 
1 

• T 

6 

* 
Skrlatinka. — Scarlatine. 

• Fat* 4 • • • ' 

{£46 (mesto) . . . . . . Järd- ••••••• 
'Ктав? ' 
• № : • • • • • • • • • • • 

legatee . 

t • » » > » 

. . . . . . 

•.. i . . . . . . 

. . . . . . . . 

ripiana (erez) ; . . . 
S5J}»na (mesto) . . . 

Ö < » levi bree . . \ 
jg«*or (mesto) . . , , 
ptf*>! mesto . . . . . . . 
Si, 

ui 
0venjgradec . . . . . . . 

. i . . . » 

Vsesa 

1 
2 
3 
2 
2 

• 8 

4 
9; 

— 
12 
— 
1 

'17 
1 
,4 
2 
1 

69 

1 
—' 

1 
—, 
1 
2 

—r. 

1 

1 
— 
.— 

2 
— 
— 
— 
9 

1 
— 

2 
—' 
>— 
1 

.— 
1 

;— 
i 
3 

— 
•.i 

i 
— 
u 

—. 
—: 
_ 
-^ 
—; 
— 
— 
— 
. 1 
— 
•— 
—. 
— • 

if+"-

— 
— 
1 

p . , OSpice. — Morbilli 
^ ( т е л А 1 . . . . . , - ] ^ >х 

№*4rV«•••«•* 
?Uki> ' * • » » « • • » • » 
Mtifa *••• » • . » » . . 
^оин*! * •••>•••»• •». 

Ä n a • (mestò) . . . 

i-%{«,Vri Jeliab . . . 

Увека ... à 

I'M 
4 
1 
1 
2 
1 
2 

13 

•1* 

1 
2 
3 
3 

9 
6 
8 
1 

10 
;.!' 
14 
8 

V'3 
i 

J. 
66 

31 J.-.;.61 

1 
6 
4 

20 
• 1/ 

7 
c g 

i 
2 

15 

> • • 

1 .'?£;•»; 
os • *» 
ta 

O 

0*3 
.=•5 
•И4в 

- д 

> 
a 
»0 

•s 
s 
p s» 

Davica : — D i p h t é r i e e t ГЗгопр. 

Brežice . . . . . . • • > > 
Geljè'>•'.'-* v <.'j>,'» . . . . • 
Gornjigrad . . , . . . . » 
K rari) . . . . . . . . . . . 
Konjice . * , . . . . . » • 
Krško . .. . . . . . . • » . . . л. 
Laško 
Litija . . . . . . . . . . . 
Logatec • . . . . . . . . . 
Ljubljana ^srez) . • %, 
LJubljana (mesto)' . •... 
Maribor desni bree , • 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) .'»'.'>" 
Murska Sobota. . . . . » 
Prevalje 
Ptui . . . . . . . . . . . . 
Šmarje Dri JelSah . . . 

Vseea 

6 
•. 2 . ; 

3 
7 
8 
1 

. 1 
3 
1 
5 
2 

5 
4 
2 
3 
3 
7 

68 

2 
— 
1 
3 
7 
1 

,1 
2 

— 

1 
2 
3 
2 

— 
1 

•• 3 

1 

30 

— 
>*-H-

2 
1 
3 
1 

— 
1 
1 

— 

1 
— 
2 

— 
3 
3 

18 

— 
* Ü . 

— 
— • 
— 
—-

1 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 

8 
,!2; 

2 
9 

î-7 
1 
1 
4 

5 
3 
2 
7 
6 

4 
3 
5 

69 

Nalezlj ivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Slovenjgradec . . • • . . 1 1 1: 

Vsesa - 1 

Sen. — Eryeipelas. 

Cèlje . ' . . • • > . ' « . . 
Črnomelj. . 'i , . . . » »f 

Gornjigrad > i . » » . , . . 
Kamnik . . . . • • • « » 
Kranj . . . . . . . i . » . 
Krško . . « « . . • • f . . 
Laško . ;* . * vV •• » . . . 
Ljubljana (srez) • . . r. . 
Ljubljana ( m e s t o ) . . . . 
Ljutomer . . . . . . . . . 
Maribor levi' bree • •:> 
Novo mesto 
Pt-,l . . . . . • • 
Ptui (mesto) . . . . . . . 
Radovljica , > £ # ï^fpi* 
Slovenjeradec" . / . . . . 
Šmarje pri JelBah .'<.•••• 

'•2 

••'-2 

2 
1 

.2 
1 
2' 

Î 1 
1 
1 
1 
4 

.1 
1 

• f l v 

1 
— 

24 

•'"1 

i 

1. 

•• J ' 

1 

3 

2 

•Ui\ 

, 1 
1 

:l 
1 

-r-> 

?:' 

' U M 

t 

— 

~ " z 

I - — • 

1 
1 

'.fl 

^seea'.,. . 24 3 6:f---' '2Ï 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Brežice,-j. • > ••• •» • » », 
Celje ?,?.•(»,• 
Ljubljana (mesto)''iV'» 
Radovljica •'. : ".'•. . '. » 'ï 

• ' 1 

'• 2-

4 

lr 

Л-! 

1 

— , 

'*-

— 

—: 

— 

— ' Vseea . .•*; 4 1 — —j 5 

Vraniëni prisad. — Anthrax. 

DojnjàîEBadavà r. .ftrB:£S 

j . г.,.л .-s . ..• acuta. 

! Màribof l̂évi brée .'. 

Poiyomyclitls 
• t ' . • - :. ! 

• f a N -'i; 
| Vseea . . 

• ! ; i •• • ' •• " ; ! ' Hfip'àv —' Grirïpëi' ' 
i - ï • • • • '•••;. : ' 
1 Ljutomer . • • • • • • ,t, • * | -Д 
• Ljubljana (mesto) j ^ ^ 

yèegH . ач 1 -

1 , 1 
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Otročniška vrpčica, .-r. Sepsis^ ,ч Ä 
pnerperalis.. . . . .-,•-.• *;•! 

Litiia . > . ; . . . 
Ljubljana (srez) 

Vséea I "2fwt! 

Ljubljana, 'diie 26. julija 1932., 

Kraljevska- Јшл8ка jipravia Dravske 

\ banovine T Ljubljani. 

i!i-H*Hi;(f 

•VI. No. 6675/27 " 258ä 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. julija do Џ. ЈиПја 1932. '• 

! Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
'•S. br. 4948 z /dne 21. marca 1930.' : , i : UU,i S 

. . •: •-.•••.! ) i : . . , j i - : . i 
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! Skupina; tifuznih bo lezn i . . . <••.<" 

Cpite- (Édeetó), ,':. »:..~. 
Kamnik. ;. i ;. '.|.*;. . . 
Konjice . . . . . . . . . . 
Krško 
Laško .'."'."JH'.'V. VlVi 
LjuUjanà'i(srez)ii<4ii(f^^i A'b 
Ljubljana (mesto) . . . 2 
Murska J 5 o b a t a _ . . . . . . . . . . 2 
Novo mesto . . . . . . . >. 5 
Slovenjgradec 

•0-1 '(li'i v i 
. . Vse,ea . . . 

. ,1 

,1 
i ii-'itf! iL; 

24' 

/2 

^ 

1 

fife 

i « -

i 
4 
6 
2 

nti 

•oit 

*!4 

-Griža, —t 'Dysenteria. ''' 
i-i 
32 

Črnomelj . . . . ' . Л 
Kranj . . . . . . . . . 
Metjlika . .:.-. .:'.' 
MufskaSobota.':. .;. 
Novo mesto . . .-.i. 

, ' • Vseeai. 
ил 

tf-'ff 

l i r , . . , - : 

. 4-tLA 

Tis?-'Ž 

j i " 
i •;; Skrlàt inkai « - S c a ^ l a t i n a : ' » 1 » ^ ^ 

i . . , . . 

. . i . • ' 

Brežice. ' . . . , . . . . ' . . . 
Celje. . • ;• . .r. t j . . j . * . ' * 
Celje (mesto) ; . . j . * . - . 
Gornjigrad 
Krar^j . . '. 
Konjice . . 
Krško--i -•«•••-
uitija . . • . ' . .t*v • '. . . . . 
Logatec 
Ljubljana {Srez) >*I / tu 
Ljubljana (mesto) 
Maribor leyi bree 
Maribor Tmesto); . 
$о\јо "nSëSto ' . . '•< 
ptuji .' i ." .! . : . . r , 
Slovenjgfadec '...'• 

• * *' 
. * • . • 
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Stran 394. 
Štev. 63. 
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Ošpice. — Morbilli. 

Celje (mesto) 
Krani 
Kočevje 
Krik . . . • • • • • • 
Laško 
Litija 
Losa tec . . . ' . . . . . 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor aesni bree 
Novo me~to 
Radovljica 

Vsega 

1 
6 
4 

20 
1 

•7 
2 
1 
2 

15 
2 

61 

1 

5 
2 

z 
— 

— 
2 

10 

6 

3 
1 
1 

2 
13 

1 

27 

— 

— 
__ 
— 

— 
— 

1 
1 
4 

22 
2 
6 
2 
1 

2 
3 

- 44 

Daviea. — Diphter ia et Croup. 

Brežice 
Celje 
Gornjiejad . . . . . . . 
Krani . . . . . . . . . . . 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana (srez) . . < 
Ljubljana (mesto) . . 
Ljutomer . • 
Maribor desni brez < 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . • 
Murska Sobota 
Novo mesto 
Prevalje 
Ptuj 
Radovljica 
Slovenjeradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah ._;_ 

Vsega . 69 33 36 

2 
l | 66 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

SlovenJRradec . . . . . . I Ц — I - 1 - I 1 

Vsega . . . | l | - | - | — I 1 

Sen. — Erysipelas. 

Celje 
Črnomelj . . . . • • • 
Oornjigrad 
Kamnik 
Kranj 
Krško . « • * . . . . . . 
Laško 
Litf ja 
Ljubljana (srez) . . . 
Ljubljana (mesto) . . 
Ljutomer 
Maribor desni bree • 
Maribor levi bree • . 
Maribor (mesto) . . . 
Novo mesto . . . . . . 
P t u i ••'• 

Radovljica 
Slovenjgradec 
Šmarje ori JelSab 

Vsega ... 21. 11111 

1 

2 

2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

JL 
11 20 

Krčevita odrevenelost. — T e t a n u s . 

Brežice 
Celje 
Ljubljana (mesto) 
Maribor imestol 
Murska Sobota . 
Radovljica . . . 

Vsega 

'. . . . 
L « • • 

i 
i 
i 

тш^ 
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2 
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-
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1 
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— 
1 2 

— 
— 
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Vranični prisad. — Anthrax. 

Dolnja Lendava 
Gornjigrad . . . 

a . . 

1 

1 1 

51 2 
4 | 2 

9 | 4 

1 

— 

3 
3 

6 

. . . . 
a .-. . 

1 

— 
1 

— 
1 
1 

—' 
— 
— 

— 
— 
— 

1 
1 

2 

Vsega 

Ofrpnenje t i l inka. — P o l x o m y e l l t i s 
acuta . 

Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 

Vsega . 

Otročična vročica. — Sepsis 

Dolnja Lendava . 
Litija . ' 
Ljubljana (Srez) 

Vsega 

Ljubljana, dne 5. avgusta 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani. 

. . ". . 

. . . k 

. . . . 
i . . . 
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1 
1 
1 
3 

* 

II . No. 16.888/1. 2606 

Razpust društva. 
Društvo »Javna ljudska knjižnica 

tiskovne zadruge v Stari vasi pri Bre
žicah« je razpuščenoj ker že več let n e 
deluje, nima ne članov, niti imovine in 
torej ne more več izvrševati svojega sta -̂
tutarnega delovanega področja. • 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

-ine 2. avgusta 1932. 

* 

I I . No. 14.390/1 2607 

Uradni razpust. 
. Društvo »Mestni odbor Orjuna v Ma-

r e h b e r g u < j e razpuščeno, ker že več let 
n e deluje, nima ne članov niti imovine 
in torej n e more več izvrševati svojega 
statutarnega delovanja področja. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

d n e 2. avgusta t932. 

** 
VI. No,., 19.654/1.. 

"'fr »-£ 

2605 

Izpremejnba v Imeniku 
Zdravniško zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. G a l l e Gerhard, zasebni zdrav

nik v Mariboru* je bil vpisan, v imenik 
Zdravniške zbornice za Dravsko bano
vino. • ' . 
K r a l i banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 

'• d n e 29.'julija. 1932. 

VI/2 No/ 10.655/1. " ' ' * '••'" ' ' ^ * 

Izprememba v imeniku 
Zdravniške zbornice za ; 

Dravsko banovino. 
Dr. J u s t i n Matej, sanitetni ' polkov

nik' v Ljubljani, je premeščen v Kragu-
jevac ш se radi tega izbriše iz imenik» 
Zdravniške zbornice za Dravsko' banp-i 
v i n o . . • . - • • • , " 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v .Ljubljani, 

dne 29. julija 1932. ^ . 
• g * . " ; • ' . , ' 

II . No. 17.222/1. ; ' 2 5 1 9 - 3 - 3 

Razglas. 
Tvrdka Ogrisek in Themel, • Savinjska 

tkalnica, barvarna i n a p r e t u r a v Sv. Petru 
v Savinjski dolini, prosi, da se ji dovoli 
na parceli štev. 486, k. o. Do.berteša vas, 
zgraditi turbinsko napravo • na -vodni P°" 
gon na Podvinj-Zalskem kanalu. , ./ 

Netto • padec razpoložljive, vodne *Ш 
znaša 2-12 m. Z vodno' množino od 25ВД 
kg sek, katero vođi kanal; se bó dosegi?" 
za pogon turbine. 56 k. s.,' katera moč se 
bo izkoriščala ' ob delavnikih. po 16 ;ui* 
Brutto padec znaša: 2-34 m;- <''•'•••':: j 

0 tem se razpisuje na podstavi 1 čl. .o,v; 
zakona o ' Izkoriščanju • vodnih sil z'dne. 
30. junija 1931, SI. list štev. 333/52,.Ä 
čl.' 73. zakona o občem upravnem' P 0 ' -
stopku • ' 

na torek dne 23. avgusta 1932. 
komisi jska,razprava s sestankom kom1" 
sije ob 9. uri na mestu samem. , . . . ^ 

.Predmetni načrti so öd,dne./prve^<w 
jave tega razglasa ' v »Službenem 1 ^ 
kraljevske banske uprave Dravske D». 
novine« pa do dne razprave razgrnjen 
v javni vpogled med uradnimi urami 
tehničnem razdelku sreskega i načelstv 
v.Celju, . ĵg-f! 

,K tej razpravi se pozivajo' v a i } W l & 
esenti".s pristavkori),' 'da ( m o r e j o , , ;

S W 
pripombe glede poslovanja, ki se i z V ^ L : 

na razpravi, predložiti p ismeno, u p r a ^ 
n e m u oddelku kraljevske b a n e k e . u F ^ 
ve v Ljubljani do dne- 20. a v g u s t a f l ^ : 
najkesneje pa pismeno ali ustno n a , r a ^ 
pravi sami, ker bd se sicer smatralo. . .^ 
soglašajo s poslovanjem. Poztiejsi Ug fi. 
vori pa bi se mogli upoštevati s a J t f № : 
pogojih iz čl. 76. zak. . o „Oboern .UP* ' 
postopku. . . . ••-.!•' '•""''.'.'.'1 

Kraljevska banska uprava Ш**вКј;.<'1 

banovine •.„••.п\'-:^л . 

v .L iüb l j ah i . dne 29.' julija 193ž 

'&x Razglasi soclisc 
in sodnih тшт 

. 10O/3.2H6- .'. : - - ' 

Poklic dediča nezn 
bivališča 

baniko ; r rane, tjy-iet ешт, Р ^ ч ^ Ш 
in lastnik žage v Radmirju št. 68, K j » $ 
25, maja 1932 umrO. Poslednja von» , 
•ni n a s k . ,<*&, 
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Zapustnikov sin Banko Franc, kate
rega bivališče sodišču ni znano, se po-
zivlje, da se tekom enega leta od danes 
ûaprej zglasi pri tem sodišču. Po pre
teku tega roka se bo zapuščina raz
pravljala z ostalimi dediči in z gospo
dom Zverkom Ivanom p. d. Zajcem, po
sestnikom v Radmirju št. 41, ki se je 
postavil za skrbnika odsotnemu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., dne 29. julija 1932. 

* 
T 52/32-3 2598 

Amortizacija. 
Na prošnjo dr. Plemelja Josipa, uni

verzitetnega, profesorja v Ljubljani, se 
'Uvede postopanje za amortizacijo slede
čih vrednostnih papirjev, ki jih je pro
silce baje izgubil, ter se njih imetnik 
Pozivlje, da uveljavi tekem šestih mese
cev cd dne objave v »Službenem listu« 
svoje pravice, sicer bi se po poteku tega 
roka preglasilo, da so vrednostni papirji 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: Dve 
Polici j u gosi. zavare v. banke »Slavi je« v 
Ljubljani: štev. 105779, nem. vrednost 
K 10.CG0, in št. 179277, nem. vrednost 
K 4CC0, olaseči se na ime dr. Josipa. Ple
melja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd, V., 
dne 28. julija 1932. 

* 
T 48/32-3 2599 

Amortizacija. 
Na iprošnjo tvrdite »Standard« d. z o. z. 

v Ljubljani, zastopane po dr. 2itku Stan
ku, adv. v Ljubljani, se uvede postopa
nje za amortizacijo sledečih vrednostnih 
Papirjev, Ici jih je prosilka baje izgubila, 
t e * se njih imetnik .pozivlje, da uveljavi 
tekom 60 dni cd dneva objave v »Služ
benem listu« svoje pravice, sicer bi se 
'Po poteku tega roka proglasilo, da so 
•vrednostni papirji brez .moči. 

OznameniJo vrednostnih papirjev: 
Blanketna imenica po Din 20.000-— za 
22. julija 1932, izdana po Rudolfu Ra-
|cvcu, trgovcu z usnjem v Kranju, pia
ntai kraj" Ljubljanska kreditna banka d. 
<•-• Ljubljana, podružnica :Kranj. 

Doželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 21. julija 1932. 

* 
E 67/32-22 2 5 8 8 

Sklep. 
Ustavitev dražbenega postopanja, ker 

*••* bilo ponudka. 
Zaht. upnik: Pogačnik Anton in tov. 
Zavezanec: Kovač Anton, radi 11.411 

*hnairjev.. 
i o ? a dražbenem naroku dne 29. julija 
l 9 82 se ni dosegel ponudek, zbog česar 
^ a sklepom dež, sod. v Ljubljani z dne 
J1- febr. 1932, opr. St.' Cg I a 241/27-50 
??vO'lj<?na izvršba s prodajo zemljišča vi. 
;*• 345, k. o. Vojvodnü boršt, in vi. št. 
i*38» k. o. Duplje, v smislu § 161. i. r. 
istavd. 

Pred potekom pol leta od dražbenega 
nareka naprej se ne niore predlagati 
uvedba dražbenega postopanja. 

Vsak upnik, v čigar prid je bila zem-
ljeknjižno zaznamovana uvedba, dražb, 
postopanja, lahko v 14 dneh po pravo
moćnosti' tega sklepa predlaga pri pod
pisanem sodišču, da se za njegovo iz
vršljivo terjatev vknjiži zastavna pravica 
v vrstnem redu izvršene zaznambe (gle
de vi. št. 345 Vojvodni boršt). 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 29. julija 1932. 

* 

E Va 356/32-9 2602 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. avgusta 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi štev. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga k. 
o. sv. Petra predmestje, I. dol v], št. 723. 

Cenilna vrednost: Din 1,373.100"—. 
Najmanjši ponudek: Din 916.0C0-—. 
Pravice, ki bi ne pripiiščaie dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje prt dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V .ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 15. julija 1932. 

* 

E 277/32-11 2595 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. septembra 1932. ob enajstih bo 

pri podpisanem siodišču v sobi štev. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Koprivnica, v.l. št. 11, v cenilni vredno
sti: Din 44.77810 ter zemljaška knjiga 
Koprivnica, vi. št. 114, v cenilni vred
nosti: Din 17.815-80. 

Vrednost pritikline: Din 11.996-—. 
Najmanjši ponudek: Din 41.730-—. 
.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
aiem nareku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki j© nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Koajem, 
dne 1. avgusta 1932. 

* 

E V a 4543/31-16 2604 

Dražbeni oklic 
Dne 6. septembra 1932. o>b devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Zgor. Šiška, vi š t 584, 

Genikia vrednost.: Din 195.000-—. 
Najmanjši ponudek : Din 130.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb«, j© 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem nareku pred začetkom dražbe, sicer 

bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. julija 1932. 

E V 1347/32 2603 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. septembra 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi š t 15 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga k. 
o. Vič, vi. št. 1124. 

Cenilna vrednost: Din 100.813*—. 
Najmanjši ponudek: Din 67.218-70. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pni dražb e-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v šfccdo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče y Ljubljani, 
dne 23. julija 1932. 

* 

E 265/32-10 2594 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. septembra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem; sodišču v sobi štev. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Zdole,-vJ. št. 197. 

Cenilna vrednost: Din 58.736-90. 
Vrednost pritikline: Din 575-—. 
Najmanjši ponudek: Din 59.3H-90. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pni dražbe-
iiem naroku pred začetlcom dražbe, sicer 
bi se ne megle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

.V ostalem se opozarja na .dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 1. avgusta 1932. 

* 

E 63/32-21 2592 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. septembra 1932 ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi štev. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Križe, vi. št. 168, v cenilni vrednosti: 
Din 41;968-51, ter zemljiška knjiga Sroan-
Ije, vi. št. 46, v oenilni vrednosti: di
narjev 12.262-—. 

Vrednost priitàkline: pri vi. št. 168 k. o. 
Križe Din lSöö*— ter pri vi. št. 46 k. o. 
Sromlje Din 2840-— po odbitku skupnih 
bremen Din 10.000-— v čisti vrednosti 
Din 48.465-51; 

Najmanjši ponudek: Din 48.465-51. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pni dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
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nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne ,2. avgusta 1932. 

* 

E IX 1838/32-10 2613 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. septembra 1932. ob desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 11 
dražba nepremičnin: 1. zemljiška knjiga 
Rošpoh, vi. št. 146, 2. zemljiška knjiga 
Rošpoh, vi. št. 199, 3. zemljiška knjiga 
Koroška vrata, vi. št. 322. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 189.439, 
ad 2. Din 62.468-—, ad 3. Din 297.957-50. 

Vrednost pritikline: Din 16.716-—. 
Najmanjši ponudek: ad 1. dinarjev 

126.286-—, ad 2. Din 41.653-33, ad 3. 
Din 160.178-75. 

P r š i ć e , k; bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi ? ne mogle več uveljavljati 

?lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Maribor, 
dne 13. julija 1932. 

* 

E 263/32-10 2591 

Dražbeni oklic. 
D ne. 22. septembra 1932 ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi štev. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
lineino, v.l. št. 208, v cenilni vrednosti: 
Din 17.325-20, in zemljiška knjiga I/me
no, vi. št. 260, v cenilni vrednosti dinar
jev 1793-20 ter zemljiška knjiga Sopote, 
vi. št. 120, v cenilni vrednosti dinarjev 
2493-60. 

Vrednost pritikline: Din 245-—. 
Najmanjši ponudek: Din 14.572-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,' je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
aiem nareku pred začetkom diražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 2. avgusta 1932. 

* 
E 177/31-13 2593 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. septembra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi štev. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjig* 
Zdele, vi. št. 118. 
"Cenilna vrednost: Din 129.632-40. 

Virednost pritikline: tDin 4530-— 8 

prip. 
Najmanjši ponudek: Din 89.441-60. • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki j e 

ravnal v dobri veri. ' -, 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 1. avgusta 1932. 

T 21/32. 
Proglasitve za mrtve. 

2674 

Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, ker se moro 
o njih po § 240. o. d. z. odnosno po § 1. zak. z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Pogrešance 
navedeno sodišče pozivlje, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dajo to kako drugače na znanje. 

Po preteku spodaj označenega roka in po sprejemu dokazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti. — Vsakdo, ki b l 

kaj vedel, o katerem teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču. ' j 

Ime, rojstni dan, stan in zadnje 
bivališče pogrešanca Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira Uvedbo postopa

nja predlaga 
Dan in opr. 

št. oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Hafner LOTTO, roj. 10. avgusta 1874, 
usnjarski pomočnik v Tržiču. 

26. julija 1914 odšel na rusko fronto, zadnjič pi
sal 30. septembra 1914; baje zgorel v neki 
bolnici v Galiciji. 

žena 
Hafner Marija 

15. 6.1932 
T 21/32-2 

Petek Ivan, roj. 26. julija 1883, de
lavec, iz Gabrija. 

Odšel 2. avgusta 1914 na rusko bojišče, zadnjič 
pisal 5. septembra 1914, pozneje ni bilo več 
vesti o njem. 

žena 
Petek Marija 

15.6.1932 
T 24/32-4 

Osredkar Miha, tov. delavec, rojen 
22. septembra 1875, stan. v Ko
roški Beli. 

Ob izbruhu vojne odšel k 27. domobranskemu 
peh. polku, spomladi 1915. odrinil na gališko 
fronto in se od takrat pogreša. 

žena 
Osredkar Suzana 

13. 6.1932 
T 36/32-4 

1.1.1933 

1.1.1933 

1.1.1933 

Bertoncelj Valentin, rojen 4. febru
arja 1870. 

Ob splošni mobilizaciji odšel k »Gebirgsbrigade 
Staffelzug A. R. S. 5, zadnjič pisal iz vojne 
pošte 629 1. maja 1917, od takrat pogrešan. 

žena 
Bertoncelj Marija 

13. 6.1932 
T 37/32-3 

Žontar Janez, roj. 26. oktobra 1888, 
iz Škofje Loke. 

Odšel leta 1914. s 27. domobran, peh. polkom v 
Galicijo; zadnja pošta datirana s 17. majem 
1915, pozneje brez sledu izginil. 

žena 
Zontar Uršula 

11. 6.1932 
T 40/32-4 

1.1.1933 

1.2.1933 

Lebeničnik Albin, roj. 4. marca 1884, 
rudar v Podkraju. 

Leta 1918. odšel na i tal. fronto v Tirole, pisal 
samo enkrat, in pozneje ni glasu o njem. 

žena 
Lebeničnik Fran

čiška 

10.7.1932 
T 42/32-2 

1.2.1933 

Dorian Alojzij, roj. 20. junija 1885 
v Ljubljani. 

Ob izbruhu svetovne vojne odšel z 11. četo biv
šega 17. peh. polka na rusko bojišče, zadnjič 
pisal 24. avgusta 1914, pozneje pogrešan, in 
sicer po uradnih vesteh od 8. septembra 1914. 

žena 
Dovžan Frančiška 

15.7.1932 
T 49/32-2 

1.2.1983 

Јпгјетес Janez, roj. 12. aprila 1885, 
posestnik v Vačah 32. * 

Odšel ob izbruhu svetovne vojne na rusko bo
jišče s 27. domobr. peh. polkom, zadnjič pisal 
avgusta 1914, pozneje ni več glasu o njem. 

žena 
Jurjevec Pavla 

26.7.1932 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 31. julija 1932. 

1.2.1933 

m 
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Vpisi v trgovinski register 
o p i s a l e 90 se n a s t o p n e f i r m e : 

1030. Sedež: Lancovo pri Radovljici. 
Dan vpisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: Dožman Valentin. 
Obratni predmet: Trgovina z lesom. 
Imetnik: De/.main Valentin, lesni trgo

vec in posestnik v Lanoovem št. 23 pri 
•Radovljici. • 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
•dne 25. julija 1932. 

Firma 658/32 — Kg. A VII 102/1 ... 

* 

1031. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: I. Andlovic. 
Obratni predmet: trgovina z vrvaT-

skimi izdelki. 
Imetnik: Andloviic Iva v Ljubljani, 

' Rimska c. št. 5. 
•Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

Fimna 652/32 — Rg. A VIII 103/1 

* 
1032. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: Avtomatični buffet »Daj-

***m« družba z o. z. 
Obratni predmet: Vzdrževanje in 

opravljanje avtomatičnega huffeta »Daj-
âm-< družbe z o>. z. z lastnoi prodajo 

jpkoholnih in brezalkoholnih pijač, kave, 
^•ja, sladčic, godcih in mrzlih jedi itd. 

Družbena pogodba: z dne 25. junija 
1932.. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
«as. 

Visokost osnovne glavnice: 60.000 Din. 
• Na to vplačani .zneski v gotovini: 
бО-000 Din. 

Poslovodje: Oset Franc, trgovec, Sv. 
.-Peter v Sav. dolini; Zupan Julij, trgo
vao, Ljubljana, Sv. Petra c. 35. 
. Družbo* zastopata sodno in izvensodno 
^oa poslovodje skupno, istotako podpi
š e t a družbo oba poslovodje kolektiv
no 'tako, da tvrdkinemu pisanemu, tiska-
*fcnvu ali s pečatom^ odtisnjenemu be
sedilu pristavi/ta oba poslovodje kolek-
™nxo svoj lastnoročni podpis. 
•Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

. Finim 658 - Rg C V 80/1 

* 
1 0 33. Sedež: Ljubljana, Ilirska ul. 36. 

'Dan vpisa: 27. julija 1932. . 
, •Besedilo: >Rafinerija dragih kovin 

**užba z o. z.« ^"««bà z o. z.« 
jj Obratni predmet: Nakup, kemično lo-
^ p j e in prodaja dragali kovin ter ke-
^ Ц ) ločenje po naročilu na tovarni-
^ 1 ^ način. 

Družbena pogodba z dne 8. junija 1932. 
DTužba je ustanoviljena za nedoločen 

Visokost osnovne glavnice: 20.000Dui. 
j5a to vplačani zneski v gotovini: 20 
^?o dinarjev. 

Poslovodja: dr. ing. Pavlin Robert, 
tovarniški podjetnik v Ljubljani, Ilirska 
ulica 36. 

Poslovodja zastopa družbo sodno in 
izvensodno ter podpisuje družbeno tvrd-
ko .samostojno na ta način, da pristavi 
svoj podpis piod besedilom tvrdke, ki 
je lahko tiskano, s štampiljfco odtisnje
no ali pisano cd kogarkoli. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

Firm 646 — Rg C V 79/1 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1034. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: (Prva jugoslovenska lesna 

industrija, družba z omejeno zavezo v 
Celju. 

Po sklepu občnega zbora z dne 28. ju
nija 1932 se je družba Tazdružila in pre
šla v likvidacijo. 

Likvidatorja: dr. Armin Gubo, ••pod
jetnik in Trinkler Jože, zasebnik, oba 
v Celju. 

Likvidacijska firma: Prva jugoslo
vanska lesna industrija z omejeno za
vezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 27. julija. 1932. 
Firm. 266/32 — Reg C I 62/27 

* 
1035. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 26. julija 1982. 
Besedilo': Centrala za staro železo v 

Ljubljani, družba z o. z. 
Vpiše se poslovodja Török Šandor, 

trgovec v Sarajevu. 
Dož. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. IH., 
dne 25. julija 1932. 

Firm 634 — Rg C III 160/7 

1036. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1932. 
BesadiMo: »Jugografika« tiskovna in 

založna družba z o. z. 
Na podlagi notarskega akta z dne 2. 

aprila 1932., odobrenega dne 14. junija 
1932, P I 104/28-16, sta, se izpremenili 
•tooled >Sedimiič« in »Osmič« družabne 
pogodbe. 

Vpiše se P'oslovodja Žerjav Alfonz, 
polkovnik v rezervi v Ljubljani, Grohar
jeva ulica 14. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. II., 
dne 25\ julija 1932. 

Firm 657 — Rg C I I 171/15 

* 

1037. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. Julija 1932. 

"Besedilo: Kastelle in drug. 
Prokura je .podeljena Schrautzer Herti, 

zasebnici v Ljubljani, Emonška c. 2. 
Dež kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

dne 25. julija 1932. 
Firm 642/32 — Rg A III 1/4 

1038. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa 26. julija 1982. 
iBesedilo: Tovarna kranjskega lane

noga olja in firneža Hrovat & Komp. 
Obratni predmet odslej1: Tovarniško 

izdelovanje lanenega olja in firneža, ve-
getabilnih olj kot: ricinovega in repične
ga olja, tekstilnega, usnjarskega, motor
nega in avijonskega olja, kemično teh
ničnega olja in tehnične masti, pločevi
nastih sodov in vseh vrst pločevinaste 
embalaže in posode. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

Firm 639 — Rg A II 247/4 

I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 
1039. Sedež: Ljubljana. 

'Dan izbrisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: »Vinea«, trgovina z vinom 

in špirituoznimi produkti družba z o. z. 
v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. * 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 26. julija 1932. 

Firm 640 — Rg C II 71/22 

* 
1040. Sedež: Mengeš. 

Dan izbrisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: Hribar & Co. 
Obratni predmet: slamnikarstvoi 
Radi opustitve obrata. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. HL, 

dne 25i julija 1932. 
Firma 645 — Rg A VI 64/3 

Vpisi v zadružni register 
v 

V p i s a l i s ta se n a s t o p n i z a d r u g i : 
1041. Sedež: Gor. Pirniče. 

Dan vpisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Pir-

ničah, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men, pospeševati gospodarske koristi 
svojih Članov, s tem da: 

1. dobavlja svojim članom električni, 
tok (silo) na skupni račun dn nevarnost; 
tok dobavlja iz lastne ali tuje elek
trarne; 

2. izvršuje za svoje člane potrebne in
stalacije; 

3. dobavlja svojim1 članom1 za razsvet
ljavo in obrat potrebne stroje, svetiljke 
in druge temu namenu služeče pred- • 
mete. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 29. 
junija 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim, dva
kratnim zneskom. • . . . . , 

Oznanila se izviršuijejo s pismeno okrož
nico na vse Slane. Poleg tega more za
druga svoja oznanila razglašti tudi na 
druge načine. 

NaČelstvo sestoji dz načelnika, njego
vega namestnika in 5 odibomnikòv. Člani 
naöelstvä so: 

Rak Ivan, pos. v Zg. Pirnicah š t 40, 
načelnik; 



Stran 398. Štev. 68; 

Jauk Gabriel, žel. uradnik v Zg. Pir-
ničah št. 93, namestnik; 

Macarol Alojzij, šol. upravitelj v Zg. 
Pimičah št. 105; 

Rožanec Valentin, pes. v Sp. Pimičah 
št. 18; 

Dermastja Jožef, posestnik v Zavrnu 
št. 1; 

Ježek Pavel, posestnik v Viikrčah št. 3; 
Jerala Ivan, pos. v Sp. Pirničah št. 21, 

odborniki. 
Načelstvo zastopa zadrugo sodno in 

iavensodno. 
Načelstvo :podpisuje za zadrugo na ta 

način, da pristavita dva člana načelstva 
od kogarkoli napisanemu aH natisnje
nemu besedilu zadružne tvrdke svoja 
lastnoročna podpisa. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

Firm 651 — ZadT. X 278/1 
* 

1042. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. julija 1932. 
Besedilo: Samopomoč učiteljskih 

otrok v Ljubljani, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men nakazovati otrokom, oziroma varo
vancem članov podpore, in sicer ,po 
otrokovi smrti posmrtnino, po polnolet
nosti otroka pa odpravnino, da se jim 
pomaga v stiski in bedi. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
julija 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim en
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po objavi _ v 
> Učiteljskem tovarišu« in po objavlje
nju v zadružni pisarni. 

Načelstvo sestoji iz načelnika, pod-
načelnika in treh članov načelstva. člani 
načelstva so: 

Lavr.ič Pavel, učitelj, Ljubljana, Du
najska c. 17, 

Ribičič Roža, učiteljica, Ljubljana, 
Vrhovčeva ulica 9, 

Polak Marija, šol. upraviteljica, Ljub
ljana, Sv. Jakoba trg 1, 

Ambrožič Josip, učitelj, Ljubljana, 
Čopova ulica 1, 

Kumelj Metod, strok, učitelj, Glince, 
cesta XI št. 4. 

Pravico zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo vodi in zastopa zadrugo z 

vsemi pravicami in dolžnostmi. Zadru
ga <5e podpisuje na ta način, da se pod
pišeta pod njeno tvrdiko po dva člana 
načelstva. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani. 

odd. III.. 
dne 25. julija 1932. 

Firmi 660 — Zadr. X 281/1 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i Dri n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
1043. Sedež: Glince pri Ljubljani. 

Dan vpisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: Stavbena in gostilniška za

druga Delavski dom na Glincah pri 
Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jeno zaveso. 

Na občnem zboru dne 16. aprila 1932 

spremenila so se zadružna pravila v § 7. 
Izbrišeta s e . člana načelstva Pleško 

Edvard in Vrhovec Josip, vpišeta pa 
člana načelstva Tomšič Franc, mizarski 
pomočnik, Glince c. II št. 49 in Šin-
deovec Fran, trg. .poslovodja, Glince, ce
sta V, št. 25. 
Dož. kot trgovinsko 9odišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

Firm 649 — Zadr. VII 101/20 

* 

1044. Sedež: Gorenja vas. 
Dan vpisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Gorenji vasi, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Demšar 
Franc, vpiše pa član načelstva Bogataj 
Janez, posestnik, Srednje fordo št. 4. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. julija 1932. 

Firm. 648. — Zadr. IV. 243/39. 

* 

1045. Sedež: Motnik. 
Dan vpisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Motniku registrovana zadruga z neome
jeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Karo Franc, 
vpiše pa član načelstva Krive Jožef, po
sestnik v Motniku št. 27. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 25. inlija 1932. 

Firm. 663. — Zadr. IV 299/52. 

' * 

1046. Sedež: Šmarje. 
Dan vpisa: 26. julija 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Šmarju, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Perme Jo
sip, vpiše pa član načelstva Ravnik An
ton, expozit na 'Grosupljem št. 54.-
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

ofld. III., 
dne 25. julija 1932. 

Firm. 655. — Zadr. II. 139/63. 

dišču v Vel. Laščah, dne 15. septem
bra 1932. ob 10 uri. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, 

dne 26. julija 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 6/32—1. 2581 
1047. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konktirza o imovini, fir

me Avtopramet Zbačnik, družba z ome
jeno zavezo v Robu; registrovane pod 
firmo istega imena. 

Konkurzni sodndik: Groznik Ivan, sta
rešina okrajnega .sodišča v Vel. La
ščah. 

Upravnik mase: Hanžič Ivan, notar 
v Vel. Laščah. 

Prvi zbor upnnikov pri okrajnem so
dišču v Vel. Laščah dne 13. avgusta 
1932 ob 10. uri. 

Oglaeitveni irok pri okrajnem sodišču 
v Vel. Laščah do 31. avgusta 1932. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so-

2596 
* 

S 23/32—2 
1048. 

Konkurzni oklic. 
.Razglasitev konkurza o imovini Fran

ceta Koprive, trgovca z meš. blagom v 

Kranju. 
Konkurzni sednik: Grégoire Jurij, sta

rešina okrajnega sodišča v Kranju. 
Upravnik mase: dr. .Sabothy Beno, 

odvetnik v Kranju. 
Prvi zbor upnikov ргд okrajnem so

dišču v Kranju dne 18. avgusta 1932 ob 
10. uri. 

Ogbisitveni -rok do 20. septembra 193A 
na okrajno sodišče v Kranju. 

/Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Kranju dne 4. oktobra 1932 ob 
10. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш * 

dne 4. avgusta 1932. 

* 

Sa 72/32-2 2612 
1048. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega ipostopanijia ° 

imovini prot. tvrdke Alojß BrenČič, ma
nufakturne trgovine v Ptuju — po 'last
niku Erenčiču Alojzu, trgovcu v РЗД"* 
regi strovane pod firmo Alojz Brencivi 
manufakturna obrt v Ptuju. 

Poravnalni .sodnik: dr. Poznik Alek
sander, starešina okrajnega sodišča v 

Ptuju. 
Poravnalni upravitelj: dr. Šalamun 

Franjo, odvetnik v Ptuju. { 

Narok -za sklepanje poravnave P1^ 
okrajnem sodišču v Ptuju dne 22. sep
tembra 1932. ob desetih. Rok za ogla-
eitev do 17. septembra 1932. 

Poravnalna kvota: 50%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I B * 

dne 4. avgusta 1932. 

* 
2600 Sa 33/32—2 

1050. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja 

imovini dolžnikov: .. • 
1. Jagodica Franceta, pos. in gostu»" 

carja, in . v „ 
2. Jagodic Frančiške, trg. z man« 8*. 

turo, obeh v Kamniku. tó„ 
Poravnatai sodnik: Hutter I v a ° ' s 

resina okrajnega eodišča v Kamniku/ 
Poravnalni upravnik: dr. Poto* 

Ivo, odvetnik v Kamniku. ^ 
Narok za sklepanje poravnave I* 

okrajnem sodišču v Kamniku dne ' 
septembra 1932 ob 10. uri. ^ ^ 

Rok za oglasitev do 6. sept. 1™*̂  
okrajno sodišče v Kamniku. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd, 

dne 5. avgusta 1932. 

Hi* 

'•''•'5Р.Л 
•••- - te. 



^mriy^^^ä^ 

Štev.. 63, Stran' 309. 

Sa 70/32—2" 
1051. 

Poravnalni oklic. 

2611 

Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini-Podlinnika Franca, trgovca na 
Teznëm, registrovanega iA firmo 
Franc Podlipnik, trgovina in izvoz le
sa^ eksport deželnih pridelkov in sadja, 
Teano; 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 
'Poravnalni upravitelj: dr. Kumbato-

v ič Filip, odvetnik v Mariboru. •• 
Narok za sklepanje poravnave pri 

okrožnem sodišču v Maribora, soba št. 
84, dnè 22. septembra 1932 ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 17. septembra 
1932. 

Poravnatom kvota: 100 %. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IK., 

dne 4. avgusta 1932.. 
% . . . . . . . , • 

Sa 17/32—IS. . . . ' , . 2580 
1052: 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 17/32, s katerim je sodišče 
potrdilo poravnavo dolžnika Senica Leo
polda, trg. v Sevnici ob Sàvi, je pravo-
ttočen. ' 

Poravnalno postopanje še izreče za 
končano. ' -: -• • ' 
Okrožno kot.poravnalno sodišče v Celju, 

i>dd. L, dne 3. avgusta 1932. «s. 
-*т"*-1 

Ste 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

.1530.,,.. "'.'' 2561Ј.3-2 

Razpis dobave. 
Na podlagi SI. 69., 82. do. 105. zakona 

o aržavnem ' raöunövodötvu ïér pravil
nika za izvrševanje odredb tega. zakona 
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za 
dobo od 1. oktobra 193В«_ do 31. marca 
1933. za bolnico za duševne bolezni y 
Ljubljani /in za bolnico za duševne bo-
Jezni' nà Studencu pisrrìèna ofértalna 
«ci^acija za donavo naslednjih živilskih 
Potrebščin:1 ' ' "\ , '• ' ^ ' • 

1. mesa in mesnih izdelkov ter sla^ 
»ine,, » '' 

2.' moke in mlevskih izdelkov, ' 
3. vseh vrst kronaj • '*•• v 

•4. špecerijskega in, kolonialnega) blaga, 
6. mlek% in mlečnih,izdelkov. .. 
ïljicitaeija se too yrgila v ponedeljek 

đ n e 5. septembra 1982, tob 11. uri do
poldne v uprayni pisarni bolnice za du-
g?vne; bolezni sr Ljubljani, Poljanski na-
8 l P Št. 52. 

podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
l n izkazi potrebšoi% 80 interesentom na 
^Pogled pri upravi"' boiiîice za 4uŠe^e 
bolezni'V Ljubljani. . ; ','. .,-
h sfiedpisno kolkovâné ponudbe t.za-, 
Pêcatenem'ovitkti' z oznako: »Ponudba 
?a dobavo (navesti' predmet) ponudnika 
*• "N.<, morajo dospeti najkesneje do 
Pričetka licitacije v roke dražbene ko-

> Ponudnik se mora že v ponudbi' ођ-
^."ezati, da v polni meri pi-istajajia dfaž* 

bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
. najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
. predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob-

,'nosti. . 
Ponudba se mora glasiti na stalno 

' ceno za dobavno dobo od 1. oktobra 
1932. do 31. marca 1933. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani, 

dne 3. avgusta 1932. 
# 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2Б60 

Stanje 31. julija 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.981,898.046-90 (+17,465.084-34) 

Devize, ki ni
so vpodlogi 84,510.866-86 (— 3,173.105-84) 

Kovani no
vec v niklu . 80,150.214-50 ( - 6,217.066--) 

Posojila . . 2.397,490.617-01 (+81,338.651-03) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.807,719.507-92 ( + 512.842-93) 

Začasni predr 
njmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-— 

rVr è dno stire-
zervn. fonda 63,320.304-09 ( + 125.176*85) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . • 2,354.402-76 

Nepremični
ne ., 151,051.294-23 ( + 861.072 38) 

Razna aktiva 120.182.808-Q9,(— 1.837.217-05) 
7.291,490.681-86 

. Pasiva Dinarjev 
Kapital . .. 180,000.000-— 
jRezervni 
Гfond . . . 60,697.414-35 
Ostali fondi . 3,938.192-46. 
Novčanice v 
, obtoku . . 4.855,081.410-—(+ 98,836.530-—) 
Obveze na . . 
;ppkaz . . 628.536,187-78(— 50,805,276-43) 
Obveze z ro
kom . . .1.4i29,046.129-42(+35,570.573-09) 

Bazna pasiva 184,191.247-86 ( + 5.463.611-98) 
7.291,490.581-86 

Obtok in ob- V1 

veze . . '. 5.483,617.697-78 
Celotno kritje . . . 36'1470 
JKritje v zlatu . . . 3214V0 ' • 

Obrestna mera: 
po eakomptu , . . » . , , • • 7И % 
po lombafara » i , . , « > . > 9% 

• • ' • • ' • 

ëtev.E. r. 1381/32, 1715/32, 
2069/32, 2087/32, 

; - ;'2137J32, 2144/82, . , 
2Ш/32* 2147-/32,- "* 

; , ,.; ,,2148/32, 2153/32. ) 2586 

• - > Razglas. ' '+' 
! Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 
Ì887, krânj. dež. zak. štev! 2/1888, na
dalje ,po ,§ 65. zakona z dne 26. maja 
19Q9, Staji' dež. zak.- štev.. 44,, je, posta
vila' Komisija za agrarne operacije v 
Ljubljani banovinskega višjeg. pristava 
di;." I l a r š l e 4,~RóÌ?erta, kot .komisarja 
'ža"'agffàrifë operacije y Ljubljani, da se' 
izvrši natfMma delitev, odnosno uredi

tev skupnega sveta v sledečih agrarnih 
primerih, vpisanih pod 

1. vložno štev. 272, k. o. Mačkovavas, 
sodni okraj kočevski; 

2. v seznamu javnega blaga, in sicer 
parcel štev. 700, 702, 704, 705, k. o. Mo
ta, sodni okraj ljutomerski; 

3. v seznamu III., k. o. Radenci, kot 
javna last vpisanih parcel štev. 489/2 in 
1648, sodni okraj gornjeradgonski; 

4. vložno štev. 1120, k. o. Dolga vas, 
sodni okraj dolnjelendavski; 

5. vložno štev. 12 in 316, k. o. Dolina, 
sodni okraj dolnjelendavski; 

6. vložno štev. 177, k. o. Skorba, sod
ni okraj ptujski; 

7. vložno Štev. 97, 98 ш 99, k. o. Ge-
recja vas, sodni okraj ptujski; 

8. vložno štev. 69, k. o. Slovenja vas, 
sodni okraj ptujski; 

9. vložno štev. 120, k. o. Pacinje, sod
ni okraj ptujski;" 

10. vložno štev. 4, k. o. Sv. Marjeta 
na Dravskem polju, sodni okraj ptujski. 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prione takoj. 

S tem dnevom stopijo v veljavnost 
določila zgoraj citiranega zakona glede 
pristojnosti oblastev, potem neposredno 
in posredno udeleženih, kakor tudi 
glede izjav, ki jih ti oddajajo ali porav
nav, ki jih sklenejo, naposled glede za
vednosti pravnih naslednikov, da mora
jo pripoznati zaradi izvršitve agrarne 
operacije ustvarjeni pravni položaj. 

Ljubljana, dne 24. junija 1932. 
Komisija za agrarne operacije: 

v Ljubljani. 
H* 

Štev. E. r. 2088/32, 2136/32, 
2138/32, 2139/32, 

• 2140/32, 2141/32, 
2142/32, 2143/32, 
2146/32, 2149/32, 
2150/32, 2161/32, 
2152/32, 2154/32.; . 2587 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 

1887, dež. zak. štev. 2/1888, je postavi
la , Komisija za agrarne operacije v 
Ljubljani banovinskega sekretarja Po
k o r n a Ivana kot -komisarja za âgràr-
ine operacije v Ljubljani, da se izvrši 
nadrobna delitev, odnosno ureditev ' 
skupnega sveta v sledečih agrarnih pri
merih, vpisanih pod 

1. raznimi vložnimi številkami pre
vzete parcele štev. 1424, 1434, 1436, 
1437, 1455/8, 1455/9, 1455/13 in 1521/279, 
k. o. Dane, sodni okraj loški; 

2. vložno štev. 48, k. o. Podhom, in 
159, k. o. Zg. Gorje, sodni okraj radov
ljiški; 
: 3. vložno štev., 67, k. o. Blejska Do
brava, sodni okraj radovljiški; 

4. vložno štev. .335 in 337, k. o.-Stu
denec, in sicer parcel štev. 1153/1 in 
1153/2, k. o. Dobiravea, sodni okraj ljub
ljanski; 

5. vložno štev. -164, k. o. Zg. Gorje, 
sodni okraj radovljiški; 

6. vložno štev. 83 in 28, k. o.. Otok 
I,, in. sicer parcel štev. 3264/10 in 
3264/11, sodni okraj loški; 

7. vložno Štejv. 59, k. o- Ma,le_Dule, 
sodni okraj višnjegOiTski-
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8. vlcžno štev. 150, 331 in 332, k. o. 
Hraše, ter vložno štev. 81, k. o. Nova-
vas, sodni okraj radovljiški; 

9. vložno štev. 224, k. o. Ljubno, sod
ni okraj radovljiški; 

10. vlcžno štev. 4, 299 in 553, k. o. 
Unec, ter skupne parcele štev. 457/4, k. 
o. Rakek, vpisane pod vložno štev. 221, 
k. o. Unec, sodni okraj cerkniški; 

11. vlcžno štev. 6, k. o. Boh. Cešnji-
ca vložna štev. 360, k. o. Boh. Srednja 
vas ter 12, 19, 41, 58 in 165, k. o. Stu-
dcr, scdni okraj radovljiški; 

12. vložno štev. 80, 85 in 87, k. o. Sv. 
Križ, sodni okraj škofjeloški; 

13. vložno štev. 267, 40, 556, k. o. Boh. 
Češnjica, ter vložni štev. 58 in 41, k. o. 
Studor, vpisanih parcel štev. 441/1, 
441/2 in 441/3, sodni okraj radovljiški; 

14. vložno štev. 172, k. o. Zg. Gorje, 
sodni okraj radovljiški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnevom stopijo v veljavnost 
določila zgoraj citiranega zakona ^lede 
pristojnosti oblastev, potem neposredno 
in pc-redno udeleženih, kakor tudi 
glede izjav, ki jih ti oddajajo ali porav
nav, ki jih sklenejo, naposled glede za-
yezrtcsU pravnih naslednikov, da mora
jo pripoznati zaradi izvršitve agrarne 
orerp.cije ustvarjen' pravni položaj. 

Ljubljana, dne 24. junija 1932. 
Komisija za agrarne operacije 

y Ljubljani. ~ 
* 

2608 Štev. 2435/E—K. 

Razpis. 
Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub

ljanske razpisuje dobavo sledečega 
električnega materiala: 

5C00 m žice NGA 1-5 mm3, 
• 3CC0 m žice NGA 2-5 mm», 
3000 m žice NGAW 6 mm», 
3000 m žice N 6 mm2, 
2000 m žice N 16 .mms, 
1000 m Žice NSA 2X1, 
3000 kom. bakrenih precepov (Kral

lenklemmen 4—18), 
300 kom. okovov s petelinom, 
300 kom. okovov brez petelina ba

krenih, 
300 kom. okovov brez petelina me

deninastih, 
100 kom. kletnih izolatorjev 65X65, 

Ч0С0 kom. izolatorjev N 80, 
100 kom. kap za strešne nosilce 2 Vz ", 
300 m oklepne cevi 13"5 mm, 
200 m oklepne cevi 16 mm, 
150 m oklepne cevi 21 mm, 
100 m oklepne cevi 29 mm, ' 
100 m oklepne cevi 36 mm, 
100 kom. lokov za oklepno cev 13'5 mm, 
30 kom. lokov za oklepno cev 21 mm, 
50 kom. lokov za oklepno cev 29 mm, 
30 kom. lokov za oklepno cev 36 mm, 
25 kom. oklepnih varovalk enopol-

nih železne, 
100 kom. oklepnih varovalk enopol-

nih bakelitne, 
50 kom. varovalk dvopolnih bake-

Htne, 

10 kom. oklepnih varovalk dvopol
nih železne, ! 

50 kom- oklepnih varovalk tropól-
nih bàkelitnih, 

500 ni iPéschel«' cevi 14 mm, 
20 m spojne cevi iz kovine za 

»Peschlove« cevi 14 mm, 
20 m spojne cevi iz kovine za 

»Peschlove« cevi 18 mm, 
15 m spojne cevi iz kovine za 

»Peschlpve« cevi 29 mm. 
Ves ponuđeni material mora odgovar

jati najnovejšim ' predpisom društva 
nemških elektrotehnikov. 

Ponudbe z vzorci: je vposlati do 20. 
a v g u s t a t "'l;-;.': ••'• -..:-*"T ''••• . 

Na ovoju ponudbe naj bo označba: 
»Ponudba za'"elektncni material.« 
Ravnateljstvo mestnega vodovoda in 

elektrarne v Ljubljani, 
dne 8. avgusta 1932. 

Štev. 6986/11. 
* 

Razpis. 
2577 

Direkci ja 'drl rudnika Velenje raz
pisuje na dan 19. avgusta 1932 dobavo 
800 kg sirove kave »gantos Primes«. 

Pogoji pri podpisani. ' 
Direkcija drž. rudnika Velenje, • 

dne 2. avgusta 1932. 
•i "Sg, • . 

,Štev. 6985/11. . 2576 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje na dan 10. septembra ob 11. uri 
nabavo 

1 kompletne stresalne naprave 
(Rutschenanlage). 

Pogoji pri podpisani:' 1 .' 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 2. avgusta. 1932. 

Razne objave 
Razglas. 

2609 

Na prostovoljni javni dražbi dne 19, 
avgusta, 1932. ob 9. uri v pisarni Matije 
Marinčeka, notarja v Novem mestu, kot 
sodnega poverjenika,' :.se ,bo prodalo 
zemljišče vi. štev. 667, ft. ò. Novo rnefo, 
obstoječe iz vile, gospodarskega po
slopja, vrta, njive in pašnika. 

Najmanjši pcnudek.je 65.000 Din. 
Dražbeni pogoji SQ na pregled v pi

sarni podpisanega notarja. 
V Novem mestu, dne 8. avgusta 1932. 

Matija: Marinček s. r. 
notar, kot sodni poverjenik. 

# . 
. . 2520-3—3 

Poziv upnikom. 
Tvrdka »Univerza!, trgovska in indu

strijska delniška; družbe* s sedežem v 
Ljubljani je po sklepu izrednega obč
nega zbora' z dne 30. aprila 1932 prešla 
v likvidacijo. 

Upniki tvrdke s pozivajo,, da se te
kom treh, rrfesecev zglàse pri : podpisa

nem likvidatorju in prijavijo svoje mo
rebitne terjatve do družbe. 

Adaračič Janko, 
Ljubljana, Kodeljevo, Povšetova ul. št. 7. 

* 
3^2 2540 

V̂__._ / Razid zadruge. 
Po sklepu občnega zbora dne 8. ma

ja 1932. se je »Samopomoč«, gospodar
ska zadruga javnih nameščencev v Sev
nici razdružila in prešla "v likvidacijo. 
Pozivljejo se vsi upniki, da ji prijavijo 

j do 15. avgusta t. L svoje terjatve, kakor 
tudi vsi nekdanji člani, bivajoči sedaj 
zunaj Sevnice, da prijavijo v istem roku 
,svoj naslov likvidatorjema Kladniku Jo
sipu in- Zavrlu Marku v Sevnici. 

; Likvidatorja. 
'" & 

2589 

Oglas. ___ 
Tvrdka Jugograd — jugoslovanska 

gradbena družba z o. z. v Ljubljani je. 
po sklepu občnega zbora z dne 30. ju-' 
lija 19C2 sklenila razdružitev ki prešla 
v likvidacijo. - • 

Upniki družbe se- pozivljejo, da mo
rebitne terjatve, ki jih imajo proti druž
bi, pri'avijo podpisanemu Iikviaatorju ; 
do 15. ?~- '.ambra 1932. 

V Ljubljani, dne 6. avgusta 1932. .-., 
"* Ing. Pust Bogomir, likvidator. ; 

* ' • ' • 

,: • . . 2528—3-3 

Objava. 
Izgubil 6©m legitimacijo za nošenje 

orožja, izdano pod št. 2616'z dne 5. no
vembra 1927 od sreske uprave finančne 
kontrole v Dravogradu. 

Izgubljeno legitimacijo proglašam s 
tem. za. neveljavno. ' "r r: 

Križnik Franc s. r. 
podpregiednik lin« kontrole., 

4 t '•'• 
' . ' Л 2590.-

Objava. ... 
Izgubil sem orc?"i ust za nošenje ìov- . 

ske puške, izdan d n e ' i v, X. Ì929. Pro-, ; 
glašamjja kot neveljavnega. ' • 
• ' - žunko Vili, pek. pomočnikj 

u - Selnica ob Drayi. 

Objava. 
Ukradeno'rrii je bilo mèeeea aprila 

t. I. vozno dópiretitó!;zaï avtomobile, tè" 
dano od sreskegâ načeletva Celje, poö 
reg. št/ 17, -bsr; 1146/30.•• ' ; ••••"; • , ' L 

Proglasanr'ga Ää'neveljaivno. fi ' " 
'•"•* Guetkr Stiver, Celje. 

* ' T 
Objava. 

izgubil sem odmistnico. 4-razredne •• 
osnovne šole v Mežici iz leta 1922., štev. 
41, na ime Rudolf, Kasnik, rodom iz Mer., 
žice ter jo proglašali za neveljavno, ;, .•.••• 

Kasnik Ru :1I II., s. r. Mežica' > 

Izdala kraljevske baneka aprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga; liskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; Q. Mlchâlek y Ljubljani 
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SLUŽBEN LIST KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga ti kosu 64. letnika III. z dne 13. avgusta 1932. -

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vili. No. 4821/1. 2638 2 - 1 

Razglas. 
. >Elektra« d. d. v Ljubljani namerava 
izmenjati transformatorsko postajo v 
Dev. Mar. v Polju in zgraditi transfor
matorsko hišico na parceli št. 275, k. o. 
"lape," ter namestiti močnejši transfor
mator za visokonapetostni vod 6000 V 
kot odcep od daljnovoda Fužine—Ljub
lana. 

Podrobnosti so razvidne iz predlože-
n i h načrtov in tehničnega poročila. 
. O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
^ 122. ob. z., zadevnih gradbenih in 
cestnih predpisov in § 73. i. si. z. u. 
Post. razpiše komisijski ogled na kraju 
8amem in obravnava 

na ponedeljek, 22. avgusta 1932. 
8 sestankom komisije ob 16. uri v Dev. 
Mar. v Polju pri županstvu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
Nameravane naprave razpoloženi do 
dileva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ußövore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev-
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
8 e ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
Projektu odločilo brez ozira nanje, ko-
«kor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 10. avgusta 1932. 

•j. 
V n i . No. 4202/1. 2639 2—1 

Razglas. 
. Mestna elektrarna in plinarna celjska 
te Projektirala prenos transformatorske 
Postaje iz hiše na Kralja Petra cesti 20 
v . Prizidek in obenem povečanje kapa-
C ltete postaje od 100 na 200 KVA. 
. Podrobnosti se vidijo v načrtih in 
l enničnem popisu. 
. 0 tem projektu se na podstavi §§ 110. 
ÎJ 122. ob. i.,-§§ 84., odst. 2., 89., od
stavek 3., gradb. z., zadevnih cestnih 
o d p i s o v in § 73. i. si. z. u. post. raz-
P l suje komisijski ogled na kraju samem 
I n obravnava 

" a četrtek, dne 25. avgusta 1932. 
"Sestankom komisije ob 10. uri v magi-
^ a t n e m poslopju. 

interesenti se obveščajo, da so načrti 
"jameravane naprave razpoloženi do 
/JJteva komisijske obravnave pri pod
a n e m uradu na vpogled. Morebitne 
govore zoper nameravano napravo je 
s°. dneva obravnave vložiti pri kraljev
al banski upravi, na dan obravnave pa 

^гоке vodji komisije. Poznejši ugovori 
•J! Q e bodo upoštevali, temveč se bo o 
JOTlektu odločilo brez ozira nanje, ko-

*or ne bo javnih zadržkov. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani, 
dne 10. avgusta 1932. 

V. No. 3042/43 ex 1932. 2654 3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem instalacije električne razsvetljave, 
plina in vodovoda v zgradbah carinar
nice v Mariboru II. javno pismeno po
nudbeno licitacijo na dan 

6. septembra 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi št. 48 tehn. oddelka v Ljubljani. 

Ponudbe naj se glase v oblilo, popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša: 

1. instalacija električne razsvetljave 
Din 85.147-80; 

2. instalacija plina Din 128.714-—; 
3. instalacija vodovoda Din 169.430-20. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nati« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. . 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 
dne 10. avgusta 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

E 775/31—22. 2634 

Oklic. 
Zalerju Albinu in Ani, posestnikoma 

v 'Mahorski vasi jo vročiti v izvršilni 
stvari Sime>Karola, trgovca v Pekäu pri 
Poljčanah, zoper Žal&rja Albina in Ano 
sklep z dne 6. novembra 1931., ozir. 
11. junija 1932., opr. štev. E 775/31/1/23, 
s katerim se je dovolila prisilna dražba 
njunega zemljišča vi. št. 204, k. o. Pekel, 
oziroma se je določil dražbeni narok 
na 15. septembra 1932. dop. ob 10. uri 
pri podpisanem sodišču. 

Ker je bivališče Zalerja Albina in 
Ane neznano, se postavlja za skrbnika 
Sattler Paveü, pos. v Slov. Bistrici, ki bo 
zastopal Zalerja Albina in Ano na njuno 
nevarnost in stroške, dokler se ne ogla
sita sama aid ne imenujeta pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, 

odd. IL, dne U. junija 1932. 
* 

A 52/32—12. 2633—3—1 
Poklic dedičev neznanega 

bivališča. 
Zupan. Franc iz Vrbove 18, .je dne 

22. februarja 1932. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. 
. Š:ket&lj Jože iz Mihovega 14, sedaj 
nekje v Ameriki; Oklešen Marija roj. 
ëketelj iz Mihovega 14, sedaj nekje v 
A.'ine.riki; Šketelj Ana iz Mihovega 14, 
baje poročena v Ameriki, katerih biva
lišče sodišču ni znano, se pozivi jejo, da 
se tekom eđiega leta od danes naprej 
zglasijo pri tem sodišču. 
°Po preteku tega roka se bo obravna

vala zapuščina z ostalimi dediči in z go
spodom Cimermanom Jožetom, posest
nikom iz Dol. Starevasi 28, ki je bil 
odsotnim postavljen za skrbnika. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici odd. I., 

dne 20. junija 1932. 
* 

Kps VI. 26/32—36. 263d 

Oglas in poziv 
v tusodni kaz. zadevi zoper Hraetovca 

Franceta, ki je bil (Hrastovec Franc) v 
smislu-• § 280. kps. sicer oproščen ob
tožbe radi tatvine kolesa, vendar pa je 
bilo kolo v smislu § 59. k. z. v zvezi z 
§ 305. k. z. zaplenjeno in je v hrambi 
okrožnega sodišča v Celju. 

Dvokolo je znamke: Anker werke 
BiekJeld, s potelčeno komaj, čitljivo šte
vilko 167404, bilanca je malo navzdol 
zapognjena, belo ponikljano, ročaja le
sena ostružena na više, zvonec dober, 
skoraj nov, prosti tek, ogrodje črno 
pleskano, na več mestih oguljeno, se
dajo usnjato, prevlečeno s suknom, oba 
gumijeva plašča črne barve znamke 
Michelin, prednji na 1 .mestu zašit, briz
galka in ključ v pritrjeni torbici, blat
nika še dobra, sesalka dobra. 

Hrastovec trdi, da je kupil to kolo je
seni 1931. v Kopri vnem, občina Črnai, 
od nekega gozdarja Matije. 

V smislu § 305. k. z. se lastnik tega 
kolesa pozivlje, da se zglasi tekom leta 
dni od dneva oglasa v časopisju in do
kaže lastninsko pravico, ker se bo sicer 
po preteku enega leta predmetno dvo
kolo prodalo na javni dražbi in izkupi
ček, izročil sodišču v korist fonda, ka
kor je predvideno v § 59. k. z. v zvezi 
s §42. k. z. 

Okrajno sodišče v Celju odd. VI., 
dne 17. junija 1932. 

* 
Ne I 332/32—1. 2636 

Amortizacija. 
Na prošnjo Juga Avgusta, čevljarske- * 

ga mojstra na Polzeli št. 43, se uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziv
lje, da uveljavi tekem 6 mesecev od 
dneva objave v »Službenem listu« svoje 
pravice, sicer bi se po poteku tega -roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih jpapirjev: 
Hranilna knjižica štev. 941 Hranilnice 
in posojilnice r. z. z n, z. na Polzeli, z 
vlogo Din 8945-68. 
Okrajno sodišče na Vranskem, odd. I., 

dne 10. avgusta 1932. 

Ne II 2/32—64. 2632 

Sklep. 
V stečajni stvari prezadolženca Hanz-

Ija Antona, posestnika in avtoizvošeka 
v Metliki hšt. 168, se na predlog stečaj
nega .upravitelja z dne 4. avgusta 1932 
odreja na dan 9. septembra 1932. ob 9. 
uri dopoldne pri podpisanem sodišču 



Kßtrtö-402. 

jàvna dražba nepremičnin: vi. št. 913, 
64 in 1420, k. o. Metlika, in sicer najprej 
.vsaka vložna številka c a s e i n nato skup
no. Dražbeni pogoji so na vpogled pri 
.sodišču in pri konkupznem upravitelju, 
odvetniku 'Pretnarju Slavku v Metliki. 

.Okrajno sodišče v Metliki, odd. II., 
dine 10. avgusta ,1932. 

• • , . - % 

E 315/32—5.. 2649 

Dražbeni oklic. 
- D n e 2. s e p t e m b r a 1932. ob d e 
v e t i h bo-pri podpisanem sodišču v so
bi št. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Hubajnica, vi. št. 39, 421. 

Cenilna vrednoât: Din 13.685-45. 
Vrednost pritikline: Din 100-—. 

[' Najmanjši ponudek: Din 9200-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 10. avgusta 1932. 

H1 

E 314/32—5. . 2648 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. septembra 1932. ob d e s e t i h 

bo pri podpisanem sodišču dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Vel. Pud-
log, vi. št. 47; Krško vi. št. 654; Ravno, 
vi. št. 864. 

Cenilna vrednost: Din 104.058-—. 
Vrednost pritikline: Din 17.965-—. 
Najmanjši ponudek: Din 69.500-—. 
Pravice, iki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V, ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, M je nabit na uradni deski tega 

" sodišča. 
. Okrajno sodišče v Krškem, 

dne 31. julija 1932. 

E 510/32/10. 2652 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. septembra 1932 dopoldne ob 

p o l d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
(par. št. 1155/1 hiša s svinjakom, drvar
nico in straniščem, pare. 1146/1, 1155/2, 
1183, 1146/1, 1146/2, 1177, 1622, 1110 
•vrt, pašniki in njive). 

Zemljiška knjiga Bela, vi. št. 27 in 28. 
Cenilna vrednost: Din 23.560—. 
Najmanjši ponudek: Din 15.706-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pni dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne 'mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
•oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 9. avgusta 1932. 

E 612/32/9. - " 2651 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. septembra 1932. dopoldne ob 

p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču y sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Stražišče, vi. št. 549 
(pare. št. 38/7 hiša, šupa z vrtom in po
lovica vodnjaka. 

Cenilna vrednost: Din 31.350-—. 
Najmanjši ponudek: Din 15.675"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
uem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

•V ostalem se opozar jana dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 9. avgusta 1932. 

m 

Konkurzni razglasi 
S 18/32-
1053. 

2621 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Kme

tijske eksportne zadruge, reg. zadr. z 
o. z. v Mariboru, zastopane po oblast
nem komisarju in likvidatorju posmrt-
ninskega oddelka dr. Vrečarju Ivanu, 
sreskem podnačelniku v Mariboru, re-
gistrovane pod firmo Kmetijska eks
portna zadruga, registrirana zadruga z 
omejeno zavezo v Mariboru. 

Konkurzni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Šnuderl Makso, 
odvetnik v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri okrožnem so
dišču v Mariboru, soba št. 84, dne '23. 
avgusta 1932 ob 10. uri. 

Oglasitveni rok do 30. septembra 
1932. Ugotovitveni narok pri imenova
nem sodišču dne 6. oktobra 1932. ob 10. 
uri. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. avgusta 1932. 

Sa 74/32—2 2619 
1054. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini tvrdke Höfer Josip trgovina z 
muzikalijami in godbenimi instrumen
ti v Mariboru, Ulica 10. oktobra — 
imetnik Höfer Herman. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Bučar Ed
vard, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, soba št. 
84 dne 19. septembra 1932 ob 10. uri. . 

(Rok za oglasitev do 13. septembra 
1932. 

Poravnalna kvota: 40 %. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. avgusta 1932. 

* 

Sa 73/32—2. 
1055. 

Poravnalni oklic. -
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Lekiča Boža, trgovca y Mari
boru, Dravska ulica št. 8. 

Poravnalni sodnik:, dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr.Stajnkö№-
liael, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave; P*1 

okrožnem sodišču v Mariboru, « W 
št. 84, dne 22. septembra 1932 ob de
vetih, u k 

Rok za oglasitev do 17, septembre 
1032. • : -.•• 

Poravnalna kvota: 40%. .-s. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш» 

dne 6. avgusta 1932. . 
« j « -t • 

Sa 75/32-2. 2620 
1056. ••'• 

Poravnalni oklic. ? 
Uvedba poravnalnega postopanja _j> 

imovini Raua Ivana, trgovca pri SV. 
Bolfenku na Kogu. 

Poravnalni .sodnik: dr. Košan Ј а ш ф 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu-

iPoravnalni upravitelj: Sevnik Lavof 
slav, notar v Ormožu. ,. 

Narok za sklepanje poravnave Pr,* 
okrajnem sodišču v Ormožu dne 19. sep
tembra 1932 ob desetih. 

Rok za oglasitev do 14. septembra 
1932. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IÖ? 

dne 6. avgusta 1932. 
Sa 66/32—4. Ј№? 
1 0 5 7 . • ! ü . i ì : ' 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja . 

imovini prot. tvrdke Marko Rosenberg 
po lastniku Sesslerju Milanu, Ljutom«*] 
registrovane pod firmo: Marko Ros0*^ -
berg, veletrgovina z mešanim blago*1 ^ 
Ljutomeru, lastnik Sessler Milan, trg0 ' 
vec v Ljutomeru. : •<-

Poravnalni sodnik: Trinkaus v f £ 
starešina okrajnega sodišča v Ljuto
meru. . 

Poravnalni upravitelj: Zmavc ЈовЧ" . 
odvetnik v Ljutomeru. ^ 

Narok za sklepanje poravnave pr 
okrajnem sodišču v Ljutomeru dne •*»• 
septembra 1932 ob devetih. ' 

'Rok za oglasitev do 17. septenn»*-'1 

1932. 
Poravnalna kvota: 40%. -v 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. H*''' 
dne 4. avgusta 1932. . 

Sa 34/32-2. * ' 2 ^ 
10S8. 

Poravnalni oklic. :̂  
Uvedba poravnalnega postopanj« ; 

imovini dolžnika Antona Skoka, «Ц, 
nika žage dn trgovca v D o m ž a l a h - J ^ 
registrovanega pod firmo Anton *г-ш.. 
Sp. Domžale, trgovska žaga in iefVv 
trgovina. • ": ' stfl*--

Poravnalni sodnik: Hutter I v a \ « ; :.-*'• 
resina okrajnega sodišča v KamniK.: >;;; 



&V..64. 
^•-«sep'. №^f»SS!a^Fv5 

^•'•Poravnakii upravnik : dr. Janežič Kon-
rad,.odvetnik v Kamniku. 

$arok m sklepanje .poravnave jpri 
«okrajnem sodišču,v Karnniku, dne 15. 
septembra 1932 cbVdeseibih. ;.:'. 

ßok za oglasi tey do 10. septembra 
Ì9S2 na okrajna sodišče v Kamniku. 

deželno sodišče-,*, Ljubljani, odd. III., 
dne 8. avgusta 1932. 

Sa 28/32-
1059. 

2629 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev, poravnalnega postopanja o 

Шоуки Starovašnik Ajntmiije, trgovke v 
Vitanju. 

Poravnalni sodnik: Mihelič Gvidon, 
P r e s i n a okrajnega sodišča v. Konjicah, 
Poravnalni. upravitelj: dr. Macarol Fran, 

' Jdveitnik v Konjicah. . 
Narok za sklepanje poravnave pri 

okrajnem sodišču v Konjicah dne 20. 
•septembra 1932 ob desetih, prijavni rok 
"do 15. septembra 1932. 

Poravnalna ponudba 40%. 
k r o ž n e kot poravnalno sodišče v Celju, 

odri. L, dne 10. avgusta 1932. 

fa 69/32-2 
1060. 

* 
2610 

Poravnalni oklic. 
.. t>vedl:a poravnalnega postopanja o 
kovini Veselica Ivana^ vinogradnika in 
%'Cvca v Ormožu, registrovanega pod 
*јпшо Ivan Veselic, trgovina z mešanim 
•™agom: v Ormožu. 
: Poravnalni sodnik: dr. Košan Janko, 
P r e s i n a okrajnega sodišča v Ormožu. 

' .Poravnalni upravitelj: dr. Lovrec Fra
njo, odvetnik v Ormožu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
R a j n e m sodišču v Ormožu dne 22. sep
tembra 1932. ob desetih. Rok za ogla-
sitev do 17. :septembra 1932. 

^Poravnalna kvote: 40%. 
'Okrožno sodišče r Mariboru, odd. III., 

dne 4. avgusta 1932. 

**2б/32-23. * 2628 
1061. 

Poravnalna zadeva. 
, korenjak Konrad, čevljarski mojster 
-^ sejmar v Celju. . . 

Poravnalno postopanje o imovini pre-
^ o l ž e n c a Gorenjaka Konrada se po 
«Ö6-, točka 6., zakona o prisilni porav-
^ i izven stečaja ustavlja. 
k r o ž n o kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 10. avgusta 1932. 
* 

2644 

Potrditev poravnave. 
№&& dolžnikom Reichom Josipom, to

l a r j e m na Temu pri Mariboru, on 
^fgovimi upniki pri poravnalnem na-
JHu dne 9. junija 1932 sklenjena pn-

iióa poravnava se potrdi. 
^**бгш> sodišče y Mariboru, pdd, Ш * 

dne x30. junija 1932. 

* 

Sa 20/32-^6.-'•:.'• ' .2597 
1063. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna' zadeva izven konkurza 

Šarčeve Marije, "lastnice modnega ate
ljeja ia posestnice.:v Ljubljani, Rutar-
jeva ulica. št. 4. 

Poravnava izven .konkurza, sklenjena 
med dolinico in njenimi''upniki na po
ravnalnem naroku dne. 25. VI.: 1932 se 
odobri, 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

; dne 27. julija 1932. •.. • •• 
* 

2630 Sa'23/32—8. 
1064. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva Tiselj Rezi, tne-

protokclirana trgovka na Planini pri 
Sevnici. 

Potrjuje se poravnava, ki jO' je skle
nila dolžnica s svojimi upniki pri na
roku dne 1. avgusta 1932 in ki določa, 
da je prednostne terjatve in zahtevke, 
ki jih ne doseza poravnava, prvenstve
no v celoti plačati, ostali upniki pa 
dobijo 50% kvoto, plačljivo v treh tro-
mesečnih enakih obrokih, katerih prvi 
zapade v plačilo trd mesece po pravo
moćnosti poravnave, vendar najkesneje 
dne 30. novembra 1932. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 10. avgusta 1932. 

* 
2642 Sa 43/32—73. 

1065. 

Potrditev poravnave. 
Med. dcJžnico tvrdko H. J. Tuirad, trgo

vino s konfekcijskim, modnim, galante
rijskim blagom in čevlji v Mariboru, in 
njenimi upniki pri poravnalnem' na
roku dne 11. julija 1932 pred okrožnim 
sodiščem v Mariboru sklenjena prisilna 
poravnava se potrdi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 21. julija 1932. 
* 

2643 Sa 33/32—10 
1066. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnikov Ei-

singerja Vilka dn Terezije, gostilničar
ja v Črni pri Prevaljah, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 21. juMja 1932. . 

Sa 31/32—76. 2646 
1067. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Finzi 

Izidorja, trgovca v Mariboruvje končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 

dne 23. julija 1932. 

Sa 32/32—47. 2645 
1068. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanj© 'dolžnika Jeg-

litscha Karala, trgovca z mešanim bla

gom v Novi vasi jpri Mariboru, je koû-
č a n o . ; . • ; . : :•:. .••' ", : 

Okrožno sodišče r Mariboru, odd. Ш., 
dne 21. julija1932. 

kg. 

Sa 11/32-18; : ': !.. ':';"'•'"•. . " V . , 2 5 7 9 
1 0 6 9 . , . . , ;. ; " : '..-"• ,;":;•', .•" 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 11/32—14, s katerimi je so
dišče potrdijo poravnavo dolžnikov Or
la Huberta in Rozalije; trg* v Šoštanju, 
je pravomročera. 
• Poravnalno postopanje se izreče za 
končano. 

Okrožno kot poravnalno sodišče 
v Colju, odd. L, 

dne 3. avgusta 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. B. r. 2107/32. 2640 

Razglas. 
Po § 69. zakona z dne 7. novembra 

1900., kranj. dež. zak. štev. 28, oziroma 
dopolnitve k temu zakonu z dne 15. no
vembra 1910., kranj. dež. zak. štev. 37, 
dn min. ukaza z dne 18. julija 1915., 
kranj. dež. zak. štev. 39, je komisija za 
agrarne operacije v Ljubljani v izvrši
tev zložbe (komasacije) doaočenih par
cel, ležečih v kat. občinah Krška vas, 
ki so 'last .posestnikov iz vasi Boršt, ter 
v zvezi s to zložbo na podlagi § 60. zar 
kona z dne 26. oktobra 1887., kranj. dež. 
zak. štev. 2/1888, v izvršitev nadrobne 
razdelbe, odnosno ureditve užitkov in 
uprave glede skupnega zemljišča vlož. 
štev. 223, k. o. Krška vas, last istih po
sestnikov iz Boršta, 

p o s t a v i l a 
banovinskega sekretar ja P o k o r n a 
I v a n a kot komisarja za to agrarno 
operacijo. 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prične takoj. 

S tem 'dnevom stopijo v veljavnost do
ločila zgoraj citiranih zakonov glede 
pristojnosti oblastev potem neposredno 
dn posredno vdeleženih kakor tudi gle
de izjav, ki jih ti oddajo ali poravnav, 
ki jih sklenejo, 'naposled glede zavez-
nosti pravnih naslednikov, da morajo, 
pripoznati zaradi izvršitve agrarne ope
racije ustvarjeni pravni položaj. 

Komisija za agrarne operacije v 
Ljubljani, 

dne 24. junije Ì932. • 
Za predsednika 
dr. Lukan e. r. 

• * 

Štev. R U 487/25—25. 2637 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o glavni delitvi skupnega zemljišča, ki 
je skupna last posestnikov iz Bosljive 
.Loka, Mirtoviča, Ložca in Grintavca. 

Načrt- o glavni delitvi skupnega zem
ljišča, ki je vpisano pod vi. št. 26 v ka-



Stran 404. Štev. 

tastrski občimi Bosljiva Loka, (sodni 
okraj Kočevje), bo na podstavi § 96. 
zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 
št. 2 iz leta 1888., od dne 17. avgusta 
1932. do vštetega dne 30. avgusta 1932. 
•v občinskem uradu Osilnica razgrnjen 
na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev svetà s kolci na mestu sa
mem se je že Izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 18. avgu
sta 1932. v času od 15. do 16. ure v hiši 
vaškega župana v Bosljivi Lokd. 

ITo se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore œoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 17. 
avgusta 1932. do dne 15. septembra 
1932. pri podpisanem komisarju za 
agrame operacije v Ljubljani vložiti 
pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 9. avgusta 1932. 

Komisar za agrarne operacije: II 
dr. Maršič 1. r. 

* 

R U 99/04—46, 226/111^-13, 473/24—8. 
2641 

Razglas o razgrnitvi načrta 
* o nadrobni delitvi skupnih zemljišč po

sestnikov iz Zabukovja, Železnice in 
Hrastenice. 

Načrt o nadrobni delitvi: 
1. v kat. občini Površje ležečih parcel, 

ki so vpisane pod vi. št. 70; 
2. v kat. občini Veliko Lipljene leže

čih parcel, ki so vpisane pod vi. št. 28 
in 29; 

3. v kat. občini Babna gora ležečih 
parcel, ki so vpisane pod vi. št. 132, bo 
na podstavi § 96. zakona z dne 26. ok
tobra 1887., kranj. dež. zak. štev. 2 iz 
1. 1888. 

od 19. avgusta 1932. do 1. septembra 
1932. 

ad 1. v občinski pisarni na Raki, 
ad 2. v občinski pisarni Lipljene, • 
ad 3. v občinski pisarni Polhovgradec, 

razgrnjen na splošen vpogled vsem vde-
ležencem. 

Obmejitev svetà s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval: 
ad 1. 25. avgusta 1932 od 18. do 19. 

ure v občinski pisarni na Raki, 
ad 2. 22. avgusta 1932 od 11. do 12. 

ure v tašii Leopolda Jeršina, Železnica 1 ; 
ad 3. 23. avgusta 1932. od 13'30 do 15. 

ure v hiši Janeza Korena, Hrastenica 
nšt. 6. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, t. j . od 19. avgu
sta 1932. do 17. septembra 1932. pri 
podpisanem komisarju za agrarne ope

racije I v Ljubljani vložiti pismeno ali 
dati ustno na zapisnik. 

Ljubljana, dne 10. avgusta 1932. 
iKomisar za agrarne operacije I 

Pokom 1. r. 

No. 11778/1. 
* 

Razglas. 
2647 

V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 
očuvalnih. odredb (»Uradni list kraljev
ske ibanške uprave« štev. 28/125 od 
6. februarja 1930.) se razglaša, da je 
glasom sodbe okrožnega sodišča v Ma
riboru z dne 27. II. 1031. prepovedano 
Kocbeku Rudolfu, rojenemu 1. 1907., 
pristojnemu v Vukovski dol, erez Mari
bor levi breg, Dravska banovina, zaha
jati v krčme za dobo 2 let, to je od 
11. 8. 1932 do 11. 8. 1934. 

Po § 268. kazen, zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved 
iz § 55. k. z., pa vendarle postreže taki 
osebi z opojjiom. 
Sresko načelstvo v Mariboru levi breg, 

dne 9. avgusta 1932. 

Štev. 1530. 2561 3—3 

Razpis dobave. 
Na podlagi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu ter pravil
nika za izvrševanje odredb tega zakona 
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za 
dobo od 1. oktobra 1932. do 31. marca 
1933. za bolnico za duševne bolezni v 
Ljubljani in za bolnico za duševne bo
lezni na Studencu pismena ofertalna 
licitacija za dobavo, naslednjih živilskih 
potrebščin: 

1. mesa in mesnih izdelkov ter sla
nine, 

2. moke in mlcvskih izdelkov, 
3. vseh vrst kruha, 
4. špecerijskega in kolonialnega blaga, 
5. mleka in mlečnih izdelkov. 
Licitacija se bo vršila v ponedeljek 

dne 5. septembra 1932. ob 11. uri do
poldne v upravni pisarni bolnice za du
ševne bolezni v Ljubljani, Poljanski na
sip št. 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe v za
pečatenem ovitku z oznako: >Ponudba 
za dobavo (navesti predmet) ponudnika 
1. N.«, morajo dospeti najkesneje do 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 

ceno za dobavno dobo od 1. oktobra 
1932. do 31. marca 1933. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani, 

dne 3. avgusta 1932.. 

Štev. 7281/11. 2Ô2& 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz-

pisuje na dan 22. avgusta t. i. ob li
uti dobavo: 
20.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og in ^ 

1.200 kg terpentinovega mila, 
1.200 kg bučnega olja, 
2.400 kg riža (Carolina Diamante), 

600 kg sirove kave »Santos Primes«» 
2.400 kg svinjske masti, 
3.600 kg koruznega zdroba, 
' 600 kg cikorije. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 6. avgusta 1932. 

Razne objave 
Oglas. 2056 

Iz konkurzne mase Šoštariča v MaN-
boru se proda zaloga v trgovini za D ^ 
75.000, blago zastavljeno g. Lampefu z*. 
Din 45.000 in nezastavljeni trgovinska 
inventar za Din 3000. Boljše ponudb» 
glede celote so mogoče do 17. avgusta 
t. 1. do 12. ure. Cenitev na ogled. 

Dr. Rapotec Vinko s. r. ^ 
odvetnik v Mariboru, Aleksandrova I 0* 

konkurzmi upravitelj. 

2540 3-3' 

Razld zadruge. 
Po sklepu občnega zbora dne 8. mS" 

ja 1932. se je »Samopomoč«, gospodar
ska zadruga javnih nameščencev V .Sev
nici razdružila in prešla v likvidacija 
Pozivljejo se vsi upniki, da ji prijavijo' 
do 15. avgusta t. 1. svoje terjatve, kakor 
tudi vsi nekdanji člani, bivajoči sedat 
zunaj Sevnice, da prijavijo v istem rok* 
svoj naslov likvidatorjema Kladniku <J°" 
sipu in Zavrlu Marku v Sevnici. 

Likvidatorja. 

* 26l.fr 

Objava, 
Izgubil sem orožni list za побеЈЧ^ 

lovske puške in brovninga, nadalje wjV 
ribolovne liste, izdane od sreakih nače|r 
štev v Ptuju in v Varaždinu ter Kri** 
reda pri VeJiki Nedelji. 

Proglašam jih za neveljavne. 
Ivan Rakuša s. r., „ 

dimnikarski mojster v Ormoža 

* 2663 

Objava. , 
Izgubil sem izpričevalo I. a razred 

klasične gimnazije v Mariboru, liadal1. 
28. junija 1929 in ga proglašam za №. 
veljavno. 

Brglez Jožef s. V 

Maja kraljevska banske oprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani: njen predstavnik: 0. Mlcbâlek v LJubljani 
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Štev. вб. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BA10V1IE 
Priloga h kosu 65. letnika III. z dne 16. avgusta 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

1Ц. 6630/1. • 2657 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. avgusta 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis-
nJena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
Ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a : 
Ptuj: Janežovci (Janežovci 2 prime

ra). Škof ja Loka: Sorica (Zg. Sorica 1 
Primer). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 

Maribor desni breg: Poljčane (Lov
a i t 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Globoko (Piršenberg 5 dvor

o v ) , Globoko (Mali vrh 1 dvorec). 
Krško: Cerklje (Gor. Skopie© 2 dvorca). 
Sv. Križ (Dobrava 12 dvoircev, Sv. Križ 
13 dvorcev), Raka (Kržišče 6 dvorcev, 
«fršeča vas 2 dvorca, Smednik 1 dvorec, 
Zaloke 2 dvorca). Laško: Dol (Sv. Jurij 
1 dvorec), Loka (Savna peč 3 dvorci), 
Trbovlje (Studenec 1 dvorec). Litija: 
Gorenja vas (Malo Ćmelo 1 dvorec). 
Ljubljana: Brezovica (Brezovica - dvo-
Г о с). Maribor desni breg: Studenica 
(Studenica 1 dvorec), Pohorje (Pohorje 
2 dvorca). Maribor levi breg: Sv. Križ 
(Sobar 1 dvorec), Ledinca (Ledinca 3 
dvorci), Jaremina (Jarenina 1 dvorec), 
^ Peter (Mećava 1 dvorec), Dobrenje 
(Dobrenje 1 dvorec). Metlika: Suhor 
(Bole 2 dvorca). Novo mesto: Ajdovec 
.(©rezova reber 1 dvorec), Brusnice 
fG-umbeng 1 dvorec), Ormošnjice (Gaber 
* dvorec). Dvor (/Dvor, Mačkovec po 1 

' £ ^ r ) , . Prečna (Gor. Straža 1 dvor). 
y^i: Cirkovči' (Pangerci 4 dvorci), Haj

d ina (Zg. Hajdina 1 dvorec). Radov
ljica: Dovje (Mojstrana 4 dvorci). Smar
te pri Jelšah: Križe (Osredek 6 dvor
cev). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

taško : Pol (Kovk 1 dvorec). Litija: 
•Velika vas (Zalog 1 dvorec), Polšnak 
( Velika f o b a i dvoTec).' Trebeljevo 
i^oške poljane 1 dvorec). Ljubljana: 
f ^ i u l (Horjul 1 dvorec). Logatec (Rov-
1 0 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a : 
^Metlika: Drašiči (Drašiči 7 dvorcev, 
n r i načina 2 dvorca). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 1/1. avgusta 1932. 

* 

II. No. 17199/1, 2665 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Državna' krajevna zaščita 

dece in mladine v Gornji Radgoni« je 
razpuščeno, ker že več let ne deluje, 
nima ne članov niti imovine in torej ne 
•more več izvrševati svojega statutarne
ga delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
1 banovine 

v Ljubljani, dne 10. avgusta 1932. 

* 

2663 II. No. 17S93/1, 

Uradni razpust društva. 
Društvo Slovenska straža, podiiižnica 

v Ljutomeru je irazpušcenoV ^ел";'že Več 
let ne deluje,'nima ne članov niti imo
vine, in- -itorej né more več izvrševati 
svojega statutarnega 'delovnega jpodrbc ĵa. 

Kraljevska banska uprava. Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 10»' avgusta 1932. 

* 
II. No. 17529/1. 2664 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Vinarsko društvo za ljuto

merski okoliš« v Ljutomeru jé razpušče
no, кет že več let ne deluje, nima ne 
članov niti imovine in torej ne more 
več izvrševati svojega statutarnega -de
lovnega področja •• 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 10. avgusta 1932. 

"'. * 

VIII. No. 4321/1. 2638 2—.2 

Razglas. 
>Elektra« d. d. v Ljubljani namerava 

izmenjati transformatorsko postajo v 
Dev. Mar. v Polju, in zgraditi transfor
matorsko hišico na parceli št. 275, k. o. 
Slape, ter namestiti močnejši transfor
mator, za visokonapetostni vod 6000 V 
kot odcep od daljnovoda Fužine—Ljub
ljana. 

Podrobnosti so razvidne iz predlože
nih načrtov in tehničnega poročila. 

O tem. projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., zadevnih gradbenih in 
cestnih predpisov in § 73. i/ sl. ;z. u. 
post. razpiše komisijski ogled na kraju 
samem in. obravnava 

na ponedeljek, 22. avgusta 1932. 
s sestankom komisije o b î e / ù r i ' y Dev. 
Mar.\ v Polju pri županstvu. 

Interesenti sé obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banški upravi, na dan obravnave pa 
v roké vodji komisije. Poznejši'ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 

projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor né bo javnih zadržkov; * 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine У Ljubljani, 
dne 10. avgusta Ï932. 

' • • • * : ' • " • • ; • ' • 

VIII. No. 4202/1. ' 2639 2—2 

Çazglas. 
Mestna elektrarnav in plinarna celjska 

je projektirala : prenos transformatorsko, 
postaje dz hiše. na Kralja Petra cesti 20-
v prizidek i n obenem povečanje kapa1' 
çitete postaje od 100 ma 200 KVA.' .;-•., 

Podrobnosti se vidijo v načrtih in 
tehničnem popisu. o 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84-j odet. 2., 89.} od* 
stavek 3., gradb; z,, zadevnih cestnih 
predpisov, in § .73. i, sL-z; u. poât.; raz
pisuje komisijski ogled na kraju samem 
in obravnava

na četrtek, dne 2.5. avgusta 1932. \ 
s sestankom komisije ob 10. uri v magi-
stratnem poslopju. 

Interesenti sé obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi --do 
dneva komisijske obravnave pri. роф 
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper; nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se.ne bodo upoštevali^ temveč se bo,e 
projektu odločilo brez ozira nanje, ko^ 
Ukor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine^; LjuMjani, ' • •> 
dfle 10. avgusta 1932. 

# 

V. No. 3042/43 ex 1932. 2654 3—2 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem instalacije električne razsvetljave, 
plina m vodovoda v zgradbah carinar
nice v Mariboru II. javno pismeno po
nudbeno licitacijo na dan 

6. septembra 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št: 38 tehničnega'oddelka V Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo-
pnočki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi št. 48 tehn. oddelka v Ljubljani. 

Ponudbe naj se glase V. •oblila popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna/ki znaša: 

1. instalacija električne • razsvetljave 
Din 85.147-80:; -

' 2. instalacija puma Din 128.714-—; 
3. instalacija vodovoda Din 169.430-20. 
Podrobnosti "razpisa s"o razvidne iz 

razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 
'dne 10. avgfusta-1932. 



Stran 406. 
ètev, 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A 52/32—12. 2633—3—2 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Župan Franc iz Vrbove 18, je dne 
22. februarja 1932. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. 

Šketelj Jože iz Mihovega 14, sedaj 
nekje v Ameriki; Oklešen Marija roj. 
Šketelj iz Mihovega 14, sedaj nekje v 
Ameriki; Šketelj Ana iz Mihovega 14, 
foaje poročena v Ameriki, katerih biva
lišče sodišču ni мшпо, se pozivljejo, da 
ee te*koin enega leta od danes naprej 
zglasijo pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina z ostalimi dediči in z go
spodom Cimermanom Jožetom, posest
nikom iz Dol. Starevasi 28, ki je bil 
odsotnim postavljen za skrbnika. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici odd. I., 

dne 20. junija 1932. 
•J; 

E 397/32. 2670 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. a v g u s t a 19 32. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Paka, vi. št. 94. 

Cenilna vrednost: Din 8319*—. 
Najmanjši ponudek: Din 5546-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 11. julija 1932. 

E 350/32—5. 2669 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. s e p t e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi š t 2 dražba nepremičnin'. 
% zemljiška knjiga Cerklje, vL št. 409. 

Cenilna vrednost: Din 36.050-—. 
'Vrednost pritikline: Din 1400'—. 
Najmanjši ponudek: Din 12.000*—. 
Pravice, toi bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi ee ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo .zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem ee opozarja na dražbeni 
oklic, M je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 8. avgusta 1932. 

* 
E 775/31—23. 2635 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 1 dražba nepre

mičnin: zemljiška knjiga Pekel vložna 
št. 204, obstoječih iz hiše in zemljiških 
parcel. 

Cenilna vrednost: Din 26.287"—. 
Najmanjši ponudek: Din 17.524-68. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. ' 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 11. junija 1932. 

•I. 

E 565/32 2617 
Dražbeni oklic. 

iDne 20. septembra 1932 dopoldne ob 
10. uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 1 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Crna, vi. št. 45. 

Cenilna vrednost: Din 40'500'—. 
Najmanjši ponudek: Din 21.168*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Prevaijah, 
dne 5. avgusta 1932. 

*& 
E 351/32-6. 2666 

Dražbeni oklic. 
iDne 3. o k t o b r a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 

'zemljiška knjiga Tribuče, vi. št. 16, 18, 
139; zemljiška knjiga Bedenj, vi. št. 200 
in 300. i 

Cenilna vrednost: 'Din 27.419'88. 
Najmanjši ponudek: Din 18.214'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle ver uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. II., 

dne 1. avgusta 1932. 
* 

E 283/32—7 2623 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. oktobra 1932 dopoldne ob 10. 

uri ibo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 21 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga: 1. Zagorje, vi. št. 130, 2. Zagor
je, vi. št. 131. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 191.345— 
in ad 2. Din 8666-—. 

•Najmanjši ponudek: ad 1. dinarjev 
100.110-— in ad 2. Din 5.704'—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal •• dobri veri. v 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega. 
sodišČn. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 3. avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 
1070. Sedež: Maribor, Meljska c. št' ^ 

Besedilo: Koražija Ivan »Eksport«. 
Obratni predmet: nakup in prodaja 

deželnih pridelkov, živine in mesa na 
drobno in debelo. / 

Imetnik: Koražija Ivan, trgovec v Ma
riboru, Meljeka cesta št. 1. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 28. julija 1932. 
Firm. 776/32 — A III 216/1. 

* 
1071. Sedež: Maribor. ' 

.Dan vpisa: 14. julija 1932. 
Besedilo: I. Trpin, Tekstilni bazar. 
Obratni predmet: Trgovina z manu

fakturo, galanterijo in konfekcijo. 
Imetnik: Trpin Ivan, trgovec v Mari

boru, Vetrinjska ul. št. ilo. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 14. julija 1932. 

Firm. 762/32 - A III 214/1. 

* 
1072. Sedež: Polenšak. 

Dan vpisa: 14. julija 1932. 
Besedilo: Franc Zavec. , 
Obratni predmet: Trgovina s sadje"1 

na debelo. , 
Imetnik: Zavec Franc, trgovec s saa-

jem v Polenšaku. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 14. julija 1932. 

FiTm 744/32 — A III £15/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e io 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h firmaD.: 
1073. Sedež: Maribor, Gosposka ul. 25-

Dan vpisa: 14. julija 1932. fc 

Besedilo: Bančna poslovalnica Beg*» 
— Bankarska radnja Вегјак. 

Obratni predmet: Biro za D a n ć ^ L 
komisijske in finanČno-poslovne tran 
akcije. i e 

Obratni predmet odslej: Izvrševanj; 
bančnih in menjalskih poslov, in 9 1 S J 
nakup in prodaja valut ter v r e d n o s t 
papirjev, prodaja srečk državne гааг ^ 
ne loterije,- eskont menic in inkaso, W»1 

bardnih in kontokorentniih poslov. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 14. julija 1932. 

Firm. 751/32 — Rg A III 1/4« 
* 

1074. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. julija 1932. , 
Besedilo: Mariborska tiskarna d. » ^ 

. Izbrišeta se dosedanja člana u p * ^ 
nega sveta Robič Srečko in & w ° . 
Mirko, vpišeta pa novoizvoljena c ^;., 
upravnega sveta Pogačnik Stanka, > 
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fepoga tovarnarja v Rušah, ia Détela 
•Staoko, ravnatelj v Mariboru, in se iz
briše prokura podeljena iDeteli Stanku. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 28. julija 1932. 
Firm. 743/32 — B I 5/13. 

' ^ b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
% б . Sedež: GUince. 

'Dan izbrisa: 2. avgusta 1932. 
Besedilo: Košenina Franc, družba z 

•̂  t- v likvidaciji. 
Po končani likvidaciji. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

Firm. 667 — Rg. C V 24/3. * 

Vpisi v zadružni register 
^ P i s a l a se je n a s t o p n a z a d r u g a : 
*076. Sedež: Zlatoiičje. 

Dan vpisa: 28. julija 1932. 
Besedilo: Zadružna klavnica v Zlato-

"-Čju na -Dravskem polju, registrirana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima nä
hern pospeševati gospodarstvo in na
bavno povzdigo svojih članov, zato: 
. 1. prevzema od svdjih članov prašiče 
l n jih vnovčuje žive ali zaklane, raz-
PPlovljene ali popolnoma, tudi do kile 
•"aasekane, oziroma posreduj© vnovče-
^*ије prašičev v navedenem stanju; 

2. vnovčuje govejo živino svojih čla-
Û0V; 

., 3. nabavlja in vzdržuje v dosego svo-
Ijh namenov potrebne stavbe, orodje in 
druge naprave; 

4- nabavlja za svoje člane gospodar-
?«« potrebščine kot krmo, umetna gno-
1% in podobno; 
y 5. vnovčuje poljske pridelke svojih 
vlanov; 

в. skuša isposlovati od oblastev, da ji 
^iznajo vse tiste pravice pri zakolu in 
^ovčevanju prašičev, ki so jih uživali 

• doslej posamezni prašičerejci Dravske-
S& polja. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
aPrila 1032. 

Visak zadružnik jamči s svojim opra
n i m deležem, in pa z njegovim en
o t n i m zneskom.. . 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim 
^licem pred cerkvijo Št. Janž na Darav-
^ e m polju. 

•Načetetvo sestoji iz 3—7 zadružnikov. 
Çland načelstva so: ' • ,.x. 

v 1- Šolar Franc, posestnik v Zlatoličju 
8t< 6 (načelnik); . „ , 

•- •*.•*• КторИ Lovro, posestnik v Starsan 
o 5 8 (podnačelnik); v , 

.**<». Lešnik Fric, posestnik v Starsan 
• &3; 

v»4. Ogrizek Franc, posestnik v zlato
u s t . 9; 

J ? - Gojčič Jožef, posestnik pri Sv. Mar-
J e t l §t. 58; 
^.6r Gireif Franc, posestnik v Trnišah 

^'7-Brodnjak Vinko, posestnik v Loki 

^ a v i o o zastopati zadrugo ima na-

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno po dva člana načelstva. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 28. julija 1932. 

Firm. 770/32 — Zadr..V 35/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
1077. Sedež: Brežice. 

Dan vpisa: 10. avgusta 1932. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Bre

žicah, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Izstopil" je iz načelstva Ivančič Gre
gor, posestnik iz Orne, vstopil pa je 
letina Jožef, posestnik v Št. Lenartu pri 
Brežicah. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I., dne 10. avgusta 1932. 
Firm. 274/32 - Zadr. III 203/14. 

* 
1078. Sedež: Dobrepolje. 

(Dan vpisa: 11. avgusta 1932. 
Besedilo: Posojilnica v Dobrepoljah, 

r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Adamič 

Janez, vpisal pa novi član načelstva 
Sever Jože iz Kompolj št. 5. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 11. avgusta 1932. 
Firm. 133/32 — Zadr. I 19/41. 

1079. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1932. 
Besedilo: Kmetska posojilnica ljub

ljanske okolice registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo v Ljubljani. 

•Izbriše se član načelstva Knez Šaša, 
vpiše pa član načelstva ing. Knez Tomo, 
veletrgovec -v Ljubljani, Gosposvetska 
cesta 3. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Ш., 
dne 29. julija 1932. 

Firm. 671 — Zadr. I 10/54. 
* 

1080. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. avguste 1932. 
Besedilo: >Stan in dom« občekoristna 

stavbna in kreditna registro vana za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Izbrišejo se člani načelstva ing. Mač-
kovšetk Janko, Slapničar Janko, Lom
bardo 'Peter, Juvanc Franc, Kristan 
Cvetko, Kobler Franc in Zima Ignacij, 

vpišejo pa člani načelstva: ing. Miklič 
Matko, Ljubljana, 'Borštnikov trg 4; Kra
mar Franc, uradnik v Ljubljani, Dolenj
ska c. 5; Stopar Franc, profesor v Ljub
ljani, Tržaška c. 28; Borko Božidar, 
urednik »Jutra« v Ljubljani, Tržaška 
c. 28; Vuga Ivan, nadučitelj v Ljubljani, 
Glinška ul. 9, in Bučan Franc, mizar v 
Rožni dolini, cesta VI št. 24. 

Že vpisani član načelstva Hladnik 
Franc je predsednik načelstva. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 29. julija 1932. 

Firm, 664 — Zadr. VIII 52/12. 

* 
1081. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 28. julija 1932. 
Besedilo: Splošna gospodarska poslo

valnica v Mariboru, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 13. ju
nija 1932. se je zadruga razdruždla in 
prešla v likvidacijo. 

-Likvidatorji: Gajšetk Siinon, (načel
nik), Lorger Fimon, Bibič Martin, Bučar 
Alojz, Papež Edvart, Brenčič Leopold, 
Gradišnik Avgust, doisedaj vsi člani na
čelstva, 

.Likvidacijska firma: jSplošna gospo-* 
darska poslovalnica registrirana zadru
ga z omejeno zavezo v Mariboru v likvi
daciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo tako, 
da pristavita načelnik in še en član na
čelstva (likvidator) od kogarkoli napi
sanemu ali natisnjenemu besedilu za
druge svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 28. julija 1932. 
Firm. 742/32 — Zadr IV 94/7. 

* 
1082.>Sedež: Murska Sobota. 

Dan vpisa: 7. julija 1932. 
Besedilo: Kreditna zadruga za trgo

vino in obrt v Murski Soboti, registro
vana zadruga z omejteno zavezo. 

Zadružna pravila so se izpremenila 
v §§38. in 45. 

Načelstvo <upravmi svet) sestoji iz 
predsednika in iz nadaljnjih 3 do! 5 od
bornikov. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 
dne 7. julija 1932. 

Firm. 726/32 — Zadr, III 64/28. 
H* 

1083. Sedež: Sp. Šiška. 
Dan vpisa: 2. avgusta 1932. 
Besedilo: »Mali dom« stavbna in sta

novanjska registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Sp. Šiški. 

Izbrišeta se člana načelstva Mežek 
•Ivan in Stanovnik Franc; vpišeta pa čla
na načelstva Franetič Antan, višji jet-
niški paznik v Ljubljani VII, Kosovo 
polje 8 in Starman Ivan, železničar v 
Ljubljani VII, Srbska ul. .22. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 29. julija 1932. 

Firm. 673 — Zadr. VIII 49/30. 
* 

1084. Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 28. julija 1932. 
Besedilo: Posojilnica pri Sv. Lenartu 

v Slov. gor. registrirana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Sajovic Jakob, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Sinko Franc, župnik pri 
Sv. Lenartu v Slov. gor. (načelnik). 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 28. julija 1932. 
Firm. 768/32 — Zadr I 14/76. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

1085. Sedež: Sava-Jesenice. 
Dan izbrisa: 2. avgusta 1932. 
Besedilo: Stan in dom, obče koristna 
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stavbna in * kreditna registrovana i&-
druga z omejeno zavezo zä Gorenjsko, 
S i t a-Jesenice v likvidaciji. 

Pò končani likvidaciji. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. Ш'., 
dne 2Q'. julija 1932. 

Firm. 659' — Zädr. Vllf atë/HÎ. 

Kookurzni razglasi 
S' 2/32—11. 2668 
1086 

Odprava konkurza. 
Konkurs ki je 'bil razglašen, s skle

pom S .2/32—1 o imovini prezadolženca 
Kocjane Ivana, trgovca v smarjeti št. 4, 
se odpravi, ker je ;bila razdeljena vsa 
masa, po §_ 151 k. z. 

Okrožno kot konk. sodiice v Novem 
iheBtu, odd. И., 

dne 6. avgusta 1932. 
* 

2658 Sa 35/32—2. 
1087. 

Poravnalni oklic. 
Uvédîba poràvnîliiega postopanja o 

imovini Fïèjin tëudoHa, pos. in ključav
ničarskega mojstra v Mengšu.. 

Poravnalni sodnik: Hutter Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Kamniku. 

Poravnalni upravnik: dr. Trampuš 
Fran, odvetnik v Kamniku. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem eodišču v Kamniku dne 20. 
septembra 1932. ob desetih. 

iRok za oglàsitev do 14. septembra 
1932. na okr. sodišču v Kamniku. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 11. avgusta 1932. 
* 

Sa 10/32^15. 2661 
1088. 

. Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 10/32—9, s katerim je bila 
od sodišča potrjena poravnava dolžnika 
Junaka Josipa, trgovca v Oplotoici, je 
pravomočen. Poravnalno postopanje ee 
izreče za končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 10. avgusta 1932. 

* 
-1-5. 2660 Sa 18/32 

1089. 
Konec poravnalnega 

postopanja. 
Sklep Sa '18/32—11, s katerim je-bila 

od sodišča potrjena poravnava dolžnika 
Virbnika Franca, krojača v Šoštanju, je 
pravomcčen. 

Poravnalno postopanje se iareče za 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 10. avgusta 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

2662 

Narodna banka 
kraljevine Jugoslavije 

Na. ^odlagi čl. 60. zakona o Narodni 
banki in čl. 71. bančnih statutov se bo 
vršilo dne 21. avgusta t. 1. ob deveti uri 
dopoldne v zgradbi Narodne banke v 
Beogradu 

Izredno zborovanje 
s sledečim dnevnim redom : 

i. iKonstttiiiiranje zborovanja in volitev 
dveh delničarjev va skrutinatorja iu 
óverovitélja zapisnika. 

2. Dajanje pristanka za odredbo 61. 6. 
predloga zakona o kovanju srebrne
ga denarja z ozirom na Čl. 3., odst. 
3., sporazuma med državo im Narod
no banko oa 13. junija 1931. 

Tega ziborovanja ee sme udeležiti 
vsak delničar državljan kraljevine. Ju
goslavije, ki Ima najmanj deset delnic 
'(čl. 60. zakona o (Narodni banki). Delni
čarje, ki imajo manj nego deset delnic* 
sme zastopati eden izmed njih ali kak 
tretji delničar; ta pooblaščenec razpo
laga s številom glasov, ki odgovarja 
vsoti združenih delnic (čl. 72. statutov). 

Delničarji, ki se žele udeležiti tega 
zborovanja, morajo svoje delnice kakor 
tudi druga dokazila, kjer so tudi ta po
trebna, predložiti najmanj 3 dni pred 
dnevom, diciločenim za zborovanje, (čl. 74 
statutov), to je do vštetega 17. avgusta 
tega leta. 

Predložene delnice prevzema in iz
daja zanje priznanice: 

V Beogradu Narodna banka, oddelek 
za posojila na zastave in dépote, Držav
na hipotekama banka in Poštna hra
nilnica; 

v notranjosti vse bančne podružnice. 
Po zborovanju sme vsak delničar 

svoje delnice (in ostala priložena doka
zila) proti povrnitvi priznanice dvigniti 
tam, kjer jiji je predložil. 

Po odredbi čl. 71. zakona o Narodni 
banki se pripominja, da je pri sodišču 
zahtevano uničenje delnic z naslednjimi 
številkami : 9.386—406 ; 10.723 ; 11.829 ; 
16.259; 18.304—305; 18.325—329; 18.331; 
J8.340—348; 18.350—363; 18.358—368; 
18.741; 18.743; 18.745—748; 19.606—609; 
19.611—613; 19.622^623; 19.625; 19.712; 

19.714 in 19.797—800. 

Br. 147.452. 
11. avgusta 1932. lefa 

v Beogradu. 
Guverner 

Narodne banke 
kraljevine Jugoslavije 

I. J. Bajloni s. r. 

* 

Narodna banka kraljew, 
Jugoslavije. 26 

Stanje 8. avgusta 1982. 
Aktiva. DinanP" 

Metalna 
podloga . 1.978,834.321-69 (— 3.063.726-21) 

Devize, k i ni
so v pod logi 84,671.492-65 1+ 60.626W 

Kovani. no
vec v niklo 80,231.244-- (-f 81.02ft'6g! 

Posojila . . 2.396,858.481-44 (— 632.13.6/67)' 
Vrednostni 

papiTJi . . 12.872.520--
Pre.jšnjipred- •' 
ujmi državi 1.807,861.950-48 <-f 142.442W 

Začasni pred; 
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-— 

Vrednosti re- . 
zervn. fonda 53.327.679-74 ( + 7.376'66> 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,354,402-76 

Nepremična «v 
ne . . . . 151,392.133-26(4- 340.83909' 

Razna aktiva 111.227.123-52 (— 8.895.684W 

7.279,531.849-44 
Pasiva Dinarjev 

Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 60,697.414-85 

Ostali fondi 3,938.192*46 ,. 
Novčanice v . 

obtoku . . 4.872,464.990-(+ ШбЗ.бвО-г-' 
Obveze na „ n o, 

pokaz . . 603,629.541-86 ( - 25,006.646-9») 
Obveze z ro- ., 

kom . . . 1.416,429.129-42(- 12,617.000---' 
Razna pasiva 142,472.081-35 ( + 8.280.833*1» 

7.279,531.349-44 
Obtok in ob

veze . . . 5.475.994.631 ;86 
Celotno kritje . . . 36-13°/„ 
Kritje v ilatu . . . 32-19°/. 

Obrestno mera: ^ 
po eekomptu 1% • 
DO lom bard u . . . . . »w 

Objava. 2671 

IzgubiJ se je okrogli uradni žig ^ 
čine Turški vrh (srez ptujski) in .se .P14*" 
glasa za neveljavnega. 

Občinski urad Turški vrh, 
dne 16. avgusta 1932. 

Razne objave 
Objava. > 

Izgubil sem orožni list, izdan P^v 
št. 6374 z dne 10. decembra 1928. ^ 
sreskega načetetva v Slovenjgradcu. 

Proglašam ga s tem za neveljavfl*» ' 
Čevnik Miha, s- r> 

* 

Objava. ^ 
Izgubil sem cdpustnico iz osnova, 

šole v Tržišču, srez Krško, izdamo.^ 
aprila 1924., in jo proglašam za o & 

1.javno. V 
' Tržišče, 9. avgusta 1932. 

Henrik Gačnik s. % 

Izdaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska In zalaga: TIskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: 0. Mlchâlek v LJubljani ! Aï 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Pri loga h kosu 66. letnika I I I . z d n e 20. avgusta 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6676/26. 2672 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

°d 1. a v g u s t a d o 7. a v g u s t a 1932. 

Po naredbi ministrstva г-л narodno zdravje 
8- bt. 494« 7. dne -i\. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolesni. 

j ez ice 
Celje (mesto) 
Dolnja Lendava . . . . . 
Kamnik 
Kranj 
Konjice 
Krško 
Laško 
Ljubljana (srez) . . -
^ubijana (mesto) • 
j-Momer 
"irska Sobota 
£' 'o mesto 

£> 
ûiovenjgradec 

Vseea 

1 _ 
2 | 1 

1 -
— 1 
4 
6 
2 
4 
2 

— 
2 
7 

1 

•32 1 

1 
—• 

1 
I 
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1 
— 

— 

1 
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— 
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— 
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I 
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1 
— 
— 

— 
1 

Griža. — Dys 

pomeli 
Kfanj . . . . 
LJubljana (mesto) . . . 
Metlika 
Murska Sobota 

Vseea . . • 

ente 

1 
2 

1 
2 

6 

tria 

1 

1 

2 

1 

1 
2 

4 

— 

— 

1 
2 
1 

— 
4 

jez ice 
Celje 

Skrlat inka. — Scarlatina. 

Cel le (mesto) 
20rnjigrdd 
Kram 
K °njice 
frtko 

pila . . . " ; ; ; 
^ubijana (srez) 
Liublji n,—-jiana (mesto) 
Mar.bor 
p r ibor (mesto) 

•>r levi bres 
№ 
p.0v° mesto 

а т а г ј е pri Jelšah 

Vsesa . 

Ošpice. — Morbilli, 

t ^ i e (mesto) . . . . 
i> r | n t 

?r«ko . . 
La8ko • • • - - . 

1 
4 
2 
3 
9 
6 
7 

1 
7 
2 
8 
4 
3 
1 

68 

— 
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1 

2 
1 

1 

°l 

— 

2 

1 

5 

3 

2 
1 

— 

14 

-

— 

— 

— 

— 

Li«ia 
{j*«* : : 
H™MJana (mesto) 
Rart mesto . . . . 

ado»lJica . . . . 
Vseea . . . 

1 
1 
4 

22 
2 
fi 
2 
1 
2 
3 

44 
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1 
6 
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— 
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3 
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1 
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Davica. — Diphter ìa et llroup. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . 
Gornjigrad 
Kram 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija . . . . 
Logatec 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) 
Mu reka Sobota . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjgradec 
Šmarje Dri JelSah_ 

Vseea 
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Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Slovenjgradec . ' . . • . . I l | — I — 1 1 

Vseea • 

Šen. — Erysipelas. 

Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Gornjigrad 
Krani 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor (mesto) . • 
Metlika .• . . 
Murska S o b o t a . . . 
Novo mesto . . 
P t i 
Radovljica 
SlovenjgradeL 
Šmarje pri JelSah ._ 

Vseea . 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

1 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
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2 
1 
1 
1 
1 

20 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
3 

— 

11 

2 

1 
1 

2 

— 

1 

7 

— 

— 

— 

— 
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Celje 
Ljubljana (mesto) . . . 

Maribor (mesto) . . . . 

Radovljica . . . . 

Vseea . . . 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

6 

1 

1 

1 
1 

2 

— 

'-=-

1 

1 
1 
1 
1 

5 

Vranični prisad. — Anthrax. 

Dolnja Lendava 
Gornjigrad . . . 
Krško 

Vseea 

3 
3 

6 

— 

3 

3 

2 

— 

2 

— 

1 

1 

— i — 
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. . . 1 1 1 - 1 

. . • 1 — - . 1 

2 1 1 - 2 

O t r p n e n j e t i l n i k a . — P o l y o m y e l i i i s 
a c u t a . 

Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 

Vseea 

Otročniška vročica. — Sepsis 
puerperal is . 

Dolnja Lendava 1 — — — i 
Litija i _ _ _ j 
Ljubljana (srez) . . . . i i _ _ 2 

Vseea . . 3 1 — - 4 
Ljubljana, dne 10. avgusta 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine » Ljubljani 

% 
I I . No. 10092/3. 2675 

Uradni razpust društva. 
Društvo »Podružnica krščanske šole 

v öustanju<, je razpuščeno, k e r že več 
let n e deluje, n ima n e članov miti imo
vine, in torej n e more več izvrševati 
svojega statutarnega delovnega področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, d n e 11. avgusta 1932. 

VI. No. 20722/1. 2694 

Izprememba v imeniku 
Zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Fajdiga-Pleiweiss Lea, zdravnica, 

volonterka v Ljubljani, j e bila vpisana 
v imenik Zdravniške zbornice za Drav
sko banovino. 

Kraljevska b a n s k a uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, d n e 12. avgusta 1932. 

* 
V. No. 75/106. 2689—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za de lno 
regulacijo Ljubljanice v Ljubljani 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 10. sept. 1932. ob 11. u r i dop. 
v prostorih hidrotehničnega odseka v 
Ljubljani. Pojasnila i n ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih 
stroškov dobivajo med u r a d n i m i u r a m i 
p r i hidrotehničnem odseku, Stari t r e 
št. 34Д1. 

P o n u d b e naj se glase v obliki po
pusta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, k i znaša 
3,049.347-24 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah< in na razglasni desk i tehničnega 
oddelka. 

Kral jevska banska u p r a v a 
Dravske banovine 

v Ljubljani, d n e 16. avgusta 1932. 



S t r a n 410. 
<^f 

Štev. 66.; 

V. No. 3042/43 ex 1932. 2654 3—3, 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska b a n s k a uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem instalacije elektr ične razsvetljave, 
p l i n a in vodovoda v zgradbah carinar
nice v Mariboru II . javno pismeno po
n u d b e n o licitacijo na dan 

6. septembra 1932. ob 11. a r i dop. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med u r a d n i m i u r a m i v 
sobi št. 48 tehn. oddelka v Ljubljani. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša: 

1. instalacija električne razsvetljave 
Din 85.147-80; 

2. instalacija .plina Din 128.714-—; 
3. instalacija vodovoda Din 169.430-20. 
Podrobnost i razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasni desk i tehničnega 
oddelka. 

Kral jevska banska u p r a v a Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 10. avgusta 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U VI 6/32—5 2687 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je raz

sodilo z razsodbo z dne 12. I I I . 1932., 
d a je •i.ovim üidzaibeta, »tara 7ö let 
po poklicu gosti lnicarka v Ljubljani, 
( i raaišce 13, kr iva prestopka po členu 6. 
zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije, 
storjenega s tem, d a kot lastnica vino-
toča v svojem lokalu v Gradišču št. 13 
•v Ljubljani dine 4. L 1У32 ini imela 
cenika jedil in pijače, tako da bi ga 
vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bi la obsojena po čl. 6. 
-Zgoraj navedenega zakona na 250 Din 
d e n a r n e kazni, ki se ob neizterljivosti 
i zpremeni v nadaljnjo ikazen 36 ur 
zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI., 
dne 28. apr i la 1932. 

* 

U VI 31/32 2686 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, je raz

sodilo z razsodbo z dne 12. III. 1932., 
da j© Puketetein Josipina, stara 47 let, 
po poklicu gostilnicarka v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 46, kriva prestopka 
po členu 6. zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije, storjenega s tem, 
da kot lastnica gostilne, : dne 23. I. 1932 
v Ljubljani v svojem lokalu na Sv. 
Petra cesti 46 ni označila sumarno ali 
podrobno cene posameznih jedil, tako 
da bi jih vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bila obsojena po čle
nu 6. zgoraj navedenega zakona na 250 

dinarjev denarne kazni, ki se ob neiz
terljivosti izpremeni v nadaljnjo kazen 
36 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odđ. VI., 
dne 28. aprila 1932. 

Kps VI 251/32. 2683 

Izsleditev. 
Koeer. 'Dominik, rojen 23. 10. 1894. 

v Sp. Gašteraju, srez Maribor, in tja 
pristojen, stanujoč v Novivasi, cesta na 
Dobrovo št. 26, ob. Celje okol., zak. sin 
pok. Dominika i n pok. Alojzije roj. Sirk, 
r. k. vere, Jugoslovan, matern i jezik slo
venski, pismen, obiskoval 6. razr. osnov
n e šole, delavec, večkrat predkaznovan, 
je nujno sumljiv prestopka po § 247 
k. z., in ga je t reba izslediti t e r poro
čati o sedanjem bivališču s reskemu so
dišču v Celju. 

Okrajno sodišče Celje, odd. VI., 
dne 23. julija 1932. 

H? 
P 55/32—1 2699 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Gor

njem g r a d u z d n e 5. julija 1932, opra
vilna štetvilka L 3/32—2, je bil Žmavc 
Franc, posestnik, pre j stanujoč v Št. 
Florjanu št. 50, sedaj v bolnici za du
ševne bolezni v Ljubljani, zaradi umo-
boinosti popolnoma prekl ican. 

Za skrbnico je bila .postavljena Žmavc 
Marija, posestnica v St. Florjanu št. 50. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
odd. I., d n e 5. avgusta 1932. 

* 

A 52/32—12. ' 2633—3—3 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča. 

Zupan Franc iz Vrbove 18, je dne 
22. februarja 1932. umrl. Poslednja volja 
se ni našla. 

Šketelj Jože iz Mihovega 14, sedaj 
nekje v Ameriki; Okiešen Marija roj. 
Šketelj iz Mihovega 14, sedaj nekje v 
Ameriki; Šketelj Ana iz Mihovega 14, 
baje poročena v Ameriki, katerih biva
lišče sodišču ni znano, se pozivljejo, da 
se tekom enega leta od danes naprej 
zglasijo pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina % ostalimi dediči in z go
spodom Cimermanom Jožetom, posest
nikom iz Dol. Starevasi 28, ki je bil 
odsotnim postavljen za skrbnika. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici odd. I., 

dne 20. junija 1932. 

* 
E V a 2482/32—3. 2674 

Oklic. 
Josipu Zidarju, posestniku in trgovcu 

v Ljubljani, Dunajska cesta št. 31 sta-
nujočenvu nazadnje v Marseillu 74, 
Boulevard des Dames, je vročiti v iz
vršilni stvari Komercijalne banke d.d. 
podružnice v Ljubljani proti Josipu 
Zidarju, dovolilo prisilne dražbe zem
ljišča vi. št. X vi. št. 105, k. o. Kapucin
sko predmestje, sklep z dne 1. junija 
1932 opr. štev. E V a 2482/32—2, s ka

terim se dovoljuje prisilna dražba ne
premičnin vi. št. 105, 'k. o. Kapucinsko 
predmestje. 

Ker je bivališče zavezanca Josipa Zi
darja neznano, se postavlja za skrbnika 
gospod Lilleg Maks, davčni inspektor ¥ 

pok. v Ljubljani, k i ga bo zastopal n* 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
ne oglasi sam ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. Va, 
d n e 7. avgusta 1932. 

E 647/32—3 2698 

Oklic. 
iRajtarju Matjažu, čevljarskemu P?" 

močniku iz Turnišča, sedaj v Franciji» I e 

vročiti v izvršilni stvari Ceha Jos ip^ 
čevljarja v Lipi št. 10 ca Rajtar Matjaž, 
radi 995 Din s pr ip . s k l e p z d n e 21. ju
nija 1932 opravi lna številka E 647/32—1 
s kater im se je dovolila izvršba pote© 
pris i lne osnove zastavne pravice Pf1 

vseh zavezancu lastnih zemljiščih v *• 
o. Turnišču. 

K e r je bivališče Bajtarja Matjaža D^* 
znano, se postavlja za skrbnika Rajt*1 

Florijan, posestnik v Turnišču, ki ga b° 
zastopal n a njegovo nevarnost in stro
ške, dokler s e n e oglasi sam ali n e im6" 
nu je pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, d n e 12. avgusta 1932. 

* 
26Ö1 E Va 5308/30—88. 

Oklic. 
Izvršilna zadeva zahtevajoče stran; 

ke Martinčiča Avgusta proti zavezan 
s tranki Zidar Franji , Ruši, Zvonku i'1 

Josipu r a d i Din 5269- s pripadlo-
V p r e d m e t n i izvršilni zadevi je vro

čiti Josipu Zidarju, bivšemu trgovcu 
Ljubljani, nazadnje Aux Bons Soins ? 
MÌie L. Cuny Meurville 74, Bd des P a " 
mes, Marsseille, dovolilo izvršbe E * 
1961/32—2. 

Ker je bivališče zavezanca neznanOi 
se mu postavlja za skrbnika na ci 
g. Lilleg Maks, davčni inšpektor v P 
koju v Ljubljani, Slomškova ulica / 1 * 
ki ga b o zastopal n a njegovo nevarno 
in stroške, dokler ne nastopi sam a 

n e imenuje pooblaščenca. -j0 

Nadaljnji izvršilni stroški se odmeru 
na 107-50 Din. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. * > 

d n e 7. julija 1932. 

2 # 9 

E 1010/32—40. 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . 

poldne ob d e v e t i h bo pri P 0 ^ ! ^ 
nem sodišču v sobi št. 4 dražba ^ ^ j , 
imičnin: zemljiška knjiga Dobrna, 
štev. 273. 

Cenilna vrednost: Din 223.096^,, 
Najmanjši ponudek: Din ll2.064"--je 

Pravice, ki bi ne pripuščale ^у^Љ&-
priglasiti sodišču najpozneje ;pri "*\Lgt 
nem1 naroku pred začetkom dražbe,-'в*^ 
bi se ne mogle več uveljavljati g. p 
nepremičnine v škodo zdražitelja» K 

ravnal v dobri veri. 



Štev. 66. Stran' 411. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
•-oklic, ilei je nabit na uradni deski tega 
«odiiča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 28. julija 193-2. 

' E 695/32—17. 2680 

Dražbeni oklic. 
Doe 6. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre-
ntičnjn: zemljiška knjiga Verpete, vi. 
štev. 165. 

Cenilna vrednost: Din 73.519-50. 
Vrednost pritikline: Din 52"—. 
Najmanjši ponudek: Din 49.047-66-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

^Priglasiti sodišču najpozneje pini dražbe-
tt&m naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražirtelja, ki je 
•ravnal v dobri veri, 

V ostalem se opoaaria na dražbeni 
oklic, fei je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 28. julija 1932. 

E 100/32—18. 2650 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. s e p t e m b r a 19 32. dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 2 dražba nepre
mičnin zemljiška knjiga Smednik, vi. 
štev. 109. 

Cenilna' vrednost: Din 35.740-—. 
Vrednost pritiklin: Din 2495'—. 
Najmanjši ponudek: Din 25.4Ô0"40. 
Pravice, lei bi ne pripuščale dražbe, je 

Priglasiti sodišču najpozneje pni dražbe-
i&m naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 

'Nepremičnine v škodo zdražirtelja, ki je 
T&vinal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
•oklic, kd je nabit na uradni deski tega 
«odišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 10. avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

f i r m e : 
1090. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 17. avgusta 1932. 
ßesedilo firme: S. Pretnar in drug. 
Obratni predmet: Nakup, prodaja in 

^Proizvodnja slaščičarskih izdelkov. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 1. avgusta 1932. . 
Družabniki: Pretnar Slavko, pekovski 

:goslovodja iz Ljubljane, Tržaška c. 24, 
«*žek Ivan, slaščičar v Ljubljani, Vi-
•^»vdanska c. 10. 

Na namestovanje upravičen: 
. Družbo zastopata družabnika kolek
tivno ter podpisujeta za tvrdko koleik-
tovno ;tako, da pisanemu, tiskanemu ali. 

..'s Pečatom odtisnjenemu besedilu firme 
'Pristavita svoja -lastnoročna podpisa.-

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 17. avgusta 1932. 
Firm. 695/32 - Rg A VIII 106/1. 

1091. Sedež: Ljubljana, Žab» , a k š t 6 ' 
Dan vpisa: 6. avgusta 193fc.-

Besedilo: Terpin Franc. 
Obratni predmet: trgovina s sav J e m ' 
Imetnik: terp in Franc, trgovec v 

Ljubljani, Zabjak št. 6. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III.. 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 692 — Rg A VII 104/1 
«{• 

1092. Sedež: Paraéin. 
podružnica: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1932. 
Besedilo: Industrija vunenih tkanina 

Vlada Tebkàrovié i Kompanija. 
Obratni predmet: prodaja volnenih 

tkanin Vlada Teokarović i Komp. 
D'ružabniiki: Teokarović Vlado, Teo-

karović Slavko, in ing. Nikolić Predrag, 
vsi industrijci iz Paraćima. 

Podpis firme: Tvrdko podpisujejo ob
vezno družabniki tako, da podpiše pod 
štampiljko firme vsak družabnik posa
mezno. 

iZa'zadolžitev firme sta potrebna pod 
štampiljko podpisa dveh družabnikov. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 
dne 8. avgusta 1932. 

Firm. 690 — Rg A VII 105/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1093. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Math. Gerber. 
Zbog smrti dosedanje lastnice Ger

ber Ane se vpiše nova lastnica Mikuž 
Marta roj. Gerber v Ljubljani. 

Obratni predmet odslej: trgovina s 
papirjem, šolskimi in pisarniškimi po
trebščinami. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 2. avgusta 1932. 
Firm 685 — Posam. I 209/2 

* 
1094. Sedež: Ljubljana VII. 

Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: »Jugo-Lutz, družba z o. z.« 

ali srbskohrvatsko: »Jugo-Lutz društvo 
s. o. j.« v latinici in cirilici. 

Obratni predmet: Jugoslovanska pro
dajna centrala Lutzovih kurilnih na
prav in raznih kovinskih izdelkov. 

Družbena pogodba z dne 22. julija 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedolo
čen čas. 

Visokost osnovne glavnice 10.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

10.000 Din. 
Poslovodja: Rupena Ivan, Prokurist 

tvrdke ing. Guzelj v Ljubljani VIL, 
Jernejeva ulica 8. . 

Tvrdko zastopa in podpisuje poslo
vodja samostojno tako, da pristavi svoj 
podpis pod besedilom tvrdkè, k i je lah
ko od kogarkoli pisano, tiskano ali s 
štampiljko odtisnjeno. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 676/32 — Re C V 81/1 

1095. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8; avgusta 1932. 
Besedilo: »Jugosl. Fuld družba za 

automatsko telefonijo z o. z.« 
ali: »Jugosl. Fuld društvo za auto

matsku telefcmiju s o. j.« 
Obratni predmet: Prodaja in dajanje 

v r a j 1 0 tetefoQskih naprav vsake vrste 
•in парга," s s l *°o strujo 

Družbena P°ß° d b a z <*ne 23. aprila 
1932. 

Družba j * ustanovil!6 1 1 3 z a d o l o 
čen čas. 

Visokost osnovne glavnice: 100л»20 

dinarjev. 
..Na to vplačani zneski v gotovini 

100.000 Din. 
Poslovodje: Munk Hans, trgovec v 

Zagrebu, Ilica št. 52. 
Za namestovanje upravičen: Družbo 

zastopa vsak poslovodja samostojno in 
podpisuje zanjo na ta način, da pod 
pisano, tiskano, s štampiljko ali na kak 
drug način odtisnjeno besedilo tvrdke 
pristavi svoj podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 432/32 — Rg C V 83/1 

* 
1096. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Jugoslovanske Steyr tovar

ne družba z o. z. 
Vpiše se prokurist dr. Formatschek 

Kari, prokurist pri družbi v Ljubljani. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 682 — Rg C III 256/10 

* 
1097. Sedež: Ljubljana. 

'Dan vpisa: 6. avgusta Ì932. 
Besedilo: Kreditni zavod za trgovino 

in industrijo. 
Izbriše se Winterju Pavlu podeljena 

prokura. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 688 — Rg B I 136/20 

1098. Sedež: Ljubljana VII., Tržna ul.6. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Peter Stepič. 
Vpiše se sedaj žbog smrti Petra Ste-

piča kot lastnik tvrdke Stepič Mirko, 
veletrgovec z vinom v Ljubljani VIL, 
Tržna ulica št. 6. 

Izbriše se prokura Stepiča Mirka. 
Vpiše se prokura Stepič Mare roj. 

Sterk v Ljubljani VIL, Tržna ulica 6. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. ill., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 683 — Rg A V 74/3 

* 
1099'. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Tovarna klobukov Sešir 

d. d. v Škof ji Loki. 
Izbriše se prokura Plestenjaka Fran

ca, vpiše pa prokura ing. Skalickega 

m*i 
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Zdenka in Kmetica Alojza, obeh v 
Škofji LokL 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 677 — Rg B II 1/13 

Konkurzni razglasi 
S 24/32—7. 2695 
1100. 

Konkurzni oklic. 
'Razglasitev konkurza o imovini Ju

rija Ferenca, zid. mojstra v Ljubljani. 
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod

nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Upravnik mase: dr. Treo Dragotim, 

odvetnik v Ljubljani. 
Prvi zbor upnikov pri imenovanem 

sodišču, soba št. 140 dne 31. avgusta 
1932. ob pol devetih. 

Oglasitveni rok do 1. oktobra ,1932. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 8. oktobra 1932. ob desetih. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 16. avgusta 1932. 
•{• 

S 8/3il—55. 2678 
1101. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Gobec Mirko, zasebnik 

v Celju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pam opr. š t S 8/31—2 o imovini preza-
dolženca, se odpravi, ker so pritrdili vsi 
upniki po § 179 k. r. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 13. avgusta 1932. 
* 

Sa 36/32—2. 2697 
1102. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Angele Ahlin, neprotokolirane 
trgovke v Ljubljani. 

Poravnalni sodnik: Anton Avsec, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Albin Smole, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok iza sklepanje .poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 19. septembra 
1932. ob desetih. 

Rok za ogJasitev do 14. septembra 
1932. 
Deželno sodišče т Ljubljani, odd. Ш., 

dne 13. avgusta 1932. 

Sa 37/32—2. 2696 
1103. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Marije Kos, trgovke v Zagorju 
ob Savi, registro vane pod firmo Ivan 
Kos, Zagorje ob Savi. 

Poravnalni sodnik: dr. Tomo Turato, 
.starešina okrajnega sodišča v Litiji. 

Poravnalni upravnik: Viktor Müller, 
sodni cenilec v Zagorju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, v Litiji dne 27. 
septembra 1932. ob desetih. 

ßok za oglasiltev do 21. septembra 
1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 16. avgusta 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 9349/1. 

Dražba lova. 
2688 

Lovska pravica krajevne občine Kam-
nica se odda z javno dražbo do 31. mar
ca 1935 v zakup. Dražba se vrši v sobo
to, dne 27. avgusta 1932. ob 9. uri, pri 
sreskem načelstvu v Mariboru levi breg, 
soba štev. 34. 

Sresko načelstvo v Mariboru levi breg, 
dne 13. avgusta 1932. 

Štev. 7558/11. 2693 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za na dan 2. septembra 1932 
dobavo: 
25.000 kg pšenične moke št. Ogg — 6, 

800 kg sirove kave v zrnu, 2X sladnc, 
600 kg sirove kave »Santos Primes«, 

1.200 kg bučnega olja, 
4.000 kg-koruznega zdroba, 
1.200 kg terpentinovega mila, 
2.600 kg riža »Carolina Diamante«. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 16. avgusta 1932. 

Štev. 7650/11. 2692 

Razpis. 
Podpisana direkcija razpisuje za na 

dan 2. septembra t. 1. Iranko 2alec 
dobavo: 

24.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og, 
2 in 6. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 16. avgusta 1932. 
•j» 

Štev. 2549/E-Ing. J. 2677 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje dobavo sledečih motorjev: 
•1. Učinek ca. 2'5 k. s. 660/380 voltov, 

50 period v sek. ca. 1440 obračajev v mi
nuti, premer jermenice 120 mm, 

i2. učinek ca. 3*4 k. s. 660/380 voltov, 
50 period v sek. ta . 1440 obračajev v 
minuti, premer jermenice 110 mm, 

3. učinek ca 5'3 k. s. 660/380 voltov, 
50 period v sek. ca. 1440 obračajev v 
minuti, premer jermenice 120 mm. 

Vsi motorji morajo biti kratkostični 
in prahotesno zaprti. Omenjenim motor
jem je dobaviti tudi trikot-zvezdna sti
kala v prahotesni izvedbi. 

Motorji in stikala morajo odgovar
jati najnovejšim predpisom zveze nem

ških elektrotehnikov. Cene je navesti 
brez montažnih tračnic, franko Ljublja
na z ovojnino, carino, vštevši vse od
tegljaje za davek ,in pristojbine. 

Potrebne podatke dobi ponudnik v 
pisarni mestne elektrarne, Krekov trg 
št. 10/11., med uradnimi urami. 

Ponudbo je vposlati v zaprtem ovoju 
do 25. avgusta t. 1. do 14. ure z napi
som: »Ponudba za motorje«. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
ljubljanske, 

dne 16. avgusta 1932. 

Štev. 2524/E-Ing. J. 2676 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje gradbo transformatorske postaje ob 
Topniški ulici. 

Potrebne podatke dobi podjetnik v 

pisarni mestne elektrarne, Krekov trg 
štev. 10Д1., med uradnimi urami. 

Ponudbo je vposlati v zaprtem, ovojtt 
do 26. avgusta t. 1. do il4. ure z napisonK 
»Ponudba za transformatorsko postajo«. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
ljubljanske, 

dne 16. avgusta 1932. 

Razne objave 
Štev. 50. 2685> 

Razglas. 
Podružnica Udruženja rudarskih i1} 

plavžarskih nameščencev v Zabukovci 
je radi premajhnega števila članstva 
razpuščena in se je združila s podruž
nico Udruženja rudarskih in plavžar
skih nameščencev v Velenju. 
Udruženje rudarskih in plavžarskih 

nameščencev, podružnica Velenje, 
dne 16. avgusta 1932. 

•j» 

270Î 

Vabilo 
na izredni občni zbor. 

Prvi izredni občni zbor 

Stavbne hranilnice In poso
jilnice „MoJ dom", r.z. z O.Z* 

v LJubljani, 
Miklošičeva c. 16, se bo vršil dne 11- 9 eP~ 
tembra t. 1. ob 8. uri v prostorih restav
racije pri »Levu« na Gosposvetski c. r 

Ljubljani z naslednjim 
d n e v n i m r e d o m : 

1. Poročilo načelstva. 
2. Dopolnilne volitve načelstva io. 

nadzorstva. 
3. Slučajnosti. 

Načelstvo. 

* 270O 

Občni zbor 
»Commerce« d. d. v Ljubljani se 20. »f* 

gusta 1932. ne bo vršil. , 
»Commerce« d- °* 

v Ljubljani. 

Izdaja kraljevska banaka uprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska In zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: O. Micbâlek v LJubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BA1SKË ti PRAVE DRAVSKE BANOVi№ 
. . ' . ' Priloga h kosu.67. le^mkaïiï . 'z /dine 24. avgusta, 1932. 

Razglasi kraljevske 
^ danske uprave 

Vili, No. 772Ì3. 2703 

Razglas. 
Gošpođliiinišler za trgovinu in Indu

strijo je z odlokom z dne 3. julija 1923, 
VI. No. 3665, odnosno z dne 16. januarja 
^32, II. br. ; 651/K, odobril sklep obč
e g a zbora delničarjev »Kovine«, I. ju
goslovanske metalurgične industrije d. d. 
v Mariboru, z dne 23. riôvembra 1922, 
glede izprememb §§ S. in 7. družbenih 
Plavil, ki se tičejo zvišanja delniške 
glavnice od 2;500.0CÔ*— Din 3,750.000-— 
Din z izdajo 25.000 komadov novih'del-
Dlc po Din 5Ó-—. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
; banovine 

v Ljubljani, dne 8. avgusta 1932. 
•j» 

H- Nò.' 18.507/1; \ 2737 

Uradni razpust društva. 
Društvo Esperantski krožek v Breži-

^ h , je razpuščeno, ker že več let ne 
deluje, nima:ne članov niti imovine in 
*01'еј no mere več izvrševati svojega 
statutarnega 'delovnega področja. 

Kraljevska j banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne. 18. avgusta 1932. 

H< 
H- No. 10093/8. 2705 

Uradni razpust 'društva. 
>Društvo privalnih nameščencev za 

Mežiško dolino« v Guslanju je razpu-
^ e n o , ker že'več let ne deluje, nima ne 
članov niti imovine in'torej ne more več 
^vrševati svojega statutarnega delovne
ga področja. ,; 

Kraljevska banska uprava Dravske 
i banovine 

v Ljubljani, dne 16. avgusta 1932. 

"H- No. 13928/2. , 2704 

Objava. 
Z odločbo ÏI.'No. 13928/1 z one 23. ju-

nlia 1932 se je razpustilo društvo: Slo-
^nsko bralno društvo »Lipa« pri 
*v-Bolfeniku'prl Središču. Ker se je 
^'knadno ugotovilo, da društvo deluje 
' l 'da ni bilò razloga za uradni razpust,-
8ô

t^ornja odločba razveljavlja. .-. 
Kraljevca? ^anska.iiprAvarPTavske 

. , banovine 
v Ljubljani, dne 16. avgusta 1.S32. 

. • -sls 
V l / 1 No. .20.757/1. ' •:.• -27Л9 

Jzprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

-;,. Dravsko banovino. 
. ß r , , Ferlait Vladimir, san. polkovnik 
'.Pok. v Ljubljani, je bil vpisan v imo-
? l« Zdravniške . zbornice za Dravsko 
b e » ö v i r K , . - i - ... •;•••- ,-'•••• 

4*tl«4jev,eka banska uprara Dravske > : » 
banovine v Ljubljani, 
dne 13. avgusta 1932, 

V. No: 75/166. ' ' :' -• •". 2 6 8 9 - 3 - 2 

Razglas o lioitaoi|ir- «— 
Kraljevska, baiiska uprava Dravske 

banovineiv Ljubljani"räzi3isüje.za äelno 
regulacijo' Ljubljanice v Ljubljani ; 

I, javno pismeno- ponudbeno-licitacijo, 
na dan 10. sept. 11932. ob 11. uri dop. 
v prostorih hidr^tehničnega^odseka v 
Ljubljani. Pojasnila' iir-ponudbeni 'p'tV, 
pomo6ki se proli plačilu hàpràvnih' 
stroškov dobivajo; med uradnimi urami 
pr i , hidrotehničnem odseku, Stari trg 
Št. 34/11. ; 
i Ponudbe naj se glase v obliki po
pusta v odstotkih.1 (tudr.z. besedami), na 
vsote odobrenega proračuha4 ki znaäa 
3,049.347-24 Din. • 

Podrobnosti raSzpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih -novi-
nati« in na razgibani deski tehničhega 
' o d d e l k a . i ' "."• '• ' " ',';" . " -

Kraljevska, bfthška uprava .,' 
! Dravske bahovine ' , 
i v Ljubljani, dne 16. avgusta 1932. 

Razglasi sodišč 
: in sodnih oblastev 
ÌJ VII 59/31. j ' 2706' 

Razglas. 
: Okrajno sodišče v Ljubljani je razso
dilo z razsodbo z doe 16. aprila 1932.,. 
jda je Kočija»' Joško star 49 let, -po pokU-
cü mesarski mojster v Ljubljani, Po
ljanski nasip. 34, kriv prestopka po členu 
6. zakona o pobijanju.draginje življen-
skih potrebščin m !ti,réxv6st'ne:':speku.la-
jcije, storjenega; s item,, da kot .mesar,'ki 
je dne 23. novembra '1,93,1. y,' Ljubljani -, 
na stojnici "prodajjal živlienske ' potreb-
Ičine na trgu, ni; označil niti. _sum arno 
niti podrobno cône slanini, masti in 
S a l u . , . ••• •• .• •::•' • M ' .' V " ! : ' 

; Zaradi tega je bil obsojen po čleiiu 6. 
zgoraj navedenega zakona n a 86Ö Din' 
derarne kazni, ki se ob neizterljivosti 
izT>remeni v nadaljnjo kazen 3 dni 
"7»T)VT&. .'•.-.••' ! " ' ' -•'••'.'"•"•'''•' !' i-

Okrajno sodišče v, Llubljfàn'ï; , Ш . ' V I L , 
•'•••' dne 2.jmaja' 1.932.'' ' " ' '" 
' ' i 4{s 
Cg la 763/32-,. ' 2740 

ôkîîë: 
ska posojilnica r. z. z o. z. je vložila 
proti toženi stranki Novaku1 Rudolfu; 
mizarskemu mojstru in posestniku"^ 
MoriKcru, ftî N-nvaYjj Јјлуп. posestnici v 
Mariboru, radi 4^hl0"üin s prip. k opr. 
št. Or la 763/82 tožbo. - .-'<;:•. :.-"; 

I. narok za ustno rnzpravö'se ie dolo»-' 
č i l n * 30 «vgusts'lSBS- ob rtol-d e>v!ö-
t i h dopoldne pred Delfi dodilfSern^Mtf 
št 80. razpravna dvorana. •'•''• •'• ••••' 

Ker ie. dr,4^;,toze,na;!R^.anJ^a,!viw,la, 
se nostavlia, dr. Ferdó J*aiič, odvetnik 
v Mariboru, ' za škrbniKa';' ' " 
Okrožno sodišče v='Mariboru. odd. la, 

dne 19. avgusta 1932. 

Ne 94/S2-2. 2714—3—1 

-— — Amortizacija. 
Na prošnjo Mauhèr Neže, delavke v 

Drevènikti štev. 50, občine KostriVnica, 
pošta Podplat, se uvede postopanje za-

- radi »mdrtizecij© sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik .pozivlje, da uveljavi 
tekom; 6 mesecev, роШхИ s 1. avgusta 
1982...do ;l. februarja 19Š3. svoje pra
vice, sicer bi se po poteku tega roka 
-proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. ' 

Oznamanilo Vr&dno.Stnih papirjev: 
Vložna knjižica Stev. 3213 z vïûgô 2415 
Din 80 p.: 

Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. I., 
dâ« â. avgusta 1932. 

Né Î 153/Ì2-4 2732 

Amortizacija. 
... ,Na proin jo Potočnik Marije »tar., za-
sebnice V Konjicah, zast. po dr. Prüsu 
Antonu, ddvetniku v Konjicah, ae uvede 
postopanje radi amortbtaeije sledečega 
vredn^stniegü papirja, ki ga .je prosilka 
,baje, izgubila, ter eo njegov imetoik 
poaivlje, da uveljavi tekom 6 mesecev 
svoje pravio©, eioer bi ee po poteku 
tega roka proglaftilo, da je Vrednostni 
papir brez ttooi. 
• pznamftnllo vrednoebiegà papirja: 
vložna knjižica Posojilnice v Konjicah 
îtev. 6061, z Vlogo 1081 Din, glaseča se 
na ime »Kračun Jožefe«. 

Okrajno sodiSce r Konjicah, odd. Î., 
dne 16. avgusta 1932. 

* 
E 1204/3240 2721 

Dražbeni oklie. 
$n? 2. septembra 1932. ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi St. 4 
dražba nepremičnin; zemljiška kojdga 
Skofjavas, vi. št. 77, 225, 873, 483, Voj-
nik-,...vl.;š[. 808. ••• 
i Cenilna vrëdr&ùst: I. skupina: nepre

mičnine vi. št.: 77, 225, 373, k. o. škof ja 
vas Din &88.714-—; II. skupina: vi. Št. 
483, k. o,' Skofjavas Din 23.252-—; III. 
skupina: pol nepremičnine, vi. št. 308 
Vojnik trg Din 169-—. Vrednost pritik-
L i M ^ m . . «0.896-—. .:•• 

Najmanjši ponudek: L skupine: di
narjev 208.406*—, II. skupine: dinarjev 
15 501-34. III. skupine: Din 112-67. 

Pravice, ki bi riè pripuščale dražbe, 
je priglasiti' sodlSôu najpozneje prt draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostale'm se орогагја ha dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.. 

Okrajno sodiSče v Celju. odd. III., 
dne 27. julija 1932. 
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Proglasitve za mrtve. 
Okrožno sodišče v Novem mestu je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, ker se 

more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3i marca 1918., drž. zak. St. 128, o pogrešancu, označenem z * pa po §24., 
5t. 1. obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču, 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dadoto kako drugače 
na znanje. . 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje bivališče 

pogrešancev 

Ivšič Alojzij, rojen 21. junija 
1889. v Borštu, pristojen v 
Cerklje, srez Krško, po po
klicu mizar in organist, na
zadnje uslužben v Velikih 
Laščah, srez Kočevje. 

Kovač Ištvan (Štefan), rojen 
4. decembra 1891, v Adi pri 
Novem Sadu, pristojen v 
Novi Sad, oženjen, strojni 
ključavničar, bivši mornar 
IV. razreda v Pulju. sicer 
stanujoč v Vaiti vasi 43. 

Jerman Anton, rojen 19. fe
bruarja 1881 na Homu. pri
stojen v Št. Rupert, srez 
Krško, oženjen delavec in 
kočaričin mož v Ostrožniku. 

* Kralj Anton, rojen 6. no
vembra 1852 v Sadu. pri
stojen v Dob, srez Litija, 
oženjen posestnik v Sadu 
štev. 1. 

Briški Peter, rojen 8. junija 
1882 v Borovcu št. 20, pri
stojen v občino Banjaloko, 
srez Kočevje, oženjen po
sestnik iz Borovca št. 20. 

Kikel. Ivan. rojen 1. novem
bra 1885 na Hribu pri. Lo
škem potoku, nristojen v 
Starilog, oženjen delavec, 
nazadnje stanujoč v Vasi 
ori Brodu. 

* ftutej Jurij, rojen 15. de
cembra 1856. posestnik v 
Kovačjem gradu Št. 8. vdo
vec, pristojen v občino Vi
nica srez Črnomelj. 

Mcvželj Vinko, rojen 23. ja
nuarja 1885. oženjen kočar 
v Jablanici. pristojen v ob
čino' Boštanj. srez Krško. 

Bistvene okolnosti, na katere . se 
opira predlog 

Je odšel kot vojak bivšega 17. peh. 
polka na gališko fronto in bil od 
Rusov ujet in poslan v Voltan, ter 
je od poletja. 191Ö. neizvesten. 

Je pogrešan izza svetovne vojne v 
Pulju od začetka septembra 1918. 

Je odšel s 7. lovskim bataljonom na 
gališko fronto, odkoder je zadnjič 
pisal 16. maja 1915, ter je baje 
tamkaj padel med 21. in 29. 1u-
nijem 1915., zadet od ruskega 
šrapnela. 

Se je izselil spomladi 1884. y Sev. 
Ameriko in je zadnjič pisal do
mov iz Pom. King Paradoks 
Colo., America, dne 14. februarja 
1912. potem ni bilo več čuti o 
njem. 

Je odšel v svetovno vojno in se 
udeležil bojev kot vojak tirolske
ga strelskega polka na rusko-polj-
ski fronti ter je baje padel dne 
15. julija 1915. in je od takrat 
neizvesten. 

Je odrinil v vojno 28.. julija. 1914. 
kot pešec bivšega 17- peh. polka 
in se je. udeležil bojev pri Beli 
gori v Galiciji in je od jeseni 
1914. neizvesten. 

Je odšel leta 1922. v Montano, Sev. 
Amerika, odkoder ni o njem že 
od leta 1922. nikake vesti. 

Je odšel kot domobranec 36. p. p. 
na gališko fronto meseca februar
ja 1915 in je od takrat neizvesten. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlagal 

Kodrič Franc 
iz Račje vasi 

žena 
Kovač Terezija 

roj. Sali 
v Jurki vasi 16 

žena 
Jerman Marija 

hči 
Kralj Ana 

v Sadu št. 1 

žena 
Briški Marija 
roj. .Panther 

v Borovcu št. 20 

žena 
Kikel Katarina 

roj. Jakšič 
v Vasi. pri Brodu 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen po
grešancu 

Jarc Ivan. 
• upok. pristav 
pom. uradov, sta
nujoč v Novem 

. mestu 

hči 
Trempus Ana 

roj. Šutej 
v Ogulinu št. 9 

žena 
Mevželj 

roj. Skrabec 
v .lablanici št. ,53 

Dan in opr. 
št. oklica 

16. 4.1932 
T 10/32-4 

11. 4.1932 
T 12/32-3 

28.4.1932 
T 11/32-4 

10. 5.1932 
T 13/32-3 

21. 6.1932 
T 14/32-4 

25. 6.1932 
T 16/32-8 

21.7.1932 
T 18/32-3 

16. 8.1932 
T 19/32-2 

Oklicni rok 
poteče dne 

1.3.1933 

1.3.1933 

1.3.1933 

31.8.1933 

1.3. 

1. 3.1933 

31.8.1933 

1.3.1933 

Vpisi v trgovinski register 
I z b r i s a l a se ie n a s t o p n a f i r m a : 

1104. Sedež: Ljubljana. 

Dan izbrisa: 6. avgusta 1932. 

Besedilo: Sever Mafija, dražba z o. z. 

Ker ni pričela poslovati. 

Deželno kot trgovinsko eodičč" 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 8. avgusta 1932. 

Firm 654 — Rs C V 75/2 

Kon^urzrii razglasi 
Sa 5/32-
1105. 

-62. 2722 

Oklic. 
Poravnalno postopanje Šmalca Ivana, 

trgovca v Novem mestu. Ponovni porav
nalni narok sa določa na dan 1. sep
tembra 1932 ob pol 11 uri tusodno, so
ba št. 58. 

Okrožno sodišče v Norem mestu, 
odd. II., dne 20. avgusta 1932. 

Sa.8/32—1. 2707 

1106. Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja 

imovini Tabora Vinka, čevljarskeg» 
mojstra v Radečah pri Zid. mostu. ._ 

Poravnalni sodnik: Lečnik Miloš, B&*' 
nik okrajnega sodišča v Radečah. 

Poravnalni upravitelj: dr. Jereb Pet«1» 
notar v Radečah. > ;fj 

Narok za sklepanje poravnave V* 
okrajnem sodišču v Radečah dne " * 
septembra 1932. ob 10. uri. '_'•'•' 

Terjatve jo oglasiti pri okrajnem {So
dišču v Radečah do 20. septembra 1»°*' l 
Okrožno sodiSëe v Novem mestu, odo. **•> 

dne 16. avgusta 1932. 

•k 
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Sa 30/32—3 2726 
1107 Poravnalni oklic. 
, Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini dolžnikov Novak Julijane in 
Jankota, trgovcev *v Celju, Prešernova 
ulica št. 22. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo-
*Ф» sodnik okrožnega sodišča v Celju. 
v Poravnalni upravnik: dr. Milan Oro-
zen, odvetnik v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave dolžni
kov z upniki pri okrožnem sodišču v 
"elju, soba št. 2, dne 1. oktobra 1932., 
°b 8-30 uri. 

Rok za oglasitev do 20. IX. 1932. 
Poravnalna kvota 40 %. 

Okrožno sodišče т Celju, odd. I., 
dne 19. avgusta 1932. 

Sa 60/32—57 2730 
U08. 

Podaljšanje roka za prijave 
ui preložitev poravnalnega 

naroka. 
Dolžnica: Sladkogorska tovarna le

penke in papirja, družba z o. z. v Ma
riboru. 

Z ozirom na obsežnost poravnalnega 
Postopanja odpade na dan 25. avgusta 
1932 ob 10. uri določeni poravnalni na
rok in se določa na 

15. septembra 1932. ob 10. uri, 
goba Št. 84 

Podpisanega sodišča. 
. Obenem se podaljša rok za oglas pri-
J*v upnikov do 9. septembra 1932. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 11. avgnsta 1932. . 

*>a 62/32—6. ' . •'• 2712 
1109 Sklep. 

Dolžnik: Podlipnik Konrad, trgovec, 
*v- Barbara pri Mariboru. 

S sklepom z dne 14. julija 1932, opr. 
£• Sa 62/32—2, na predlog dolžnika 
Podlipnika Konrada, trgovca v Sv. Bar
bari p r i Mariboru, uvedeno poravnalno 
Postopanje se ustavlja. 
"»rožno sodišče v Marinoni, odd. III., 

dne 4. avgusta 1932. 

Sa 45/32—42. 2709 
UlO. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Schmiedingerjem Iva-

^ o m , urarjem v Mariboru, Aleksandro
ma cesta St. 26, in njegovimi upniki pri 
Poravnalnem naroku dne 18. julija 1932. 
j£*d okrožnim sodiščem v Mariboru 
členjena prisilna poravnava se p o 

b o ž n o sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 4. avgusta 1932. 

^SO/32-61 2729 

Potrditev poravnave. 
6t^®<i dolžnioo: tvrdko »Iris«, družbo z 
r ^ i e n o zavezo v Pobrežju pri Maribo
ra -1? njenimi upniki pri poravnalnem 
«a 0 «u dne 27. julija sklenjena porav
n a * se potrja. 

•^ožno sodišče v Mariboru, odd, III., 
dne 28. julija 1932. 

Sa 51/32—17. 2711 
1112. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Koško Karlom, tovar

narjem v Pobrežju pri Mariboru, Zer-
kovska cesta št. 10, in njegovimi upniki 
pri poravnalnem naroku dne 27. julija 
1932 sklenjena poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. julija 1932. 

Sa 48/32—71. 2710 
1113. 

Potrditev poravrave. 
Med dolžnikom Ussarjc.ii Ferdom, 

trgovcem z mešanim blagom, Maribor, 
Glavni trg št. 1, in njegovimi upniki pri 
poravnalnem naroku dne 25. julija 1932Î 
sklenjena poravnava se potrja. 

Po tej poravnavi plača dolžnik upni
kom, ki jim ne gre pravica do prven
stvenega poplačila, 40% kvoto njihovih 
terjatev, plačljivo v teku enega leta od 
dneva potrditve poravnave. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. julija 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2702 

Stanje 15. avgusta 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.980,662.029-68 (-f 1,827.707'99) 

Devize, ki ni
so vpodlogi 86,456.066-68 (+1,888.573-13) 

Kovani no
vec v niklu 121,313.674-50 (4-41,082.330-60) 

Posojila .. . 2.393,056.995-49 (— 3,801.486-95) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.620-— 

Prejšnli pred
ujmi državi 1.808,158.048*20 (4- 296.097-72) 

Začasni pred
ujmi (fi. drž. 
blaftaini . бОО.ОООЛОО-— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 53,508.548-64(4- 180.868-90) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,354.402-76 

Nepremični
ne . . . . 151,560.294-97(4- 168.16171) 

Razna aktiva 111.746.769-69 (4- 619.646-17) 
7.321,688.249-61 

Pasiva Dinarjev 
Kapitaj . . 180,000.000-—' 
Rezervni 
fond . . . 60,697.489-35(4- 76'-) 

Ostali fondi 8,938.192-46 , 
Novčanice v 
obtoku . . 4.799.004.445-— ( - 73,370.45--) 

Obveze na 
pokaz . . 682,162.015-96 ( + 78,632.504-10; 

Obveze z ro
kom . . . 1.4Ö2,98-2.629-42 ( - 13,446.500'-1 

Raznapasiva 192,813.4i7-42(4- 50.841.366-07) 
7.321,688.249-61 

Obtok in ob- i 
veze . . . 5.481.256.490-96. . 

Celotno kritje . . . 36-13°/„ 
Kritje v zlatu . *. . 32-16°/„ 

Obrestna. mera: 
po eskomptu , t . .7%% 
po kwnbardu . » • « . , , , , Ô% 

Št. 208/1.1—1932. 2735 

Razpis 
, nabave življenskih in drugih potrebščin. 

Uprava bolnice za duševne bolezni v 
Novem Celju razpisuje v smislu odloka 
ministrstva za socialno politiko in na
rodno zdravje z dne 10. avgusta 1932., 
0._br. 14.935 po določilih členov 86— 
105 zakona o državnem računovodstvu 
v četrtek, dne 29. septembra 1932. ob 
11 uri v svoji pisarni prvo pismeno li
c i t i jo za dobavo živil in drugih po
trošnih predmetov za čas od 1. oktobra 
1932. do 31. marca ,.933. 

Splošni in poovobni dobavni in draž-
beni poboji se dobe ob delavnikih v pi
sarni bolnice. 

Ako ta licitacija iz katerihkoli razlo
gov ne uspe, se vrši v soboto, dne 8. ok
tobra 1932., ol, isti uri, na istem kraju 
in z istimi pogoji druga pismena lici
tacija. 
Uprava bolnice, za duševne bolezni v 

Novem Celju, 
dne 20. avgusta 1932. 

«j; 
Štev. 7518/11. . 2736 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 5. septembra 1932 ob 
11. uri dobavo: 

1100 kg strojnega olja, 
950 kg cilindr. olja, 
800 kg strojne masti. 

, Pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 19. avgusta 1932. 

Broj 29642/32. • 2744 

Oglas jeftimbe. 
Predmet: Dobava koksa za Središnji 

ured za osiguranje radnika v Zagrebu. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

u Zagrebu održače u svojim službenim 
prostorijama u Mihanovićevoj ul. br. 3, 
soba broj 415 drugu javnu pismenu 
jeftšmbu i to 
dne 7. sept. 1932. u 10. sati prije podno 
za dobavu koksa za uredjaj centralno 
grijanje svoje zgrade u Zagrebu. 

Ponude imadu glasiti na celokupnu 
dobavu od 100 vagona koksa za loženje 
uredjaja centralnog grijanja. 

Ponude se imadu biljegovati sa 100 
dinara i predati u zapečaćenom omotu 
do gore naznačenog roka u uručbeni za
pisnik Središnjeg ureda za osiguranje 
radnika u Zagrebu. Na omotu valja na
pisati: 

>Ponuda za dobavu koksa na jeftim-
beni oglas broj 29.642/32.« 

Jamčevinu u iznosu-od 5% ponudjene 
svote za domaće državljane, a 10% za 
strane imade svaki nudioc položiti kod 
blagajne Središnjeg ureda za osigura
nje radnika u Zagrebu te potvrdu o "to
me uručiti povefenstvu prije otvaranja 
ponuda. 

Kao jamčevina može služiti: 1. Nevin-
kulirana uložna knjižica koje' velebanke 
ili gotov novac; 2. Državni vrednoani 
papiri računajući ih po nominali; 3. 
Uložnica Državne hipotekarne banke, 
založnice i komunalne obveznice, koje 
je Ministar finansijâ oglasio podesnim 
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za kaucije i priznao im pupilarnu si
gurnost sve po berzanskom tečaju ali ne 
preko nominale, konačno 4. Garantno 
pismo novčanog zavoda prvog reda re
gistravano kod generalnog inspektora 
ministarstva finansija samo kao privre
mena kaucija, koja se u roku od 8 dana 
izmenjuje sa jednom od ostalih spome
nutih kaucija. 

Dostalac dobave imade ovu jamčevi
nu povisiti prigodom potpisa ugovora 
na 10% (strani 20"/o) ponudjene svote. 

Ponudi dužni su nadmetači priložiti 
pismenu izjavu, da su im uveti jeftimbe 
poznati te da pristaju po istima nad
metati se. 

Svaki nudioc ima doprineti pismeno 
uverenje svoje nadležne trgovačko-obrt-
ničke komore, esnafa ili sindikata o 
pravu učestvovanja kod javne licitacije. 

Isplata zaslužbine izvršivaće se nami
rama providjenim taksenim markama 
u iznosu od 0-5% svote koja.se podiže. 

Ponude koje ne bi propisanim uslo-
vima odgovarale ne će se uvažiti isto 
tako i naknadne te brzojavno podnese
ne ponude. 

Središnji ured za osiguranje radnika 
u Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni
jednu ponudu, niti najjeftiniju niti ob
razložiti izbor nadinelača. 

Potanke i jeftimbene uvete mogu 
nadmetači dobiti kod Središnjeg ureda 
za osiguranje radnika uz cenu od 20 
dinara kao i eventualno nužna raz
jašnjenja. 

U ' Z a g r e b u , dne 16. avgusta 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

u Zagrebu. 
A. A. 

* 

Broj 30.860/1932. 2745 

Oglas licitacije. 
Predmet: Izrada stolarskih, bravarskih, 

pokrivačkih i izolacionih ra
dova na gradnji Okružnog 
ureda za osiguranje radnika 
u Skoplju. 

Središnji ured za osiguranje radnika 
u Zagrebu održati će dne 1б. septembra 
1932. u službenim prostorijama okruž
nog ureda za osiguranje radnika u 
Skoplju u 10 sati prije podne javnu pis
menu cfeTtakiu licitaciju za izdavanje 
stolarskih radova sa montažom i doba
vom okova za stolariju, bravarskih, po-
krivackih i izolacionih radova novo
gradnje Okružnog ureda za osiguranje 
radnika u Skoplju. 

Ponude moraju glasiti za sve radove 
u pojedinom predračunu navedene, te 
se imadu u predračun uvrstiti jedinic-
ke cijene u dinarima. Jedinične cijene 
moraju b.iti ispisane, te ukupne cijene 
tačno množene i zbrajane, a konačna 
svota i pisana brojevima i slovima. 

Cjelokupni radovi izdaće se uz obra
čunavanje po faktičnoj izvedbi a po je
diničnim cijenama. Dcsfacc radova ima
ti će se ?am pobrinuti kako za dovoz 

materijala na gradilište tako i za odvoz 
te' pohranu istog. 

Ponude se imadu biljegovati prema 
odredbama T. Br. 26 taksene tarife Za
kona o izmenama i dopunama Zakona 
o taksama od 25. marta 1932. (SI. N. 26/3 
br. 196) i to: 
1. za poslove do 20.000 Din 60 Din 
2. preko 20.000 do 100.000 100 „ 
3. preko 100.000 do 500.000 2C0 „ 
4. preko 500.000 do 1,000.000 300 „ 
5. za poslove preko 1,000.000 Din, za 
svaki započeti milijun još po ICO"— Din. 
Ponudo trefc , u zapečaćenom omotu do 
gore označenog roka u uručbeni zapis
nik Okružnog ureda za osiguranje rad
nika u Skoplju, predati. Na omotu valja 
napisati: 

»Ponuda za izvedbu stolarskih, bra
varskih i pokrivačkih radova za novo
gradnju Okružnog ureda u Skoplju na 
oglas licitaci:e br. 30.860/1932.« 

Kauciju u iznosu od 5% za domaće 
državljane, a 10% za strane imade sva
ki nudir. položiti kod blagajne Okruž
nog ureda za osiguranje radnika u 
Skcplju, te potvrdu o teme uručiti ko
misiji prije otvaranja ponuda. 

iiao kaucija wiogu služiti: 1. Nevin-
kulirane uležne knjižice koje veleban-
ke ili gotov novac, 2. Državni vrednos-
ni papiri računajući ih po otpisu Min. 
Finansija od 11. maja 1932. Br. I I — 
55644, 3. Uložnica Državne Hipotekarne 
banke, založnice i komunalne obvezni
ce, koje je Ministar Finansija oglasio 
podesnima za kaucije i priznao im pu
pilarnu sigurnost sve po berzanskom te
čaju ali ne preko nominale, konačno 4. 
Garantno pismo novčanog zavoda prvog 
reda registravano kod generalnog in
spektorata Ministarstva Finansija samo 
kao privremena kaucija, koju dostaoc û 
roku od 8 dana izmenjuje sa jednom cd 
ostalih spomenutih kaucija. 

Dcetacc radije '••• ..de ovu kauciju po
visiti prigodom potpisa ugovora na 10% 
(strani na 20%) proračunate svote. 

Ponudjači dužni so ponudi priložiti 
pismenu izjavu, da su im uslovi licita
cije poznati te da pristaju po istima 
nadmetati se. Ujedno imadu priložiti 
pismeno očitovanje, dà su im sve mjes
ne prilike kao i one gdje se radovi ima
du izvesti, dobro poznate. 

Svaki nudioc ima doprineti pismeno 
uvjerenje svoje nadležne trgovačko-obrl-
ničke komore, esnafa ili sindikata te 
uvjerenje Ministarstva Gradjevjna o 
pravu učestvovanja kod javnih licitacija. 

Isplata zaslužbine Izvršava* će se na
mirama providjenim taksenim marka
ma u iznosu od 0-5 % svote keja se po
diže naken odbitka državne tak?e pre
ma odredbama T. Er. 262 i 263 taksene 
tarife Zakona o' izmenama i dopunama 
Zakona o taksama od 25. marta 1932. 
(SI. N. 26/3. br. 196) te banovinske pre
nosne takse. Kod potpisa ugovora pla
ća poduzetnik 1 % ugovorene svote u 
ime državne pristojbe za pravni posao. 

Ponude, koje nebi odgovarale propi

sanim u slovi ma, neće, se uvažiti, isto ta? 
ko i naknadno te brzojavno podnesene 
ponude. 

Središnji ured za .osiguranje radnika 
u Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni 
jednu ponudu, kao ni prihvatiti najjef
tiniju, te nije dužan obrazložiti svoj po-, 
stupak o izboru doetaoca. 

Uslove licitacije, opšte i posebne gra-
djevne uslove, predračun i nacrte mogu 
nadmetači dobiti kod Središnjeg ureda ' 
za osigurr.-je radnika u Zagrebu te, kod 
Okružnog_ ureda za osiguranje radnika 
u Skoplju. Cijena usleva i preuračuna 
je 30-— Din po svakom obrtničkom po
slu, a nacrti će se posebno naplatiti 
prema veličini i broju istih. 

Za vreme raspisa mogu interesenti 
dobiti eventualna nužna razjašnjenja 
kao i uvid u nacrte u u redovnici' Sre
dišnjeg ureda za osiguranje radnika, Mij 
hanovlćeva ulica 8. soba" 417, te kod 
Okružneg ureda za osiguranje radnika 
u Skoplju. 

U Zagrebu, mjeseca augusta 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

u Zagrebu. , 
A. A. 

Razne objave 
.2708 

Razid društva. 
Podru-žnica društva »Krščanska Solai . 

v Smiklavžu pri Slovenjgradcu se je po 
sklepu občnega zbora, ki je bil dne 14« 
avgusta 1932., prostovoljno razšla. 

V Šmiklavžu pri Slovenjgradcu, 
dne 15. avgusta 1932. 

Andrej čas s. r., načelnik; 
Jožef Cersar s. r., tajnik. ' ! l 

* • • ' -

< 2716 

Objava. 
Izgubil sem odpuätnico petrazredne ) 

osnovne šole na Raki, izdano dne 27. ju"' i 
nija 1927., št. 6, in glaseco sé na ime: ц 
Novak Franc. ' | 

Proglašam jo za neveljavno. • ! 1 
Novak Frane s. r., | 

Cine št. 2, p. Raka. Krško. . J 
* ' -.vl 

274915 

Objava. 4 
Izgubil sem izpričevalo osnovne šole j 

na Ime: Žibert Leopold iz Smednikä 7,. ' 
p. Raka pri Krškem. Proglašam gà za 
neveljavno. 

Žibert Leopold s. r. 
* 

27ia 
Objava. 

Izgubil sem potni list za Češkoslova
ško, obrtni list, dovoljenje za prebiva
nje, davčne plačilne naloge, domovinski 
list in druge listine na ime: Suhanek 
Maks, rodom iz Gessa pri Leobnu, pri
stojen v Patrov (ČSR). Proglašam jih 
za neveljavne. 

Suhânek Maks s. r. ' 

Izdaja kraljevska banaka aprava Drevake banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 
liska in zalaga: Tlakama Merkur. * LJubljani; njen predstavnik; Q. Mlchâlei Ï Ljubljani 
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SLUŽBEMI UST KRALJEVSKE BAMSKE UPRAVE DRAVSKE BAIVOVME 
Priloga h kosu 68. letnika III. z dne 27. avgusta 1931. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

2720 VI. No. 6G75/29. i ( i u 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. avgusta do 14. avgusta 1932. 
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 

S- br. 4948 z dne 21. marca 1930, 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Celje 
Celje (mesto) . . . . . . 
Dolnja Lendava 

Konjice . . . . . . . . . . 

Ljubljana fsrez) . . ,.. 
Ljubljana (mesto) . . . 

Murska Sobota 

* « t 

Vseea . 

3 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
4 
3 

3 
5 
1 
1 

34 

1 
6 

,1 
1 
2 

' 1 

11 

2 

1 

2 

1 
1 
2 

3 
1 

13 

1 

1 

1 
5 
1 
1 

1 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
3 
2 

1 
31 

Griža. — Dpsenteria. 

Črnomelj 
Kranj 
Ljubljana (mesto) . . 
Metlika 

1 
2 
1 

4 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

Z 
1 Vgeea 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

;reïice . . - . . , , . , . » 
elje , , , , , 
ofnjierad . . . . . , , . 
amnik • • . . . 
ranj , . . . 
onjice 
rško . . . . . . . . . . . 
ašh.o 
Шја . 
Jubliana ferez) . . . . 
jubljana (mesto) . ... 
aribor desni bree . . 

rjaribor levi bree . . . 
"aribor (mesto) . .,.» 
™0vo mesto . . . . . . . 
Lrevalje 

£'"1 
"^arje pri Jelšah . . . . 

1 
4 
3 

8 
6 
2 
1 
1 
4 
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7 
3 
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1 
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49 
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Ošpice. 

Koïevje 
?rtko. 
L'tlja . 
dératée 
8SÜ° m 

^dovljica 

Morbilli. 

. . . . . . . . . . 

.Vsesa . . t 

1 
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Davica. — Diphteria et Ironp. 
Brežice , . 
Celje 
Celje (mesto) . . . 
Gornjierad 
Kamnik 
Kram 
Kočevje . . . . . . 
Konjice 
Krško . . . . . . . 
Laško 
Litija . 
Logatec 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
'Murska Sobota. . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptui 
Radovljica . . . . . 
Slovenjeradec • . . 
Smarie pri Jelšab_ 

Vseea 56 15 14 1 56 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Slovenjgrađeo. . . . • . 1 -

Vseea • . 

Dusljivi kašelj. 

Šmarje pri Jelšah . . . 

U - l - J - l i 

- Pertussis. 

- I l l - l -
Vsesa - 1 - -

Sen. — Eryi 

Konjice . • ft . . 

Litija 
Ljubljana (srez) . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor..'(mesto) . 

Murska Sobota. . . 

Radovljica . . . . . . 
Slovenjeradec . . . 
Šmarje pri Jelšah 

Vseea 

. . . 

. . . 
• • 

» • . 

1 » h . 
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sipe 
1 

2 
2 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
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1 
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2 
1 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Brežice 
Ljutomer 
Maribor (mesto) . . . . 
Murska Sobota 
Radovljica 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

.Vseea . 
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Vranični prisad. — Anthrax. 
Dolnja Lendava 
Gornjierad 
Krško . . . 

iva 

Vseea . . . 

1 
3 
2 
6 

— 
— 
2 
2 

1 
— 
— 

1 

— 
— 
— 
— 

3 
4 
7 

Otrpnenje tilnika. — 
acuta. 

Maribor levi bree . . 
Maribor (mesto) . . . 
Novo mesto 

Polyomyelitis 

Vsega . . . 2 

Otročniška vročica. — 
puerperalis. 

Dolnja Lendava 1 
Litija 1 
Ljubljana (srez) . . . . 2 
Pitij , 

1 — 
Sepsis 

Vseea . . . 41 1 2 — 3 
Ljubljana, dne 19. avgusta 1932. 

Kraljevska banska uprava Drareke 
banovine v Ljubljani. , 

H» 
VI. No. 13.801/4. .' 2772 

Odločba. 
Mag. pharm. Josip Vladovïe; v Mari

boru je po § 11. zakona o lekarnah ш 
nadzorstvom nad prometom z zdravili 
pokrenil ustanovitev nove javne lekar
ne v Mariboru s sledečim okolišem: na 
severu Tomšičeva ul.; proti vzhodu: 
Kersnikova ul.., Zrinjskega trg, Calova 
ul. in Cvetlična ul.; proti jugu: Marijina 
ul.; proti zapadu: Sodna in Prešernova 
ulica. 

Na osnovi § 10. citiranega zakona in 
členov 3. in 6. pravilnika o izvrševanja 
zakona o lekarnah in nadzorstvom nad 
prometom z zdravili, odrejam predhod
no postopanje radi ugotovitve pogojev 
za otvoritev te nove javne lekarne. 

Poživljam vse prizadete stranke, da 
tekom 16 dni po objavi te odločbe vlo-
ze morebitne ugovore pri tukajšnji bon
ski upravi . . 

Pravica pritožbe ee priznava vsem 
omm lekarnarjem, ki smatrajo, da bi se 
z otvoritvijo nove javne lekatrne njih in
teresi kršili v toliki meri, da bi bil sam. 
njih obstanek ogrožen. 

Kraljevska banska uprava Dravske. 
banovine v Ljubljani, ~ 
dne 17. avgusta Ш2,-

Ban: 
Dr. MaruSic" s. r. 

• j . ' \ • '• ' 

Vili. No. 4946/1. v2783 ! 

Razglas. 
Mestna' elektrarna ljubljanska name

rava napraviti transformatorsko postajo 
za palače Pokojninskega zavoda v Ga
jevi ulici in položiti nov visokonapetost-j 

i:Jnk k^iSiaiižfcL; •*.; •лЉ^ 
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ni kabel iz transformatorske postaje na 
Marijinem trgu do palač Ljubljanske 
kreditne banke in Pokojninskega za
voda. 

Podrobnosti projekta so označene v 
načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110 
in 122 ob. z., §§ 84, odst. 2, 89 odst. 3. 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73 d si. z. u. post. razpiše komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na ponedeljek, dne 5. septembra 1932 
s sestankom komisije ob 8. uri na Ma
rijinem trgu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sa :iem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira na nje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine т Ljubljani, 
dne 24. avgusta 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik oddelka za trgovino, obrt in 
industrijo: 

Dr. Marn s. r. 

* 
K V — No. 245/218. 2759—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dopolnilnih del I. etape v drž. 
bolnici za duševne bolezni Novo Celje 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 
19. septembra 1932. ob 11. uri dopoldne 
v sobi š t 38 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih 
s*.roškov dobivajo med uradnimi urami. 
Pripomočki se interesentom ne bodo 
razpošiljali. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vrote odobrenega proračuna, ki znaša: 
Din 549.426-82. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
nah« in na razglasni deski dotičnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 23. avgusta 1932, 

* 
V. tfo. 75/156. 2 6 8 9 - 3 - 3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za delno 
regulacijo Ljubljanice v Ljubljani 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 10. sept. 1932. ob 11. uri dop. 
v prostorih hidrotehničnega odseka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih 
stroškov dobivajo med uradnimi urami 
pri hidrotehničnem odseku, Stari trg 
št. 34/11. 

Ponudbe naj se glase v obliki po
pusta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša 
3,049.347-24 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

KrarjevsKa banska uprava 
Dravske banovine 

v Ljubljani, dne 16. avgusta 1932. 

II. No. 18.511/1. 2754 

Uradni razpust društva. 
Društvo Čitalnica v Brežicah je raz-

puščeno, ker že več let ne deluje, nima 
niti imovine in torej ne more več izvr
ševati svojega statutarnega delovnega 
področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 18. avgusta 1932. 

* 
II. No. 18.509/1. 2753 

Uradni razpust društva. 
Društvo Klub jugoslovanskih dobro-

voljcev v Brežicah je razpuščeno, kef 
že več let ne deluje, nima ne članov 
niti imovine in torej ne more več izvr
ševati svojega statutarnega delovnega 
področja. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
" ^ banovine v Ljubljani, 

dne 18. avgusta 1932. 

Ker je bivališče tožene stranice ne
znano, se postavlja g. Gomboc Alojz, 
pas., Maókovci š t 34, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stio-
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime 
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti^ 
odd. II., dne 2. avgusta 1932. 

* 
Ne 94/32—2. 2714—3—' 

Amortizacija. 
Na prošnjo Mauher Neže, delavke v, 

Dreveniku štev. 50, občine Kostrivnica, 
pošta Podplat, se uvede postopanje za
radi amortizacije sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
tekom 6 mesecev, počenši s 1. avgusta 
1932. do 1. februarja 1933. svoje pra
vice, sicer bi se po poteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brea 
moči. 

Oznamenilo vreanostnm papirjev: 
Vložna knjižica štev. 3213 z vlogo 2415 
Din 80 p. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oda. Lt 

dne 8. avgusta 1932. 

* 

E 1024/32—12. 2782 

DražbenI oklici 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

C 39/30 in C 866/31. ' 2742 

Oklic. 
Tožitelja Časar Matjaž, " trg., Otovci 

72, dn Kerec Viljem, mizar, pom., Otovci 
41, sta vložila zoper toženko Kerec Li
no, pos. v Otovcih 41, radi 2631 Din in 
7000 Din h gornjima opr. št. tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 7. oktobra 1932. ob 10. uri dopoldne 
pred tem eodišoem' v izbi št. 23, raz-
pravna dvorana. ' 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Rituper Jožef, 
poe., Dolina št. 44, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. II., dne 2. avgusta 1932. 

C 748/32. ч 2743 

Oklic. 
Tožiteljica Gomboc Rozalija, delavka, 

Zenavlje 25, je vložila zoper toženca 
Gomboca Josipa, mlinarja v Mačkovcih 
11, radi plačila preživnine h gornji opr. 
št. tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 7. oktobra 1932. ob 10. uri dopoldne 
pred tem sodiščem x ' izbi ä t 23, iaz-
pravna, dvorana. 

Dne 30. avgusta 1932 dopoldne ob 11. 
uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin: zemMižka 
knjiga trg Vojnik, vi. št. 196. 

Ćenilna vrednost: Din 27.704-—> 
Vrednost pritikline: Din 30*—. 
Najmanjši ponudek: Din 18.469-2<л 
Pravice, katere bi ne pripuščale draž 

be, je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražb enem naroku pred začetkom draž^ 
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja
ti gleite nepremičnine v škodo zdražile-1. 
•Ija, ki je Tavnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražben* 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg^ 
sodišča. 

^krajno sodišče v Celju, 
s dne 21. julija 1932. 

ч «j» 

E 257/32-6 2723 

Dražu eni oKlic. 
Dne 7. septembra 1932. ob osmih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. » 
dražba nepremičnin: zemljiška knjig0 

Draga, vi. št. 271. 
Cenilna vrednost: Din 300-—, 
Najmanjši ponudek: Din 200*—^ 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb|i 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž* 
benem naroku pred začetkom dražbe» 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja" 
glede nepremičnine v škodo zdražitelje« 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbe?1 

oklic, ki je nabit na uradni deski t©gfl4 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, 
dne 10. avgustu 1932. 

* 
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E 280/32—в. 2715 

Dražbenl oklic. 
Dne 1 4 s e p t e m b r a 19 3 2. do

poldne ob d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v scjbi št. 18 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Sladka gora, 
vi. št. 115, 155, 187; zemljiška knjiga 
Dolga gora, vi. št. 235. 

CeniLna vrednost: Din 81.166-05. 
Vrednost pritikline: Din 12.315'—. 
Najmanjši ponudek: Din 62.320-70. 
Jamčevina: Din 9500-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje p. J., 
dne 3. avgusta 1932, 

•g* 
E 1143/31-28 2731 

Dražbenl oklic. 
- Dne 19. septembra 1932. ob pol de

setih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Kamnik, vi. št. 29jß in 954, zem
ljiška knjiga Šmarja, vi. št. 159, zem
ljiška knjiga Suhadole, vi. št. 242 in 
243. 

Cenilna vrednost: Din 295.590-50. 
Vrednost; pritikline: Din 5550*—. • 
Najmanjši ponudek: Din 147.795-25. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 17. avgusta 1932. 

* 
E V а 3854/31. 2691 

Dražbenl oklic. . 
Dne 20. septembra 1932 dopoldne ob 

° s m i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi štev. 16 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Dobrunje, vlož. 
è\- 127; zemljiška knjiga k. o. Dobru-
*4e» vi. št. 396. 
^ Cenilna vrednost: za vlož. štev. 127 
Din 58.200-—; za vi. št. 396 Din 2700—. 

Pritiklin ni. 
-Najmanjši ponudek: za vi. štev. 127 
"•£ 38.800--; za vi. š t 396 Din 1800-—. 

Pravice, Id bi ne pripuščale dražbe, ]в 
g l a s i t i sodišču najpozneje pri dražbe-
??m naroku pred začetkom diražbe, sicer 
£ l s© ne mogle več uveljavljati glede 
p r e m i č n i n e v škodo zdražitelja, ki je 
r a v «a l v dobri veri. 
0 , . " ostalem se opozarja na dražbeni 
-Ti1.0» hi je nabit na UTadni deski tega 
^ l š č a . 
O k r aino sodiSce v Ljubljani, odd. Va., 

^dne 3. avgusta 1932. 

E V a 1205/32—7. 2713 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 16 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. 'o. Vič, «vi. 
št. 445. 

Cenilna vrednost: Din 180.500-—. 
Najmanjši ponudek: Din 98.956'—. 
Pravice, Id bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1932. 

E IX 595/32 2728 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. septembra 1932. ob enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št 11 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Sp. Radvanje II. del Tezno, vi. št. 302. 
' Cenilna vrednost: Din 21.119-—. 

Najmanjši ponudek: Din 14.079-34. 
Pravice,, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 5. avgusta 1932. 

* 
E 114/32-6 Z/25 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. septembra 1932. ob enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 
dražba nepremičnin: hiše št. 31 v Pod-
homu s travnikom, zemljiška knjiga 
Podnom, vi. št. 63. 

Cenilna vrednost: Din 9250*—. 
Najmanjši ponudek: Din 6167'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je'priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 5. avgusta 1932. 

E 619/32-8 2724 

Dražbenl oklic. 
Dne 22. septembra 1932. ob desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 
dražba nepremičnin: hiše št. 19 v Polj-
čah, in hleva, zemljiška knjiga Begu
nje, vi. št. 230. 

Cenilna vrednost: Din 17.000*—. 
Najmanjši ponudek: Din 11.333-32. | 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici:. 
dne 3. avguste J 032. 

* 
E V 768/32-11 2734 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. septembra 1932. ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Sp. Šiška, vi. št. 422, eria tretjina, 

Cenilna vrednost: Din 33-922'—. 
Najmanjši ponudek: Din 22.614-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega. 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani. 
dne 3. avgusta 1932 

* 

E V 185/32-12 2733Ï 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. septembra 1932. ob devetih, 

bo pri podpisanem sodišču v sobi š t 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjigaj 
k. o. Sv. Petra predmestje I. del, vl7 
š t 11. 

Cenilna vrednost: Din 450.242*25. 
Najmanjši ponudek: Din 450.242-25. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-' 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražiteljaj 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražben 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sortisce v Ljubljani, 

dne 5. avgusta 1932. 

* j 

E 739/32-7. 2738; 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi š t 26 dražba nepre
mičnin hiše št. 82 na Rečici s pašnikom 
ter miina za eresio in žagf * zemljiška 
knjiga Rečica, vL št. 204. 

Cenilna vrednost: Din 40.207. 
Vrednost pritikline: Din 2500*—. 
Najmanjši ponudek: Din 20.103-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelia. Ш j e 
ravnal v dobri veri. 
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V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 11. avgusta 1932. 

* 
*E 216/? 2—10. 2730 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob o s m i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Trebelno, vi. 
št. 18. 

Centina vrednost: 63.450-—. 
Vrednost pritikline: Din 4125-—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.050-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostrlem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 9. avgusta_1932. 

* 
E 427/32—7 2765 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. septembra 1932 ob 9. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 2. 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Ravno, vi. št. 1553. 

Cenilna vrednost: Din 2573-50. 
Najmanjši ponudek: Din 1708-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem narc' i pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V osfciem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Krško, 
dne 19. avgusta^ 1932. 

* 
E 80/32—13. 2659 

Dražbeni oklic. 
Na i predlog zahtevajoče stranke Poso

jilnice v Gornjem gradu bo dne 3., 4. in 
event. 5. oktobra 1932, ob pol devetih 
pri tem sodišču, v sobi št. 7 dražba sle
dečih nepremičnin: posestva v 16. sku
pinah, ležeča v Gornjem gradu, oziroma 
njega bližnji okolici v sledečih skupinah: 
1. skupina Pozničevo posestvo, cenilna 
vrednost Din 407.841'—, najmanjši po
nudek Din 278.561'—; 2. skupina gozd, 
cenilna vrednost Din 48.000'—, najmanj
ši ponudek Din 32.000'—; 3. skupina 
njive, cenilna vrednost Din 54.598'—, 
najmanjši ponudek Din 36.400'—; 4. 
ekupina Ermenčev mlin in žaga, cenilna 
vrednost Din 112.715-—, najmanjši po
nudek Din 75.764-—; 5. skupina parna 
žaga, cenilna vrednost 175.700-—, naj
manjši penudek Din 116.934'—; 6. sku
pina Hudelovo njiva in travnik, cenilna 
200.000-—, najmanjši ponudek 133.334-— 

Din; 7. skupina Hudelovo s planinsko 
pravico, cenilna vrednost Din 175.000-—, 
najmanjši ponudek Din 116.667-—; 8. 
skupina Hudelovo gozdovi, cenilna vred
nost Din 11.160-—, najmanjši ponudek 
Din 7440-—; 9. skupina Hudelovo gozdo
va, cenilna vrednost Din 50O0*—, naj
manjši ponudek Din 3334-—; 10. sku
pina Hudelovo njiva in travnik, cenilna 
vrednost Din 22.160'—, najmanjši po
nudek Din 14.774-—; 11. ekupina Hude
lovo pri Pajšnerju, cenilna vrednost Din 
1350'—, najmanjši ponudek Din 900'—; 
12. skupina Hudelovo nova hiša, cenilna 
vrednost Din 170.000'—, najmanjši po
nudek Din 113.334-—; 13. skupina ko
zolec in zemljiške parcele, cenilna vred
nost Din 43.000-—,. najmanjši ponudek 
Din 28.667-—; 14. skupina a) Tončkovo, 
cenilna vrednost Din 15.300'—, naj
manjši ponudek Din 10.200-—; 15. sku
pina b) Tončkovo, cenilna vrednost Din 
2610-—, najmanjši ponudek Din 1740-—; 
16. skupina Sandrova hiša, cenilna vred
nost Din 10.000-—, najmanjši ponudek 
Din 6837-—. 

K skupini pod 4. spada nekaj pritik-
lin. Po dražbi posameznih skupin se 
bodo dražbale vse skupine kot celota, 
če se bo s tem dosegel višji ponudek. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
predaja. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
edd. IL, dne 29. julija 1932. 

E 442/32 2764 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. oktobra 1932 dopoldne ob 9. 

uri bo ri podpisar em sedišcu v sobi 
št. 5 drnžba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Trnava, vi. št. 41, 5, 245, k. 
o. Orlavas, vi. št. 68, 103, 161, 207, k. o. 
Podvrh, vi. št. 160, k. o. Marija reka, vi. 
št. 84, 86. 

Cenilna "rednost: Din 202.097-—. 
Vrednost pritikline: Din 2645-—. 
Najmanjši onudek: Din 134.732'—. 
Poä&stvo se bo skušalo prodati najpr

vo na drobno po skupinah in najzadnje 
kot celota skupaj. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sedišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja
ti glede nepremičnine v škodo zdraži
telja, ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tèga 
sodišča. 

Окгајцо sodišče Vransko, 
dne 5X avgusta 1932. 

E 496/32 2766 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. oktobra 1932 dopoldne ob pol 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
Št. 5 dražba polovice nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Sv. Lenart, vi. št. 13. 

f>pi'na vrer':nnot; Din 59.841-—. 
Vrednost pritikline: Din 4100'—. 
Najmanjši ponudek: Din 39.900'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr 

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 5. avgusta 1932. 

E 513/32. 2636 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Trnova, vi. št. 156, 257; 
Pod vrh vi. št. 157. 

Cenilna vrednost zemljišča vi. št. 156, 
k. o. Trnava, znaša Din 126.781-30, vred
nost pritikline Din 4299-—; cenilna 
vrednost zemljišč vi. št. 257, k. o. Trna
va, Din 12.831-60, zemljišč vi. št. 157, •. 
k. o. Podvrh Din 3488-75, skupaj Din 
147.400-65. -

Najmanjši ponudek Din 98.270-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe
nem naroku pred začetkom diražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki fi 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem %se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit nà uradni deski tega 
sodišča.. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 5. avgusta 1932. 

* 
E 313/22-5. 2746 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h se vrši javna dražba pri 
podpisanem sodišču, soba št. 7, zemlji
šče zlož. Št. 43, k. o. &t. Vid nad Valde-
kom, obstoječe iz srednje ohranjene p^l 
zidane pol lesene s skodlami krite sta
novanjske hiše s tremi sobami, kuhinjo 
z odprtim ognjiščem in drugimi prite-
klinami; srednje ohranjenega gospodar-
skega poslopja za 8 glav živine, svinja
kom s 4 oddelki, senice ter parne; tese
ne ute, ena stavbna, 2 gozdni, 5 paŠni-
ških, 8. njivskih, 4 travniških in 2 vrtni 
parceli. 

Cenilna vrednost: Din 62.562-15, e pri- ; 
tekiino v cenilni vrednosti Din 5480--— ' 

Najmanjši ponudek: Din 41.708-10. # 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, j 0 

priglasiti sodišču najpozneje pri drazhf' ; 
nem naroku pred začetkom dražbe, sioer < 
bi se ne mogle več uveljavljati 8^?°? '] 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki J0 j 
ravnal v dobri veri , •! 
. V ostalem se opozarja na <ira^beni 
oklic, ki je nabit na uradni deski 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
. odd. II., dne 19. avgusta 1932. 

* 
2768 È 75/32—8. 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. o k t o b r a 1 9 3 2 . •*>£$&! 

dne ob d e s e t i h bo pri podpisane^lj^ 
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sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: Vinski hram v Sromljah, en vino
grad, deloma pašnik, en travnik in en 
pašnik, zemljiška knjiga. Sromlje, vi. 
št. 16. 

Cenilna vrednost: Din 11.510-95. 
Vrednost pritikline, zapopadene v 

gorenji cenilni vrednosti, Din 2350-50. 
Najmanjši ponudek: Din 7674-— .̂ 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

5e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ;bstalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. IL, 
dne 7. julija 1932. 

* 
E 215/32-6 2616 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. oktobra 1932 dopoldne ob 

10. uri' bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 10 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Dobrniče, idealna polovica 
vi. št. 126. 

Cenilna vrednost: Din 15,882-—. 
Vrednost pritikline: Din 235"—.: ' 
Najmanjši ponudek: Din 10.588'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred. začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati; 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
&klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem» 
dne 6. avgusta 1932. 

E 541/31-10 2727 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. novembra 1932. ob devetih 

oo pri podpisanem sodišču v sobi št. 18 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Loka pri Zusmu, pol vi. št. 174. 
4i Cenilna vrednost: Din 3707-87 %. 

Najmanjši ponudek: Din 2472-—. 
Jamčevina: Din 3711—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

jf priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
b&nem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi-8' ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V. ostalem se opozarja na dražbeni 
°кИс, ki je nabit na uradni deski tega 

, sodišča. 
' Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 

dne 3. avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
' ^ P i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 
1Ш: Sedež: Glavni zavod:. Beograd, po-
, H družnica: Ljubljana. 

Dan vpiga: 29. julija 1932. 
besedilo: >Jugoškoda delniška dru«-

ha«, »Jugoškoda akcijonarsko društvo«, 
francoski: »Yougoskoda société anony
me«, nemški: »Jugoskoda Aktiengeseil-

• Schaft«. 
Obratni predmet: Namen družbe je: 

Prevzem zastopstev domačih in inozem
skih tovarn, vTŠitev komisijskih poslov, 
prodaja proizvodov tovarn, katere pri
padajo koncernu Delniške družbe prej 
Škodovih zavodov v Plznu iz Prage in 
drugih češkoslovaških tovarn. 

Družbina oblika: Firma je podružnica 
v Beogradu obstoječe centrale enakega 
imena, ki ima svoja pravila, odobrena 
po ministru za trgovino in industrijo 
dne 14. novembra 1931, II. broj 37185/V. 

Družba je ustanovljena za nedoločeno 
dobo. 

Osnovna glavnica znaša 1,000.000 Din 
in je razdeljena na 1000 delnic nominale 
à Din 1000-—, ki so nedeljive in se gla
se na prinosca. 

Upravni odbor sestoji iz 5 članov. 
Člani upravnega odbora so: dr. Rado-

savljsvič Milan, generalni sekretar Beo
gradske borze, ing. Fiala Vladimir, za
stopnik generalnega direktorja Delniške 
družbe prej Škodcvi zavodi • v Plznu iz 
Prage, Wagner. L. Slevan, advokat v 
Beogradu, Alkalaj Sima, advokat v Beo
gradu, in Richter Jan, vicèdirektor Del
niške družbe prej Skodovi zavodi v 
Plznu iz Prage. 

Predsednik upravnega odbora je dr. 
Radosavljevic Milan. 

Delegirani član upravnega odbora, ki 
bo vršil dolžnosti direktorja, je Richtar 
Jan, Član Upravnega" odbora. 

Prokurist družbe in poslovodja filija
le Ljubljana: Štebi Anton, civilni inže
njer v Ljubljani, Aleksandrova cesta 4. 

Družba se obvezuje s podpisom druž-
bine tvrdke, katero podpisujeta: 

dva člana upravnega odbora, 
ali: en član upravnega odbora in en 

direktor. ali prokurist, 
ali: delegirani član upravnega odbora,: 
ali: direktor, za to posebej pooblaščen, 

z enim prokuristom, 
ali direktor ali prokurist, Ici je za to 

posebej pooblaščen. 
Poslovodja in prokurist podružnice v 

Ljubljani štebi Anton podpisuje po
družnično tvrdko samostojno. 

Družbene objave se vrše v s lužbe
nih novinah«, eventualno tudi v drugih 
časopisih. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

--• dne 28. julija 1932 

* 
1115. Sedež: Celje, Glavni trg št. 8. 

Dan vpisa: 13. avgusta .1932. 
Besedilo: Močnik nasi. Močnik & Fili. 
Obratni predmet: Prodaja mešanega 

blaga, tu- in inozemskega,1 in sicer jest-
vin in pijač ter sploh specerij na drobno. 

Družbena oblika: Javna trgovska 
družba: 

Družabniki: Močnik Vladimir, Šmeor-
jeta št. 1, Fili Janko, Celje, Breg št. 13. 

Podpis firme: Firma podpisuje na ta 
način, da pod pečatom z besedilom fir- ' 

me »Močnik nasi. Močnik & Fili« pod
piše imeni obeh družabnikov. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celjut 

dne 13. avgusta 1932. 
Firm. 289/32 — Rg III '154/2. 

1116. Sedež: Jarenina štev. 14. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1332. 
Besedilo: Eisenhut Maks. , 
Obratni predmet: trgovma ;z mešanim 

blagom. 
Imetnik: Eisenhut Maks, trgovec. v 

Jarenini štev. 14. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, odd. IV., 
dne 18. avgusta 1932. 

Firma 799/32. — Rg. A III 218/1. 

* 
1117. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Ing. Himmler Adolf. 
Obratni predmet: Trgovina z naku

pom, prodajo in izvozom jajc, perutnine, 
sadja in deželnih pridelkov ter z uvo
zom južnega sadja. 

Imetnik: Ing. Himmler Adolf, trgovec 
v Mariboru, Cvetlična ulica 18. 

Okrožno kot trg. 9odišče v Mariboru, 
odd. IV., draw 18. avgusta 1932. 
Firm. 791/32 — Rg. A III 217Д. 

V p i s a l e so se I z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1118. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Trboveljska premogokopna 

družba. 
Izbriše se upravni svetnik. Edmond 

Chenevière, vpiše se upravni svetnik 
René Monod, bankir, Genève, Švica. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 684 — Rg B II 163/30 

* 
1119. Sedež: Maribor, Vrtna ulica št. 12, 

Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Ubald Naesimbeni. 
Obratni predmet: Stavbeno podjetje. 
Prokura se je podelila Nassimbeniju 

Ubaldu ml., dipl. inženjerju v Mariboru, 
Vrtma u'lioa štev. 12. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., dne 18. avgusta 1932. 
Firm. 798/32 — Einz. " I 312/6, 

* 

1120. Sedež: Škofja Loka. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Elektrarna Škofja Loka in 

okolica d. d. 
Izbrišeta se član r upravnega sveta 

Kašman Anton in prokurist dr. Kre-
mer. Viktor, vpišeta pa član upravnega 
sveta Dolenc Franc,, ml., industrialec v 
Stari Loki in prokurist Kašman Anton, 
tigovec v Škof ji Loki. 

Deželno kot trgovinsko sodišče • 
v Ljubljani, odd. HL, 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 678 — Rg B H 19/8 
• . • • • * 

t,.V' ' 
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Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1121. Sedež: Češnjica pri Železnikih. 
Dan vpisa: 6. avgusta 1932. 
Besedilo: Gospodarska zadruga na 

čošnjiei pri Železnikih, registrovana za
druga z omejeno zarezo. 

Izbrišejo se člani načelstva Lotrič 
Primož, Šturm Josip, Nastran Leopold 
ir. Bogataj Anton, vpišejo pa člani na
čelstva: 

Sp.izzapan Josip, priv. uradnik, Pod-
lonk 24, 

Gartner Franc, posestnik, Rudno št. 5, 
Mesec Peter, posestnik, Češnjica, 
Pintar Janez, posestnik in čevljar, 

Sluđeno. 
Deželno kot trgovinsko sodišče 

v Ljubljani, odd. III., 
dne 6. avgusta 1932. 

Firm 681 — Zadr J 108/97 
* 

1122. Sedež: Črcnšovci. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1932.. 
Besedilo: Agrarna zajednica za Drav

sko in Savsko banovino v črenšovcih, 
registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Na občnem zboru dne 29. junija 1932. 
so se spremenila zadružna pravila v §§ 
1., 3., S., 7., 10., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 
23., 24, 26., 36., 37., 38., 47., 53., 55., 56., 
57. in 58. 

Besedilo firme odslej: Agrarna in go
spodarsko podporna zadruga za Dravsko 
in Savsko banovino v Črenšovcih reg. 
zadruga z neomejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je 
s skupnim, iz medsebojne ljubezni izvi-
rajočim delom svojih članov pospešiti, 
da se agrarna reforma upoštevaje vse 
zakone pravičnosti za interesente čim 
pravičneje izvede, zlasti, da se jim po
maga pri odplačilu agrarne zemlje. Na
men zadruge je tudi skrbeti za pospeše
vanje gospodarstva in gospodinjstva 
svojih članov ter jim nuditi, v potrebi 
moralno in gmotno pomoč. 

• Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 
Zero in Martin in Horvat Stefan; vpišeta 
pa novoizvoljena člana načelstva Zerdin 
Kazimir, pos. v Zičkih, in Hanc ŠtefaD, 
posestnik v Črenšovcih. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., dne 18. avgusta 1932. 
Firm. 755/32 — Zac?-- ЦЈ 61/16. 

•g* 

112.4. Sedež: Hoče. 
Ђ?п vpisa: 18. avgusta Ï932. 
Besedilo: Gospodarska zadruga v Ho-

?ah, registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 
- Izbriše se dosedanji član načelstva 

Stern Edmund, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Vauhnik Jožef, posestnik 
v Hrčah. 

Zr.družna pravila so se izpremenila v 
§ 2 . 

Obratni predmet odslej: Zadruga ima 
namen: 

1. porejemat in vnovčevati na drobno 
in debelo pridelke svojih članov, 

2. širiti med svojimi člani s poučnimi 
gospodarskimi shodi predavanji in raz

stavami potrebno gospodarsko znanje za 
boljše vnovcenje pridelkov, 

3. oskrbovati si v dosego teh namenov 
potrebne stavbo in tehnične naprave, 

4. predelovati in razpečavati kmetij
ske pridelke in obrtne izdelke svojih 
članov, 

5. ustanavljati v primeru potrebe po
družnice, 

6. oskrbovati svojim članom gospodar
ske in obrtne potrebščine vsake vrste, 
ter v vsakem ozâru varovati koristi čla
nov, 

7. nabavljati kmetijske stroje in jih 
posojati članom. 

Zadruga lahko posluje tudi z nečlani, 
ako je to v korist članom. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., dne 18. avgusta 1932. 
Firm. 792/32 — Zadr- v 1S/3. 

112Z. seaez: Ljutomer. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Okrajna posojilnica v Ljuto

meru, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Zadružna pravila so se izpremenila v 
§§ 6. in 7. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., dne 18. avgusta 1932. • 

Firm. 738/32 — Ì 3/52. 
* 

1125. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Konzumno društvo za Slove

nijo, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo, podružnica Maribor (glavni za
vod, Ljubljana). 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Petejan Josip, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Ošlak Josip, direktor 
Ljudske tiskarne v Mariboru. 

Zadružna pravila so se izpremenila v 
§§ 5., 6., 8., 9., 13., 15., 24., 32. in 34. 

Zadružni delež znaša 150 Din. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 

odd. IV., dne 18. avgusta 1932. 
Firm. 769/32 — Zdr. V 2/5. 

* 
1126. Sedež: Ptujska gora. 

Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso

jilnica na Ptujski gori, registrovana za
druga z neomejeno zavezo. 

Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 
Pere Ivan in Rodošek Jakob, vpišeta 
pa novoizvoljena člana načelstva Kup
čić Anton ml., ekonom na Ptujski gori, 
in Gaiser Matevž, posestnik v Podložil 
p. Ptujska gora. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., ' 'ne 18. avgusta 1932. 
Firm. 531/32 — Zadr. I 113/29. 

* 
1127. Sedež: Ilogaševci. 

Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso

jilnica v Rogaševcih, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva 
Kampl Avgust, Weiss Samuel in Weiss 
David; vpišeta pa novoizvoljena člana 
načelstva Bertalanič Jožef, gostilničar in 
posestnik v G. Slavečih, in Jud Janez, 
posestnik v Solini šlev. 3. " ' 

Dosedanji podnačelnik Schreiner An
drej je odslej načelnik in dosedanji član 
načelstva Lülek Mihael pa podnačelnik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., dne 18. avgusta 1932 
Firm. 800/32 — Zadr. III 69/8. 

* 
112S. Sedež: Sv. Bolfenk pri Središču. 

Dan vpisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Vinarska zadruga »Ljuto-

merčan«, registrovana zadruga z omeje
no zavezo za ljutomerski in ormoški 
okraj pri Sv. Bolfenku pri Središču. 

Po sklepu občnega zbo'ra z dne 24. 
julija 1932. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 1. Tkalec Anton, pos. v 
Obrežu štev. 79; 2. Stamberger Janko, 
pos. v Središču štev. 87; 3. Sab Franc, 
posestnik v Obrežu štev. 30. 

Likvidacijska firma: Vinarska zadru
ga »Ljutomerčan«, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo za ljutomerski in or* 
moški okraj v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
odd. IV., dne 18. avgusta 1932. 
Firm. 786/32 — Zadr. II 86/11. 

I z b r i s a l i s t a s e n a s t o n n l 
z a d r u g i : 

1129. Sedež: Gornja Lendava. 
Dan izbrisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Mlekarska zadruga v Gor 

nji Lendavi, registrovana zadruga *' 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Radi končane likvidacije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 

odd. IV.. dne 18. avgusta 1932. 
Firm. 789/32 — Zadr. IV 54/10. 

* 
1130. Sedež: Zg. Sv. Kungota. 

Dan izbrisa: 18. avgusta 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v Zgor. 

Sv. Kungoti, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Radi končane likvidacije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, odd. IV., 
dne 18. avgusta 1932. 

Firm. 795/32 — Zadr. IV 12/34. 

Konkurzni razglasi 
S 14/32—4. 2780 
1131. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Q0' 

renjaka Konrada, čevljarja v Celju, G°* 
sposka ul. 28. 

Konkurzni sodnik: dr. Delničar Jo* 
sip, sodnik okrožnega sodišča v CeljUj 

Upravnik mase: dr. Skoberne, odvet
nik v Celju. 

Prvi zbor upnikov pri okrožnem so" 
dišču v Celju v sobi št. 2, dne 17. sep
tembra 1932 oV 8'30 uri. 

Terjatve je oglasiti pri istem sodiŠČu 

do 15. oktobra 1932. i 
Ugotovitveni narok pri istem sodišč"11 

dne 29. oktobra 1932, 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Colju» 

dne 24. avgusta 1932. 
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S 27/32—2 2773 
1132. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Prebil 

Slavke, trgovke, Grad št. 80 pri Bledu 
Konkurzni sodnik: dr. Josip Štular, 

starešina okrajnega sodišča v Radov
ljici. 

Upravitelj mase: dr. Mirko Tirilier, 
odv. v Radovljici. 

Prvi zboor upnikov pri imenovanem 
sodišču dne 6. septembra 1932. ob 10. 
uri. 

Ogiasitvenl nairoK pri imenovanem so
dišču do 1. oktobra 1932. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 4. oktobra 1932. ob 10. uri. 
Deželno^ sodišče v Ljubljani, odd. III., 

^' dne 24. avgusta 1932. 

* 
Sa 38/32—3 '2775 
1133. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini tvrdke »Berkoc javne trg. druž
i c v Ljubljani, regjstrovane pod firmo 
>Berko«. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

_ Poravnalni upravnik: dr. Josip Tom
šič, odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 1. oktobra 
1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasiitev do 26. septembra 
АУо2, 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
• dne 22. avgusta 1932. 

. * 
Sa 40/32—2 " - 2776 
1134. 

Poravnalni oklic. 
,. Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini tvrdke »Mane< tovarne kandi-
tov in mlenje dišav in soli, družbe z o. 
*• v Ljubljani, registrovane pod firmo 
>Mana« tovania kanditov in mlenje di-
**v in aoli, družba z o. z. v Ljubljani. 

.Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod-
•"k okrožnega sodišča v Ljubljani. 

.Poravnalni upravnik: Gojko Stojko-
yj$> pisarniški ravnatelj v pisarni dr. 
šamana v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
^enovanem sodišču dne 3. oktobra 
oktobra 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 28. septembra 

deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 
" \ dne 2£. avgusta 1932. 

& 3 2 - 4 

* 
2781 

Poravnalni oklic. 
x Uvedba poravnalnega postopanja o 
Covimi dolžnice, Novak Fani, neprot. 
i ^ v k e v Brežicah. 

poravnalni sodnik: dr. Hočevar, sca-
, 6 ^ n a okrajnega sodišča v Brežicah. 

Poravnalni upravnik: dr. Josip Der-
° ^ k , odvetnik v Brežicah. 
-«acojkjaa aMepanje iporavnave. dgjjl 

mika z upniki pri okrajnem sodišču v 
Brežicah dne 18. X. 1932. ob 9. uri. 

Pri istem sodišču je prijaviti terjatve 
do 10. X. 1932. 

Dolinica ponuja 40 % kvoto, plač
ljivo tekom 1 leta pod poroštvom Zu
pančiča Francesta, posestnika v Smo-
lenji vasi in HudkMna Franca, pos. iz 
S t Jerneja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

dne 24. avgusta. 1932. 

Sa 76/32. 
1136. 

* 
2748 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Neu mann a Gvidona, trgovca in 
posestnika v Turškem vrhu, p. Zavrče 
pri Ptuju, registrovanega pod firmo Neu
mann Gvidon, trgovina z vinom, jabolč-
nikom in žganjem na debelo in trgovi-
na s sadjem v Turškem' vrhu. 

Poravnalni sodnik: dr. Poznik Alek
sander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju, 

Poravnalni upravnik dr. Horvat An
ton, odvetnik v Ptuju. 

Narok za sklepanje obravnave pri 
imenovanem sodišču dne 3. oktobra 
1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 28. septembra 
1932. pri okrajnem sodišču v Ptuju. 

Poravnalna kvota 40 %. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 
odd. III., dne 18. avgusta 1932. 

sa 39/32—2. v 2774 
1137. 

Poravnanu oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Ivana Smole, mizarja v Tacnu 
št. 37. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Oton Fet-
tich, odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 140, dne 
1. oktobra 1932 ob pol 11. uri. 

Rok za oglasiitev do 26. septembra 
1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 22. avgusta 1932. 
# 

""42756 Sa 35/32—9, 
1138. 

•\ KOiiec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Ko-

sija Antona, posestnika in trgovca v 
Apačah pri Gornji Radgoni, je kon
čano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 4. avgusta 1932. 

Sa 38/32-110. 1755 
1139. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Rei-

dia Josipa, tovarnarja na' Teznu pri 
Mariboru, Ptujska cesta š t 42, je kon
čano. 
Okrožno sodišče v Maribora, odd. IIL, 

4 dne 19. avgusta 1932,. _ 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

IV No 16022 2777J 

Objava. 
Orožni list št. orožnega' registra 241, 

izdan dne 17. 11. 1928 pri policijski di
rekciji v Ljubljani za nošenje ene brov-
ning pištole kal. 6*35 mm na ime Brk-
ljarič Hinko, je bil izgubljen in se s tem. 
razveljavi. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 24. avgusta 1932. 

•j* 
Štev. 2976/2977. 2762 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

ponovno licitacijsko prodajo ca 3100 
prm s smrekovega lubja, izdelanega v 
režiji v verskozakladnih gozdih na Po-
kluki in Radovni ter prodajo ca 800 
pnn s smrekovega lubja, izdelanega т 
režiji na Mežaklji. , 

Ponudbe pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani, 
Bleiweisova cesta št. 1, je vložiti do 14. 
sejrtembira 1932. do 11. ure dopoldne . 
pri isti direkciji, kjer se bo tega dne 
vršila licitacija. 

Vsa predmetna pojasnila se dobe pri 
direkciji šum v Ljubljani in pri šumski 
upravi na Bledu in v Kranjski gori, " 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 23. avgusta 1932. 

Štev. 7664/2—32 2768—2—J' 

Razglas. 
G. Hutter Ivan iz Srednje vasi št. 10, 

občina Ormošnjice, je zaprosil za izdajo 
stavbno-obrtno-polic. dovoljenja za po-j 
stavitev parnega stroja in parne kamere 
k obstoječi žagi g. Klemena v Srednji 
vasi in predložil načrte, ki so interesen
tom razgrnjeni na vpogled tukaj med 
uradnimi urami. 

Na podstavi §§ 4. 9. 12. etavbn. reda 
za Kranjsko in §§ 106. do 112. obrin. za-
koma, se razpisuje ko-misionalni ogled 
in razprava na kraju samem v Srednji 
vasi št. 10 na dan 10. septembra 1932. e 
pričetkom ob 11. uri. 

K ogledu in razpravi se vabijo vsi so
sedi in drugi interesenti ter se .pozivajo, 
da navedejo svoje pomisleke ali ugovore 
proti nameravani napravi najtesneje ta
krat — ako niso tega storili že prej pis
meno — ker se poznejši ugovori ne bo< 
do uvaževali ter se bo dovolila izvršitev 
naprave, če se ne bodo pojavili pomisle-
ki javnega značaja. —J 

Načelstvo sreza novomešKega, 
Novo mesto, 20. avgusta 1932. 

T. No. 1166/1—1932. 2769—3—i' 

Razglas 
o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 

gradnjo železobetonskega mostu čez Pol-
skavo v km 119.312 državne ceste št. 50. 

V smislu odloka kraljevske banske 
uprave Dravske banovine v Ljubljani, 
V. No. 210/10, z dne 17. avgusta 1932.,; 
razpisuje tehnični razdelek sreskega na-1 

čelatva y Mariboru levi hreff na jDods.ta-1 
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vi čl. 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1910. ter 
njigovih izprememb, odnosno dopolnitev, 
za prevzem in izvršitev železobetonske
ga mostu čez Polskavo 

I. javno pismeno ofctalno licitacijo 
na tlan 13. septembra 1932. ob 11. uri 

dopoldne 

v prostorih tehničnega razdelka sreske
ga- načelstva v Mariboru levi breg, soba 
št. 51/11. 

Načrti in preračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v pi
sarni tehničnega razdelka (soba št. 51), 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke preti plačilu Din 20*— pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti v obliki enotne
ga popusta v % na uradno odmerjeni 
proračunski znesek, ki znaša dinarjev 
138.311-66. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom Din 200-— (tar. post. 25) in 
vsake priloge s kolkom Din 2'—, morajo 
izročiti ponudniki ali njih pooblaščenci 
na dan licitacije z označbo »ponudba za 
gradnjo železobetonskega mostu čez Pol
skavo pri km 119.312 državne ceste št. 
50 cd ponudnika N. N.« neposredno 
predsedniku licitacijske komisije med 
10. in 11. uro dopoldne. Poznejše, nepra
vilno opremljene ali brzojavne ponudbe 
se ne bodo upoštevale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje in mora po
ložiti kavcijo, ki znaša Din 14.000'—. 
Kavcija se mora položiti najkesneje na 
dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni davčne uprave v Mariboru v 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka >B pogodbe in nabave«. Kavcijo 
je tudi mogoče položiti v gotovini pri 
Državni hipotekami banki, podruž. v 
Ljubljani. 

0 položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davkov za tekoče četrtletje, 
odobrenje ministrstva za gradbe, da se 
sme ponudnik udeleževati javnih licita
cij in potrdilo pristojne zbornice za tr
govino, obrt in industrijo o sposobnosti 
je obenem z vročitvijo ponudbe predlo
žiti odprte predsedniku licitacijske ko
misije. Pooblaščenci morajo predložiti 
poleg tega pooblastilo, da smejo zasto
pati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo ne ozira
je se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odklonili brez vsake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
60 (šestdeset) dni po licitaciji. 
Sresko načelstvo v Mariboru, levi breg, 

• dne 24. avgusta 1932. 

'Teim. No. ,1731/1. 2750 

Razglas 
o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 

gradbo železobetonskega mostu čez 
Višnjico v km 590.840 drž. ceste št. 2 
pri Višnji gori. 

Tehnični razdelek sreskega načel siva 
v Ljubljani razpisuje po, nalogu kraljev
ske banske uprave V. No. 210/10 z dne 
17. avgusta 1932. prvo javno pismeno 
ponudbeno licitacijo na dan 17. septem
bra 1932. ob 11. uri v prostorih tehnič
nega razdelka, Ljubljana, .Št. Peterska 
vojašnica. 
. Načrti in proračuni so interesentom 

na razpolago med uradnimi urami v 
prostorih tehničnega razdelka, Ljublja
na, soba št. 56, oziroma je dobiti vse 
ponudbene pripomočke proti plačilu 
Din 50-— pri tem uradu. 

Ponudbe je predložiti v obliki enot
nega popusta v procentih na uradno od
merjeni proračunski znesek, ki znaša 
Din 133.400-—. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom po tarifni post. 25* in vsaka 
priloga s kolkom za 2 Din, morajo iz
ročiti ponudniki ali njih pooblaščenci 
na dan licitacije z označbo »Ponudba za 
gradbo železobetonskega mostu čez 
Višnjico v km 590.840 drž. ceste št. 2« 
od ponudnika N. N. neposredno pred
sedniku lioitacijsk komisije med 10. 
in 11. uro dopoldne. 

Kavcija znaša Din 14.000-— za naše 
in Din 28.000-— za tuje državljane ter 
se mora na predpisani način poločiti 
najkesneje na dan licitacije do 10. ure. 

0 položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico in J 
ostale predpisane dokumente za pripust > 
k licitacijam je obenem z vročitvijo po- { 
nudbe predložiti odprte predsedniku li- | 
citacijske komisije. Pooblaščenci mora- , 
jo predložiti poleg tega pooblastilo, da j 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo ne ozira
je se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez vsake ob
veznosti. 

Tehnični razdelek ' sreskega načelstva 
\ v Ljubljani, 

dne 22. avgusta 1932.' 

No. 5891/2. 2Z,il 

Natečaj.V 
Za dimnikarski okotiš Šoštanj še bo 

oddalo izpraznjeno mesto dimnikarske
ga mojstra. 

Reflektanti za to mesto se na podstavi 
§ 93. zakona o obrtih pravilnika za iz
vrševanje dimnikarskega obrta pozivlje-
jo, da v roku 30 dni po objavi tega raz
glasa v >Službenem listu« predlože pod-

* (§ 9. zakona o izpremembah in do
polnitvah zakona o taksah, >Služb. no
vine kraljevine Jugoslavije« z dne 26. 
marca 1932., št. 70/XXIX/Ì96.) 

pisanemu oblast vu zadevne prošnje, 
opremljene z vsemi dokumenti, s kate
rimi je dokazati, da so izpolnjeni vsi po
goji za samostalno poslovanje dimni
karskega mojstra. 

Nezadostno dokumentirane prostije 
kakor tudi one, ki prispejo po določe
nem roku, se ne bodo upoštevale. 

Sresko načelstvo v Slovenjgradcu, 
dne 19. avgusta 1932. _ 

s £ " " " • ' ' 

Štev. 7771/11. ^761 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje za Prometno upravo v Zabu» 
kovci dobavo 

10.000 komadov krajnikov 
na dan 5. septembra 1932. ob 11. uri. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje,* 

dne 22. avgusta 1932. 
* 

2757 Štev. 255/2—1932. 

Razglas. 
Uprava javne ženske bolnice v Novem 

mestu prodaja svoj aparat za rentgeno-
loško diagnostiko in površno terapijo z 
vsemi pritiklinami. Aparat je tipa >Re- -
form Veiîa W.« po Dessauerju. 

Pismene ponudbe sprejema v smislu 
naloga kraljevske banske uprave Drav
ske banovine VI./2. No. 11.292/2 od 11. : 
avgusta 1932. uprava tuk. javne bolnice, 
do 5. septembra 1932. 
Javna ženska bolnica v Novem mestu, 

dne 20. avgusta 1932 

Razne objave 

Naznanilo in poziv 
upnikom. 

9.747 

Prva jugoslovenska lesna industrija, 
družba z omejeno zavezo v Celju se j e 

z vpisom okrožnega sodišča v Celju z 
dne 27. julija 1932. Firm. 266/32 Reg-
C I 62/27 razdružila in stopila v likvi
dacijo. 

Upniki družbe se s tem pozivajo, da 
prijavijo svoje mogoče zahtevke na zgo-
rajšnjo družbo v likvidaciji gotovo do 
31. oktobra 1932. 
Za Prvo jug. 1. ind. a. > ->. *. v Celju, 

v i . 
likvidatorji: 

Dr. Armin Gubo. Joseph Trinklar. . 

2767—3—1 

Objava. 
Toš Franjo, nadzornik glavnega o**"-]. 

delka finančne kontrole v Murski Sobo-.: 
ti, sem izgubil legitimacijo za nošenje-
orožja, izdano po sreski upravi finančne : 
kontrole v Murski Soboti dne 10. -junij* 
1929., št. 1236 ' :' 

Proglašam jo za neveljavno. . >, 
Tog Franjo S;;K"'j. •,l 

Izdaja kraljevska banska aprave Dravgke banovina Urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik; 0. Michalek v LJubljani 



Štev. 69. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 69. letnika Ш. z dne 31. avgusta 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

III. 6844/1 2799 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. avgusta 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis-
nJena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku
pnih dvorcev so navedem v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 
Krško: Sv. Križ (Poštena vas in Pre-

ttwigovci po 1 dvorec). 

S t e k l i n a : 
Maribor des. breg: Pobrežje (Pobrežje 

I primer). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j : 
Maribor desni breg: Pretrež (Pretrež 

I dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 
Brežice: Globoko (Piršenberg 6 dvor

ov), Globoko (Mali vrh 1 dvorec), Kaj-
jienburg (Rajhenburg 2 dvorca), Krško: 
g r i l j e (Gor. Skopice 2 dvorca), Veliko 
Mraševo (Veliko Mraševo 10 dvor
cev), Sv. Križ (Dobrava 12 dvorcev, 
S v - Križ 13 dvorcev), Raka (Gmaj
na 1 dvorec) Kržišče 6 dvorcev, Mr
liča vas 2 dvorca, Smednik 1 dvorec, 
^aloke 2 dvorca). Laško: Dol (Hrastnik 
\ dvorca). Maribor desni breg: Stude
nca (Studenica 1 dvorec), Pohorje (Po
horje 2 dvorca). Maribor levi breg: Sv. 
Križ (Sobar 1 dvorec), Ledinca (Ledinca 
•* dvorci), Sv. Peter (Mečava 1 dvorec), 
^obrenje (Dobrenje 1 dvorec). Metlika: 
*inor (Dole 2 dvorca). Novo mesto: 
^jdovec (Brezova reber 1 dvorec)^ Cr-

- 4 dvorci). Radovljica: Dovje (Moj-
Spana 6 dvorcev). Smarie pri Jelšah: 
**iže (Osredek. 6 dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
. Brežice: Sela (Sela 1 dvorec), Zakot 
Jör&zina in Bukovšek po 1 dvorec). 
Jjamnik: Loka pri Mengšu (Loka pri 
"*füg§u 2 dvorca). Konjice: Konjice 
i T (Sp. Pristava in Konjiška vas po 
* dvorec), Grušovje (Sp. Grušovje 1 dvo-. 
2*0. Laško: Dol (Kovk 1 dvorec). Li-
S ? ; Velika vas (Zalog 1 dvorec), Pol-
* ? l k (Velika goba 1 dvorec). Novo me-
?7,: Trebnje (Dole 2 dvorca), Velika 
3?ћ* (Korenitka 1 dvorec). Šmarje pri 

e , s »b: Šmarje pri Jelšah (Vrh 4 dvorci). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a : 
R ^ e t J i k a s Drašiči (Drašiči.7 dvorcev), 
****&вл 2 dvorca). ' 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 

Ljutomer: Cven (Gor. Krapje v 1 dvor
cu), Lukavci (Lukavci v 1 dvorcu). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 26. avgusta 1932. 

VIII. No. 4946/1. 2783—2—2 

Razglas. 
Mestna elektrarna ljubljanska name

rava napraviti transformatorsko postajo 
za palače Pokojninskega zavoda v Ga
jevi ulioi in položiti nov visokonapetost
ni kabel iz transformatorske postaje na 
Marijinem trgu do palač Ljubljanske 
kreditne banico in Pokojninskega za
voda. 

Podrobnosti projekta so označene v 
načrtih. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110 
in 122 ob. z., §§ 84, odst. 2, 89 odet. 3. 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73 i si. z. u. post. razpise komisijski 
ogled na kraju samem in obravnava 

na ponedeljek, dne 5. septembra 1932 
s sestankom komisije ob 8. uri na Ma
rijinem trgu. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira na nje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 24. avgusta 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik oddelka za trgovino, obrt in 
industrijo: 

Dr. Mara s. r. 

I. No. 4330/2. 
* 

Razpis. 
2793 

Na osnovi § 31. zakona o banski upra
vi se razpisuje v območju sreskega cest
nega odbora v Krškem službeno mesto 
bano vinskega, cestarja, in sicer na bano-
vinski cesti Krško—Turn—Planina od 
km 6.00 do km 14.00. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din 5'— kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, do
kazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško izpričevalo, nravstveno izpri

čevalo; potrdilo pristojnega oblastva, da 
niso bili obsojeni zbog kažnjivih dejanj 
iz kori&toljubja, eventualna dokazila o 
strokovni usposobljenosti) je vložiti naj-
kesneje do 15. septembra 1932. pri sre-
skem cestnem odboru v Krškem. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 24. avgusta. 1932. 

I. No. 5608/1 " . . ' .2820" 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski upra

vi razpisujem -v območju sreskega cest
nega odbora Litija dve službeni mesti 
banovinskih cestarjev, in sicer: 1 mesto 
na banovinski cesti št. 16. Litija—Sava 
za progo v dolžini 6-345 km in 1 mesto 
na banovinski cesti št. 59. Ljubljana— 
Sv. Jakob—Litija — Poljšnik — Tihaboj, 
odcep Moravče in Sv. Jakob do drž. 
ceste za odsek Od podklanca pri Vel. Pre
ski — Ceplje — skozi vas Brezovo — do 
novomeške meje v dolžini 7-00 km. 

Prosilci za ti mesti morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih pre
jemkih in ne smejo biti mlajši od 23 
in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5 Din kolkovane prošnje, opremljene a 
pravilnimi in zadostno kolkovanimi pri
logami (rojstni in krstni list, domovin
ski list, zadnje šolsko spričevalo, doka
zilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško spričevalo, nravstveno spri
čevalo, potrdilo pristojnega oblastva, da 
niso bili obsojeni zbog kažnjivih dejanj 
iz koristoljubja, eventualna dokazila o 
strokovni usposobljenosti) je vložiti 
najkesneje do 15. septembra 1932. pri 
sreskem cestnem odboru v Litiji. . : ; 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, ' •" — 
dne 27. avgusta 1932. 

L No. 1924/3 2819 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski 

upravi se razpisuje v banovinskem 
zdravilišču na Golniku službeno mesto 
honorarnega duhovnika, ki bo vršil vso 
dušno-pastirsko službo v .zavodu in po
leg tega pa še administrativne posle. 

Poleg mesečnega honorarja 1400 Din 
ima honorarni duhovnik pravico do 
brezplačnega stanovanja z vso oskrbo 
in brezplačno prehrano v zavodu. 

Prošnje za to mesto, za katero mo-
,тејо priti v poštev tudi duhovniki-
državni upokojenci, ti pa samo pod po
goji § 57. finančnega zakona za 1932/33, 
je vložiti, opremljene s potrebnimi pri
logami, do 30.'septembra 1932. pri kra
ljevski banski upravi Dravske banovine 
v Ljubljani. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 26. avgusta 1932, 



Stran 426. Štev. 69. 

K V — No. 245/218. 2759—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dopolnilnih del I. etape v drž. 
bolnici za duševne bolezni Novo Celje 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 
19. septembra 1932. ob 11. uri dopoldne 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila -in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih 
stroškov dobivajo med uradnimi urami. 
Pripomočki se interesentom ne bodo 
Razpošiljali. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v od.totkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega preračuna, ki znaša: 
Din 549.^26-82. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
aah< in na razglasni deski dotičnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravslitf 
banovine v Ljubljani, 

dne 23. avgusta 1932. 

* 
2786 

Izprememba v Imeniku 
Zdraviliške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Pavešič Ivo, sreski sanitetni refe

rent v Metliki, je bil premeščen v Mo
star in se radi tega izbriše iz imenika 
Zdravniške zbornice za Dravsko bano
vino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

- dne 20. avgusta 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih obiastev 

E 688/32—2. 27b~ 

Oklic. 
'Kanič Elizabeti, trgovki v Hotizi, se

daj neznanega bivališča v Franciji, je 
vročiti v izvršilni stvari Oberski Bar
bare roj. Horvat, pos. v Rotizi, sedaj v 
Zagrebu, ki jo zastopa dr. Strasser Ar
min, odvetnik v Dolnji Lendavi, zoper 
KaniČ Elizabeto, radi 20.000 Din s prip., 
sklep z dne 21. avgusta 1932., opr. štev. 
'E 688/32—1, s katerim se je dovolila iz
vršba z rubežem zavezani stranki pri-
etoječega zahtevka do prenosa lastnin
ske in posestne pravice proti zahtevajo
či stranki, iz kupne pogodbe z dne 15. 
maja 1926. glede zemljišča vi. št. 272, 
pare. št. 362, k. o. Hotiza. 

Ker je" bivališče zavezane stranke ne
znano, se postavlja za skrbnika Zenko-
Kdč Matjaž, posestnik in г\ oan v Hotizi, 
k i Jo bo zastopal na njene nevarnost in 
stroške, dokler se ne oglasi sama ali ne 
(imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. П., dne 21. avgusta 1932. 

E 258/32—9 2779 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. septembra 1932 ob 10. uri-bo 

na licu mesta na Dobračevi št. 65 draž
ba nepremičnin: hiše št. 65, pare. štev., 
586/10,. 586/8 — pašnika in pare. štev. 
587/6, 127 gozda, zemljiška knjdga Do-
bračeva, vi. št. 234. 

Cenilna vrednost: Din 8989-55 Din. 
Vrednost pritikline: Din 690'—. 
Najmanjši ponudek: Din 5704"—. 
Pravice, katere bi ne pripuščale draž

be, je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja
ti glede nepremičnine v škodo zdražite-
Ija, ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 24. .avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1140. Sedež: Mokronog. 

Dan izbrisa: 25. avgusta 1932. 
Besedilo: Anton Bule, Mokronog, Slo

venija, Import-Export. 
Obratni predmet: trgovina na debelo 

in na drobno z živino, kakor tudi z za
klano govejo živino, prašiči, perutnino 
in ovcami in vsakovrstnimi mesnimi iz
delki, nadalje trgovina s konji in suro
vimi kožami. 

Imetnik: Anton Bule, posestnik in 
mesar v Mokronogu št. 68. 

Vsled opušta izvrševanja obrta. 
Izbrišeta se obenem imetnik firme 

Bule Anton ter prokuristinja Bule Ga
brijela. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. I I , 

dne 25. avgusta 1932. 
Firm. 139/32. — Reg. A I 302/2. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 

1141. Sedež: Št. Rupert. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Št. Rupertu, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Rugelj 

Ignacij,' vpisal pa novoizvoljeni član na-
čelstva Zavrl Jože, posestnik V Okrogu 
št. 13. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 25. avgusta 1932.. 
Firm. 140/32. — Zadr. I 73/32. 

Koiikurzni razglasi 
S 2/30-20 2800 
1142. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka >Skupni dom« registr. 

zadr. z omejeno zavezo v Mežici. 
Konkurz,,ki je bil razglašen s sklepom 

opravilna številka S 2/30-2 o imovini 
prezadolženca se odpravi, ker je bila 

razdeljena vsa masa po § 139. k. r. " 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I l l , 

dne 25. avgusta 1932._ 

S 12/31-19 ' 281V 
1143. 

Odprava konkurza., 
Prezadolženec Stem Arnold,' trgovec 

v Puconcih. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklep'Ui 

opiavilna številka S 12/31-1 o imovini 
prezadolženca, se odpravlja, ker se J9ä 
sklenila prisilna poravnava po §-u 169. 
kink. zak. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oiJd III.» 

dae 25^ avgusta 1932. 

S 20/32 2801 
1144. 

Konkurzni oklic. 
Konkurzni oklic o imovini Kiizmič 

Mihajla, krojaškega mojstra v Vadarcib 
št. 80. 

Konkurzni komisar: dr. Slavko Su-
menjak, starešina okrajnega sodišča v 

Murski Soboti. 
Upravnik mase: dr. Škerlak Vladi

mir, odvetnik v Murski Soboti. 
Prvi zbor upnikov pri imenovanem 

sodišču dne 7. septembra 1932. ob deve
tih. Oglasitveni rek do 30. septembra 
1932. Ugotovitveni narok pri imenova
nem sodišču dne 3. oktobra 1932. ob 
devetih pri okrajnem sodišču v Murski 
Soboti. .• • •..•-• 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IBM 

dne 25.avpusta 1932. •:••>* l 
%: '• : ' - i * ' -

Sa 9/32-1 • 8801-• 
1145. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega* post< panja ° 

imovini JurČeca Franceta/ posestnika in 
klobučarja v Krškem št. 106. 

Poravnalni sodnik: dr. Jan Jakob, sta-, 
resina okrajnega • sodišča v Krškem. > 

Poravnalni upravitelj:' Ivanuš Edvard,, 
trgovec v Krškem. 

Narok za sklepanje poravnave prt; 
okrajnem sodišču v Krškem dne 4. okto
bra 1932 ob desetih. ,,: 

Terjatve je oglasiti pri okrajnem &x? 
dišču v Krškem do .27. septembra 1932.. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. U->1 

dne 24. avgusta 1932. ; ' 
* 

2797 Sa 41/32—2. 
1146. ••••.••'• 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja \& -

imovini Jùle Moloair, Grand hotel T ^ . , 
plice na Bledu. .'.'. . 

Poravnalni sodnik: dr. Josip ŠtuJar»:- ; 
starešina okrajnega sodišča v Radov
ljici. „,..; 

Poravnalni upravitelj: dr. Ivan D ^ . . 
bravec, odvetnik v Radovljici. , *.</ 
. Narok za sklepanje poravnave É£:.' 

imenovanem sodišču, dne 6. oktobf»;---: 
1932. ob pol desetih. •;, 

Rok. za oglasitev do 30. septembri i 
19.32. . .-, ;•-.$ 

Deželno sodišče v Ljubljani, « & 
odd. IIL, dne 26- avgusta 1932. ',.Ш 
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Sa 32/32-3 * 2810 
П47. 

Poravnalni oklic. 
Uvede se poravnalno postopanje dolž

nika Tischler Emesta, posestnika in 
trgovca v Vitanju. 

Poravnalni, sodnik: Mihelič Gvidon, 
starešina okrajnega, sodišča v Konjicah. 

Poravnalni upravnik: dr. Mejak Er vin, 
s v e t n i k v-Konjicah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Konjicah dne 25. 
oktobra 1932. ob 9. uri. • ' ' ' , ' . 

Terjatve je prijaviti pri istem sodišču 
o-o 15. oktobra 1932. 

Dolžnik ponuja 40°/o k veto, plačljivo 
v 12 mesečnih enakih obrokih. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

dne 29. avgusta 1932. ' 

Sa 62/32-11 2315 
1148. v 

Sklep. 
Dolžnik: Pod'li-pnik Konrad, tTgovec 

Pri Sv; Barbari v Slov. goricah.. 
Pomotoma ustavljeno poravnalno po

stopanje se nadaljuje. 
Rok za prijavo terjatev: 24. septem

ber 1932. 
Poravnalni narok: 29. september 1032 

Pri okrajnem sodišču pri Sv. Lenartu v 
Slov. goricah ob 9. uri. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dnè 35. avgusta 1932. 

• e . : • ' • • • • • * 

Sa 16/32-29 • . ,2806 
1149. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Mi

šica Matevža, posestnika in mizarja v 
Novi vasi št. 20 pri, Rakeku, je končano, 
k^r je poravnava potrjena. . 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. avgusta 1932. 
• • * ' 

sa;52/32r34 • 2814 
1150. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Miheličem Konradom, 

krojaškim mojstrom v Mariboru, Jurči-
^vn ulica, in njegovimi upniki pri po-
T Sfnalnem naroku dne 12. avgusta 1932 
Pred okrožnim sodiščem v Mariboru 
členjena poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. ITI., 

dne 25. avgusta 1932. . * : 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No> 10.618/2 . 2803 

•' Objava. 
•Okrožno sodišče v Mariboru je.s'pravo--

^ûQ' razsodbo Ksp. X 592 z dne 7. Ju-
i.W.,1932. prepovedalo Francu Ipavcu, 
rove t i v Ormožu pohajanje krčem m 
2&?P. 2 let, in sicer od 7. julija 1932. do 
в ' »lija 1934. 

^4el8tvo sreza ptujskega v Ptuju, ^ 
:. > dne 25. avgusta 1932. 

2796 

Razpis dobave. 
Mestna plinarna ljubljanska razpisuje 

dobavo črnih, kovanih plinskih, cevi, in 
sicer: 

300 m cevi 2" = kg 1800 
. 700 m cevi 6/4" = kg 3150 
1200 m cevi 5/4" = kg 4000 
600 m cevi 3/4" = kg 1050 

2800 m cevi kg 10.000 
Ponudbe je vložiti v zapečatenem ovit

ku z oznako: »Ponudba za dobavo plin
skih cevi ponudnika N. N.« najkesneje 
do 2. septembra 1932. pri ravnateljstvu 
mestne plinarne. 

Ravnateljstvo ljubljanske mestne 
plinarne, 

v Ljubljani, dne 27. avgusta 1932. 
* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2785 

Stanje 22. avgusta 1932. 
i Aktiva. Dinarjev 
.Metalna 
: podloga . 1.971,124.687-37 (— 9,537.342-31) 
Devize, ki ni
so v podlogi 80,674.577-18 (— 5,780.488'50) 

Kovani no-
veo v niklu 126,343.165-50 (-j- 5,029.591-—) 

Posojila . . 2.391,786.602-19 (— 1,270.493-30) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— 

Prejšniipređ-
. ujmi državi 1.808.468.960-01 (-f 310.911-81) 
Začasni pred
ujmi gl. drž. 
Цасајш . 600.000.000*— 

Vrednosti re- ' 
zervn. fonda 53,664.683'14 ( + 46.184'60) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,629.082*76 ( + 274 680*-) 

Nepremični
ne . . . . 152,289.442-86 (-4- 729.147 89) 

Razna aktiva 112,940.170-55 (-j- 1,193.400-86) 
7.312,683.791-56 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000*— 
Rezervni 
- fond . . . 60,697.489-35 
Ostali fondi 3,939.385-46 ( + 1.193'-) 
Novčanice v 
obtoku. . 4.746,380.570-—(— 52,713.875'—) 

Obveze na 
pokaz . . 711,878.222-43 (-f- 29,716.176-47) 

Obveze z ro
kom , . . 1.399,317.466-67f— 3,665.162-75) 

Razna pasiva 210,470.657-65 (-4- 17,657.210'23) 
7.812,688.791-56 

Obtok in ob
veze . .. . 5.458,258.792-43 

Celotno kritje. .-. 36'll°/0 
Kritje v zlatn . . . 32-29°/0 r " .i Obrestna-mera: 
po eekoiftptu-;- u .--. . , , > . , 7И% 
po- lombairdu ' . . . , , , 

* 
. . 9% 

2768—2—2 Štev. 7564/2—32 

Razglas. 
G. Hutter Ivan iz Srednje-vasi št. 10, 

občina Črmošnjice, je zaprosil za izdajo 
stavbno-obrtno-polic.. dovoljenja za po-, 
stavitev parnega stroja in parne kamere 
k. obstoječi žagi g. Klemena.v Srednji 
vasi in predložil načrte, ki ..so interesen
tom razgrnjeni na vpogled tukaj med 
uradnimi urami. • " , • - . 

Na podstavi §§ 4. 9. 12. stavbn. reda 
za Kranjsko in §§ 105. do 112. obrtn. za
kona, se razpisuje komisionalni ogled 
in razprava-na kraju samem -v ̂ 'Srednji 
vasi št. 10 na dan 10. septembra 1932. 8 
pričetkom ob 11. uri. 

K ogledu in razpravi se vabijo vsi so
sedi in drugi interesenti ter se pozivajo, 
da navedejo svoje pomisleke ali ugovore 
proti nameravani napravi najkesneje ta
krat — ako niso tega storili že prej pis
meno — ker se poznejši ugovori ne bo
do, uvaževali ter se bo dovolila izvršitev 
naprave, če se ne bodo pojavila pomisle
ki javnega, značaja. 

Načelstvo sreža novomeškega, ' 
Novo mesto, 20. avgusta 1932. 

Tehn. No. 1734/1. 2750 a 2—1 

Razglas 
o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
zgradbo železobetonskega mostu čez 
Vrfšnjico v km 590.840 drž. ceste št. 2 
pri Višnji gori. 

Tehnični razdelek sreskega načefotva 
v Ljubljani razpisuje po nalogu kraljev
ske banske uprave V. No. 210/10 z dne 
17. avgusta 1932. prvo javno pismeno li
citacijo na dan 

17. septembra 1932. ob 11. uri 
v prostorih tehničnega razdelka, Ljub

ljana, . Št. Peterska vojašnica.* * 
Natančnejša" pojasnila-"glej - prilogo k 

»Službenem. listu« št. '. 68; z xine 24. ' av-
gustal932. 
Tehnični razdelek skreskega načeistva 

v Ljubljani, 
''••.,, ' dne 22. avgusta- 1932. • '• :ч; 

jjj " '""" '" 
Štev. .5898/1932. 2787—2—1 

Razglas. 
G. Mlakar Rudolf, pek v Celju, prosi, 

da se mu dovoli- gradnja enonadstrop-
nega poslopja na parceli št. 344/4, d. o. 
Celje, v Komenskega ulici. Zgradba se 

^namerava uporabi jati' 'v pritličju kot 
obratovalnica parne pekarne• s< proda-
jalnico peciva, v I. nadstropju pa kot 
stanovanjski prostori. 
• O tem projektil' se- na podstavi §§ 109. 
m 110. ob. z., §§ 84. in 89., odst. 3., 
gradb. zakona in § 73. in si. z. u. post. 
razpiše komisijski ogled ; in - obravnava ' 
•na kraju samem na dan 

12. septembra 1932. (ponedeljek) 
s _ sestankom komisije ob 16. uri pred 
hišo Komenskega ulica štev. 17. 

Interesenti se obveščajo, da so na-
črti do dneva razprave med uradnimi 
urami na vpogled pri mestnem načel-
stvu celjskem. Morebitne ugovore je-

podati ali pismeno do dne razprave pri 
podpisanem uradu, ali ustno pri raz-
oravi sami. Poznejši ugovori se, ne bo
do upoštevali, temveč se bo o prošnji 
odločilo, kolikor ne bo javnih zadržflcov. 

Mestno načelstvo r Celju, 
dne 24. avgusta 1932. '' 

T. No. 1165/1-1932. 2769-3—2 

Razglas 
o prvi pismeni! ponudbeni'licitaciji za 

gradnje železobetonskega mestu, čez Pol-

0;. mik 
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skavo v km 119.312 državne ceste št. 50. 
V smislu odloka kraljevske banske 

uprave Dravske banovine v Ljubljani, 
V. No. 210/10, z dne 17. avgusta 1932., 
razpisuje tehnični razdelek sreskega na-
čelstva v Mariboru levi breg naV podsta
vi čl. 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1910. ter 
njigovih izprememb, odnosno dopolnitev, 
za prevzem in izvršitev železobetonske-
ga mostu čez Polskavo 

I. javno pismeno oiertalno licitacijo 
na dan 13. septembra 1932. ob 11. uri 

dopoldne 

v prostorih tehničnega razdelka sreske
ga načelstva v Mariboru levi breg, soba 
št. 51/11. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v pi
sarni tehničnega razdelka (soba št. 51), 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Din 20*—. pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti v obliki enotne
ga popusta v % na uradno odmerjeni 
proračunski znesek, ki'znaša dinarjev 
138.311-68. 

Zapečatene ponudbe, opremljene в 
kolkom Din 200'— (tar. post. 25) in 
vsake priloge s kolkom Din 2-—, morajo 
izročiti ponudniki ali njih pooblaščenci 
na dan licitacije z označbo »ponudba za. 
gradnjo železobetonskega mostu čez Pol
skavo pri km 119.312 državne ceste št. 
50 od ponudnika N. N.< neposredno 
predsedniku licitacijske komisije med 
10. in i l . uro dopoldne. Poznejše, nepra
vilno opremljene ali brzojavne ponudbe 
se ne bodo upoštevale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi iz
recno izjaviti, da v celoti pristaja na vse 
splošne in tehnične pogoje in mora po
ložiti kavcijo, ki znaša Din 14.000'—. 
Kavcija se mora položiti najkesneje na 
dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni davčne uprave v Mariboru v 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu .in. registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka »B pogodbe in nabave«. Kavcijo 
Je tudi mogoče položiti v gotovini pri 
Državni hipotekami banki, podruž. v 
Ljubljani. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davkov za tekoče četrtletje, 
odobrenje ministrstva za gradbe, da se 
ame ponudnik udeleževati javnih licita
cij in potrdilo pristojne zbornice za tr
govino, obrt in industrijo o sposobnosti 
je obenem z vročitvijo ponudbe predlo
žiti odprte predsedniku licitacijske ko
misije. Pooblaščenci morajo predložiti 
poleg tega pooblastilo, da smejo zasto
pati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
oravlco, oddati razpisano delo ne ozira-
•'e se na višino ponujene vsote ali tudi 

vse ponudbe odkloniti brez vsake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
60 (šestdeset) dni po licitaciji. 
Sresko načclstvo v Mariboru, levi breg, 

dne 24. avgusta 1932. 

T. No. 1034/1-E { 2818 

Razglas. 
Na osnovi čl. 2. in 3. uredbe mini

strstva za gradbe o službenih razmer
jih državnih cestarjev in njih prejem
kih od 21. maja 1929., št. 14.633. se raz
pisuje mesto državnega cestarja-delav-
ca na progi državne ceste štev. 2 med 
km 681-5. do 688-5 s sedežem v Hrušici, 
z mesečno plačo Din 541-44 in mesečno 
stanovanjsko doklado 89-30 Din. 

Pravilno kolkovane prošnje, oprem
ljene s pravilno kolkovanimi prilogami, 
je vložiti pri tehničnem razdelku sre
skega načelstva do 

:• 20. septembra 1932. 
Upoštevali se bodo le prosilci, ki so 

odslužili kadereki rok in ki niso mlajši, 
od 23. in ne starejši od 30. let. Natanč
nejša -pojasnila daje pisarna tehničnega 
razdelka v Kranju. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 25. avgusta 1932. 

2784 

Poziv 
na redovnu glavnu skupštinu Saveza 

gradova Kraljevine Jugoslavije. 
U smislu člana 20. Pravilnika Saveza 

gradova Kraljevine Jugoslavije saziv-
ljem redovnu glavnu skupštinu Saveza 
gradova na dan 

25. septembra 1932. 
u 9. sati u dvorani rProsvetnog doma« 
Vardarske banovine u Skoplju. 

D n e v n i r e d : 
1. Pozdrav predsedavajućeg. 
2. Izbor pretsedništva Saveza grado

va prema zaključku redovne glavne 
skupštine u Sarajevu. 

3. uvjerenje zapisnika prošlogodišnje 
glavne skupštine (61. 15. Pravilnika). 

4. Poslovni izvještaj o radu uprave 
Saveza gradova. 

5. Izvještaj o blagajničkom poslova
nju Savezne uprave. 

6. Izvještaj Nadzornog odbora o njego
vom radu i davanje odrešnice. 

7. Utvrdjivanje budžeta za 1932. go
dinu; 

'8. Odredjivanje mesta za iduću glav
nu skupštinu. 

9. Izbor dvojice Članova, za overenje 
zapisnika ove skupštine. 

10. Predavanja o raznim komunalnim 
problemima. 

Na skupštini imaju — u smislu 61. 
14. Pravilnika — pravo glasa sa*mo oni 
članovi, koji su uplatili članarinu za 
1932. g. " ... " 

Svaki grad ima na skupštini samo je
dan glas. Svakom gradu stoji na volju 

kako će i na koji način izaslati svoje de
legate na glavnu skupštinu. 

Glavna je skupština sposobna, da pu
novažno zaključuje, ako je prisutna po
lovina sviju članova. Ako na skupštinu 
ne dodje dovoljan broj članova, održa-
će se istoga dana u 

10. sati đopodne 
glavna skupština i bez obzira na broj 
prisutnih članova. 

Predloži članova imaju se pismeno 
podneti pretsedniku Saveza najkasnije 
14 dana pre skupštine, dakle do uklju
čivo 11. septembra 1932. Predloži koji 
ne budu do tog roka podneseni, ili bu
du izneseni na samoj skupštini moči će 
samo onda doći na raspravu, ako zato 
glasuju dve tracine prisutnih članova. 
Savez gradova Kraljevine Jugoslavije 

u Zagrebu, 
dne 10. avgusta 1932. 

Vršilac dužnosti pretsedmika, 
potpreds&đnik: 

Bogđanovie Dobroslav s. r. 

* 
2821 , 3 - t Eks. štev. 565/32. 

Razglas. 
Prodaja žrebcev na žrebčarni na Selu 

, pri Ljubljani. 
V torek, dne 13. septembra. 1932. ob 

9.. uri dopoldne se bo v žrebčarni na 
Selu pri Ljubljani prodalo na javni 
dražbi več toplokrvnih in težkih žreb
cev. Natančni pogoji dražbe se poizvedo 
pri upravi žrebčarne. 
Banovinska žrebčarna Selo pri Ljubljani, 

dne 29. avgusta 1932. ' 

Razne objave 
2767-тгЗг-2 

Objava. 
Toš Franjo, nadzornik glavnega od

delka finančne kontrole v Murski Sobo
ti, sem izgubil legitimacijo za'nošenje 
orožja, izdano po sreski upravi finančne 
kontrole v Murski Soboti dne 10. junija 
1929., št. 1236 

Proglašam jo za neveljavno. 
Toš Franjo s. i. -

I-.--.' 2808 

.. ,• Objava. 
Izgubil sem dovolitev za zaposlenje 

v kraljevini Jugoslaviji, izdano od kra
ljevske banske uprave Dravske bano-, 
vine št. VI-14965/30 na ime:. Badalio 
Jožef, rodom iz Oseka pri Gorici. Pro
glašam listino za neveljavno. ••.:;•.•••.•:.; 

Badali? Jožef s r -
* 

Objava. 
Izgubil sem šofersko legitimacijo) 

vozno dopustilo, legitimacijo za avto-
taksi in certifikat avtomobila ћа i0i e : 

•Merčun Alfonz iz Ljubljane. ProglaŠađ 
jih za neveljavne. 

Merčun Alfonz, s.; r. 

Izdaja kraljevika banaka oprava Drevake banovine. Urednik! Pobar Robert v LJubljani 
Tiska in salaga; Tlakama Merkyr. v LJubljani; njen predstavnik; Q. MIchalek y LJubljani 
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srni 
Priloga h kosu 70. letnika III. z dne 3. septembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 14.274/5 . • 2829 

Odločba. 
Po predhodnem pcstcpanju po § 10. 

*n 11. zakona o lekarnah in nadzorstvu 
nad prometom z zdravili ter v smislu 
Čl. S. pravilnika za izvrševanje zakona 
0 lekarnah in nadzorstvu nad prome
tom z zdravili radi ustanovitve druge 
javne Jekarne na Jesenicah, sem _po 
zaslišanju pristojnega .sreskega načel-
stva, banskega sanitetnega sveta in apo
tekarske zbornice ugotovil, da' so dani 
Pogoji za ustanovitev druge javne le
karne na Jesenicah in da s tem ne bi 
bil cgrozen obstanek že obstoječe le
karne. V členu 7. citiranega pravilnika 
predvidene ustanovitve nevtralnega pa
su med že obstoječo in novo projekti
v n o lekarno se. v danem primeru radi 
krajevnih razmer ni bilo umestno poslu
žiti.. Z oziram na gorenje ugotovitve tu
di ne morem .uvaževati neutemeljeni 
Prigovor, ki ga je prijavil g. Ivo Koželj, 
abs. farmacevt na Jesenicah ter nz 
osnovi § 11. zakona o lekarnah in nad
zorstvu nad prometom z zdravili ter čl. 6. 
Pravilnika za izvrševanje citiranega 
zakona 

o d l o č a m , 
^a se ustanovi na Jesenicah druga jav
ka lekarna z okolišem, ki obsega se-
"verezapadni del Jesenic, čigar meja je 
napram rajonu lekarne Koželj proti ju-
Spvzhodu čez sredino kolodvora poteg
njena pravokotna črta. 

Eventualen priziv zoper to odločbo je 
treba vložiti tekem 15 dni od dneva 
Razglasitve pri kraljevski banski upravi 
dravske banovine v Ljubljani. 

Stroške pcstopair'a nosi pekrenilec, g. 
^ag. pharm. Jože Žabkar. 
^г&1ј. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 23, avgusta 1932. 

^ Ш . No. 2812/6,. 
* 

2828 

Razglas. 
1 Na osnovi § 5. zakona z dne 16. julija 
^»2., drž. zak. št. 202, sem odnedil vpis 
P°m0ŽJlP, hlacrni.«.» Mfllftrins-ka DOJUOČ, •-'.icžiie, blagajne Materinska pomoč, 
kastr i rane pomožne blagajne v Man
j k u , v register pomožnih blagajn na 
j ^ ' a g i pravil, ki so jih predložili gg.. 
^ocevar Ivan, trgovec v Mariboru, Alek-
^üdjova cesta 39, in dn 

lrneiiovana pomožna blagajna se bo 
okviru navedenega zakona in odobre-

jjjjj Pravil bavila z' zavarovanjem porod-

c i ^ g a j n a je vpisana v tukajšnjem re-
t t ^ J , Pomožnih blagajn pod-zaporedno 

tali> banska uprava Draveke banovine 
v Ljubljani, 

dn© 23, avgusta 1932, 

K V — No. 245/218. 2759—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje zà pre
vzem dopolnilnih del I. etape v drž. 
bolnici za duševne bolezni Novo Celje 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 

na dan 
19. septembra 1832. ob 11. uri dopoldne 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v 
Ljubljani. Pojasnila in ponudbeni pri
pomočki se proti plačilu napravnih 
stroškov dobivajo med uradnimi urami. 
Pripomočki se interesentom ne bodo. 
razpošiljali. 

Ponudbe naj se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša: 
Din 549.426-82. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski dotičnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 23. avgusta 1932. ' 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 12/32. 2836 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Sresko sodišče na Pre valjah je raz
sodilo s sodbo z dne 18! avgusta 1932, 
U, 12/32—3, da je Eisinger Terezija, go
stilničarja v Žerjavu pri Crni, kriva 
prekrška po čl. 6 zak. o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brez-

.vestne špekulacije z dne 30. decembra 
1921, »Službene novine« št. 5/1922, stor
jenega s tem, da ni imela kot prodajalka 
življenskih potrebščin v svoji gostilni v 
Žerjavu dne 29. julija 1932, sumarno ali 
podrobno označene cene posameznih 
predmetov, tako, da bi jih vsakdo lahko 
razločno videl. 

Zaradi tega je bila po cit. členu ob
sojena na 12 ur zapora in 50 Din (pet
deset dinarjev) denarne kazni, ki se iz-
premeni ob neizterljivosti v nadaljnji 
en dan zapora. 
Okrajno sodišče na Prevaljah, odd. II., 

dne 22. avgusta 1932. 

* 

Preds. 767 — 15/10—580. 2844 

Razglas o licitaciji 
Predsedništvo deželnega sodišča v. 

Ljubljani razpisuje za dobavo in mon
tažo parnega kotla in premestitev ob
stoječega parnega kotla v kuhinji jet-
nišiiice v Ljubljani javno pismeno po
nudbeno licitacijo za dan 17. septembra 
ob enajstih v sobi št. 115, kjer so na 

razpolago vsa potrebna .pojasnila, po
nudbeni pripomočki in pogoji dobave. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
,v % (tudi z besedami) na odobreni pro
račun, ki znaša Din 54.946-—. 

Upoštevale se bodo le pravilno kol-
kovane, s potrebnimi listinami oprem
ljene in pravočasno vložene prr.idbe. 

Predsedništvo deželnega sodiščo 
Ljubljani, 

dne 1. septembra 1932. 

. * • ' • . 

Ne 94/32-2. .2714—3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Mauher Neže, delavke v 

Dreveniku štev. 50, občine Kcsirivnlca, 
pošta Podplat, se uvede postopanje za
radi amortizacije sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi • 
tekom 6 mesecev, počmši s 1. avgusta 
1932. do 1. februarja 1933. svoje pra
vice, sicer bi se po preteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
•moči. 

Oznamehilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica štev. 3213 z vlego 2^15 
Din 80 p. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, odd. 1., 
dne 8. avgusta 1932. 

* 
:P VIII 139/32. t ' 2843 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani, odd. VIIL, z dne 13. junija 1932, 
opr. štev. L VIII 60/31—16, je bil Kle-
menčič Franc, posestnik, prej stanujoč 
v Sadinji vasi štev. 2, zaradi zapravlji-
vosti in.pijančevanja omejeno preklican. 

. Za pomočnika je bil postavljen Novak 
Janez, posestnik, Brezje štev. 3, občina 
Dobrunje. . 
Okrajno sodišče y Ljubljani, odd. VIIL, 

dne 5. avgusta 1932. 

' # • ' ' • ' • . . 

! C-IIÎ 59/32—1. 2840 

Oklic. 
Tožeča stranka dr. Božič Anton, od

vetnik v CeJju, je vložila proti;. toženi 
stranki Pleterski Mariji pos. v Novi vasi, 
radi 790 Din s prip. k opravilni štev. 
G 1Ц ; 59/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 22.. septembra 3932 ob 9. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 6, razprav-
na dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja gospod Videnšek 
Josip, višji oficial y pok. v Celju, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno ne
varnost, in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, o;M II . 
dne 19. avgusta 1932. 

* 

& v 



'Stran 430. Štev. 70., 

C II 1169/32—1. 2841 

Oklic 
Tožeča stranka dr. Treo Emil, zdrav

nik v Rogaški Slatini, zast. po dr. Zang-
gerju Prid. odv. v Celju, je vložila proti 
tcženi stranki Petku Francetu, pek. po
močniku, sedaj neznanega bivališča, 
radi 1680 Din s prip. k opravilni štev. 
C II 1169/32 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 7. oktobra 1932. ob pol 9. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 6, razprav-
na dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Videmšek Josip, 
upok. sodni oficial v Celju, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IX 
dne 13. avgusta 193?. 

* 
A 140/32-5. 2845 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Stefanec Stefan, čevljar v Turnišču 
št. 147, je umrl dne 10. marca 1932. 

Kdor ima kako terjatev do zapuščine, 
se pozivlje, da jo napove in dokaže pri 
tem sodišču dne 27. septembra 1932. 
dopoldne ob devetih v sobi št. 19 ustno, 
ali pa do tega dne pismeno, sicer ne bi 
imeli upniki, ki niso zavarovani z za
stavno pravico, nikakršne nadaljnje 
pravice do te zapuščine, ako bi s plači
lom napovedanih terjatev pošla. 
Okrajno sodišče Dol. Lendava, odd. I., 

dne 20. avgusta 1932. 

E 280/32-8 2804 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. septembra 1932. ob pol deve

tih bo pri podpisanem sodišču na me
stu samem v Planini pri Rakeku št. 60 
dražba nepremičnin: hiša št. 60, pare. 
št. 11/2 vrt, pare. št. 199, 468/2 in 200 
njive: zemljiška knjiga Dol. Planina, 
vi. št. 273. 

Cenilna vrednost: Din 23.424-—. 
Najmanjši ponudek: Din 13.282.60. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sioer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbenl 
oklic, ki je nabit na uradni deski.tega 
Hodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, odd. IL. 
dne 19. avgusta X932, 

* 
E 521/32-1 2837 

Sklep. 
V izvršilni zadevi Rečnika Antona in 

Katarine, prevžitkarjev v Smiklavžu 
*t. 16, ki ju zastopa dr. Lavrič Josip, ad
vokat v Slovenjgradcu, zoper zavezano 

.ranko Repas FranČiško. posestnih v 
Smiklavžu št. 16, stanujočo v Ravnah pri 

Šoštanju, pri hčeri, omoženi Smon, ši
vilji istotam, radi 12.500 Din, se bo dne 
19. septembra 1932. ob 9. uri dopoldne 
pri tem sodišču, soba št. 7, na podstavi 
s sklepom z dne 15. marca 1932., opr. 
št. E 38/32-5, odobrenih dražbenih po
gojev vršila dražba' nepremičnine: zem
ljiška knjiga Šmiklavž, vi. št. 10. 

Označba nepremičnine: spodaj s ka
menjem zidana, zgoraj lesena in ome
tana, s skodlami krita stanovanjska hiša 
v slabem stanju, ima dve sobi, kuhinjo, 
podstrešje in klet; po polovici s skod
lami in slamo krito gospodarsko po
slopje v slabem stanju, spodaj hlev za 
4 goveda, zunaj hleva listnica, zgoraj 
lesen pod s sonico, k hiši je pritrjena 
sadna preša, drvarnica, ena stavbna, 1 
vrtna, 4 njivske, 1 travniška in 1 gozdna 
parcela. Vse to je ocenjeno na dinarjev 
24.148-95. 

Po odbitku bremen (služnosti in stvar
nih bremen) v prid zakonskih Rečnika 
Antona in Katarine, ki so ocenjena na 
Din 11.905-—, znaša cenilna vrednost 
Din 12.243-95; najmanjši ponudek pa 
znaša Din 8.163-— in se pod tem p > 
nudkom ne bo prodajalo. 

PritLklin ni. 
Upniki, ki imajo na tej nepremičnina 

zastavno pravno zavarovane terjatve, se 
pozivajo, da se najpozneje 8 dni pred 
dražbenim narokom izjavijo, ali zahte
vajo poravnavo svoje terjatve v f|otovini 
ali so zadovoljni, da prevzame dolg t r a 
žitelj ter se obenem dosedanji dolžnik 
oprosti dolga. 
Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, odd. IT., 

dne 27. avgusta 1932.; 

* 
A 43/27-40 2826 

Prostovoljna dražba 
nepremičnin. 

Na predlog dedičev se prodajo nâ  jav
ni dražbi spodaj navedene nepremičnine 
za pristavljeno izklicno ceno dne 20. sep
tembra 1932 dopoldne ob 9. uri kot ce
lota. Dražba se vrši na mestu samem v 
Mokronogu št. 92. 

Ponudbe pod izklicno ceno se ne sprej-, 
mejo. Zastavne pravice upnikov osta
nejo nedotaknjene. 

Ostali pogoji prodaje in plačevanja se 
smejo vpogledati. pri okrajnem sodišču 
v Mokronogu, soba štev. 1. 

1. pare. štev. 94/1, hiša z dvoriščem, 
drvarnico in vrtom, izklicna cena dinar
jev 22.500-—, 

2. pare. štev. 94/2 hiša, izklicna cena 
Din 11.250-—. 
Okrajno sodišče v Mokronogu, o:"id. L, 

dne 26. avgusta 1932.. 

* 
É 298/32-21 2812 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. septembra 1932 ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Žalec, vi. št. 207; k. o. Studence. 

Cenilna vrednost: Din 177.698-90. 
Vrednost pritikline: Din 258-—. 
Najmanjši ponudek: Din 128.466-57. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe,, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 15. avgusta 1932. 

H* 
E 1118/32-10 2827 

Dražbeni oklic. 
Dne. 22. septembra 1932 ob pol devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška 'knjiga 
davč. obč. Dragovič, vi. št. 101 in 105. 

Cenilna vrednost: Din 28.536-—. 
Vrednost pritikline: Din 194*—.. 
Najmanjši ponudek: Din 19.160-̂ —. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 11. avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l i s ta se n a s t o p n i f'irm,i: 

1151. Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 25. avgusta 1932. ., 
Besedilo: Prodajalna tovarne usnja 

Josipa Pirich, imetniki Marija Flescn 
roj. Pirich in drug. 

Obratni predmet: trgovina z usnjeni 
in čevljarskimi potrebščinami. 

Družbena oblika: Javna t rgova l 
družba od 17. maja 1932. . ч . 

Družabniki 1. Marija Flesch roj, i?'-... 
rich, trg vka v Ormožu, 2. Valerija 
Jahn, trgovka v Ormožu. v,« 

Za namestovanje upravičena: ooa 
družabnika kolektivno. 

Podpis firme: »Prodajalna tovarne 
usnja Josipa Pirich, imetniki Manj» 
Flesch in drug«, kateremu besedilu Po
stavita obe družabnici lastnoročno pisa
no ime »Jan« in »Flesch«. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v • 
Mariboru, odd. IV., 

dne 25. avgusta 193-2. ' ^ 
Firm 7 7 7 / 3 2 - R g A Ш 221/1. •"" 

* 

1152. Sedež: Poljčane. . . • , ' , 
Dan vpisa: 25. avgusta 1932. ..••••*• 
Besedilo: MahoriČ Marija. j^ï 
Obratni predmet: trgovina s sadjep' 
Imetnik Mahorič Marija, hotelirka ..^ 

Poljčanah štev. 10. , \% 
Okrožno kot trgovinsko sodišče *v-\j 

Mariboru, odd. IV., J 
' dne 25. avgusta 1932. •ф 

Firma 816/32 - Rg A Ш 2 2 0 / t ' ^ 



Štev. 70. Stran 431. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1153. Sedež: Gornja Kadgona. 

Dan vpisa: 25. avgusta 1932. 
Besedilo: Lesna industrija in trgovi-

n&, družba z omejeno zavezo v Gornji 
Radgoni. 

Izbriše se dosedanji poslovodja g. 
Grobler Fran, vpile pa kot nov poslo
vodja Lančič Janez, posestnik v Gornji 
•Radgoni. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. IV., 

dne 25. avgusta 1932. 
Firm 818/32 — Rg. C II 57/8. 

* 
US4. Sedež: Središče: 

Dan vpisa: 25. avgusta 1932. 
Besedilo: Maks Robič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

Magom in deželnimi pridelki na debelo 
In na drobno. 

Izbriše se dosedanji lastnik Maks Ro
bič zbog smrti, vpišeta pa sedanja last
i k a Robič Franjo in Robič Frančiška, 
Posestnika in trgovca v Središču. 

Družbena oblika: javna trgovska druž
ba od 16. XI. 1926. 
v Pravico zastopstva ima edtnole dru
žabnik Robič Franjo, ki podpisuje fir-
m o na ta način, da pristavi pisanemu, 
tiskanemu ali s štam.piljko odtisnjenemu 
besedilu tvrdke svoj lastnoročni podpis. 

Okrcžno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. IV., 

dna 25. avgusta 1932. 
F irm. 819/32. — Rg. (Einz. 151) A III 

219/5. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 
ÜSS. Sedež: Ptuj. 

Dan vpisa: 25. avgusta 1932. 
Besedilo: Ptujska tiskarna v Ptuju, 

registrovana zadruga z emejeno zavezo. 
Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 

Kveder Dragotin in dr. Fermevc Ivan. 
Okrožno kot trgovir k sodišče v 

Mariboru, odd. IV., 
dne 25. avgusta 1932. 

Firm 817/32 — Zadr. III ol/6. 

Konkurznj razglasi 
S 15/32-18. . f S 8 2 4 

1156. , 

Odprava konkurza. 
. Prezadolženec: Saks Franc, elektro
tehnik v Mariboru,. Erjavčeva ulica 
s t- 12., 

Konkurz ki je bil -razglašen s skle-
^ oipr. št S 15/32-2 o imovùn pre-
^adolženca, s"e odpravi po § 178/2 konk. 
jakoiia. 
% o ž n 0 sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 25; avgusta 1932. 

f^/32-47. ' * •:2842 

Sklep. 
.„Poravnalna zadeva Miloša Vintane-, 
,tt«ûvca z mešanim blagom, Sp. Berniki 

Prisilna poravnava' izven konkurza, 
sklenjena na poravnalnem naroku ' dne 
6. avgusta 1932. pred okr. sodiščem v 
Kranju med dolžnikom Milošem Vintar-
jem in njegovimi upniki, te vsebine, da 
plača svojim upnikom 50% kvoto nji
hovih terjatev v štirih enakih tromeseč-
nih obrokih, in sicer 1. januarja 1933., 
1. aprila, 1. julija in 1. oktobra 1933., 
in to z nerazdelnim jamstvom Mihe Bo
hinca, pos., Zg. Berniik št. 14, kot poro
ka in plačnika, se v smislu § 51 zak. o 
prisilni poravnavi izven konkurza odo
bri. , . . : 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. avgusta 1ÇZ2._ 

* 
Sa 21/32. v. ' 2850 
1158. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalno postopanje dolžnika tvrd
ke: Bizjak Anton, trgovec z mešanim 
blagom v Šmartnem ob Paki, je konča
no, ker je bila poravnava potrjena. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v. Celia. 

dne 31. avgusta 1931. 

* 
2849 Sa 16/32-17. 

1159. 
Konec poravnalnega 

postopanja. 
Poravnalno postopanje dolžnika Pozne 

Feliksa, trgovca v Oplotnici, je zaradi 
poravnave končano. * 
Okrožno kot poravnalno sodišče т Celju, 

dne 31, avgusta 1931. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Tenu. No. 1731/1. 2750 a 2—2 

Razglas 
o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 
zgradbo železobetonskega mostu čez 
Višnjico v km 590.840 drž. ceste št. 2 
pri Višnji gori. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani razpisuje po nalogu kraljev
ske banske uprave V. No. 210/10 z dne 
17. avgusta 1932. prvo javno pismeno li
citacijo na dan -

17. septembra 1932. ob 11. uri 
v prostorih tehničnega razdelka, Ljub

ljana, št. Peterska vojašnica. 
Natančnejša pojasnila glej prilogo k 

»Službenem listu« št. 68. 'z dne 24. av
gusta 1932. 
Tehnični razdelek skreskega načelstva 

v Ljubljani, 
dne 22. avgusta 1932. 

' . ' ! * • . ' . . . . • ' • 

Štev. 5898/1932. " 2787—2—2 

Razglas. 
G. Mlakar Rudolf, pek v Celju, prosi. 

da se mu dovoli gradnja, enonadstrop-
nepa poslopja na parcel;; št. 344/4,, d. o. 
Çeljôj v, Komenskega ulici. Zgradba se 

namerava uporabljati v. pritličju kot 
obratovalnica parne pekarne s proda-
jalnico peciva, v I. nadstropju pa kot 
stanovanjski prostori. 

0 tem projektu se na podstavi §§ 109. 
in 110. ob. z., §§ 84. in 89., odst. 3., 
gradb. zakona in § 73. in si. z. u. post. 
razpiše komisijski ogled in obravnava 
na kraju samem na dan 

12. septembra 1932. (ponedeljek) 
s sestankom komisije ob 16. uri pred 
hišo Komenskega ulica štev. 17. • 

Interesenti se obveščajo, da so na
črti do dneva razprave med uradnimi 
urami na vpogled pri mestnem načel-
stvu celjskem. Morebitne ugovore je 
podati ali pismeno do dne razprave pri 
podpisanem uradu, ali ustno pri raz
pravi sami. Poznejši ugovori se. ne bo
do upoštevali, temveč se bo o prošnji 
odločilo, kolikor ne bo javnih zadržkov. 

Mestno načelstvo v Celju, 

dne 24. avgusta 1932. 

* 

T. No. 1165/1—1932. 2769—3—3 

Razglas. 
o prvi pismeni ponudbeni licitaciji za 

gradnjo železobetonskega mostu čez Pol-
skavo v km 119.312 državne ceste št. 50. 

V smislu odloka kraljevske banske 
uprave Dravske banovine v Ljubljani, 
V. No. 210/10, z dne 17. avgusta 1932., 
razpisuje tehnični razdelek sreskega na
čelstva v Mariboru levi breg na podsta
vi čl. 86: do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1910. ter 
njigovih izprememb, odnosno dopolnitev, 
za prevzem in izvršitev železobetonske
ga mostu čez Polskavo 

I, javno pismeno ofertalno licitacijo 
na dan 13. septembra 1932. ob 11. uri 

dopoldne 

v prostorih tehničnega razdelka sreske
ga načelstva v Mariboru levi breg, soba 
št. -51/11. 

Načrti in proračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v pi
sarni tehničnega razdelka (soba št. 51), 
oziroma je dobiti vse ponudbene pripo
močke proti plačilu Din 20*— pri tem 
uradu. 

Ponudbe je predložiti v obliki enotne
ga popusta v % na uradno odmerjeni 
proračunski znesek, ki znaša dinarjev 
138.311-66. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom Din 200-— (tar. post. 25) in 
vsake priloge s kolkom Din 2*—, morajo 
izročiti ponudniki aH njih pooblaščenci 
na dan licitacije z označbo >ponudba za 
gradnjo železobetonskega mostu čez Pol
skavo pri km 119.312 državne ceste št. 
50 od ponudnika N. N.< neposredno 
predsedniku licitacijske komisije med 
10. in Л. uro dopoldne. Poznejše, nepra
vilno opremljene ali brzojavne ponudbe 
se ne bodo. upoštevale. 

Vsak ponudnik mora v ponudbi ia 
rečno izjaviti, da v celoti pristaja'na vse 
splošne in tehnične pogoje in mora po
ložiti kavcijo, ki znaša Din 14.000-. 

ÎkÉM .:•:: 
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Kavcija se mora položiti najkesneje na 
dan licitacije do 10. ure dopoldne pri 
blagajni davčne uprave v Mariboru v 
vrednostnih papirjih, oziroma garantnih 
pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
smislu čl. 88. zakona o drž. računovod
stvu in registriranih v smislu čl. 24. 
pravilnika za izvrševanje določil iz od
delka >B pogodbe in nabave«. Kavcijo 
je tudi rr.cgcče položiti v gotovini pri 
Državni hipotekami banki, podruž. v 
Ljubljani. 

0 položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajnično položnico. To položnico, na
dalje potrdilo davčnega urada o porav
navi vseh davkov za tekoče četrtletje, 
odobrenje ministrstva za gradbe, da se 
sme ponudnik udeleževati javnih licita
cij in potrdilo pristojne zbornice za tr
govino, obrt- in industrijo o sposobnosti 
je obenem z vročitviio ponudbe predlo
žiti odprte predsedniku licitacijske ko
misije. Pooblaščenci morajo predložiti 
poleg tega pooblastilo, da smejo zasto
pati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, oddati razpisano delo ne ozira
je se na višino.ponujene vsote ali tudi 
vse ponudbe odkloniti brez vsake obvez
nosti. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 
60 (šestdeset) dni po licitaciji. 
Sresko načelstvo v Mariboru, levi br<% 

dne 24. avgusta 1932. 

* 
Štev. 3052/32. 

Razglas. 
2822 

- Direkcija šum v Ljubljani razpisuje tri 
prve javne ofertalne licitacije za proda
jo okoli 29.700 plm v režiji v področju 
šumskih uprav Boh. Bistrica, Bled in 
Kranjska gora izdelanega mehkega teh
nično porabnega lesa in okoli 500 prm 
bukovih drv. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani, Blei-
weisova cesta št. 1, je vložiti do 21. sep
tembra 1932. do 11. ure dopoldne za 
les šumske uprave na Bledu, do 22. sep
tembra za les šumske uprave v Bohinj
ski Bistrici in do 23. septembra za les 
šumske uprave v Kranjski gori. 

Vsa ostala predmetna pojasnila daje 
direkcija šum. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 30. avgusta 1932. 

* 

T. No.' 1034/1-E. 2818a—2—1 

Razglas. 
Na osnovi čl. 2. in 3. uredbe ministr

stva za gradbe o službenih razmerjih dr
žavnih cestarjev in njih prejemkih od 
21. maja 1929 št. 14633 se razpisuje me
sto državnega cestarja-delavca na progi 
državne ceste št. 2 med km 681-5 do 
688-5 s sedežem v Hrušici, z mesečno 
plačo Din 541-44 in stanovanjsko dokla-
do Din 89'30. 

Pravilno kolkovane prošnje je vlaga
ti do 20. septembra 1932 pri tehničnem 
razdelku tega sreskega načelstva. 

Natančnejša določila glej prilogo k 
^Službenemu listu« št. 69 z dne 31. av
gusta 1932. 

Sresko načelstvo т Kranju, 
dne 31. avgusta 1902. 

л> 

Štev. 7773/11 2832 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje za na dan 19. septembra 1932. 
dobavo 

1 elektromotorja za trofazno strujo. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 22. avgusta 1932. 

* 
Eks. štev. 565/32. 2821 3—2 

Razglas. 
Prodaja žrebcev na žrebčarni na Selu 

pri Ljubljani. 
V torek, dne 13. septembra 1932. ob 

9. uri dopoldne se bq v žrebčarni na 
Selu pri Ljubljani prodalo na javni 
dražbi več toplokrvnih in težkih žreb
cev. Natančni pegoji dražbe se poizvedo 
pi-; upravi žrebčarne. 
Banovinska žrebčarna Selo pri Ljubljani, 

dne 29. avgusta 1932. 

Razne objave 
2835 

Poziv na izvanrednu glavnu 
skupštinu. 

U smislu § 18. društvenih pravila sa
zi vi jemo 

izvanrednu 
glavnu skupštinu 

Udruženja Jugoslavenskih 
Muzičkih Autora (UJMA) 

na dan 18. septembra 1932. u 10. sati 
prije podne u prostorijama Hrv. Pje
vačkog Udruženja »Lisinskk, Zagreb, 

Boškovićeva ul. 33 (suteren). 

D n e v n i r e d : ' 
1. Riječ pretajednika. 
2. Izvještaj tajnika o sporu izmedju 

Autor Centrale za autorska prava S. 
Bakarčić i UJMA. 

3. Eventualije. 
Udruženje Jugoslavenskih Muzičkih 

Autora. 
Pret?.jedoik: Krešimir Baranović s. r. 

Tajnik: dr. Pavao Markovac s. г. 
Zagreb, dne 31. augusta 1932. 

* 
2839 3—1 

Likvidacija zadruge in 
poziv upnikom. 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. ju
lija 1932 se je Vinarska zadruga »Lju-

tomerčan«, registrirana zadruga z ome
jeno zavezo za ljutomerski in ormoški 
okraj pri Sv. Bolfenku pri Središču, raz-
družila in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 1. Tkalec Anten, pos. v 
Obrežu št. 79; 2. ŠtambeTger Janko, pos. 
v Središču št. 87; 3. Šala Franc, pos. v 
ObTežu št. 30. 

Likvidacijska firma: Vinarska zadru
ga »Ljutomerčan«, registrirana zadruga 
z omejeno zavezo za ljutomerski in or
moški okraj v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Upniki se pozivajo, da svoje terjatve 
prijavijo likvidacijski firmi v Obrežu, 
p. Središče ob Dravi, do 1. oktobra 1932. 

Likvidatorji. 

2851 

Objava. 
Izgubila sem izpričevalo IV.a razreda 

II. drž. realne gimnazije v Ljubljani za 
1. 1931./1932. na ime: Bergant Petrina, 
rodom iz Prevolja pri Kamniku. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Bergant Petrina s. r. 

* 
2809 

Objava. 
Izgubil sem letno izpričevalo V. b 

razreda realne gimnazije v Celju za šol-
sko leto 1931./32. Proglašam ga za ne
veljavno; 

Peter Jankovič s. r. 

F 2848 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, izdan dne 

.27. januarja 1930., št. 497/1, od sreekega 
načelstva v Krškem na ime: Matkovič 
Peter, trgove", Brezje 11, srez Krško. 

Proglašam ga^za neveljavnega. 
Leskovec, dne 31. avgusta 1932. 

Matkovič Peter, s. r. 

* 

Objava. 
2833 

Izgubil sem izpričevalo inženjerske 
podoficirske šole v Mariboru z dne 1. ok* 
tebra 1922. na ime: Šegi Friderik, ro
dom z Gline pri LJubljani. Proglašam, 
ga za neveljavno. 

Segš Friderik s. r. 

2767-3-3 

Objava. 
Toš Franjo, nadzornik glavnega °̂ * 

delka finančne kontrole v Murski Sobo
ti, sem izgubil legitimacijo za nošenj6 

orožja, izdano po sreskj upravi finančne 
kontrole v Murski Soboti dne 10. juûiJa 

1929., št. 1236 
Proglašam jo za neveljavno. 

Toš Franjo s. r. 1 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine, urednik: Poh ar Robert v Ljubljani 
liska In zalaga: Tiskarna Merkt« v LJubljani; njen predstavnik; Q. Mlohàlek s LJubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAYE DRAVSKE ВЛИФУВ1Е 
Priloga h kosu 71. letnika III. z dne 7. septembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIIL No. 5099/1. 3 8 5 9 - 2 - 1 

Razglas. 
Elektrarna Fala d. d. v Mariboru je 

zaprosila za kolavdacijo in izdajo upo
rabnega dovoljenja, ker je transforma
torska postaja pri opekarni Rače, od-
oepni daljnovod 10.000 V, in električno 
omrežje, ki so bila odobrena z odločbo 
sreskega načelstva v Mariboru desni 
breg z dne 7. oktobra 1931., št. 11.201/4, 
dograjena. 

O tem projektu se na podstavi §§ 
110. in 122. ob. z., zadevnih gradbenih 
iu cestnih predpisov in § 73. i. si. z. u. 
Post. razpisuje komisijski ogled na kra
ju samem in obravnava 

na sredo, dne 14. septembra 1932. 
s sestankom komisije po zaključku 
obravnave v Pragerskem. 
_ Interesenti se obveščajo, da so načr

ti nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri sreskem 
Dačelstvu v Mariboru d. br. na vpo
gled. Morebitne ugovore zoper namera
vano napravo je do dneva obravnave 
vložiti pri kraljevski banski upravii, na 
dan obravnave pa v roke vodji komisi
je. Poznejši ugovori se ne bodo upošte
vali, temveč se bo o projektu odločilo 
brez ozira nanje, kolikor ne bo javnih 
zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 1. septembra 1932. 
* 

3860—2—1 Vili. No. 5100/1. 

Razglas. 
Elektrarna Fala d. d. v Mariboru je 

Projektirala elektrifikacijo železniške 
Postaje v Pragerskem in zgradi v ta na
men transformatorsko postajo pri kolo
dvoru s podaljškom elektrovoda 10.000 
У- Podrobnosti so označene v predlo
ženih načrtih in tehničnem opisu. 
. O tem projektu se na podstavi §§ 
110. in 122. ob. z., zadevnih gradbenih 
Ц cestnih predpisov in § 73. i. si. z. u. 
Post, razpisuje komisijski ogled na kra
ju samem in obravnava 

na sredo, dne 14. septembra 1932. 
s sestankom komisije ob 10. uri na ko
lodvoru v Pragerskem. 

Interesenti se obveščajo, da so načr
ti nameravane naprave razpoloženi uo 
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
Ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev-
a tó banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
8 6 ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez mira nanje, ko-

*or ne bo javnih zadržkov. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani, 
dne 1. septembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 5/32—6. ; 2865 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja ! 

Podpisano sodišče je razsodilo z raz
sodbo z dne 26. VII. 1932, da je R u s 
Rudolf, star 28 let, po poklicu gostilni
čar v Planini št. 114, kriv prestopka po 
čl. 8. zak. o pobijanju draginje življenj
skih potrebščin in brezvestne špekula
cije, storjenega s tem, da je dne 6. VI. 
t. 1. v svoji.gostilni v Planini tujcem 
prodal liter vina za 24 Din in steklenico 
sifona za 6 Din, da je tedaj za življenj
ske potrebščine zahteval višjo ceno, ko 
je ona, ki zajamčuje običajni in dovo
ljeni trgovski čisti dobiček. Zaradi tega 
je bil obsojen po čl. 8. zgoraj navedene
ga zakona na 48 ur zapora in 250 Din 
denarne kazni, ki se izpremeni v pri
meru neizterljivosti v nadaljnjo kazen 
pebih dni zapora. 

Okrajno sodišče v Logatcu, odd. L, 
dne 26. julija 1932. 

* 
Ki 33/32-3, Kps 19/32-15 28G3 

Oglas in poziv. 
V kazenski stvari Ki 33/32 zoper Hu-

dorovca Marka in tov. radi zloč. po §§ 
314. in 316./I. k. z. so bili cigankam Hu-
doTOvac Mariji in tov. v smislu § 59. k. 
z., 305. k. p. zaplenjeni 4 konji in dva 
voza, eden sestavljen in eden razdrt. 

V kazenski stvari zoper Lampiča Jo
sipa radi prestopka po §§ 314. in 158. 
k. z. Kps 19/32 pa je bila zaplenjena ena 
budilka, vdelana v lesen okvir. 

Konji so bili na javni dražbi v smi
slu § 306. k. p. prodani za 767 Din ter 
je navedeni znesek kakor tudi oba vo
zova in ura budilka v hrambi okrajne
ga sodišča v Trebnjem. 

V smislu § 305. k. p. se* lastniki teh 
predmetov pozivajo, da se zglasijo te
kom enega leta in dokažejo lastninsko 
pravico, ker se bodo sicer ti predmeti 
(vozova in ura) prodali po preteku ene
ga'leta na javni dražbi in izkupiček iz
ročil v korist fonda, kakor je predvideno 
v § 59. k. z. v zvezj s § 42. k. z. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, odd. II., 
dne 31. avgusta 1932 

* 
E 314/32—7. 3853 

Dražbeni oklic. 
(Popravek.) 

Dražbeni oklic, objavljen v prilogi k 
64. kosu >Službenega lista« z dne 13. 
avgusta 1932., s katerim je določena 
dražba na dan 9. septembra 1932. ob 
devetih, se popravlja v toliko, da se bo 
dražba vršila dne 24. septembra 1932. 
na mestu samem v Gorici št. 5. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 30. septembra 1932. 

E 1044/32—12 /"' - r ; 2868 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. ' septembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 4 'dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga I. Socka, vi. š t 24, II. Novake, 
vi. š t 28. 

Cenilna. vrednost:. 189.380-7Ó Din. 
Vrednost pritikline:, Din 1589-—. 
Najmanjši ponudek: 124.920*50 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

,je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naruku;,*gred;y'.z^e,tköin dražbe, 
sicer bi se"' lne" fncgìe ' več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.; 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
: oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno šodišje v Celju, odd. Ш., 
dne 4. avgusta 1932. 

«j» 
.E IV 1310/32 '; 2827 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. septembra 1932 ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi š t 27 
dražba nepremičnin: a) zemljiška knji
ga Grajska vrata, vi. š t ' 183; b) zemlji
ška knjiga Grajska vrata, vh št; 403. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 225:933-05, 
ad b) Din 124.984-02. 

Najmanjši ponudek: ad .a)- dinarjev 
' 112.966-52, ad b) Din 62.492-01. 

Pravice, ki bi ne.-pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču Najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi ^Mfjnçgte.'ved.-juveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 5. avgusta 1932. , 

•j; 
E IV 1142/32 .' , " • 2816 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. septembra 1032 ob pol enaj

stih bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 27 dražba nepremičnin: zemljišk* 
knjiga Grajska vrata, vi. št. 363» ' 

Cenilna vrednost: Din 235-520*37. 
Najmanjši ponudek: Din 117.760-18; 
Pravice, ki bi-ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku predi- začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, k'f 
je ravnal .v^dflbrijv«ri/wr,jQ 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča; 

Okrajno sodišče v''Maribora, 
dne 8. avgusta 1932. 

' ' i ' ^ s 

E IV 969/32. Š789 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. s e p t e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
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sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Skoke, vi. št. 94. 

Cenilna vrednost: Din 78.819*85. 
Najmanjši ponudek: Din 52.547-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi зе ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 4. avgusta 1932. 

* 
E IV 1030/32. 2780 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. s e p t e m b r a 1932. dopol

dne ob p o l d e s e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 27 dražba ne
premičnin: 'zemljiška knjiga Zrkovci, 
vi. št. 328. * 

Cenilna vrednost: Din 43.330-—. 
Vrednost pritiklim: 40"Din, ki je všte

ta v gornji cen. vrednosti. 
Najmanjši ponüdek: Din 28.887-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
x benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 8. avgusta 1932. 

# 
2798 E V 634/32—10. 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. s e p t e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 16 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Brezovica, 
vi. št. 1348. 

Cenilna vrednost: Din 29.998-—. 
Najmanjši ponudek: Din 20.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
eioer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. avgusta 1932. 

* 
E 648/32—6. 2823 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. o k t o b T a 1932. dopoldne 

ob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mengeš, vi. št. 1220. 

Cenilna vrednost: Din 59.965*—. 
Vrednost pritikline: Din 9.150-—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.982-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

le prig'a«iti sodišču naipozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe^ 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede'nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 19. avgusta 1932. 

•j» 

E IV 40/32. 2788 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. o k t o b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 27 dražba nepreiračnin: 
I. zemljiška knjiga Sv. Lovrenc, vi. št. 
24 in 81; II. zemljiška knjiga Rdeči 
breg, vi. št. 41. 

Cenilna vrednost: ad I. Din 391.196-05, 
ad IL Din 190.758-25. 

Vrednost pritikline: je všteta v gor
nji cenimi vrednosti. 

Najmanjši ponudek: ad I. dinarjev 
260.798-—, ad H. Din 127.172-16. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega. 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 2. avgusta 1932. 

E 39/32—12. 
* 

2846 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Reštanj, vi. št: 188, 197 
in 204. 

Cenilna vrednost: Din 48.823-—. 
Vrednost pritikline: Din 900'—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.024-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
. dne 22. avgusta 1932. " '' 

* 
E IV 1525/32. 2791 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. o k t o b r a 1932. dopoldne 

ob p o l d e v e4 i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 27. dražba nepremič
nin: a) zemljiška knjiga Zg. Radvamje, 
vi. štev. 56; b) zemljiška knjiga Zg. 
Radvanje, vi. št. 198. 

Cenilna vrednost: ad a) 79.217'—, 
ad b) Din 1.587'—. 

Na "manjši ponudek: ad a) in b) Din 
53.869-50. , 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
le prHasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku .gred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več- uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 8. avgusta 1932. 

* 
E 361/32—7. 2825 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. o k t o b r a 1932. dopoldne 

ob d e s e t i uri bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Pekel, vi. št. 56 in 270, 
obstoječih iz hiše in gospodarskega po
slopja, zemljiških parcel in gozda. 

Cenilna vrednost: Din 14.147-—. 
Najmanjši ponudek: Din 9431-34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slovenska Bistrica, 
dne 30. julija 1932. 

E 202/32—6. 2847 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Področje, vlažna 
št. 473. 

Cenilna vrednost: Din 40.488'25. 
Najmanjši ponudek: Din 26.992-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je, nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
dne 24. junija 1932. 

* 
E 48/32-17 2802 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. oktobra 1932. ob osmih b° 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 draž
ba nepremičnin: zemljiška knjiga k. o. 
Jelševc, vi. št. 80 in 119. 

Ceniina vrednost: Din 12.414*—. 
Vrednost pritikline: Din 80*—. 
Najmanjši ponudek: Din 8331*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražb'?«, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr 
benem naroku pred začetkom dražbe* 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati.: 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 
ki je ravnal v dobri veri. - ; 

V ostalem se opozarja na dražboui 
oklic, ki je nabit na uradni deski teg&-
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 18. avgusta 1932. 
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Dražbeni oklic. 
Dne 8. o k t o b r a 1932. ob 9-30 uri 

Po pri podpisanem sodišču, sobâ št. 7, 
Javna dražba: zemljišče, vlož. št. 16, k. 
£• Selo ve, obstoječe iz zidane,, z opeko 
krite hiše v srednjem stanju, v njej 2 
^bi , kuhinja z železnim štedilnikom in 
v še pritikline, s cementno opeko krito, 
spodaj zidano, zgoraj leseno gospodar
sko poslopje v srednjem stanju, hlev za 
0 glav živine, 1 stavbna, 3 vrtne, 3 njiv-
ske, 2 travniški in 4 gozdne parcele. 

.Cenilna vrednost: Din 75.13Г40 (s 
PWtiklino Din 7.960-—). 

Najmanjši ponudek: Din 50.087-60. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pni dražbe-
^&m naroku pred začetkom dražbe, sicer 
0 1 se ne mogle več uveljavljati glede 
Nepremičnine v škodo zdražMelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 
•V ostalem se opozarja na dražbeni 

°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
odd. II., dne 27 avgusta 1932. 

* 
E 194/32—10 2778 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. oktobra 1932 dopoldne ob pol 

10. uri bo na mestu samem v Rogaški 
slatina dražba nepremičnin: 
- Zemljiška knjiga Tržiše I vi. št. 88, 
^.skupina, cenilna vrednost 1,048.040'— 
1>Ш; 

zemljiška knjiga Tržiše I vi. št. 88 in 
f4l> II. skupina, cenilna vrednost 310 ti-
*<* 756 Din; , 

zemljiška knjiga Tržiše I vi. št. 88, 
yi> skupina, cenilna vrednost 13.350 
Dui;. ' 

zemljiška knjiga Tržiše I vi. št. 88, 
iV> skupina, cenilna vrednost 91.080 

v; zemljiška knjiga Tržiše I vi. Št. 88, 
^- skupina, cenilna vrednost 38.628 

^zemljiška knjiga Sv. Križ vi. št. 47, 
r.y skupina cenilna vrednost 26.493 
Diu; 
^zemljiška knjiga Cerovec vi. št. 170, 
jfi*- skupina, cenilna vrednost 14.903 

j ^ m l j i š k a knjiga Ratan&kavas vi. št. 
Rez? V I n - skupina, cenilna vrednost 
°-69l-20 Din; 
lA^^ljiška knjiga Ratanskavas vi. Št. 
^Wvml95, IX. skupina, cenilna vred
nost 8.477-80 Din; . • . 
jQ^^Ji ika knjiga Ratan&kavas vi. št. 
илх\*- skupina, cenilna vrednost 4 ti-
!^:199-25 Din; 

• j / ^ ^ i i š k a knjiga Ratan&kavas vi. Št. 
Ш lv ^ Р ^ а ' cenilna vrednost 3 ti-

^ t t l j i Š k a knjiga Ratanskavas vi. št. 
i-, ^ XII. skupina,, cenilna vrednost 
^•4)7-— Din; 

Vjv^ljiiška knjiga Sp. Sečovo vi. št. 58, 
t>žo7 skupina, cenilna vrednost 1.409'50 

^ ^ I j i š k a knjiga Cačjavas vi, M, 163. 
• "• skupina, cenilna vrednost 1в.9е6*бО/ ' 

Vrednost prirtiklin: ad I. Din 182.248, 
ad II. Din 16.225, ;ad XIV.. Din 160. 

Najmanjši ponudek: ad I. Din 615.144, 
ad IL DLi 217.988, : ad IH. Din 8.900, 
ad IV. Din 60.700; ad V. Din 25.752, ad 
VI. Din 17.662, ad VII. Din 9.935, ad 
VIII. Din 5.794-14, ad IX. Din :5.651-87, 
ad X. Din 2.799-50, ad XI; Din 2.318-67, 
ad XII. Din 7.471-34, ad XIII. Din 
939-67, ad'XIV. Din n.310'34. : 

Pravice, katere bi ne pripuščale draž
be, j e priglasiti sodišču najpozneje pri 
draižbenem naroku .pred začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavlja
ti glede nepremičnine; v škodo zdražite-
Ija, ki je ravnal v dobri v:.-.i, 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Rogatcu, 
dne 15. avgusta 1932. 

Kpnkurzni razglasi 
S 21/32-1.. . 3854 
1160. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Čer-

netiča Slavka, trgovca v Maribora, Stol
na ul. 1. 

Konkurzni sodnik:. dr. Kavča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravitelj mase:' Fabjan Anton, dav
čni nadupravitelj v p., Maribor, Koro-
ščeva cesta 2. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 84, dne 12. septembra 
1932. ob 9. uri. .,.-...,••, 

Oglasitveni rok do 10. oktobra 1932. 
Ugotovitveni haroik pri imenovanem 

sodišču dne 13. oktobra 1932. ob ;10. uri. 
Okrožno sodišče y Mariboru, odd. III., 

dne 1. septembra 1932. 

: * ' 
Sa 79/32-2. 3855 
1161. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Hobacher Ane,, modistke, in tr
govke v Mariboru, Aleksandrova cesta1 

št 11, registrovane pod firmo Ana Ho
bacher, trgovka, v Mariboru. •••••• 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr.. Novak Jo
sip, odvetnik v Mariboru. ,' " ' 

Narok za sklepanje poravnave, pri 
okrožnem sodišču v'Mariboru goba št. 
84, dne 6. oktobra 1932. ob 10. uri. 

Rok za oglasitev' dò SO. septembra 
1932. ' ' . ; . , , . ;;.'.; 

Poravnalna kvota: 50 odstotkov. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 29. avgusta 1932. . 
* 

Sa 77/32—2 ; • 2866 
1162. . ,.; • :.•:•!•• 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini: Kasimirja; Josipa,. trgovca z .me
šanim blagom in deželnimi pridelki, 
Turški vrh, pošta-.-Zavrče- pri.Ptuju,, re-
gistrovauega pod firmo-j.- Kasimir» špe
cerijska trgovina v Ptuju. , . .-..v . . 

Poravnalni sodnik: dr. Poznik Ale-
ksander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

.Poravnalni upravitelj: dr. Remec 
Alojzij, odvetnik v Ptuju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ptuju dne 13. okto
bra 1932.,' ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 8. oktobra 1932. 
Poravnalna kvota: 40 %. 

Okrepo sodišče v Mariboru, odd. IIL, 
dne 1. septembra 1932. 

* 
Sa 43/32-2 2870 
1163. 

, Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Henrika Lebingerja, st., trgovca 
\ Litiji, registrovanega pod firmo Le-
binger & Bergman v Liti ji s podružnico 
v Gradcu pri Litiji. 

Poravnalni sodnik;, dr. Tomo Turato,, 
starešina okrajnega sodišča v Litiji. 

Poravnalni upravitelj: Ludvik Ferdo, 
odvetnik, v Litiji. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Litiji, dne 15. okto
bra 1932., ob 10. uri. 

Rpk za oglasitev. do 10. oktobra 1932. 

Deželno sodišče т Ljubljani, odd. III., 
dne 3. septembra 1932. 

* 
Sa 42/32-2. 3 8 5 8 

1164. 

Poravnalni oklic.) 
t Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini Jožeta Rapètà, posestnika in 
trgovca z manufakturnim blagom v 
Domžalah, Ljubljanska cesta 78.''"• " 

Poravnalni sodnik: Hutter Ivan, sta-
resina okrajnega sodišča v Kamniku. 

Poravnalni upravitelj: dr. Dominifc 
Z v okel j , odvetnik v Kamniku. ' 

Narok za sklepanje poravnave f r i 
iftieriovariem sodišču, dne 13. oktobra 
1932., ob 10. uri. 

Rok za oglasitev • do 7. oktobra 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш ^ 

, dne 2. septembra-Ì932. 

Sa, S o v 
i les . 

.2067 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja d 

imovini Vivoda Stanka, ftižaria v Or
možu. 

Poravnalni sodnik: dr. Košan Janko, 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu. 

Poravnalni upravitelj: dr. Lovrec Fra. 
njo, odvetnik v Ormožu: •'•' ! 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ormožu dne 5. ok
tobra 1932, ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 30. septembra 
1932. 

Poravnalna ponudba: 40 %. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 
dne 1. septembra 1932. 

. * 
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Sa 70/32—19. 2872 
1166. 

Sklep. -* 
Dolžnik: Podlipnik Franc, trgovec na 

Teznu pri Mariboru. 
Po predlogu dolžnika nad, njegovo 

imovino uvedeno prisilno poravnalno 
postopanje izven konkurza, s e u s t a -
v i po §u 56.» točka 4., por. z. 
Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 

dne 1. septembra 1932. 
* 

Sa 27/32—34. 3857 
1167. 

Sklep. 
Poravnalna zadeva izven konkurza Je-

lisave MerjeŠič, trgovke z mešanim bla
gom v Medvodah it. 9. 

Sodno se odobri poravnava izven kon
kurza, sklenjena med dolžnico Jelisavo 
Merješič in njenimi upniki na poravnal
nem naroku dne 30. avgusta 1932., te 
vsebine, da plača svojim upnikom 40°/o 
kvoto njihovih terjatev v 6 mesecih po 
pravnomočnosti poravnave ob poroštvu 
Frančiške Božič, soproge slikarja v Lo
ki pri Zidanem mostu, ki jamči do naj
več Din 12.000-—. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. avgusta 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

2864—2—1 

Studencih, 
za izdajo 
dovoljenja 

No 12.507/1. 

Razglas. 
Tovarnar Stanko Bfen v 

Stritarjeva ul., je zaprosil 
stavbno obrtno policijskega 
za zgradbo sušilnice in tovarniškega 
dimnika na pare. št. 546/6 k že obstoje
či tovarni. ' 

S pozivom na določila § 144. stavbne-

5a reda za bivšo Štajersko z dne 9. II. 
857., št. 5. dež. zak., ter § 84., toč. 2., 

fradbenega zakona z dne 7. VI. 1931., 
L 1. 297/4, se odreja komisionalni ogled 

in razprava na mestu samem na dan 19. 
septembra t. 1. s pričetkom ob 9. uri. 

K ogledu in razpravi se vabijo vsi so
sedje in drugi interesenti s pozivom, da 
navedejo eventualne pomisleke ali ugo
vore bodisi do dneva komisije pri sre-
skem načelstvu Maribor desni breg, so
ba 19, kjer so na vpogled tudi načrti, 
ali pa na dan komisije vodji razprave, 
ker se bo sicer kljub poznejšim ugovo
rom naprava dovolila, ako se ne poja
vijo pomisleki javnega značaja. 

Sresko načelstvo Maribor desni breg, 
dne 2. septembra 1932. 

* 

T. No. 1034/1—E. 2818a—2—2 

Razglas. 
Na osnovi čl. 2. in 3. uredbe ministr

stva za gradbe o službenih razmerjih dr

žavnih cestarjev. in njih prejemkih od 
21. maja 1929 št.' 14633 se razpisuje me
sto državnega cestarja-delavca na progi 
državne ^ceste št. 2 med km 681-5 do 
688-5 s sedežem v Hrušici, z mesečno 
plačo Din 641*44 in stanovanjsko dokla-
do Din 89*30. 

Pravilno kolkovane prošnje je vlaga
ti do 20. septembra 1932 pri tehničnem 
razdelku tega sreakega načelstva. 

Natančnejša določila glej prilogo k 
»Službenemu listu< št. 69 z dne 31. av
gusta 1932. 

Sresko načel stvo v Kranju, 
dne 31. avgusta 1902. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 2869 

Stanje 31. avgusta 1932. 
aktiva. Dinarjev 

Metalna 
. podloga . 2.006,783.645-41 (+36.658.858-04) 
Devize, ki ni
so v podlogi 82,664.696-29 (-f- 1,990.11911) 

Kovani no- * 
vec v nlkln 166,927.879-50 (+30,584.714'-) 

Posojila . . 2.416,469.366-65 (+24,672.864-46) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.808,702.736-07 ( + 233.776-06) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-— 

Vгвdпostiгe• 
zervn. fonda 53,554.683-14 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,629.082-76 

Nepremični
ne . . . . 153,535.991-63 ( + 1.246.548 77) 

Razna aktiva 114.35в.935-71 ( + 1,416.765-16) 
7.408,487.427-16 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 60,697.489-35 

Ostali fondi 3,939.385-46 
Novčanice v 
obtoka . .4.836,334.795-—(+ 89,954.226-—) 

Obveze na 
pokaz . . 716,780.683-70 ( + 3.902.461-271 

Obveze z ro
kom . . .1.428,152.466-67(4-98.835.000--) 

Razna pasiva 183,5X2.606-98 ( - 26,838.000*07) 
7.408,487.427-16 

Obtok in ob
veze . . .6.552.116.478-70 

Celotno kritje . . . 36*14°/, 
Kritle v zlatu . . . 3l-75°/„ 

Obrestna mera: 
po eskotnptu » » » • 7M% 
oo lombardi! . t • » • » t • > 8% 

* 

Eks. štev. 565/32. 2821 3—3 

Razglas. 
Prodaja žrebcev na žrebčarni na Selu 

pri Ljubljani. 

V torek, dne 13. septembra 1932. ob 
9. uri dopoldne se bo v žrebčarni na 

Selu pri Ljubljani prodalo na javni 
dražbi ve6 toplokrvnih in težkih žreb
cev. Natančni pogoji dražbe se poizvedo 
pri upravi žrebčarne. 
Banovinska žrebčarna Selo pri Ljubljani. 

dne 29. avgusta 1932. 

Štev. 1201/32. 2874 

Objava. 
Gospod dr. L a v r i č Janko, advokat 

iz Kočevja, se je dne 1. septembra 1932. 
preselil s svojo pisarno v Ribnico. 

V Ljubljani, dne 5. septembra 1932. 
Za 

odbor Advokatske komore v Ljubljani 
predsednik: 

dr. Žirovnik Janko 1. r. 

Razne objave 
2871 

Dražbenl oklic. 
V javnih skladiščih tvrdke >Javna 

skladišta družba z o. z. v Ljubljani,«: 
Dunajska cesta štev. 33., se bo vršila 
dne 9. in 13. septembra t. 1. javna draž
ba rabljenega pohištva in rabljenih 
predmetov hišnega gospodinjstva, dne 
14. septembra t. 1. pa javna dražba ku
hinjskih strojev. Pričetek draženja vsa
kokrat ob 15. uri. 

Ljubljana, dne 5. septembra 1932. 

Uprava javnih skladišč. 

2839 3-2 

Likvidacija zadruge In 
poziv upnikom. 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. ju* 
lija 1932 se je Vinarska'zadruga >Lju-
tomerčan«, registrirana zadruga z oim6; 
jeno zavezo za ljutomerski in ormoški 
okraj pri Sv. Bolfenku pri Središču, raz-
družila in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 1. Tkalec Anton, pos. v 
Obrežu št, 79; 2. Štamberger Janko, po9-
v Središču št. 87; 3. Sala Franc, pos- v 

Obrežu št. 30. 
Likvidacijska firma: Vinarska zadru

ga >Ljulomerčan«:, registrirana zadruga 
z omejeno zavezo za ljutomerski in °r* 
moški okraj v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skup»0 

podpisujejo likvidacijsko firmo. 
Upniki se pozivajo, da svoje terjatve 

prijavijo likvidacijski firmi v 0^ г | јК' 
p. Središče ob Dravi, do 1. oktobra 198*' 

Likvidatorji-

* 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico drž. osooyfl ] 

šole na Vrhniki na ime: Petkovšek № 
heel, rodom iz Drenovega griča. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Petkovšek Mihael 9. r> -

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga; liakama Мегкм » LJubljani; njen predstavnik; Q. Mlehâlek y LJubljani ' л < ! 



Siiev. Ti. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BALVINE 
Priloga h kosu 72. letnika III. z,dne .10, septembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 5100/1. . 3860-2-2 

Razglas. 
Elektrarna Fala d. d. v Mariboru je 

Projektirala elektrifikacijo železniške 
Postaje v Pragerskem in zgradi v ta na
men transformatorsko postajo pri kolo
dvoru s podaljškom elektrovoda 10.000 
V- Podrobnosti so označene v predlo
ženih načrtih in tehničnem opisu. 

O tem projektu se na podstavi §§ 
110. in 122. ob. z., zadevnih gradbenih 

' ia cestnih predpisov in § 73. i. si. z. u. 
Post. razpisuje komisijski ogled na kra
ju samem in obravnava 

na sredo, dne 14. septembra 1932! 
s sestankom komisije ob 10. uri na ko
lodvoru v Pragerskem. 

# Interesenti se obveščajo, da so načr
ti nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
*e ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
Projektu ' odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. . 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 1. septembra 1932. 
H* 

VIII. No. 5099/1. - 3859-2-2 

Razglas. 
Elektrarna Fala d. d. v Mariboru je 

^Prosila za kolavdacijo in izdajo upo
rabnega dovoljenja, ker je transforma
torska postaja pri opekarni Rače, od-
^ p n i daljnovod 10.000 V, in električno 
°«irežje, ki so bila odobrena z odločbo 
»reškega načelstva v Mariboru desni 
5 r*g z dne 7. oktobra 1931., št. 11.201/4, 
dograjena. 

O tem projektu se na podstavi §§ 
110. in 122. ob. z., zadevnih gradbenih 
4 1 cestnih predpisov in § 73. i. si. z. u. 
P°st, razpisuje komisijski ogled na kra-
№ samem 1ц obravnava 

»a sredo, dne 14. septembra 1932. 
8 sestankom komisije po zaključku 
°bravnave v Pragerskem. 

Interesenti, se obveščajo, da so načr
ti nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri sreskem 
^fčelstvu v Mariboru d. br. na vpo-
8kd. Morebitne ugovore zoper namem
b n o napravo je' do dneVa obravnave 
^ložiti pri kraljevski banski upravi, na 
r*a obravnave pa v roke vodji komisi-
•^„Poztiejši ugovori se ne bodo upošte-
7*«» temveč se bo o projektu odločilo 
wez ozira nanje, kolikor ne bo javnih 
^drikov. 

fctaljevska baaska uprava Dravske 
' banovine v Ljubljani, 

dae i . septembra 1932. 

VIII. No. -5183/1. , 2899—2—1 

Razglas. 
Mestna elektrarna ljubljanska nànié-

rava zgraditi transformatorsko postajo 
na mestnem svetu za vojašnico kralja 
Aleksandra I. ob Topniški ulici. Po
drobnosti načrta se vidijo v ^predlože
nih tehničnih pripomočkih. 

O tem projektu se na podstavi §§ .110: 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2.,' 80.,' odst. 
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpisov 
in §§ 73. i. si. z. u. post. razpiše komi
sijski ogled na kraju samem in obrav
nava na ' 

torek 20. septembra 1932. ; ., 
s sestankom komisije ob 8. uri pred 
vojašnico na Dunajski cesti. -•••••' 

Interesenti se obveščajo, da so načr
ti nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri. podpi-' 
sanem uradu na vpogled. Morebitne' 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, ; >.-.^/ 

dne 6. septemb'fä'l^.^'•'* ' 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev:; ' ' 

P V I 2 6 3 / 3 2 — 2 • ••••••• •••••;'.1 '. -'-i 2 8 7 8 

Razglasitev preklica, ;;; 
S sklepom okrajnega sodišča v Mari-

,-boru z dne 3. junija -1932., opr. [štev,.,,L 
VI 21/31 je bila Pukl Marija, rojena Reč-
nik, posestnica v Razvanju štev.i:13., .za--
radi slaboumnosti omejeno ; preklicana, 
, Za pomočnika ji je bil postavi jen. gor> 
spod Kac Mihael, pos^stnik^y,,Ruvanju., 
Okrajno sodišče v Mariboru,. odd. VL, 

dne 1. septembra 1932. 

* 
E 150/32. . . . , ,28190 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. se,p tem,b.x,ft 1 9 3 2 . {do

poldne o b d e v e t i h bo,, pri podpisa
nem sodišču v sobi št. .6: d-ražba^epue-
mičnin : zemljiška knjiga Šai,ck, ,vl. ,št. 7$, 
zemljiška knjiga Velenjej ~yl„,štv,195.,,.,.: 

Cenilna vrednost: Din, .:;(04r4Ì2-—^,, 
Vrednost pritikline: Din ,4244-—.' " 
Najmanjši- ponudek: ' b i ä . 69'.Ш-—. 
Pravice, M bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje.jp'rï dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne megle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo akjažiWl|aj^ je 
ravnal v dobri veri. " A l n ' " ^ 1 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tgga 
S O d i Š Č a - 0 k r a j n V ' t ô f t M m ? 4 b 0 

dne 3. з е р * е т Ш 1932л 

.olmo 77ГГ» 

E 397/32—.6 • - - 2880 

I^žbeni oklic. 
'••'Dne 29. 'sèptenïbra 1932: dopoldne ob 

9. uri W/pri podpisanem' sodišču v so
bi št.'21'dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga -Filovci; vi. št. 189, 438,'448, 140, 
574,"474 in 392.' : •»;• ' 

Cenilna vrednost: Din' 26.725-—. 
Vrednosfpritiklme: Din 8C0'—. 
Najmanjši ponüdek: Din 18.553-—. " : 

-Pravice, ki:-bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem nareku- pred • začetkom" dražbe, 
sioef bi se rie mogle : več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelia, 
ki je räVutA- vi dobri "veri; •"••• ( ' ! ! 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit nâ' uradni deski te«a 
sodišča. •••••. :° : 

Okrajno »оаШШШ&^Џ odd. IL, 
•' dne'25. avgusta 1932; '•' 

E 8340/30^31. !• ••••: 2 9 0 4 

•;•"-, Dražbeni oklic. / 
-Dne'Ì4.VÒk t o b r a " 1932. dbpoldüe'ob 

d e v:e/t.i h-, bo .pri podpisanem 'sodišču 
v sobišMe-^dTažba nepremičnin:< zem
ljiška 'knjiga k; o; Stranska1 vas, :--vl. 
Št 213;.. : !.•.'• - •'::.-;• : • '-. 

; Ceûilna vrednost: Dih 21.111-—.•• • 
j /Najmanjši; ponudek; Din 1©.656-^-. •' 
! .Pravice;'.ki-:bi'^ne'.pripuščale dražbe, 
• je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
[ benemiearokaiKjjfed' začetkom dražbe. 
; sicer bi se ne' mogle' več uveljavljati 
! glede nepremicnine.v.škodo zdražitelja 

! oklic. M je, nabit nà uradni; deski tega 
j sodišča. . . . ,•: ; . . 

Okrajno sodišoe1 Si (Ljubljani, -;-, i <. 
! .dne ,27.:,avgusta• 1932.'. •.,,•••, 

.5 o i /:i(\i-ik imi>',f .-.':•(>••••. .'! 
•••i"'i ••>. ••. .!•'••*; :• l... ;,• ;., ч > ;i i 

Е : 5 4 ^ З 2 - 9 . Ј : ; ' ( _ ' ; : ; ; : /;:к:;;;;: ;

; ; . : . . ^ 9 i 

Dne 6. o k t o b r a ' 1932. dopoldne 
cb d e y p t i h ,bo,,pri podpisanem so
dišču ; M. sobi št. 21. dražba nepremičnin-
zemljiška knjiga k. o. Gančam, vL štr 
73.<:88, .456, 457 in 470., ; . , ,,. . < 

Cenilna vrednost: Din 71.5CO-—. ..-• ..<.' 
...Vrednost pritikline; :Ош,'7.4бО'—. 
Najmanjši ponudek: Din .47^2 . , . .' -, 

_ Rrayiçfe,. kii-Ц ne; Pripuščale-dražbe. 
.ie:,priRlasitisodišču.najpozneje, pri draž-, 
befleA..i-naroku /pred začetkom, dražbe. , 
sicer bi «e ne,mog.le več uveljavljati gle-
d,1 sPeflriWii^ifle^^kpdq ;z^Wžite.lja„ k'j, 
le ravnal-v dO|bri vppi.. : ,.'.;, 

V ostalem sé..opozarja да .'dražbeni 
oklic, ki je nabit.^a .uradni deski tega 
sodišča.; 

Oïtf$ne sodišče v Dolnji Lendavi/, 
«d. IL, djfe 2. septembra 193Ž." .?, 

- :i rji:: 



Stran 438. stev; m •;# 

E V 1397/32. 2908 

Dražbenl okfic. 
Dne 14. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Mali vrh, vi. št. 82. 

Cenilna vrednost: Din 83.048-45. 
Vrednost pritikline; Dio 4.370-—. 
Najmanjši ponudek: Din 55.365-90. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri 
dražbenem naroku pred,začetkom draž
be, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. avgusta 1932. 

* 
2889 E. 170/32—6. 

Dražbenl oklic. 
Dne 2 2. o k t o b r a 1 9 3 2 . ob d e 

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi štev. 7 dražba nepremičnih: zem
ljišna knjiga Travnik, vlož. štev. 8. 

Cenilna vrednost: Din 78.321-—. 
Najmanjši ponudek: P in 55.450-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. * 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, odd. IL, 
dne 5. septembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 
1168. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 1. septembra 1932. 
Besedilo: >Romi< dražba z o. z. 
Obratni predmet: Izmenjava in trgo

vina z deželnimi pridelki, lesom in 
stavbenim materialom kakor tudi izvr
ševanje in posredovanje transportov. 

Družbena pogodba z dne 26. avgusta 
1932. 

Višina osnovne glavnice: Din 50.000. 
Na to vplačani zneski v gotovini Din 

50.000-—. 
Poslovodje: inž. Miglič Ernst v Mari

boru. 
Za namestovanje upravičen je poslo

vodja samostojno. 
Podpis firme: Firmo podpisuje poslo

vodja na ta način, da na katerikoli na
čin napravljenemu besedilu tvrdke pri
stavi lastnoročno svoje ime. 
Okrožno sodišče v Maribora, add. III., 

dne 1. septembra 1932. 
Firm 842/32 — Rg C II 90/1. 

V p i s a l e io se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1189. Sedež: Maribor. ' 

Dan vpisa: 1. septembra 1932. 
Beredilo: ""v ina prva jugoslovanska 

metalurgična industrija d, d. 

Družabna pravila so se izpremenila 
v §§ 5. in 7. Ta izpremerrrba je odobre
na z odlokom kr. banske uprave Drav
ske banovine v Ljubljani z dne 8. av
gusta 1932, VII. No. 772/3, na podstavf 
pooblastitve ministrstva za trgovino in 
industrijo z dne 3. julija 1923, VI. No. 
3665, oziroma z dne 15. januarja 1932, 
II. br. 651/K. 

Po sklepu delničarjev na občnem 
zboru z dne 23. novembra 1922. se je 
povišala delniška glavnica od 2,500.000 
na 3,750.000 Din, razdeljenih na 75.000 
delnic. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne
ga sveta Sterne Hugo, dr. Ažman Josip, 
Boncelj Josip, Ehrlich Ludvik, Vrhovec 
Ciril, dr. Boštjančič Leopold in Stein 
Rudolf. 

Vpišejo pa novoizvoljeni člani uprav
nega sveta Fišer Oskar, ravnatelj v Za
grebu; Maric. Rudolf, industrijalec v 
Ljubljani; Šuklje Milan, inženjer v Ljub
ljani; Jovanovič" Svetislav, glavni rav
natelj v Ljubljani; Stein Valter Karol, 
inženjer in ravnatelj v Mariboru; Pipuš 
Zdenko, Prokurist v Mariboru. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 1. septembra 1932. 
Firm. 822/32 — Rg B,I 12/25. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 
d r u g i : 

1170. Sedež: Guštanj. 
Dan vpisa: 1. septembra 1932. 
Besedilo: Ljudska posojilnica za me

žiško dolino registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo r GuŠtanju. 

Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 
Kuhar Lovro in Sedovnik Pavel, vpi
šeta pa novoizvoljena člana načelstva 
Čop Anton, vodja konzuma v Guštanju 
in Jamšek Robert, mizarski mojster v 
Guštanju. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 

dne 1. septembra 1932. 
Firm. 826/32 — Zadr. IV 55/3. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

1171. Sedež: Orehova vas. 
Dan izbrisa: 1. septembra 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Ore

hovi vasi, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v likvidaciju 

Zbog končane likvidacije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, odd. IV., 
dne 1. septembra 1932. 

. Firm. 825/32 - Zdr. II 110/12. 

Konkurzni razglasi 
S 9/32. 2900 
1172. 

Odreditev likvidacijskega 
naroka. 

Prezadolženka tvrdka Carl Pollak d. d. 
Ljubljana. 

Za ugotovitev že prijavljenih in do 
naroka morebiti še v prihodnje prijav
ljenih terjatev se odreja narok na dne 
17. septembra 1932. ob pol devetih p#i 
podpisanem sodišču v sobi št. 79. 
De/clno sodiš.če v Ljubljani, odd. IIL 

dne 31. avguslf. 1932. 
# 

S 5/32 — 13. 2873 
1173. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka Bernhard Alojzija; hiš-' 

na posestnica v Mariboru. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opravilna številka S 5/32—1 o imo
vini prezadolženke, se odpravi, ker so 
pristali vsi upniki, po §-u 179/1 konk. 
zak. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.) 

dne 21. julija 1932. 
* 

Sa 44/32—2. 2902. 
1174. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja 0, 

imovini Ivana Laha, kovača in posest
nika v Lescah št^ 39. •'.•/' 

PcravnaJni sodnik: dr. Štular Josip^.-
starešina okrajnega sodišča v Radovljici. • 

Poravnalni upravitelj: Kobler Franc, 
odvetnik v Radovljici. '.,.,; 

Natck za sklepanje poravnave prfj» 
okrajnem sodišču v Radovljici dne. l8.\ 
oktobra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 12. oktobra 1932. 
na okr. sodišču v Radovljici. . 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. Ш.» 

dne 6. septembra 1932. ^ 

* • : ' ' 

Sa 45/32—2. 2901 
1175. 

Poravnalni oklic. ;; 
Uvedba poravnalnega postopanja ?' 

imovini Janke Raitharek, posestnice №• 
hetölirke na Bledu I, št. 11. ,. 

Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip^; 
starešina okrajnega sodišča v RadovljicM" 

Poravnalni upravitelj: Krištof Vladi-:.' 
mir, odvetnik v Radovljici. ••• , 

Narok za sklepanje poravnave ргДг.' 
okrajnem sodišču v. Radovljici dne l8v 
oktobra 1932. ob 10. uri. A 

Rok za oglasitev do 12. oktobra I53?>t* 
na okr. sodišču v Radovljici. . i 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. IlLiu 

dne 6. septembra. 1932. 

* 
Sa 78/32—3. 
1176. 

Poravnalni oklic. 

ti 

'•••& ' 

:-V.;: 

D 
,288?*.:': 
•- '•№': 

•' . • ' > • ' * ' 

Uvedba poravnalnega postopanja; ..»#& 
imovini javne trg. družbe: Maks Bobivfe, i| 
trgovina z mešanim blagom in dežej j%. | 
mi pridelki na debelo in drobno v fJ^M 
dišču. (lastnika Franc in Franč#*f« 

t Robič, trg. in pos. v Središču), r e g i s t i 
' vane pod firmo; Maks Robič. ••• ?ijlf 

Poravnalni sodnik: dr. Košan 'J*^j&j 
starešina okrajnega, sodišča .v:.Ormom| 

Poravnalni upravitelj: dr.'Bän Ada*»!' 
odvetnik v Ormožu. > 



•7ÇT '• < 

Štev. 72. 
ätam..43@. 

<>Narok za. sklepanje poravnave pri 
ofaajnem sodišču v Ormožu dne 20. ok-
P r a 1932.,. ob,desetih. . 

;Rok za oglasite v do 15. oktobra 1932. 
.•Poravnalna; kvota: 40%. ; 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I I I . , 
a " . d n e )6i s e p t e m b r a 1932. 

Sa' 61 /32—18 2896 
i m . . . • ' • , ; i - ' • ••'-; •• 

vstavitev poravnalnega 
postopanja. 

Dolžnik: MahajnCilvan», 'kavarnar in 
gostilničar v Krčevini p r i Mariboru, 
•lornšičeva ulica štev. 20.. 
. Po predlogu dolžnika n a d njegovo 
imovino uvedeno pris i lno poravnalno 
Postopanje i zven,konkurza s e , u s t a v i po 
8 56., točka 6., por. zak. 
Qkrozno sodišče v Mariboru, odd. I I I . , 

' d n e 2. s e p t e m b r a 1932. 

'«a 51/32-20; •,..n••("• v 2894 
1178. ••••*•' y • " - • « 

, Konec poravnave. 
~Po;ravn,alho; postopanje:, dolžnika S?-

МЧ Kjarola; tovarnar ja v Pobrežju^ Žef-
H^vska cesta Štev. ^0,, j e končano. :.'.. 
Okrožno sodišče y Mariboru, odd. Шц 

.dne^l. septembra 1932. 
•W-".l '.;'•,•:; : ..;..• : v j j j "• 

& 45/32-^44.' : '-- ; • 2884 

' -v',.;;Eonèc/ noravjiftive'.;',;'f, . 
<Л!> Poravnalno-;, i fpeetSpianle ; dolžnika, 
^chrniedingerja. lyana, urarja..in dragu-
'tó?jaijv Mariboru, Aleksandrova •• ces-ta 
*• 26, je кшсапо-!-• .. .••'•;: 

Qk*Qžn© sodišče. v Mariboru, odd. ,111., 
'-v- ; r. dne il.-septembra 1932. , 

• ' • : - ' ' . > . \ : ; • : : ! , : . ; • : * , , . • ; . . . • : • , , . . t ! 

?a 48/32^76. ' 2895 
1180. , 

••. Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Fer-

^ a Ussarja, trgovea'z mešanim blagom 
^.Mariboru, Glavni trg št. 1, je kon-

OkVb̂ nb sodišče ? Mariboru, odd. III., 
, " ' . " ' < t ó e 1;. 'septembra 1932. 

: ^ § l / 3 2 : - 5 3 . ' ' " ' A -

?oJr4itev poravnave. '• 
i -i-****' dolžnikoma iîoïblom Avgustom 
i U J J ? 0 Z 0 ' Posestnikoma v Sv. Vidu pri 

^fenici, in njihovimi lupniM pri po-
' дкУПа.1пет n a r o k a dfcff!9. maja 1932. 
| A H ^ ' ^ a , prisilna' -poravnava se potrja. 
k Г$УЏ% ' s o d i s i i tfarJbor$. o'dd. Ш, ( 

h •' . Апв\\. sep;tembra,1932.' . ... ",.< 

r ; i Ù 3 / 3 ? ^ 4 « • * • " ' 2 8 7 9 ' 

•^^rdltevjpjoravnave. 
»•••: . ^ Л dolžnikom Kliiiwjqilponv tigpyç 
К'Ш«г- m e ^ a n i m blagog X # * £ ? # & 
: ;&kopanova plica § Ш з : № а ' а д # * 

1 upniki pr i poravnalnem n a r o k u 
,?б. avgusta 1932 p r e d okrožnim so

diščem, v Mariboru sklenjena prisi lna, 
poravnava s e potrja. . . „ . 
Okrožno sodišče r Mariboru, odd: I I I . , 

d n e 1. s e p t e m b r a 1932.'•!.'>". • '.'•: 
• , * • . • - . . •• 

Sa41/32-.,141: ••'....' . _' . ' - 2 8 8 7 : 
i 1183. ••:. : >.:• 

Potrditev porav&ave. 
Med dolžnikom Kunstekbm Pavlom, 

trgovcem iz Maribora, Cankarjeva ulica 
' št. 1, in njegovimi upniki pri poravnal-
, nem naroku dne 20. avgusta 1932. škle-. 
j njena prisilna poravnava -"izven ;kon-' 
: k l i m se potrja. ;• •' 
Okrožno sodišče'V Mariboru; qdd. III.,' 

; ' " " dne i. septembra 1932. '..', 
: " " : ' * . ' • . ' • • . - . - ' ' ' . . ; : f • , : ' . ' 

Sa 42/32—6. 288Ï 
•1184. ; • • ' ' . : ' 

Potrditev poravnave., i 
Med dolžnikom Škrabanom .• Janezom, 

• trgovcem v Puconcih, i m njegovimi, up 
niki p r i poravnalnem naroku • dne- 15. 
julija 1932. pred okrajnim sodiščem v 
Murski Soboti sklenjena pris i lna porav-

• na vìa se potrja. ' 
Okrožno sodišče T .Mariboru, odd. I I I . , 

d n e 1. s e p t e m b r a 1932. 
* 

Sa 55/32—26. "••••'.;•'•. 2882 
1185. . 

Potrditev poravnaveV 
Med dolžnikom Vezjak Jakobom, kxor; 

!. j ačemu Mariboru,, .Vetrjiruska^uljcat ij„, 
; in njegovimi •• upniki ,..pri.,.pp*a)vinäJjsiiei)i; 
rnàroku dne 22. avgusta 193«2r <рс-еф 
okrožnim sod jščern-:v Mariboru- sklenje-

: na prisilna, poravnava se potrja. 
! Okrožno sodišče, v Mariboru, odd due 1., septembra 1932.'' \' 

I t i , 

Razglasi razmli 
uradpv in 0blastey ; 

Non 7090/2; -, . .-' . iv ; ; .-.•• ;..2876;, 

D r a ž b a lova.•'>» ^ ••«•• 
Lovska pravica kra jevne občine ' An-' 

drènòi s e Odda z? jav^rip dražbo ,'fdo •. : ä l . 
«iiarca Î935. v zakup. ' D tažba 'èë-vrši ' v ' 
ponedeljek,1 d n e ' 19,- sep tembra i&S&ì'-o&i 
10 . ! ur i , • v občinski 'pis&rhi1 ' p r i 'Sv.' Le--
n a r t u . v Slov. gor.';' '-' •'•'••'. ;iii..;. ;:--i'.;.-; 
Sresko riačelstvo V Mariboru, lëVi breg-, 

d n e 3. s e p t e m b r a '1932.1 ' • - .! 
. / • ' . ' • ' r -.<•) • . . ; \-%t' : i ' < ; ' - • -• '< ' '' 

No/12;507/l. v /'-..'• 2864-^-2^2' 
•::'';'•..;; ; : R a Z j g l a s * ; ;'-";;;;--«-- •>•>• 
"Tovarnar, 'Stanko;'.Bfen v''Stiide^c^t|,' 

Stritarjeva ul,,' je zaprosil.- ц^ i^ajo; 
stavbno 6br;tnp.: po-licijskega Дот.рЦепја" 

;ža" zgradbo siisiltìce. m ^t^y'ft'rniSkegX 
'dimnika, na pare, štj., ,5^6/6'.k;^opstoje-' 
• či tòvàrni; . . : "'.' ;' ":''."V ;•,,-, , y.. 

' ^.ppzi^om nà dólo^^;§'144.',stavpii|é-
'gà'i'reda 'za bivŠp бшјег^ко ž,,dne ?."iL; 
l'8e7.,:št. "5. dež. zak./ ter '§' 84.,' toč'. 2.; 

in razprava na meštnsamem na dan 19. 
képtetójBtat. 'L-^^prlMtko-ifi W-& иг?.*; 

K ogledu in razpravi se vabijo vsi so-
sexljö in drugi interesenti s pozivom, da 

п а у | ^ Ф eventualne pomisleke ali ugo-
• voré bodisi do- dneva' komisije -pri sre-
; skem načelstvu -Maribor ; desni breg, so-
: ba»l°> kj«r ;S,0: na .'vpogled tudi načrti, 
• aft 'pàma dan'komisije vodji razprave, 
:K.er зе..ђр Sicer fJdjub-pos^ejšim ugovo
rom naprava dovolila, ako se ne poja
vijo pomisleki javnega značaja. 

: Sresko načelstvo Maribor desni breg, 
;••; dnë 2. septembra 1932. 

•.Štev. 8367/IlJ 2906 

Razpis. 
; Direkcija drž. rudnika Velenje raz-
.pisuje na dan 15. septembra 1932. za 
; dobavo franko Žalec: 

24.000 kg pšenične móke št. Oee Oe 
2 in 6. 66, " g , 

i Dobavni pogoji p r i podpisani . 
! Direkcija državnega r u d n i k a Velenje, 
j ,ч ; d n e 5. septenl-bra 1932. ,:: 

• " • ' • ' • - ^ ' ' ' • 

J Štev.: 8368/11. : • < 2907 

; Razpis. 
Direkcija drž."rudnika Velenje raz-

, pisujë na dan 15. septembra 1932. 
dobavo 
25.000 kg pšenične moke, št. Ogg 6 

GOOkg siroveUkâV* : »Santo« Primes«. 
1.200Ifç bučnega, olja,- . , , ; -
4.0OÖ4kg"kWü2nega zdröVa, ; ; ' 
1.200 kg t e rpeà t inovegà .mila, 
2.600kg riža »Carolina Diamante« . 

j Direkcija državnega rudn ika Velenje, 
1 dne 5J8épïembiaJl932. 

v S ' ? - T fy:dl>-14'il •:'• 4 » ' i ! ' , ' • ' • " « ' » " • V . 

Šte^. s8290/iJ,i 'u , ( , ' : , / ; . . , ; . ,V' .. 2905 

Razpis. -
Direkcija drž. .rudnika Velenje raz

pisuje nabavo 1000 m žične vfvi za dan 
_ 19. septembra" 1932., ob 11. uri do-
j po'ldne: 

Direkcija, državnega rudnika Velenje, 
'<lne 2; septembra 1932; 

:.^,\.y., r.,-:-... sj.. , ...,," .-. , 

Stev.i:l-204/32i-!">'-; ' ' •••'> • ''-2877 

,...,,. ; Ођјауа, .:'.;-.:-."-".; 
t P o § 8. adv. zakona s'è objavijay.da je 
I gospod d r . Gračner Jože, z današnj im 
j d n e m vpisan v tukajšnji imenik advoka-
•tov, s s e d e ž e m ' n a Vranskem'. ' •'•' : 

"'Ж 4uPti$4> #?4& ! sfePte™brâ 'i932.'';-' 
••'•i/l r<- ';" i,T Mubljani . '. 

Predsednik : (dr. (Žirovnik Ј л л к о si r . " , ' 

; Razûë objaVé 
• 2897 
i Vabilo п^ izredni òlxciiì zbor. 
| „Solidarnost" reg. pomožna 
i btògajtìa y LJubljani 
i *АЏпђ;Ш,4*» ^ septembra Ì932 ob 
i 1°v:ur.i ,y,vafuš^:enih' prosforih v Kolo
dvorski uiifci 8' "' - • • • • • • -

—--izredni-«bčni zbor - -

.-X -vïsiiîgbrériiiçttHa pravil . 
2. Slučajnošću 

Načelstvo. 

. v k . 
,'.A..!..' 

' * • 



Stran 440. »lev. 'ri. '••Mi 

2888 

Vabilo 
na redni občni zbor 

tvrdke 
Mariborska Industrija svile, 

preje „Metra" d. d. 
v Ljubljani, 

ki se vrši 
т torek 27. septembra 1932 pop. ob 18. 
.uri т Ljubljani, Aleksandrova e. 2/1. n. 

D n e v n i r e d : 
1. računski zaključek za poslovno leto 

1931 s poročilom uprave; 
2. poročilo revizorjev; 
3. sklepanje o razdelitvi čistega dobička 

in o absolutoriju; 
4. volitev upravnega sveta; 
5. volitev revizorjev. 

10 delnic daje 1 glas. Glasovalno pra
vico imajo oni delničarji, ki vsaj 6 dni 
pred občnim zborom založe svoje del
nice pri Ljubljanski kreditni banki v 
Ljubljani ali pri g. dr. Ivu Benkoviču v 
Ljubljani, Aleksandrova cesta 2. 

Upravni svet. 
* 

2898 

VabUo 
na 59. redni občni zbor 

delničarjev 
Stavbne družbe d. d. v 

LJubljani, 
ki bo y četrtek, dne 29. septembra 1932. 
9b 16. uri v družbenih prostorih т Ljub
ljani, Dunajska e. 1<. 

D n e v n i r e d : 
1. Konstituiranje občnega zbora. -
2. Poročilo upravnega sveta o poslov

nem letu 1931. in poročilo revizorjev <» 
računskem zaključku za leto 1931. 

3. Sklepanje o računskem zaključku. 
4. Absolutorij upravnemu svetu In 

revizorjem. 
5. Volitev članov upravnega sveta in 

revizorjev. 
6. Slučajnosti. 
Vsi delničarji, ki imajo pravico do 

glasovanja, so vabljeni, da polože svo
je delnice najpozneje do vštetega dne 
23. septembra 1932. pri blagajni Stav
bne družbe d. d. v Ljubljani ali pri Kre
ditnem zavodu za trgovino in industri
jo v Ljubljani, nakar prejmejo potrdilo 
in izkaznico za pristop k občnemu 
xboru. 

Računski zaključek z dne 31. decembra 
1931. 

A k t i v a : Objekti in zemljišča Din 
2,388.173-70, inventar Din 6,927.627-29, 
materijal Din 754.161-08, nedovršene 
stavbe Din 41,097.612-29, dolžniki Din 
24,941.780-54. vrednostni papirji Din 

457.140-—, tečajne razlike drž. vredn. 
papirjev Din 232.982-40, gotovina Din 
70.725-87, izguba (izguba iz leta 1930. 
Din 293.870-67, odb. dobiček iz 1. 1931. 
Din 10.213-78) Din 283.656-89, skupaj 
Din 77,153.760-06. 

P a s i v a : Delniška glavnica Djn 
1,500.000-—, rezervni sklad Din 1 milj. 
6.721-13, upniki Din 74,550.408-98, tran-
zitorne postavke Din 96.629-95, skupaj 
Din 77,153.760-06. 

Račun izgube in dobička. 
D a t i : Prenos izgube iz leta 1930. 

Din 293.870-67, režija Din 1,093.615-70, 
tečajna izguba pri drž. vredn. papirjih 
Din 58.24б'вО, izguba na žagi Din 18 ti
soč le-eS1, izguba na materijalu Zemun 
Din 4.341-—, odpisi Din 36.947-28, sku
paj Din 1,505.037-08. 

I m e t i : Dobiček na stavbah in trgo
vini z materijalom Din 1£21.380-19, iz
guba (izguba iz leta 1930. Din 298 tisoč 
870-67, dobiček iz leta 1931. Din 10 ti
soč 213-78) Din 283.656-89, skupaj Din 
1,505.037.08. 

V Ljubljani, dne 9. septembra 1932. 
Upravni svet. 

2892 

Zapisnik 
izrednega (likvidacijskega) občnega 
zbora društva >Učiteljski dom-v Mari-
boru<, ki se je vršil v torek, dne 12. ju
lija t. 1. ob pol 10. uri v dvorani Nabav-
Ijalne zadruge na Rotovškem trgu v 
Mariboru. 

Navzočih je bilo 35 članov. 
Na dnevnem redu je epa točka: 
Likvidacija društva > Učiteljski dom«, 

ki se preosnuje v zadrugo z o. z. z 
istim imenom in istim sedežem. 

Predsednik H r e n Anton konstatira 
ob napovedani uri, da ni navzočih za
dostno število Članov1 in določi, da se 
glasom pravil preloži občni zbor za eno 
uro na istem prostoru in z istim dnev
nim redom. 

Po preteku napovedanega časa otvori, 
predsedujoči občni zbor in ugotovi, da 
je bil isti pravilno sklican in razglašen 
v »Učiteljskem Tovarišu«. Nato imenuje 
zapisnikarja tov. Stefana B 1 a ž i č a , 
za overovatelja zapisnika pa tov. Ivana 
L o v š e t a in Ivana W o m e r j a. 

V uvodnih besedah po;'asnuje tov. 
predsednik dejstvo, da se je preosnova-
nje društva v zadrugo vršilo s tako na
glico. Na zadnji skupni seji uprave in 
nadzorstva se je soglasno sklenilo, da 
se preosnuje društvo v zadrugo in sicer 
radi raznih prednosti, ki jih ima za
druga napram društvu. Te prednosti so: 
večja stabilnost, lažje realiziranje raz
nih načrtov, enostavnejše poslovanje, 
najemanje posojil itd. Ker se pa priče
nja poslovno leto s 1. julijem, se je mo

ralo s pripravami in registracijo zadru
ge res hiteti. Glavni vzrok pa je bil 
penzijonat Učiteljskega doma, ki prione 
obratovati s prihodnjim šolskim letom. 

Ker se na poziv tov. predsednika ne 
oglasi nobeden k besedi, ugotovi tov. 
predsednik glasovno, pravico navzočih. 
Vsi so plačaili delež po 100 Din in pri
stopnino v znesku 10 Din. Nato 4$ 
predsednik sklep uprave in nadzorstva 
— da se društvo likvidira in preosnuje 
v zadrugo — na glasovanje. 

Sklep se soglasno odobri in sprejme. 
Občni zbor se sklene ob pol 12. uri. 

Predsednik: 
Hren Anton s. r. 

Zapisnikar: 
Stefan Blažič s. r. 

Overovatelja zapisnika:. 
Ivan Lovie s. r. Ivan Womer a. r. 

2839 з-з : 

Likvidacija zadruge in 
poziv upnikom. 

Po sklepu občnega zbora z dne 24. ju- -
lija 1932 se je Vinarska' zadruga >Lju-
tomerčaiK, registrirana zadruga i ome
jeno zavezo za ljutomerski in ormoški 
okraj pri Sv. Bolfenku pri Središču, raz-' 
družila in prešla v likvidacijo. , 

Likvidatorji: 1. Tkalec Anton, pos. v 
Obrežu št. 79; 2. Štamberger Janko, pos. 
v Središču št. 87; 3. Šala Franc, poe. * 
Obrežu št. 30. 

Likvidacijska firma: Vinarska zadru
ga >Ljuiomerčan.<, registrirana zadruge 
z omejeno zavezo za ljutomerski in ot-y 
moški okraj v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji ekupnO' 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Upniki se pozivajo, da svoje terjatve 
prijavijo likvidacijski firmi v Obrežu, 
p. Središče ob Dravi, do 1. oktobra 1932. 

Likvidatorji. 
* 

2875 

Objava. 
Izgubil sem dovolilo za posest in n.or--;'j! 

šenje lovske puške dvocevke kal. 16 nuSif. '0; 
izdano pod št. 6911 z dne 16. septembra 
1931. reg. br. 713, glaseče se na. №'• ;i • 
Koritnik Marijan, dipl. veterinar v Roft; 
Slatini. . : ^ 

Proglašam ga za neveljavno. :'4 
Koritnik Marijan s. r. j 

* ; ' •••"i 
2881 I 

'Objava. . •.'••. û 
Izsfubil sem indeks filozofske l&Ûi -J 

tete univerze v LJubljani na ime: Bacic';<:f| 
Milivoj, rodom iz Pazina (Istra). S| 

Proglašam ga za neveljavnega. ': | 
Baciò Milivoj s. P f f ; i 

Izdaji krtljevakj banika oprava Dre vike banovine, urednik: Pobaf Robert » LJubljani 
lUiu Is salaga: Tlakama Merim » Ljubljani; njen jpredaUvniki Q.MiCûAlek v LJubljani 



Štev. 73. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 73. letnika III. z dne 14. septembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

"VI. No. 6675/30. 2914 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. a v g u s t a do 21 . a v g u s t a 1932. 

Po naredbi ministrstva i& narodno zdravje 
s- br. 494« z dne 21. maroa 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni 
Brežice 
Celje . 
Ĵ elje (mesto) 
Dolnja Lendava . . . . 
Kranj . 
Konjice 
Krško 
Laško 
Ljubljana (srez) . . . 
Ljubljana (mesto) 
Mutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . . 
Maribor (mesto) . . . 
Murska Sobota 
£ O mesto 
»lovenjuradec 
»marje pri Jelšah . . • 

1 

1 
10 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 

£rnomelj 
Kranj . . 
yubljana (mesto) 
Maribor (mesto) 
Metlika 

Vseea . | S l | l 8 | 4 | 

Griža. — Dysenterie. 
2 
2 
1 

2 

7 

2 
— 

1 
3 

6 

— 
2 

— 
2 

— 
— 

1 
— 
1 

1 I 44 

4 

1 

5 

•""•Je pri Jelšah 

Vseea . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
&«• 
gornjierad 
5amnik 
5ranj . . . . 
S°Sevle . . . . ' . ' . ' . ' . 
S0n,Jice 

t ? 8 * 0 • • . • " .'.' 
l i t i j a . . : . : • : : : : 
Hubljana (srez) . . . 
{Izbijana (mesto) . . 
ïïa|,ibor desni bree • 
g n b o r levi bree . 
S«pbor (mesto) . . . 
2 0 v ° mesto 
Lrevalje . 
A U l 

Vseea . 42 7 6 -

10 

4 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
r 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
1 

_1 

48 

| r a n» 

t r ! k ° . . . 
t?sko . 

fe'«ja : : • • 
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Ošpice. — Morbilli 

Vseea 
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Davica. — Diphteria et Г!гопр. 
Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Gornjierad 
Kamnik 
Kran) 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Litija 
Loeatec 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska S o b o t a . . . . 
Novo mesto 
Prevalje . 
Ptui 
Radovljica 
Slovenjeradec . . 
Smarie Dri Jelšah , 

4 
3 
1 
3 
1 
8 
1 
3 
3 
2 
6 
2 
3 
3 

2 
2 
1 

1 
1 

2 
6 

1 

1 

1 
2 
3 
2 

— 
1 
1 
2 

3 
1 

2 

1 

2 

3 
2 

— 

7 

3 
— 

1 
2 

— 
-
1 

2 
— 
1 
1 

1 
-

- 1 

— 
— 

— 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 

1 -

Erysipelas. 

Vseea . . . | 56 | 25|24 | 11 66 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Slovenjeradec . . . . . 1 1 I -- 1 — I — I 1 

Vseea . . | 1 | - | - | - | .1 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

' Šmarje pri Jelšah . . . . [ — | 11 -

Vseea 

Sen. — 
Celje ' 
Celje (mesto) . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava > • 
Gornjierad 
Krani 
Kočevje 
Konjice 
Krško 
Laško 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska S o b o t a . . . . 
Novo mesto .< 
Ptuj (mesto) 
Radovljica 
Slovenjeradec • • . 
Šmarje pri Jelšah, 

Vseea . . . 24 10 6 

Krčevita odrevenelost — Tetanus. 

28 

Maribor (mesto) . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

Vsesa . '. . 

1 
1 
1 
1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

3 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Gornjierad 
Krško . . • 

Vsega . . . 

8 
' 4 

7 

1 

1 

— 

— 

1 

1 

3 
4 
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Otrpnenje t i lnika. -
acuta 

Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Novo mesto 
Prevalje 

P o l y o m y e l i t i s 

Vseea 

1 
1 

1 

3 

11 — 
-1 1 
— 1 

1 -

2 | 2 

— 

— 
- 1 

Otročniška vročica. — Sepsis 
puerperalie. 

Dolnja Lendava . 
Ljubljana (srez) 
Novo mesto . . . 
Pt-i 

1 
1 

1 
3 

— 

1 
— 

1 

-

1 

1 

-

— 
— 

1 
1 
1 

3 Vseea . . 
Ljubljana, üne 26. avgusta 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

$ 
Villi. No. 4947/1. 2937—2—1 

Razglas. 
Gostilničarska pivovarna d. d. v Laš

kem namerava zgraditi na parcelah 
š t 33, 36 in 39/2 k. o. Laško pivovarno. 
Podrobnosti projekta so označene v 
predloženih načrtih in tehničnem opisu. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2. 89. odet. 3., 
gradb. z. in § 73. i. sL z. u. post. razpiše 
komisijski ogled na kraju samem in 
obravnava 

na sredo, dne 28. septembra 1932. 
s sestankom komisije ob 9. uri 30 min, 
pri kolodvoru v Laškem. 

Interesenta s e obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va komisijske obravnave pri podpisa
nem oddelku na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne too javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 10. septembra 1932. 

VII. No. 5183/1. * 2 8 9 9 ^ - 2 - 2 

Razglas. 
Mestna elektrarna ljubljanska name

rava zgraditi transformatorsko postajo 
na mestnem svetu za vojašnico kralja 
Aleksandra I. ob Topniški ulici. Po
drobnosti načrta se vidijo v predlože
nih tehničnih pripomočkih. 
_ 0 tem projektu se na podstavi SS 110 
ш 122 ob. z., §§ 84., odet. a , 8 9 ? o d s î 
o., gradb. z., zadevnih cestnih predpisov 
m §§ 73. i. si. z. u. post. razpiše komi
sijski ogled na kraju samem in obrav
nava na 

torek 20. septembra 1932. 
s sestankom komisije &b 8. uri med 
vojašnico na Dunajski cesti. 
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Interesenti se obveščajo, da so načr
ti nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo- je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 6. septembra 1932. 

I. No. 6366/1. 
* 

Razpis. 
2908 

Pri državni tekstilni šoli v Kranju se 
razpisuje mesto profesorja, odnosno 
uradniškega pripravnika-inženjerja elek
trotehnične ali strojne stroke s specialno 
izobrazbo in prakso v tekstilni in tek-
stilno-komercialni stroki. 

•Pravilno feolkovane prošnje, oprem
ljene z vsemi prilogami po § 3. zakona 
o uradnikih in z eventualnimi listinami 
o privatni zaposlitvi, je predložiti kra
ljevski banski upravi v Ljubljani do dne 
80. septembra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

. v Ljubljani, dne 9. septembra 1932. 

I. No. 6014/2. 2926 

Razpis. 
•Na osnovi § 31. zakona o banski 

upravi se razpisuje v območju sreskega 
cestnega odbora v Črnomlju službeno 
mesto banovinskega cestarja, in sicer 
na banovinski cesti II. reda Štev. 120 
Kandija—Laze—nGaber za progo od 
km 0-ÒO do fem: 6-100. 
• Prosilci za to mesto morajo' izpolnje
vati pogoje -iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in' njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši cd 23 in ne 
starejši od 30 let. 
• Lastnoročno pisane in e kolkom za 
Din 5'— kolkoyane prošnje, opremljene 
š pravilnimi in zadostno koLkovamimi 
prilogami (rojstni in krstni list, .domo
vinski list, ' zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega 
roka, zdravniško izpričevalo, nravstve
no izpričevalo, potrdilo pristojnega ob-
lastva, da niso bili obsojeni zbog 'kaz
nivih dejanj iz koristoljubja, event, do
kazila o strokovni ' usposobljenosti) je 
vložiti najkesneje. do 30.. septembra 1932. 
pri sreskem cestnem odboru v Črnomlju. 
-•Kraljevska banska uprava Dravske 
<•••'' b a n o v i n e 

:v Ljubljana dné 9. septembra 1932.' 

Razglasi sodišč 
: in sodnih oblastev 
P 3 4 / 3 2 - 1 . : '•'.." ' " ' / _ . ;••• . 2 9 2 0 

.• Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča., \r Logat

cu z dne 2.: 'avgiïsra 1932. òpraviìna štev. 
L"3/32-^-5, je bil Brus Anton, posestnik,' 

stanujoč v Hotederšici št. 11, zaradi za
pravi ji vosti in pijančevanja omejeno 
preklican. 

Za oskrbnika-pomočnika je bila po
stavljena Brus Frančiška, pos. žena v 
Hotederšici št. 11. 

Okrajno sodišče v Logatcu, odd. L, 
dne 9. septembra 1932. 

•j» 

A IV 322/32—Ö. 2935 

Sklep. 
Hrašan Vinko, prevžitkar v Arclinu 

št. 3, p. Vojnik, je dne 23. junija 1932. 
umrl. Poslednja volja se ni našla. 

Po zakonu je poklican k tej zapuščini 
kot dedič med drugimi tudi sin zapust
nika Hrašan Franc, čigar bivališče so
dišču ni znano. Le-ta se poziva, naj se 
v enem letu od današnjega dne zglasi 
pri tem sodišču. Po tem roku se bo 
razpravljalo o zapuščini z ostalimi de
diči in z Videnškem Josipom, viš. pis. 
oî. v pok. v Celju, ki se s tem postavlja 
dediču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 27. avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

f i r m e : 
1186. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. avgusta 1932. 
Besedilo: M. Gregović & Co, družba 

z o. z. 
Obratni predmet: Zastopstvo tvomic, 

trgovskih in drugih podjetij vsake vrste 
iz tu- 'in inozemstva. 

Družbena pogodba z dne 9. avgusta 
1 9 3 2 . .::••• 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina osnovne glavnice1: 30.000 di
narjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini: 
30.000 dinarjev. . 

Poslovodje: Gregović Milivoj, zaseb
nik v Zagrebu, Vlaška ulica 53, dr. Gaj 
Emil, javni .zastopnik v Ljubljani. 

Za namestovanje upravičen: Poslo
vodji zastopata družbo vsak samostojno 
in podpisujeta družbeno tvrdko vsak 
samostojno na ta način, da pristavita 
pod natisnjeno ali od kogarkoli pisano 
ali s pečatom odtisnjeno .tvrdkino bese
dilo lastnoročno svoj podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 19. avgusta'1932. 
Firm 704/32 — Rg C V 86/1. , 

* , . . , . ' • 

118T. Sedež: Ljubljana. ' ! ' ' 

Dan vpisa: 23. avgusta 1932. 
Besedilo: Nogavice »Bemberg« družba 

z omejeno zavezo v Ljubljani. 
Obratni predmet: Nakup in prodaja 

nogavic Bemberg, galanterijskih; in mod
nih potrebščin/ • "•"'v" 

Družbena pogodba-z «čfeie 4* "avgusta 
1932, v. w , *v 

Družba je ustanovljena na nedoločen 
Čas. -v ;**;•; •:""•". ». - • .f'.r.»h ;- ' r ž " " 

Višina osnovne glavnice: .10.000 Din. 
Na to vplačani zneski v. gotovinir'Đih 

1О.О00Г-. : - ."V';".'.«..,* 

Poslovodje: Böhmerwald Henrik, tr
govec v Ljubljani, Miklošičeva c. 16. 

Za namestovanje upravičen: Poslo
vodja zastopa družbo samostojno in pod
pisuje zanjo samostojno na ta način, da 
pod od kogarkoli pisano ali natisnjeno 
aLi s pečatom odtisnjeno tvrdkino bese
dilo pristavi svoj lastnoročni podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1932. 
Firm 696/32 — Rg C V 85/1. 

* 
1188. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 23. avgusta 1932. 
Besedilo: Stavbenik in arh. Šusteršic 

& Co, družba z o. z. 
Obratni predmet: a) projektirati, pre

vzemati in izvrševati vse zgradbe, tako 
nadtalne kakor podtalne, ter izvrševati 
vsa s temi zgradbami združena profe-
sionističua dela; 

b) nakupovati oziroma proizvajati y 
lastnih ali v zakup vzetih obratovali-
ščih gradbeni material vsake vrste; 

c) prodajati na debelo in drobno vsa
kovrstni gradbeni material lastnega ali 
tujega izvora; 

č) nakupovati in prodajati na drob
no in debelo vsakovrstno blago; 

d) izvrševati gcstilničarsko ob.rt v 
lastnih in v zakup vzetih prostorih. 

Družbena pogodba z dne 10. avgusta 
1932. .. . , 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. __ 

Višina osnovne glavnice: Din 15.000. 
Na to vplačani zneski v gotovini: Т>Џ 

15.000'—. 
Poslovodje: Rejc Ivan, stavbni pod

jetnik, Vič — Rožna dolina c. IV/23. 
Poslovodja zastopa družbo samostojno 

in podpisuje zanjo samostojno na ta 
način, da pristavi svoj podpis, pod diruz-
bino tvrdko, ki je od kogarkoli napisana», 
natisnjena ali s stampaijko odtisnjena-

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 19.. avgusta 1932. 
Firm 713/32 — Rg C V 87/1. - •••;• 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e -ln^ 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h -

1189. Sedež: Bled. .* 
, Dan vpisa: 23. avgusta 1932. . -.-j 

Besedilo: Jugo-Rhomberg & Co, druž
ba z o. z. ,; ..; 

Z notarskim zapisom z dne 14. Ј ^ Ч ? 
1932 so se izpremenile točke petiČ, :d^ 
vetič, trinajstič, štirinajštič družaOT? 
pogodbe ter so se sprejeli novi .dodat^ 

, v. točkah dvajset do dvajsettretji. -,,-Л 
Deželno kot trgovinsko sodišče v> ;.' 

Ljubljani, 
dne 12. avgusta 1932. 

Firm. 620 — Rg C IV 54/7. " 

' 1190. Sedež: Domžale. -
; Dan vpisa: 20. avgusta 1932.. 
•• Besedilo: Тотагпе klobukov in 

nikov Ladstätter, Kurzthaler, Obe*w« 
i iđer, Stemberger, družba z oitöBjjfen b̂P 
! tezo.Domžale—. ~ . e 

Izbriše se poslovodja- Ebner Wart?1; 
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Vpiše se poslovodja dr. Berce Janko, 
Prokurist Kreditnega zavoda za trgo
vino in industrijo v Ljubljani, kot od 
tega zavoda predlagani poslovodja. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1932. 
Firm 712 - Rg C IV 287/5. 

1191. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. septembra 1932. 
Besedilo: Barbie & Radonič. 
Besedilo firme odslej: Pio Radonić. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 2. septembra 1932. 
Firm. 731 — Rg A IV 24/5. 

* 
1192. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 30. avgusta 1932. 
Besedilo: Lovro Demšar. 
•Izbriše se zbog smrti dosedanji imet

nik tvrdke Demšar Lovro ter vpiše nova 
imetnica tvrdke Demšar Minka, rojena 
J»mar, trgovčeva vdova v Ljubljani, 
s v - Petra cesta 4. ' 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 27. avgusta 1932. 

Firm. 717 — Rg A II 257/4. 

: * ' , ' • ' • 

1193. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1932. 
Besedilo: Jugograd — jugoslovanska 

Svadbena družba a o. z. ; 1 

Po sklepu občnega zbora z dne ,30. ju-
% 1932: sé je družba' rafcdružila in pre-
% v likvidacijo. 

Likvidator: ing. arh. Pust Bogomir, 
«•onč&sionirani gradbeni mojster v Ljub-
1Ш, Streliška ulica 33. ' 
• 'Likvidacijska firma: Jugogrâd — jugo

slovanska gradbena družba z o. z. v 
"kvidaciji; 
"Podpis firme: Likvidator • samostojno 

Podpisuje likvidacijsko firmo. • • 
' Deželno kot trgovinsko sodišče V 
'..',, Ljubljani, 

dne 12. avgusta 1932.' .. , 
Firm 689 —. Rg C IV 264'/2r • : 

'.,-/; '.;. " * 
1194. Sedež: Ljubljana. 

'Dan-vpisa: r23. avgusta 1932ч • -. '' 
.Besedilo: Ljubljanski oblačilni bttzaï, 

4 r i » ž b a z o . z . 
b labriše se kot poslovodkinja goäpa-
^ J ' V i d a : • • • : > • • . ' 

Zaradi odstopa gö'spe Rataj Vide od 
Poslovodstva se je izpremenila točka 
*Petič« družabni pogodtoe z dne 15. ju-
ЧД&. Д926., oprav. štev. 11793, v tém snu-
3\; da, ito' odslej zastopal' družbo-,ostali; 
Ш>loVûdja g. Medica Firansamošiojno in 
Popisoval "za družbo na ta uačin,.da 'b.o 
POd-pisano, natisnjeno ali s štanipiljkg. 
u s n j e n o , besedilo, tvrdke pristavil 

T-üörognoi ''švof'podpis. 
""•J^eželno-koi irgojdnsko-sodižče-^ 

Ljubljani,-i'M ; « • . >« 
dne 19. avgusta 19.32. * v ..*,jvisfW 

Firm 716 — Rg C Ш 75/10: : • 

Konkurzni razglasi 
S 28/32—3. : 2939 
1196. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini, tvrd

ke: Keramični in gradbeni materijal 
L. Battolino in drug, družbe z o. z. v 
Ljubljani, registrovane pod navedeno 
firmo. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Korun Milan, od
vetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi
šču, soba št. 140, dne' 19. oktobra 1932. 
ob 11. uri. 

Oglasitveni rok do 16. oktobra 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem so

dišču dne 22. oktobra 1932. ob УЛ1. uri 
v sobi št. 140. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. septembra 1932. 
* . . . 

S 3/32—31. 
1196. 

2930 

Odprava kònkurza. 
Prezadolženec Emerdk Herlec, pleti-

lec v Čirčičah št. 46 pri Kranju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. št, S 3/32—2 o imovini preza-
dolženca, se odpravi, ker je bila raz
deljena vsa masa, po § 151. k. z. 
Deželno sodišče v. Ljubljani, odd. III., 

dne 9. septembra 1932. 

* 
2934 ; S 7/27^97.'"•'• 

; 1197. r ; 
Odprava konkurza. 

: Pirezaddlzeinâ'Jtvrdkä Albin' Pečar, tr
govina v. Imenem, p. Podčetrtek. Kon
kurz, ki je bü razglašen* sklepom opr. 
št. S 7/27—2 o imovini prezadolženca, se 

: odpravi, kér je bila raadéljenâ vsà masa, 
po § 151. k. z. ' ••;••• • ::" ;v_ 

(Okrožno kot ktöhkurzno sodišče v\Çîeljra, 
;. , . dne 7. septembra 1932.' . 

S 21/32-^7: •"-
1198. 

2928 

Odprava konkurza. 
. Prezadpiženec' P^ažarna,slada, družba 

z o. z. v Ljubljani v likvid. . . . 
KonkurZjnki „je, bil;;razglašen,.s skle-

, pom opr. št. S 21/32—2 o imovini pre-
izadolženca, se odpravi^ ker nj,,pokritja 
; za-stroške postopanja, po | 178., odst. 2, 
Skonk^-aakona,.,,; ;.••.• ,•;-;-•••••.-;.:• '^ 
Deželno sodišče v. Ljubljani* oddi. IIL, 

, i, dne 6.; »septembra- 1932. ; ; 

* 
;Sa 21/32 
; i i ^ > 

-S. 2933 

!>•»•<• . » » О У Sklep. 
i V.-:poravnaini:..iBadé(vi..:.-tvtdke;i Anton 
Bizjak, trgovina z mešanim blagom 

•-{4a«tniw--^uMja^iajak^^v^ëmaritH.em--4)b-
oPafciiVs0i-'V;smi&lu:-;§( 7à^ <por.»--zak; M-

'sklepa o potrditvi' poravnave z dne 13. 

julija, 1932., opr. Št. Sa 21/32—8, nastala 
pomota glede začetka plačila mesečnih 
obrokov ter se mora dotično besedilo 
pravilno kakor poravnalna ponudba, 
glasiti: »počenši 60 dni po pravomoć
nosti -potrditve poravnave« to je 24. ju
lija 1932, namesto počenši 60 dni po 
sprejetju poravnave od upnikovi 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 10. septembra 1932. 

Sa 46/32—2. 2938 
1200. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolinice Ciber Barbare, trgovke 
v .Ljubljani, Komenskega ul. 26. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Adlešič Juro, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140, dne 22. 
oktobra 1932. ob 9. uri. 

iRok za oglasitev do 16. oktobra 1932. 
na podpisano sodišče. .. 
Deželno sodišče r Ljubljani, odd. III., 

dne 8. septembra 1932.. 

Sa 10/32—1. 2921" 
1201. 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Wachterja Matije, r trgovca. in 
urar ja v. Novem-'mestu. 
. Poravnalni sodnik: Luznar Jakob, 

sodnik okrožnega sodišča y, Novem 
•mestu. .,;,.,., ...,: , . . , . , . 
'_ poravna Ini upravitelj: dr. Rezek Jp-
sip, odvetnik v Novem. mestu.'. 

.Narok za sklepanje poravnave pri 
1 okrožnem sodišču v Novem mestu dine 
20. oktobra 1932 ob M11. uri, soba 62. 

terjatve je oglasiti pr i okrožnem so^ 
dišču v • Novem mestu, do : 15, oktobra 

,1932. '.' 
Okrožno codišče v Novem mestu,, odd. П., 

» dne 10. septembra 1932. 
. . • • • - , • • % . : -

: S a * 2 0 / 3 2 — 4 7 . ' , : 2 9 3 1 
1202. ••' ч .- :•:;• 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

; Sklep opravilna-številka £.a 20/32—"46, 
•s katerim je 'bila od- sodišča potrjena 
poravnava dolžnice Marije Šare; lastnice 
modnega ateljeja in posestnice v Ljub--
ljani, fiutarjeva, ulica šj. 4, je pravo-
moČen. , • ..... . ., _.:.. . 

, Poravnalno. • postopanje se izreka-, za 
j končano...,. ... ,,-... :•••-:-,.,.;,,• -, 
; Deželno sodišče v Ljubljani, odd. l ì l .y 

, . dne. 9.- ̂ .septembra 1932. , ..-•.• ̂ . • 

Razglasi ravnaj д 
; . uradov*-in obìasfev 
;No 421572-^2; r,-,r.a:tn ' , 2912 

Objava. 
—ekro200-,sodišče''v-4MaTiboru''je',BJ,pra"-
-wiom©önö*razsodibo od 9. oktobra 1931, 

4<Ар*УЛ1.*40,9/,ЗА», prepovedalo obiskovati 
krčme Ferdinandu Mlinariču, delavcu 

» 



Stran 444. Štev. 73. 

od Sv. Bolfemka v Hal., za dobo 2 let, 
počenši z dnem 27. septembra 1932. 

Načelstvo sreza ptujskega; 
Ruj, dne 5. septembra 1932. 

Štev. 358/32/prez. 2932—3—1 

Razpis. 
Rektorat univerze kralja Aleksandra 

Prvega v Ljubljani razpisuje mesto do
centa za botaniko. 

Prošnje, opremljene v smislu § 3. 
uradniškega zakona se morajo vložiti 
do 2. novembra 1932. 
Rektorat univerze kralja Aleksandra 

Prvega v Ljubljani, 
dne 10. septembra 1982. 

•Rektor: Dr. A. Šerko s. r. 
* 

2917 Štev. R U 429/22,469/24 in 535/26. 
Agr. primer: Dol. Topla Reber, 

Vrhovo in 
Vel. Lipje. 

Razglas o razgrnitvi načrta 
a) o nadrobni razdelbi in uredbi užit

nih in gospodarskih pravic na ekupnem 
svetu posestnikov iz Dol. Tople 'rebri; 

b) o nadrobni razdelbi skupnega sveta 
posestnikov iz Vrhovega; 

c) o nadrobni razdelbi skupnega sveta 
In uredbi užitnih in gospodarskih pra
vic na skupnem svetu posestnikov iz 
Vel. Lipja. 

ad a) Načrt o nadrobni razdelbi in 
uredbi v k. o. Smuka ležečih zemljišč, 
vpisanih pod vi. št. 210, 

ad b) načrt o nadrobni razdelbi v 
k. o. Gor. Križ ležečih zemljišč, vpisa
nih pod vi. št. 147, 

ed c) načrt o nadrobni Tazdelbi in 
uredbi v k. o. Veliko Lipje ležečih zem
ljišč, vpisanih pod vi. št. 448, bo na pod
stavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 
1887., kranj. dež. zak. št. 2 iz 1. 1888., 
od dne 15. septembra do vštetega dne 
28. septembra 1932., 

k a) v občinskem uradu Smuka, 
k b) in c) v občinskem uradu Žužem

berk razgrnjen na vpogled vsem udele
žencem. 

Obmejitev sveta s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval 
k a) 16. septembra 1932. od 13. do 14. 

ure pri načelniku gospodarskega od
bora v Smuki; 

k b) 17. septembra 1932 od 10. do 11. 
ure v obč. uradu Žužemberk; 

k c) 17. septembra 1932. od 8. do 9. 
ure v obč. uradu Žužemberk. 

To ee daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, t. j . od 15. sep
tembra do 14. oktobra 1932., pri podpi
sanem komisarju za agrarne operacije 
v Ljubljani vložiti pismeno ali dati ust
no na zapisnik. 

Ljubljana, 6. septembra 1982. 
Komisar za agrarne operacije I : 

Pokora 1. r. 

Štev. 672. 2922 

Razpis. 
Na podstavi § 31. zakona o banski 

upravi se razpisuje službeno .mesto taj
nika pri sreskem cestnem odboru v 
Ljubljani. 

Za to mesto se bodo upoštevali pro
silci, ki so dovršili vsaj nižjo srednjo 
ali njej enako šolo. 

Prošnje, opremljene z vsemi priloga
mi po § 3. zakona o uradnikih, je vlo
žiti do 20. septembra 1932 pri sreskem 
cestnem odboru v Ljubljani, Krekov 
trg št. 10/1. 

Sreski cestni odbor v Ljubljani, 
dne 9. septembra 1932. 

•j» 

Štev. 2877/E-K. 2913 
Razpis. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne ljub
ljanske razpisuje dobavo sledečega 
električnega materiala: 
5000 m žice NGA 1-5 mm», 
3000 m žice NGA 2-5 mm2, 
2000 m žice NGAW 1-5 mm2, 
2000 m žice NL 1-5 mm2, 
500 m žice NRA 2X1*5 mm2, 
100 m žice NRA 3X1'5 mm2, 

5000 m žice N 6 mm2, 
4000 m žice N 16 mm2, 
2000 m žice N 25 mm2, 

500 m žice NSA 2X1*5 mm1, 
100 m žice NSA 2X2'5 mm2, 
100 kom. pritrdilnih vijakov za mar

mor, plošče 8/ 8" 20 cm dolge, 
2000 m bergmanove cevi 11 mm, 
5000 m „ „ 13 mm, 
3000 m „ „ 16 mm, 
2000 m „ „ 23 mm, 

500 m „ „ 29 mm, 
300 m „ „ 36 mm, 

3000 kom. končnic za bergmanovo 'cev 
13 mm, 

1000 kom. končnic za bergmanovo cev 
16 mm, 

500 kom. končnic za ibergmanovo cev 
23 mm, 

500 kom. končnic za bergmanovo cev 
11 mm, 

200 kom. razvodnic za cevno žico s 4 
precepti, 

100 kom. razvodnic za bergmanovo cev 
11 mm, 

1000 kom. razvodnic za bergmanovo cev 
13 mm, 

100 kom. razvodnic za bergmanovo cev 
16 mm, 

100 kom. razvodnic za bergmanovo cev 
23 mm, 

100 varoval UZ 25 amp. 
Ves ponuđeni material mora odgovar

jati najnoveišim predpisom društva 
nemških elektrotehnikov. 

Ponudbe z vzorci je uposlati do 23. 
septembra t. 1. 

Na ovoju ponudbe naj bo označba: 
»Ponudba za električni material«. 

Ravnateljstvo mestnega vodovoda in 
elektrarne, 

Ljubljana, dne 9. septembra 1932. 

Razne objave 

Vabilo. 
2924 

Tovarna dežnikov d.d. 
v Dolnji Lendavi 

bo imela 

XXVI. letno redno glavno 
skupščino 

dne 29. septembra 1932. ob enajstih f 
posvetovalni dvorani svoje tvornice. 
Na to skupščino se vabijo po § 13. 

družbenih pravil vsi delničarji. 
D n e v n i r e d : 

1. Volitev dveh overovateljev zapisnika. 
2. Letno poročilo ravnateljstva in nad-

zoraišrva, predložitev sklepčnih ra
čunov in sklepanje o razdelitvi či
stega dobička v poslovnem letu 
1931./1932. 

3. Sklepanje o podelitvi absolutorija za 
poslovno leto 1931./1932. 

4. Volitev ravnateljstva in nadzorstve
nega sveta. 

5. Slučajni predlogi. 
V Dolnji Lendavi, 10. septembra 1932. 

Ravnateljstvo. 
Pravice, določene v družbenih pravi

lih, sme izvrševati le delničar, ki je en 
mesec, odnosno 30 dni prej vpisan kot 
lastnik delnice v družbeni delniški 
knjigi. Noben delničar ne more imeti 
več nego 200 glasov, bodisi v lastnem 
imenu, bodisi kot pooblaščenec, bodisi 
skupno. 

Bilanca Tovarne dežnikov d. d. v Dotai1 

Lendavi za leto 1931./1932. 
A k t i v a : gotovina v blagajni Di» 

100.302*10, dolžniki Din 1,920.209*77, 
tvornica in nepremičnine Din 333.00O*—» 
blago Din 582.894'—, poštna hranilnic« 
Din 384.940'41, skupaj Din 3,32.1.346*28. 

P a s i v a : vplačana glavnica Din 
1,000.000'—, rezervni sklad Din 111.000, 
rezervni sklad za zmižbo vrednosti tvor-
ničnega poslopja Din 70.000*—, tranzit
ne stavke Din 5.200*50, dividenda Di» 
17.549*—, upniki Din 1,884.731*08, čisti 
dobiček Din 232.865'70, skupaj Din 
3,321.346*28. 

V Dolnji Lendavi, dne 30. junija 1932". 
Ravnateljstvo. 

To bilanco smo primerjali z glavno 
knjigo ш pomožnimi 'knjigami, ter sm* 
ugotovili, da je v vsakem oziru pra
vilna in da se ujema z dejanskim ste
njem. 

Nadzorstveni svet. 

* 291Î 

Objava. 
Duplikat legitimacije na ime Marko 

Potočnik, izdane od abornice za trgovino-« 
obrt in industrijo v Ljubljani, št. 173/32/ 
se je izgubil in ga proglašam nevelja?" 
roim. 

Potočnik Marko s. r. 

% 

ladaja kraljevaka banaka oprava Dravake banovina Orednik: Pohar Robert » Ljubljani 
Tlaka te aalaf-a: Tiskarna Merkur » LJubljani; njen predstavnik: 0.MlebilekтLJubljani 
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Pregled nalezljivih bolezni 
--- v Dravski banovini 
od 1. septembra do 7. septembra 1932. 

Po liferedbi ministrstva za narodno zdravje 
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Skupina tifuznih bolezni. 

tBrežlTJe . . . . . . . . 
• Celje . . . . . . . . . 
«•Cejle (mesto) . . . . 
^Dolnja Lendava . . . 
r K r a n j .••. . . . . . . . 

Konjice . 
Krlko . . . . . . . . . 
LaSko . . . . . . . . . 
Litija . . . ' 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . . 
Maribor desni breg 
Maribor lëVi breg . 
Maribor i mesto) . . 
Mursko Sobota. . . . 
N o mesto 
Ra'dovljjca . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah ^ 
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Griža. — Dysenteria. 
Brežice 
Crnomeli 
Kočevje 
Maribor levi bree 
Metlika 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 

Vseea . . . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celie 
Celie (mesto) . . . . 
Črnomelj 
Gornjierad 
Kamnik 
Krani 
Kočevie 
Konjice 
KrSko 
Lašivi • . 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota. . • . 
Novo mesto . ' . . . » 
Prevalje . . . . ' . . ' . 

Vseza . . 

Dušljivi kašelj. 

Crnomeli 
Litija 

Vseea 

Pertussis . 

e -
з? 19 

4.3 19 4 

4 -

Ošpice. — Morbilli. 

Kran! 
Kočevje . . > . . . . . , 
Krško .•«»»»•«»•» 
Litija . • . . . » . / . , • • 
Radovljica . . . . . . . . 

Vseea 

Davica. — Diphtérie et *>рар. 

ш џ 

Brežice . . . . . . 
Celie . . . . . . . . 
Crnomeli . . . . . 
Gornjierad . . . . 
Kočevie . . . . . 
Koniice . . . . .'". 
Krško —v i^_* »* 
Laško 
Litija . . . . . . . 
Loeatec 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Lmtomei 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 
Novo mesto . . 
Prevalje . . . . 
Ptui 
Ptui (mesto) . . 
Slovenjeradec : 
Smarie Dri JeBah_ 

Vseea 

Vranični prisad 

Kräko . . . . . . . 
Maribor desni hreg_ 

Vsesa . 
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Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Celje 
Celie (mesto) . . . 
Črnomelj » 
Dolnja Lendava . . 
Gornjierad 
K a m n i k . . . . . . . 
Kraal 
KrSko 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Ptui ••• : 
Ptuj (mesto) . . . . 
Radovljica . . . . . 
Slovenjeradec . . . 
Šmarje Dri Jelšah_ 

Vseea 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Brežice 
Celje 
Šmarje pri JelSab . . 
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Vnetje primševne slinavke. — Paroti t is 
epidemica. 

Celje (mesto) 1 — — — I 1 
Maribor levi bree . . . 3 — — — | 3 

Vaeea . . . 

Otrpnerje tilnike. -
s<-i i fa. 

Marfbnr levi bree 
Prevalje . . . 
Slovenjeradec 

Vseea 

OtročniŠka vročica. — 
puerperal is . 
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Sepsis 

Dolnja Lendava . 
Ljubljana (srez) 
Prevalje 

Vaeea . . 

Ljubljana, dne 12. septembra 1932. 

Kraljevska banska oprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

•j. 

И1.7100/1. 2936 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. septembra 1)32. 

O p o m b a : Imena sedežev sreski h na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

• "V r a n i б n i p r i s a d : 

Črnomelj : Butoraj (Vel. Lahinja 1 
dvorec). 

S t e k l i n a . 
Dol. Lendava: Dol. Lendava (Gorice 

2 p r i m e r a ) . 

M e h u r č a s l i i z p u š č a j : 
Maribor desni breg: Pretrež (Pretrež 

1 dvorec). 

,_. . S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Globoko (Piršenberg 6 dvor
cev), Globoko (Mali vrh 1 dvorec), Raj-
henburg (Rajhenburg 2 dvorca), Čr
nomelj : Vinica (Ogulin 1 dvorec), Se
mič (Semič 1 dvorec), Krško: Cerklje 
(Gor. Skopice 5 dvorcev), Veliko Mra-
ševo (Veliko Mraševo 13 dvorcev), Ko
stanjevica (Kostanjevica 3 dvorcev)» 
Sv. Križ (Dobrava 12 dvorcev, Sv. Križ 
15 dvorcev), Kržišče 6 dvorcev, Mršeča 
vas 4 dvorci, Smednik 2 dvorca; Ma
ribor desni breg. Pohorje (Pohor
je 2 dvorca). Maribor levi breg: Sv. 
Križ (Sobar 1 dvorec), Ledinca (Ledinca 
3 dvorci), Sv. Peter (Mečava 1 dvorec), 
Dobrenje (Dobrenje 1 dvorec). Metlika: 
Suhor (Berečavas 5 dv.). Novo mesto: 
Črmošnjice (Gaber 1 dvorec). P t u j : Cir-
kovei (Pangerci 4 dvorci). Radovljica: 
Dovje (Mojstrana 6 dvorcev). Šmarje 
pri Je l šah: Križe (Osredek 6 dvorcev)» 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Kamnik : Mekinje (Godič 1 dv.), Men
geš (Mengeš 1 dv.). Konjice: Konjice 
okol. (Sp., Pristava in Konjiška vas po 
1 dvorec). Grušovje (Sp. GruŠovje 1 dvo-
ree). Krško: Radeče (Podkraj 1 dv.). Li
tija: Velika vas (Zalog 1 dvorec). P a 
šnik (Velika goba 1 dvorec). Moravče 
(Moravče 1 dvorec). Ljubljana: Medvode 
(Studenčice 1 dv.), Zelimlje (Zg. Golo 
1 dvorec). Logatec: Bloke (Runarsko 1 
dvorec), Gor. Legatee (Gor. vas 1 dvo
rec). Pre-velje: Tolsti vrb (To)3ti vrh t 
dverec), Libeliče (Gorče 1 dvorec). Ptuj : 
Sv, Lenart pri Vel..Nedelji (Podgorci i 
dvorec). Šmarje pri Je lšah: Šmarje p " 
Jelšah (Vrh 4 dvorci). 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 

Ljutomer: Cven' (Gor; Krapje v 1 dvor
cu), Lukavci (Lukavci v 1 dvorcu). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

d n e 10. septembra 1932. 

* 
2937—2—2 VIII. No. 4947/1. 

Razglas. 
Gostilničarska pivovarna d. d. v Laš

kem namerava zgraditi n a parcelah 
š t 33, 36 in 39/2 k. o. Laško pivovarno. 
Podrobnosti projekta so označene v 

predloženih načrtih in tehničnem opisu* 
O tem projektu se na podstavi §§-110. 

in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2. 89. odet.8.,.-. 
gradb. z. in § 73. i. si. z. u. post. razpife 
komisijski ogled na kraju samem ^ 
obravnava 

na sredo, dne 28. septembra 1932. _ 
s sestankom komisije ob 9. uri 30 mio« • 
pri kolodvoru v Laškem. '. 

Interesenti se obveščajo, da so naörti. 
n a m e r a v a n e naprave razgrnjeni do dne" ' 
va komisijske obravnave pri podpis 8 * f l 

nem oddelku n a vpogled. Morebit f l & ' 
ugovore zoper nameravano napravo fit 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev* 
ski banski upTavi, na dan obravnave № ' 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovdr-Ц: 



àtev. 74. 
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se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
Projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska bonska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 10. septembra 1932. 

!• No. 6523/1. 2945 

Razpis. 
Razpisuj© se v splošni bolnica v Ma-' 

riboru služba zdravnika-uradniškega pri
pravnika z mesečno plačo Din 1275-—. 
„ Prosilci morajo dokazati, da izpolnju
jejo pogoje za sprejem v drž. službo ter 
da imajo zdravniško pripravljalno služ
bo (staž). Prošnje s predpisanimi prilo
gami je vložiti pri kraljevski banski 
upravi Dravske banovine v Ljubljanrdö 
25. septembra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 12. septembra 1932. 

% 
!• No. 6524/1. ' 2947 

Razpis. 
Razpisuje se v javni bolnici v Mur

ski Soboti mesto primarnega zdravnika 
*H pa šefa oddelka s kvalifikacijo po 
S 20. zakona o bolnicah. 

Prošnje s potrebnimi dokumenti je 
i vložiti pri kraljevski banski upravi 

Dravske banovine v Ljubljani do 25. 
septembra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

• Ljubljani, dne 12. septembra 1982. 
Ì -j: 
Ì !• No. 6525/1. 2946 

Razpis. 
Razpisuje se v javni bolnici v Slovenj-

gradcu mesto primarnega zdravnika 
j (internista)'6 kvalifikacijo po § 20. za 
i «ona o bolnicah. 

Prošnje s ' potrebnimi dokumenti • je 
; vložiti pri kraljevski banski upravi 
>- ^ravske banovine v Ljubljani do 25. ' 

8ePtembra 1932. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine , 
T Ljubljani, dne 12.. septembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Ü -18/32—4 - 2954 
v imenu NJega Veličanstva 

kralja ! 
j.podpisano okrajno sodišče je razso-
£ u ° s sodbo z dne. 11. VIII. 1932, da je 
Mrjdorfer Karol, star 42 let, po poklicu 

•лп Д а г v s t a n j u št. 38, kriv prekrška. 
£° členu 6. zakona o pobijanju draginje 
s^4eî4'skih potrebščin in brezvestne 
•Jpsulacije, storjenega s tem, da dne 

fti-k/11* 1 9 3 2 n a seimn ш P l a n i n i ^ a 

a« *fl Postavljenim čevljem ni imel su-
$**p ali podrobno označenih cen, tako 

„to Üh vsakdo lahko razločno videl. 
W t o J 6 obsojen po § 3. zak. o začas-

>•] m Podalj. velj. predp. o kaznovanju 

prekrškov z dne 31. XII. 1929. na 12 ur 
zapora in 50 Din globe, ev. nadaljnjih 
24 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. II., 
dne 11. avgusta 1932. 

* 
U VI 38/31—10 2952 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Ljubljani je razso

dilo z razsodbo z dne 9. XII. 1932, da je 
Gruden Ana, stara 311et, po poklicu 
lastnica mesnice v Mostah, Tovarniška 
ul., kriva prestopka po členu.6/3 zako
na o pobijanju draginje življenjskih po
trebščin in brezvestne špekulacije, stor
jenega s tem, da.ni imela dne :21..-no
vembra 19.31 -iv svoji mesnici v :Tovarni4 
ški ulici v Ljubljani nikakega cenika 
vsem vrstam mesa, da torej ni imela 
označene cene življenjske potrebščine in 
zagrešila s tem prekršek po čl. 6/3 za
kona o pobijanju draginje življenjskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije z 
dne 30. XII. 1921. 

Zaradi tega je bila obsojena po členu 
6/3 zgoraj navedenega zakona ha Din 
200*— denarne kazni, ki še ob neizter
ljivosti izpremeni v kazen 2 dni.zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VI. 
dne 2. maja' 1932. 

C 357/32—1 
* 

Oklic. 
2972 

Tožeča stranka: 'Veren1 Nikolaj in Te* 
režija, roj. Zrinski, kolonista y Pëtésov-
cili, je vložila proti toženi' stranki: Bede 
Rozaliji, roj. Nemet.iri Bedefu/. Štefanu, 
obema posestnikoma v Petešovcih, dru
gemu sedaj neznanega bivališča, radi 
5000 Din s prip. k opr. št. C 357/32—1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 12. oktobra 1932. ob 9. uri pred 
tem sodiščem v sobi št. 21, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče drugega toženca ne
znano, se « mu postavlja prvotoženka 
Bede Rozalifa, roj. Nemet, za skrbnico, 
ki ga bo zastopala na njegovo nevarnost 
in stroške, dokle? ne nastopi sam ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 11. septembra 1932. 

Cg Ia 818/32 2944 

:v'v;.,';.;/Òktìc,,';v;;:^^; 
Tožeča 'stranka 'Žemljic KatafìHfel' ba

bica v Ptuju, Hrvatski trg 5, je vložila 
proti toženi stranki Žemljic Alojziju, 
čevljarju, sedaj neznanega bivališča'v 
Ameriki (Argentinijd) radi ločitve zù^ 
kona k 1 opr. š t Cg Ia 818/32' tožbo.. 

Spravni poizkusi so še določili na 17. 
sept., 24. sept, in 1; okt. 1932 ob pol 9. 
uri dop. pred tem sodiščem v izbi št, 80, 
razpravna dvorana. , 

Ker je bivališče tožene. stranke ne
znano, se postavlia g. Jože Juhart, sod
ni pripravnik v Mariboru, za skrbnika, 
ki. jo bo zastopal"p& njeno nevarnost in 

stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
- Tožiteljici se podeljuje pravica rev

nih. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ia., 

dne 5. septembra 1932. 
H' 

P VIH44/25 2961 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani, odd, VIÎL, z dne 8. julija 1932., 
opr. št. L P VIII 44/25 se je s pritrditvi
jo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 
6. julija 1932 opr. štev. Ne."IIL 38/32 nad 
Angelijem Fertičem, stanujočim v Mo
stah, Ciglerjeva ulica, pri Mariji Dobov-
šek, strojno; pletilstvo, zaradi gluhonem0-
sti od rojstva podaljšalo yarsivo do -23. 
septembra 1935". / 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. VIIL, 

• : -, dne 2. avgusta 1932. 
sj: 

E 69/32-13. ! 2963 

Dražbeni oklic. 
•• i . ' ' • 

Dne ,26. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . ob 
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi štev. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga:' Veliki Lipoglav, vi. št. 382. 

.Cenilna vrednost Din 6282, najmanjš--

ponudek Din 4188. 

II. 
E 237/31—34. 
' Dne л2.6. s e p t e m b r a 1 9 3 2 . ob 

. d e s e t i h : dražba nepremičnin zem-
; Ijiska knjiga: Skomer vi. Št. 10. 

Cenilna vrednost Din 111.300, vred
nost pritiklin Din 3000, najmanjši po
nudek Din 74.534. 

III. 
E 107/32—14. 

Dne 10. o k t o b r a 1 9 3 2 . ob d e 
v e t i h : dražba nepremičnim zemljiška 
knjiga Zg. Zreče, polovica vložka št. 65. 

Cenilna.vrednost Din 29.000, vrednost 
pritiklin Din 892, najmanjši ponudek 
Din 19.928. . 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdraStelja, 
ki je ravnal y., dobri vera,, 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
SQidiä^a. , y . . ,,.:,.,..•• :„ .* ' •..• ; " /•. 

^Окта^по sodišče vrKojnjjcah,v:odd* ••%iv 
_ лчЗие- 2Q,-avgusta. ,#32. ~ :

: 'y,,r' 

E Ì272/31-22, 2919 

Dražbeni oklic. -
..ђпе 4. o k t o b r a l 9.3 2. dopoldne 

ob d e v e t i ћ ; bo pri podpisanem, -so-
dišču v sobi,št 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjjga ,k. 6. Lakoš, vi. št. 56„ 
223, 399, 400, 4Ò1, 129, 224, "284 in 245. 

Cenilna vrednost:-. Din 13.45Q"—. <• 
Najmanjši ponudek: Din 6740-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
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beneqi narokџ pred začetkom dražb* 
sicer bi se ne mogi© več UVe!jftvIjftü 
glede цергепцсдте. v škodo edraiitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. ., In 

V ostalem 36 apozarja ш dPtòbeni 
oklic, ki je паД>Ц ад uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd̂ . JI^ 

dne 4. septembra 1932. 

5 IV 14SJ7A53, 
* 

2Q09 

D raž be nI oklic. 
Dne 5. o k t o b r a 1 9 3 2. dopold»»: 

ob p o l d ç s - î t i h bo pri podpisaneffl 
sodišču v sobi št. 27 dr»žba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Sv. Magda
lena, polovica, vi. št. 190. ' \ '.. 

Cenilna vrednost: Din e^OS'M., '\t 

Najmanjši ponudek: Dm 64.702$). ' 
c T ? ' l C t . k: bi ne pripuščale driaž.»ej 

f priglasiti iodliču najpozneje pri dra&* 
enem naroku pred zaaetkem dražbe. 

^icer bi se n- mogle več uveljavljati 
Mede nepremičnine'v škodo гДгаШв^ја^ 
<i je ravnal, v dobri veji. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
«klic. ki je nabit na uradni deski tega 
•»odiava., , • 

Okrajno sof'jwcç v Mariboru," odd- IV,,, 
dne Î.3. avgusta 19.32. .; , ;; 

# 
E 326/32. :,3923 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. o k t o b r a 193, 2, dopolj 

due Qb e n a j s t i h bo рЧ Pütymm™ 
ÄQdisC-ц.у ftohi.it. 1, dražba. ue,preinlČFv 

nin: zeniljiSka knjiga Javorje,, vj,fi^l04i 
Cenilca vreduost: Din W-QQQ-y*',") '" 

. Yrediwst"priUkUne; Din 7111"-*. ., ,, 
Najmanjši poniiđek: Pin gS.OjO"—Л ' 
Pravice, ki b: ne pripuščale draiÉtëÇ 

le priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred zaèetì|9TO-LdfWb<£ 
*ie<w hi 4fi'qe mogle v*i MMûmm1 

qiUsdê. nepremjôaine v škodo sdraiitoljav 
ki je ravnal v dobri veri. • • 

v ostalem *e ppojarja в« 4г«4ђелј 
oklic, ki je nabit aa «radei deski 'tega; 
sodišča. ; 

Okrajno sodišče na Prava!j»h| ' 
dne 7. septembra. 1939- ' 

Dražbeni oklic 
рпе.ЈЗ . o k t o b r a 193 2. dopojdne 

eb d e v e t i h bo prt pedpisanenv so-
diS&i v Bobi St. 6 dražb« пергет1ВДцТ 
jiemljigka knjiga d. o. Britje, vi. ft 218. 

Ceinlna vrednott: Din Ш.548'—. 
Najmanjši ponudek: Din 88.370-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbc, 

Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred Bwetkoiö dražbe, 
etcer bi se ne .mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražUelja, 
k! je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja пг dražbeni 
ofelie, ki jo nabit na uradni deski tega 
•odišča. 

Okrajno sodUče y Ptuju, odd. IV., 
dne 7. septembra 1932. 

%-№%«2&-u 2893 

Dražbeni okljo, 
Дде Vê. . o'k t Orb f * Ш§- dopoldne 

ob d e s e t i ^ bOiE'l: podpisanem sodi
šču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Verace, vi. št. 160. 

iQenilna vrednost: Din>774<fô'8P. •'! 
Vrednost ргШЦ\М№; ..Pjn 2.270-—. 
Po odbitku prevatriih^pravic Opreš-

nik Ад0 in lložefa v 4&A]eni vjednosli 
Pin'/ЗШО-^.. . .i-: ••• , , ! " i ,ч •. 

Čifet* vredilost.Din 47:493-80. •..- • ••' 
îte'jmanijai ,редш1ек! Pin 9̂1̂ 663'™^ 

• Pravic*, i kfelbi ( ne ; pripuščale dražbe, 
je^riglafciti aođižou да jporajej«: pri draž-
beneni naroka pred začetkom dražbe, 
sieer. bir ee eie. mogle ved., uveljavljati 
gtede, nepremičnine. y ^kodo Izdražitelja, 
ki j» ravnal v dobri veri. 
. ffifi osk&lgm ser opozarja <n-a< dražbeni 
okljo, ki je nabit ne ui'Ädni'deeki tega 
«HUIŠa. ..'• ';• • • ••: -

. t ; Ök-rajna «6<ii^e v Когјет; 
•i: -r dhé\-Q. septembra 193?,;- ' ' '• '• . 

žt. ' 4 tli'alba':'nepTemiöi;ln:' zemljiška 
knjiga Čatež, vi. St. • 104; •;; 

Cenilna vrednost; Ђт t8i57170.; '•' 
Vrednost ^r-jtikline: Din 170'T^; -i 
Najmanjši ponudek: Din 12.378"—. 
PrKMiüek-k»' bi Be.pripugč^led^fhe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nej)i. naroku pred začetkom d.ray,be, sjçeÇ 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v ^ltodo «»ražitejja, ki je 
'гац»п%1 ^doferi veri: . . -' c; ' ,\ r ; 

,y ;.ftsfcaj$m see ra^lpzarje 41a ^drapb^ili 
pkHç, Iti je nabit.,na uradai dejski-tes* 
s o d i š č a . . . ; . .••! .;.'.•.':- •. ;.. • • •• ' 

! Okrajno sodiäße Kostanjevica/ ' 
; ' dne 1$: septembra 1932;. • ' 

ï'»24â/&S 4̂Ç5 
. . . ; • * « 
o n j / m i 1,M t-ftih'v • 

* 
$©«, 

•n Dražbeni oklic, ! 
: :3}јре*# рк^.^д ; 'удз^сК'''ро1 id:;.v,vi' 

bo'pri^pedp^s^ne^odS^u 'i só'W ••St:1? 
dražba polovice rfepreirMčliin: zemljiška 
kniiga k. o. Prekopat v.l. št. 345. 

Ç^nilua vrednost: Din 19,167"^. ,., 
Najmanjši ponudek: Din 12.780'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

• je,.prjclagitjl^4}|ČW,paiR9znfJ? pri draž-

fiflç^f *,ttßft?|ta^nin'e 1$Џио^њЏђ\Џ. 

hWc, i î i O â h i t na uradni deski t&?i 
Qkr, lisce 

h 
•шв. 

> <M • w 
!•. r- . . . . 

,. . -r,- i-, 

" ,:,2@4i 
••l ' • 

S SU'«? 3! i. , ir ' * •' •.• * 

• • • v . ' ^ W W f Ä " 
Que Ì 4 9ШЏџ. \ЏЏ &\>МЉихШ 

ИП podf ilanftmjis^dfisqvieoha ßX^'4^ 
ha nepreinicnmï.^Bîljiojf^ kflliiga.-(k- Ч1 
Vraijisks, yl, aUi63, „ .-.;•;•. :.,. A •„;-:•« 

Gèailna ЛгШрв}: Ојд ;iO0.O5Ûf̂ -i. '., 
Najmanjši pontidejc: 'Din'50.025"—. 
Pravice, ki bi ne , :pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje rtfi^raž:.: 
benem naroku pred začetkom dra£be. 
sicer bi se ne meefevec uveljavljati fifle-
dt napijen)^nine v .ftod9zdP|žit«Ija.jki 
je ravnal v. dofctrij V«PV* " : ,) .'• "• v <- '•<' 

V ostalem},.»« oppjajpii na; dražbeni, 
ekiio, ki ie nftbit 'Пћ-urmvi de*ki .testa* 
sodišča, 

Okrajno godilïe Vransko, 
dee 9, leptembra 1933. ; . . 

# 

E 221/32 ' 2953 

Dražbeni oklic. 
Dae 15. oktobra 1932 dopoldne ob 9. 

Ufi bo pri podpisanem .sodiš2u v §Pbi 

Dra|beui oklte. ,•' 
Dne 15. oktobra 1932 dopoldne ob 10; 

uri- bo pri podpisanem scdHtâu v sobi 
št. 1 dražba nepn#aničnin: zemljiška 
knjiga Spodnja Polskava, vi, ^t. Iß6, ol^ 
stoječih iz hiše, .kovačnice, lesene' ute 
in vodnjaka, vrtä h|'njive. 
. Ce^ilna.^vrjedpuat^pin 41.6^'—. .. 

. Jjajn)a^i...pûnude,l^ Р^1,.^7^79"ЗД- i i« 
f. Pravice;: k i hl ne pripuščajo <lpRžbft; 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
Ijeiieni .iiiaruk-u pred «aöetkom dražbe-
|i()er;:bi .se ne inoglé veC uveljavljati 
glede nepremičnine, v škodo.»dražitelja,1 

ki je ravnal v dobri veri, . •• 
V o^taJeiu se ppozarja ua. dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sod4«?p.;Vi.-;.-.(t.4! . , , . • • ! - \ . - } ' . i . 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
: . . dne o. septembra 1038 ••_. / ••••.. .1 

.11 Џг/ . 

EJ.4V i798/34'. ' • . , • : • • : •• • 2910 
oS| !«»'"-'-Jfc •-!J'.-::v«f(.n'ï ' ''•'• *'*' 

-u sx. y Oralan! окЦо.•••«.•»»< ;с;ј 
[ D ^ Д.9.>:р:к t(ßhI.ft i Wì^ê<$ti 

QB .Ö^'nijJb. DP 'Hl'! jipdpjsauem sqdlgVHi 
v.«oijj št, 27 4c,a^bà ljepre^iičnin; mW 
Ijlška knjiga k. o. P obrežje,, vl^^ß^ 

Çejiilna, vrednost: piri 25.5.00-т?-. ,' 
Nđjifiaiijši- p'eiuić}e|i: Çiir!12.78D'—• 
Prayice. ki ,bf !ny;-'pripuščale draih|( 

jepriglasiti'šodišSu riajpozneje pH dra?' 
benem naroku pred' začetkom dražb®.' 
sicer bi isé ДОу-тодЈв уеЈЦ--np^^vljati 
glede nepremičnine v škodo zdrazitelja» 

'" ki је.пвлгаЦ vdi lV' ^ ј - ? >' •. I'ù , 
1 V ostalem se opozarja na dražpen» 

i. ki ie nabit na uradni dealiJ.\W* 

*Ш&ЛаШ v'iMboru; »da. W> 
dne 241, ayiaftl-1932. * v 4 

« M l EÌ^/?2'—20 ' ""' 

Dražbeni oklic, 
Ђт 20. o k t o h r a 1932 dopotoe «J 

d e s e t i џд-ј bo pri podpisanc-jn 80vWVj; 
v. sobl'.It.. 1'4гдгђД nepremi^pin: ^®? 
Hjška knjiga. Pekel, vi. št. 1.96, ffbSWfe 
çib iz. tovarniških. poslopij in drygÄ 
s^vbišS in. zemjj, parcel, in z&ml| 
knjiga Prastovpc, vi. št. 127, obsto 
i» gosda. . 



ŠtevvH Staisi •• 44®.-

jÇenilna, v?©4i}Q^5 Din Ј,06Ј.В07"4р\ 
Vrednost prtokljne;. Ш§> 455,}7Q,--̂  
Najmanjši. рдаМек:' Din. 9.19;282 13. 
Pravice, Üi bi i^prjpušSale. #rpbë> ìe 

wem riarqliu'preid ^ačetlpm (kazbo, sjeer 
bi Se 'ne ' nîoglei vìgo? uveljavljati"gìede 
nepremiönjne v šlćedo ztiražitelja, ki je 
ravnal v dolari veri. tf' • '.. : 

V ostîflenr'se opozarja na družbeni 
°kHc, ki-je nabü m uradni deski tega 
sodišča.' 

Qfcçwno iodide $lvw.f*a-y BjstJwa, 
dne 30. julija 1932. ^ 

' H C : i Г, > i k • : '• '• '•'• 

E S05/32-6 ; ' ' : ! . , , WŽ 

Dražbeni oklic 
' DB6*B1; rtrtèbïà' 198*. «V p»V frMtttUi 

^»'•>rl pedpisanem. soddgcu v eefei %\'У&: 
dražba napramiönhi; zemljiška * knjiga, 
ßrezni vrh, vL št. 35. . • ;\ } 

' Cenilna vrednost: Din 55.005-99, ' 
Najmanjši ponudek: Din 3Ç-608-5Ï. ;, 
Jamčevina žriaša Diul'öSCQ'SO iji mora 

«èstas i v gotqYi)(i,°aH v državaik p î-
Pirjih^' vrednostnih'1" Óajrtriih-'' vložnlh 
knjigah domaČih nrâniMe ili ^osojiljiio. 
... Pr,avice, ki hi »e Bripttsfë\£ ;đ.ražb.e, 
Ш priglasiti sÒdìl^ n a ' t o t ó e pr) to 
оацет naf'oku "pred začetkom ЦЦШ* 
sicer bi se jiei, raoglê- več:- uveljavijgti 
glede;Wpr„e.miäriin'e y gkodo, ВДГа^ИеЦа, 
Ц je ravnal v dobri veirl-

V ostalem se opozarja na dražbeni 
<ЖИс> ki je u ž i t n a . 4?ad«J. <*§*№ t e g a 

^dišča,, , . л ., . . j ,,, ..,. .0:- ,<-, ..i.-
0Vrftjn9, Н0УСВ x Ma*en^era«) •••<•' 

•dne-ll*- ftv«ujs|%,103^'! '• .. 
* . * ' . • > ' ; 

. . . • f ' f". 

E-499/32—5. • ••:- -.-'-v -- Ш& 

ii >i 4 Dvt fKbeni obilic- ' -̂  

^Ä:Jfr№ÄAfef AW1 

\ * a.« t f fi Ж v?Cpì i - PQdpJSâ»^ Ie" 
<iišču, soba st."7, javna ärar ta : ?) jj99)< 
'.Uska «lož, 4 t , m K, q, B r # . obS^jece^a 
4>Wovatóke'.&ÌWi'-WÌPw4relj»p.aP-

üklirlo vred na Din 23.26695; b) • zemlji«-
|ša, v l . ^ , :74 H- P- D»b«>Wvrt4NV3la 

& Ј < » Ж $ к е iwce'le.; oçgnj№«-.^fc.Vlfi-

PSP-ïUia vrednost skupaj Pin Шдо/Зр. 

. Savice, Л г и е •pripuggâle^ôrfete.: 
ì e Priglasiti sodišču najpozneje pti a r p -
^ < * m f

 ВА«ЉФ pred .АЈЈвђвоад -.ìSw»^ 
sicer bi se aé 'Ä%lli v*H u v e l j a ^ f i 
?l»dö àepVetóJfcbie v' gfcddce'zdrafflwja, 
WW r » « u i t v ^ № rt«*--' ;1 .' 4 к L 

»V oaialàni 'tó.'opdferj* na ««*.*•?' 
ö ^ i ^ Ki .je nebi.fr >a?uw*e d e s k l И д 

sodigga. -
ОЈкгајцо swliìoe v SlovenijSi;ft4flU, 
Ш, IL, (tee .7- sept&rnèra 1833-

E 531/32^4. * 2 9 6 б 

Dne 2 2.. o k t o b r V m a , ob d e -
y. e t i ћ bo pri podpisanem tedwii,- soba 
š t- 7 javoij dražba a) zemljišča, vloz. 

št, ßfy H> 9' š9»Pte9> <ïb§t9jecej iz gt,ajH<î» 
vanjske hiše, gospodarskega poslopja, 
drvàftiilbe, čebelnjaka, àvitìjskega hleva 
in kozolca, 2jÉ|tevb;njh^:3-vrtnih, 5 9Jiv^ 
skih, 2 travniških. % .p^pigkjh^'ffl^ џрЏ-
nih parce] s. pritiklmò vrçd,' yceiiUni 
vrednosti' Din1 $$№Ш\-&' '•'• : ) 'ü ; ' •' 
• Ü)i zeöi4jiiöä,':vloi. št. m i4 206,'k.'.'o. 
aloveinjgiiad'éo, J ebsitojebegà ßs''4 t r â y 
niïkih in 2 'neïodovitnih'JpaFeel, oenje-; 

nega, Y!.'št. 81 na"Đin lÖ:81040,-in;'Vlii 
št. 296ûa DIn-;86eè-e0.r'•:•'• v " J >> ^ 
t Оед.ЈЈра vr^toost .екЈзрај(пар244,1ШТ70 
dinarjev. . ''• \ 
i Mmaaiš i Р<ади4^к! Dw ^.OaS-ao.i 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,'1 

je priglasiti oòdisoù najpoaaeje pri draž-
benem narok", pred začetkom dražfee,' 
sicer : bi se fté rnegl© :te6•• ^.veljavlikti 
glede nepremičnine v škodo zdražftelja,; 
kiJR ; ravnal Y"ldpb}')vfi^.' •>• ,-• •••'•'. 

V ostalem se opozarja na dražbenf 
qklic, ki je тШ да uradni deskj tega 
sodišča, .'•.>.>' -•' •• л 
i Okrajno, fsodlšče v Sloyenjgrsdcii, "-

•odd; II., đke 7..Beptemiläir*1932: '• T 
•r i . . • :• . . . : '-\.-y. • ; ! !.-.' • •-: 

:.) ( Л 

E 354/32r^7.''-'<! ;2884i 

D^z^j&r^tìp; 
Dne 2 7.;èlkit e'b r a•: 1 9 S 2>.rdopoldne 

ob d e s e M h' ba pfi (ie^p'isanein feodi-
šču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Slovenska Bistrica, vi. 
št 82, obstoječih jz hiše 'št. K36 —'go* 
stilne -T= divftwice ^-g9i&po4aiskim po-

. sićjfrjeffiv pf n|]jjik.iK"paneeJ'"In :präitiMiäe. 
Cenilna vrei4hQBts":»ta?74ïfie8.;:fff.':.-:.-.S' 
Vrednost fli'itikli}ie;.,pm 43Q5, 
Najmanjsj ppmüd^k; ß-in 274,qQ§, -
Pravice, ki Di né pripuščale drplbe, 

je prjglasiti^godišču najpozneje pri dra?-
bèéerA^A^ljtì ; préd lagetìjolrj dcažbe; 
sicer Ш sé' né' "tì^glé veô uveljavljati 
gl ed98«spTÌÉli opisal v^šk«^'«đ«i«itfelja, 
ki je ravnal v dobro.eji,^ 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
окЈјф, -toi' 'jft' oeilDitfiaa uradni dëekil 4еЦа 
N ^ - i i ì riinqoJR"!' i i q !J»ßl')oh 

Okrajno sodišče S\p\ BjLStriça, VJ t 

dne 3, Ш Џ Ш ^ Г ^ ^ 1 

.!^f!> • i»!--B :!.'!!>г'--Г'. 

Dne 2. novefli-b!#''liâ#2 dopoldne ob 
10. uri bft:Gfti,if;&eiii'P№a.&feifl;̂ odišču v 
sobi St.-lìl-dra^ba .p^prem4$n№î.'?emlji 
ška knjiga k. o. Brésternica, vi. Št. 247. 

Cenilna vrednost:Л)т 34.178'—. 
Najmanjši ponudek;. Din, 22,800^—„,.,,.. 
Pravice^.ki> bi, nB^^ifijščpie^dr^jie. 

jç pr^lasiti sodišču najpoaaeje pri draž-
benem' naroku pred zaB&t̂ oni dražbe, 
sicfr bi še ne mogle ve<5' uveljavjîqtf 
glede' nepremičadne v škodo ^rä^itelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

v ostalem se opozarja na'dražbeni 
oklic, ki je'nabit, na uradnitdeski tega 
sodišča. <• : ,. 
Okrajno sodišče v Maribfliroi, odd. IX.,, 

dne 4. septembra 1932. 

# 

E IX ав5/32=г-9. 2971 

Dračbeni oklic. 
Dne - 7. ;h o v e m b r a 19 3 2. dppol-

daèWh: d e s e t i h ho pri podpisanem 
. šodijčujrv qob.i šrt. 27 dražba, nepremičr 

njii:.,a©mljaška knjiga a) k: o. Zgornji: 
ioo,'vvi;'štj'31; b) k. o.. Zgornji Boč, vi. 
š'teov.'65i" v 

Cenilna vrednost: ad a) Din 16.567-80, 
ad h):Ç|in,17.48§-2p. ' v 

,Vred|;os| Brjtiikjine: Dm 775--r. 
'Najmanjši ponudek: Din 23.370'-^. 
Pravice, _. ki bi ne pripuščale dražbe, 

; je priglasit] $о4.1рбц рајроздеје pri draž-
benem naroku pred začetkom ' dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
gl&de nepremičnine v škpdo zdražiteJja, 
M'je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja' na dražbeni 
oklic,.ki je n^bit na uradni deski tega 

' souišea, ' "•''•'.•• 
фкгајдо sodišče v Цапђогц, odd, JX., 
.,, V ' 4n© P- septembra 1932. .., 

E 147/32—13. i®70 

Dražboni oklic. 
''Dne '7. %'o v e m b r a 19 3 2. dopól-

dnfeje.b.'i:en a j s t i h bo pri podpisanem 
sodi'šSu/.v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
ze&iijiška Knjiga d. o. Zg. Breg, vi. št. 53. 

-Cenilna Vrednost: Din 37.091'—. 
Najmanjši ponudek: Din '24.728'-'—. 
Pravide,-ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dr'a& 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer fei.Sß.&e; mogle. ,več -Hv.Qlja/vljati 
glede перредпјспве v ßksdg «dražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
окЦф ki je nabit na uradnj' deskj :i§ga. 
sodišča. . . . , ,; 

Okrajna sodišče v Ptuju, odd. IV., 
- ,--; ,-.-dfle 31, avgusta 19gg,; -, -

# 1 ^ 2 0 7 / 3 2 294?" 

W^i ©ralbeni oWta. 
* | t ) n ^ 9 . novembra 1932 dopoldne éfe. 
tîrV^Fbp pri. pođpjsa.nem sodjšcu v so-' 
bT ĴftJ ̂ 11 (d'ražba ', nepremionin; ' gëmiji.-

Ш ЧШг. Sv. Magdalena, 4. vložnešte-
p . ' . ' • " : : • " . " • • 

ilna vrednost: Din 3438-—. 
Najmanjši ponudek: Din 1719'-—. 

ilPrffRÎceiî.'k'i bi ne pripuščale: dražbe, 
jalpoigđasiti sodišču najpozneje pri draž^ 
bftmamf! naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne megle več uveHavlfati 
glede Mepremidnihe v Škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbami. 
0W$i kij J« nabit na Vradni- d.Qski tÊga 
sodišča. 
."•: Okrajnq sodišče r Bfariboru, 

dne 7, septembra I???. • 

E V:a .3580/31^8. 2&77' 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 5.. n o v e in b r a ^ 9 3 -2. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
' sodišču v sobi št. 19 dražba nepremič-
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nin: zemljiška knjiga k. o. Trnovsko 
predmestje vi. št. % 2012. 

Cenilna vrednost: Din 8500"—. 
Najmanjši ponudek: Din 4250-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe ; 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 

dne 2. septembra 1932. 

* 

E V a 356/32—19. 2978 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. d e c e m b r a 19 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sebi št. 16. dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Sv. Petra 
predmestje I. del, vi. št. 723. 

Cenilna vrednost: Din 1,373.100'—. 
Najmanjši ponudek: Dih 916.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred ' začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal " dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. avgusta 1932. 

* 
E 232/31—21. 2966 

Dražbeni oklic. 
.Л i 

Na predlog zahtevajoče stranke Kmet-
skega hranilnega in posojilnega doma v 
Ljubljani bo dne 12. decembra 1932. ob 
devetih pri tem sodišču, v sobi št. 6, 
dražba sledečih nepremičnin: I. skupina 
zemljiška knjiga Veliko Globoko vi. 
št. 56: zemljišča, hiša in mlin, gospod, 
poslopje itd.; zemljiška knjiga Zagradec 
vi. št. 273 zemljišča, vi. št. 292 zemljišča 
in pritikline. Cenilna vrednost 356.650 
dinarjev; najmanjši penudek 178.325 
dinarjev. 

II. skupina zemljiška . knjiga Žužem
berk vi. št. 5 stavbna parcela,, hiša ;in 
zemljišča ter hlev s šupo, vi. št. 6 zem
ljišča, vi. št. 7 zemljišča, vi. št. 536 zem
ljišča, brez pritiklin. Cenilna vrednost 
Din 216.659-—, najmanjši ponudek Din 
108.329-50. j 

Vadij znaša k ÎI skupini Din 35.665, 
k II. skupini Din 21.666. 

K nepremičnini zemljiška knjiga Ve
liko Globoko, vi. št. 56, spadajo pritikli
ne, ki so razvidne iz eenilnega zapisnika 
v cenilni vrednosti Din 3500'—. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne pro
daja. • 

Okrajno sodišče v Žužemberku, 
dne 7. septembra 1932. 

. • * 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l i , s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

1203. Sedež: Ljubljana VII. 
Dan vpisa: 5. septembra 1932. 
Besedilo: Jugo-Agraria, družba z o. z. 
Obratni predmet: I. izvrševanje trgo

vine, z mlevskimi izdelki ter deželnimi 
in gozdnimi pridelki na debelo in na 
drobno, 2. pridobivanje lastnih poslov
nih lokalov, skladišč in stanovanj. 

Družbena pogodba z dne 31. avgusta 
1932. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Visokost osnovne glavnice: 60.000'— 
Din. • -:_, 

Na to vplačani zneski v gotovini: Din 
60.000-—. 

Poslovodja: Roje Ivan, trgovec v Ljub
ljani VII, Celovška c. 114. 

Za namestovanje upravičen: Tvrdko 
zastopa in podpisuje poslovodja ali Pro
kurist samostojno tako, da pristavi svoj 
podpis pod besedilom tvrdke, ki je lah
ko od kogarkoli pisano, tiskano aLi s 
štampiljko odtisnjeno, prokurist — s 
pristavkom, ki označuje prokuro. 

Deželno kot trgovinsko eodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 2. septembra 1932. 
Firm. 746/32. - Rg C V 88/1. 

' .. * 
1204. Sedež: Vransko. 

Dan vpisa: 14. septembra 1932. 
Besedilo: Parna pilana i produkcija 

ljuštene robe V. Stìlinovié. 
Obratni predmet: lesna trgovina. 
Imetnik: Stilinpvić Vladimir, trgovec 

na Vranskem. . 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

,.,odd. I.,.dne 14. septembra 1932... 
Firm. 323/32 — Rg A III 155/2. 

V p i s a l e so зе i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1205. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1932. 
Besedilo: Salus i. d. 
Izbriše se član upravnega sveta Mr. 

Ph. Maver Ciril. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, 
' dne 12. avgusta 1932. 

.: Firm 701; — Rg B I 145/13. • 

. # ' . ' . . : • ' , . : " 

1206. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1932. 
Besedilo: Splošno .jugoslovensko banč

no društvo , d. d. podružnica Ljubljana. 
Izbriše se Branku, Weinbergerju. po

deljena prokura. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
v Ljubljani, odd. III., • 

. dne 22. avgusta 1932. 
Firm. 727 — Rg B III 66/4. 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1207. Sedež: Grosuplje. 

Dan izbrisa: 20. avgusta 1932. 
Besedilo: Martin Boh. 
Obratni predmet: trgovina s konji. 

Deželno kot trgovinsko sodišče Y 
Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1932. 
Firm 709 — Rg A III 95/3. . 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 
1208. Sedež: Tržič. 

Dan vpisa: 24. avgusta 1932. 
Besedilo: Gospodarska in kreditna za

druga z o. z. Udruženje vojnih invalidov 
kraljevine Jugoslavije, krajevni odbor v 
Tržiču. 

Obrat in predmet: Namen zadruge je: 
pospeševati zdravstveno in nravno po-
vzdigo svojih članov,, zlasti pa: 

. 1. zbirati hranilne vloge in vloge na 
tekoči račun ter e krediti in posojili go
spodarsko okrepiti vojne invalide, vdo
ve in sirote; 

2. pridobivati si nadaljnja- potrebna 
denarna sredstva potem zadružnega 
kredita; 

3. otvarjati lastna podjetja in delav
nice za nameščenje vojnih žrtev in iz
rabo njihovih delavnih šil v obče ko
ristne namene; 

4. preskrbovati samostojnim invali
dom rokodelcem in drugim vojnim žrt
vam delo in zaslužek s tem, dà jih za
laga s sirovinami ter konzumira in raz
prodaja izdelke; 
. 5 . imeti konzum in prodajo raznega 

blaga za vojne žrtve; 
6. vršiti nakup in'prodajo, premičnin 

in nepremičnin, oziroma posredovati pri 
raznih kupčijskih poslih članov; 

7._ izvrševati svojim članom konverti
ranje hipotekarnih dolgov; 

8. oskrbovati svojim članom inkaso; 
9. skrbeti za strokovni pouk in širje

nje zadružne misli med svojimi člani. 
Zadružna .pogodba z dne 6. avgusta. ' 

1932. . * 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opra

vilnimi deleži in pa z njihovim trikrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z razglasom na 
zadružni deski ali z oglasom v »Vojnem 
invalidu«. - , 

." Načelstvo sestoji iz predsednika, podr, 
predsednika k t reh .č lanok. '•'- ,'; > 

• Člani načelstva so: Markič Janko, tra" 
fikant, predsednik; Slabe Slavko, delo
vodja, podpredsednik; Ciler Vinko, slu-
žitelj; Vuk Gašper, čevljar in Globoč-
nik Ivan, delavec, vsi v Tržiču. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje zanjo na ta način, da se pod za
družno tvrdko podpišeta dva člana nfl-
čelstva. 

Deželno kot .trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1932. 
Firm 699/32 — Zadr X 284/L ' ' 
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Vpisale so se izpremembe in 
dodatki pr i nastopnih zadrugah: 
1209. Sedež: Rovte. 

Dan vpisa: 24. avgusta 1932. . 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Rovtah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Izbrišeta se člana načelstva Jurcà 

Janez in Šinkovec Anton, vpišeta pa se 
člana načelstva: Treven Andrej, posest
nik, Praprotno brdo 6, in Leskovec Ja
nez, delavec v Rovtah 68. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 19. avgusta. 1932. 
Firm 703 — Zadr. I HI/48 

* • ' 

1210. Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 10. septembra 1932. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za

druga v Sodražki, r. z. z o. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Pire 

Franc, vpisala pa sta se načelstvena 
člana Perušek Jože, posestnik iz Zima-
ric št. 8, in Obrstar Jože, posestnik iz 
Sodražice št. 47. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. JI., 

dne 10. septembra 1932. 
Firm. 130/32 — Zadr. II 134/34 

Konkurzni razglasi 
Popravek. 

. V konkurznem oklicu S 28/32-3 o imo-
Vini tvrdke: Keramični in gradbeni 
materijal L. Battolino & drug. družbe 
''••Pjt.z. v Ljubljani,, objavljenem v pri-
'oßi,.-k ^Službenemu listu« št. 7:1 z dne 
14., septembra 1932., se mora glasiti: 
f rvi zbor upnikov pri deželnem sodi
šču v Ljubljani, soba št. 140, dne 19. sep
tembra 1932. ob l'i. uri (ne 19. oktobra 
1932.). 

S 16/32-2 
1211. 

* 
2962 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Orla 

Huberta, trgovca v Šoštanju, registro-
vanega pod firmo A II 2^4. 

Konkurzni sodnik: Potočnik Anton, 
Varesina okrajnega sodišča v Šoštanju. 

Upravnik mase: dr. Terčič Fran, od
vetnik v Šoštanju! 
..Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Šoštanju dne 29.septembra 1932. 
9b 10-30 uri. 
, Pri istem sodišču je oglasiti terjatve 

0 0 31. oktobra 1932. 
..Ugotovitveni narok pri okrajnem so-

a | scu v Šoštanju dne 15. novembra 193-2. 
* 10'30 uri. 
°kroŽno kot konkurzno sodišče v Celju, 

•"•'••• dne 14. septembra 1932. 
•it 

S 29/82—3 2959 
1212. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Fran-' 

v?* Vidmarja, trgovca in posestnika v 
M a h pri Kamniku- in njegove J e n e 
^nl { 6 Vidmar roj. Terpinc, pos. v Kam-
***«• Šutna št. 31. 

Konkurzni sodnik: Hutter Ivan,' stare
šina okrajnega sodišča v Kamniku. . 

•Upravnik'mase:.,'di-. Franc Trampuž, 
odvetnik v Kamniku. -

Prvi zbor upnikpv pri okrajnem so
dišču, v Kamniku dne 23. septembra 
1932. ob 10. uri. 

Oglasitveni rok do 20. oktobra 1932. 
na okr. sod. v Kamniku. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
okrajnem sodišču v Kamniku dne 28. 
oktobra 1932. ob 10. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. septembra 1932. 

•S 22/32-34 ' 2968 
1213. 

Sklep. 
V konkurzni stvari Vizine Josipa, 

mizarskega mojstra v Starem dvoru, 
je bil vložen predlog, za uvedbo po
stopanja za prisilno poravnavo. 

Za sklepanje o tem predlogu se do
loča narok na 

14. oktobra t. 1. ob 9. uri 
pri podpisanem sodišču, soba št. 2. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, 
dne 14. septembra 1932. 

Sa 22/32—29 
1214. 

2973 

Sklep. 
V poravnalni zadevi dolžnice ~Likar 

Alojzije, neprotokolirane tvrdke v Meži, 
se narok za sklepanje poravnave v smi
slu § 46/11 zakona o prisilni poravnavi 
izven konkursa* preloži mr dan ' 

11. oktobra 1932. ob 10. uri 
pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, , 
odd. L, dne 3. septembra 1932-. 

* 
2960 Sa 47/32—2 * 

1215. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja; o 

imovini dolžnika Stareta Franca, lastni
ka hotela >01ympic« na Bledu. . 

Poravnalni sodnik: dr.., Jože Šrular,: 
starešina okrajnega sodišča v Radovljici. 

Poravnalni upravnik: dr.. Triller-Mir
ko, odvetnik v Radovljici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem .sodišču v. Radovljici dne .22. 
oktobra 1932; ob 10.'uri. 

Ròk za oglasitev do 16. oktobra 1932 
ргц okrajnem sodišču v Radovljici, 
Deželno sodišče v. Ljubljani, odd. III., 

dne 10. septembra 1932. 
. ; ; " ; * ' " • ' ; • • - • 

Ša 10/32—1. ! 2 9 6 7 
1216. •••.-• 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja ' o 

imovini Wachterja Matije, urarja in tr
govca v Novem mestu. 

Poravnalni sodnik: ' Luznar Jakob, 
sodnik okrožnega sodišča v Novem 
mestu. • • — 

Poravnalni upravitelj: dr. Rezek Jo
sip, advokat v Novem; mestu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu y 
sobi št. 52, dne 20. oktobra 1932. ob 
pol 11...uri. 

Rok za oglasitev terjatev pri okrož
nem sodišču v Novem mestu do 15-
oktobra 1932. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 10. septembra 1932. 

& 

Sa 22/32—44. г©27 
1217. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opr. št. Sa 22/32—42, s kate
rim je bila od sodišča potrjena porav
nava dolžnice Bizovičar-Dolničar An
gele, trgovke- v.Dravljah štev. 129, je 
pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 3..septembra 1932.-

* 
Sa 50/32—64. 
1218. 

2918 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice tvrd

ke:' »Iris« družba z o. z. v Pobrežju pri, 
Mariboru, registrovana pod firmo »Iris< 
ljevarna kovina, industrija metala 1 
tvornica ogledala, je,končano. 

Okrožno sodišče v Maribora, odd. ITT., 
i dne/..!, septembra 1932. • 

* 
29SÖ Sa 21/32—28. 

1219. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opravilna številka Sa 21/32—21, 
s katerim je bila od sodišča potrjena 
poravnava dolžnice Ivane Rihar, trgov-
ke v Ljubljani, Vodnikov trg (lopa 
št. 17), je pravomočen. 
, Poravnalno postopanje se izreka za 

•končano.... 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. septembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 358/32/prez. - ' 2932—3—2 

' , Razpis. 
Rektorat univerze kralja Aleksandra 

Prvega v Ljubljani razpisuje mesto do
centa za botaniko. 

Prošnje,' opremljene v smislu § 3. 
uradniškega zakona se morajo vložiti 
do 2. novembra 1932. 

Rektorat univerze kralja Aleksandra 
Prvega v Ljubljani, 

dne 10. septembra 1932. 
Rektor: Dr. A. Šerko s. r. 
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Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. * ipea 

Stanje 8. leptembra 19$?Л \'] 

Aktiva. DtoftPj*»/. a 
Metalna vi 'n 

podloga . 2.009,400.004-77 ( + 2,62^.Qp9$6) 
Devize, ki ni- •*' ', 
sovpodlogi 84,23l.512'79 (-f- 1,586.81б\ЗД) 

Kovani no
vec v niklu 157,148.826'— ( + 220.i)4(VóO' 

Posojila . . 2.431,138.462-89 (+14,6«А.1в6-24^ 
Vrednostni -ч •-
papirji . . 12,872.520-— • . " ' 

Prej šni i pred- 3 rl 
ujmi državi 1.809,079.860-66 (-h 377.124-49) 

Začasni pred 
ujmi gl. drž. 
blagajni 

Vrednosti re-
zervn. fonda 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 

Nepremični
ne ... . . . 

Razna aktiva 

600.000.000-— , ;,; ,. • 

53,564.683-14 'T | J..S 

2,629.082-76 ^ n 

153,898.232-64 ( + 362.341131) 
117.498.825-07 (-j- 3,141.889-36) 

7.431,477.610-62 
Dinarjev 

180,000.000-— 

60,697.489-35 
3,939.385-46 

Pasiva 
Kapital . . 
Rezervni 

fond . . . 
Ostali fondi 
Novčanice v r-

obtoku . . 4.868,324.205--(+ 31,989.4,10*-) 
Obveze na •' -' 

рокаг . . 695,795.634-52 (— 19,985.019П8' 
Obveze z ro- .V 

kom . . . 1.447,843.800--(+ 19,691.333:33) 
Razna paaiva 174,877.096-29 ( - 8,705.510-69) 

•"•" , 7.431,477.610-62" 
Obtok in ob

veze , . .5.564,119.839-52 
Celotno kritje . . .36-117« - ;• 
Kritje v zlatu . . . 31"687e . . . [ ' 

Obrestna mera: 
po eskomptu , . . 
po lombardi! » i < 

'svbji tovarn i , t r i ^jeipog&Vno^briftferie, 
; in zvišati dbsèdànJl{tV^iSkï'|dlnTinlki.;Za' 
j 6- mV i" j . na 4б' ffl'^wbfiiW ЏШ^ 

°To'4iiJferir" % wiieltf iЧЖШШо 
eWrtth-'WP BBâfti© M"1 г а * р З Д е & »onf f^V 
nalno razpravo na mestu-•sà'm'e'm'''0,-':.'" 

I nä dan 22. W p t e n ï W à * 9 3 2 ' t t b Ш ) [ i r i . 
j Komisija se -aniđe ' 'hi ifiestif sämferfV.1 

• •Kornisïonalna rai$'iàÇ&!$ê'ti6'w$aia 
I v^šmMlu dffločb-*ako^ar-o;-ft'b']ftih/1iy,v^pi' 
. gl a v je, in gradbénëgô^7>Korià'.'J ';~'•':-";'1 

i . ÏÏiitexeseaO.morejJ p r eceda t i do ' t ì ró£ 
va razprave naßrte nae sfcesfcem naèel-
stvu, soba št. 1, tçf; podati morebitne 
ugovore pismeno do dne г а ^ р х а ^ с ф ] £ 
ustnó pri razpravi sami. Poznejši jj&ff-? 
vori se ne bodo upefleVStli in se bo na
prava dovolila, hko"ne*"1l)0 javnih ovir. 

Sresko načelstvo v Kranju," 
• ' ,dne 6. septembra 1932.; 

Sreski načelnik: dx. Ogrin s„ r. 

štev. 7446/32. U c , ^ ; y ! i ; 7 . : P 2 9 7 4 -

X.;^.-' Râ^plS. «--«V*" 
Županstvo. T.rbovlje .'дсша. za .zgradbo 

izolirnicè v Trbovljah' 
1. težaška, ibetonska in zidarska dela, 

.. 2-,. tesarska dela. •_ ' ; . , 
' Ponudbe je vložiti do 12. urè dne, 

26. septembra 19Д2.» 

N o r 11120/1. 

* 

Oklic. 

7»! 
9% 

•i::'-' 

2 9 4 0 ^ 2 ^ 1 : 

Ur Bombaževa predilnica Glanzmarrft in 
Gassner, Tržič, namerava postaviti V 

h 

Pripomočki s'e- dobe v " občinskem 
srat lbenem uradu rrfed uradnimi'.ivrami. 
Istôtam sd : nà vp'og/èd tudi* načrti.' 

Županstvo.Trbovlje,. '•• 
dne 15. septembra 1952. 

i »»j 

Št. 2798/32'.': . ' v ' ,].'.,j 2^949-^3-ml 

Nabava obvezilnega in 
pravilnega föaferiala. 

. -Glavna bratovskâ' s k l a d n i « v Ljub
ljani bo oddala dobavo obvezilnega: in 
zdravi lnega-materiala fca.yse .krajevne 
bratovske ' skltfdniee Svojega območja, 
ajih i bolnice in ambulatori je n a uàtni 
Hcitacij,: ki зе г bo vršila* dne 3.> oktobra 
t. 1. ob VJ 12. ' u r i r-prostorih..!: Glavne 
braitóvske '.sÊladmice' v Ljubljani, Dvdra-
. ' ; ; / J : : . ' ' ' ; ! -• •: . , 1 . , , : : u •'••' 

I kopi iüteI3I*s.i<l«i9« °.fi G!rV'i'' •' 
' îtJAAkVA'** ^Afttoâ'itl 'Vfobtf'ëhega 
léta. .j'. ' 'i;£ :..oI; ;'i .•'••-* 

S«zaem.ffifti»Ëklr î pûdrobaotttigle; 
déïïd/0*»woJ«';4n!Mtfi*iMonïJ ш.< JtaoRlId 
V;4»JVU6.vo4.-/l^.^ i2,;rtir.e-.v» ut-adndi: ргол 
4t&rilt slfttajinicert i.M'.'-'-j C Ï " ; - ^ h , u 
ölaTUaßbtatotsks ; !«kla dwic^ï •*•' Ljubljani,• 

l-=.:.-.?r^dûer.10f-S»»tofir<bW'l:932i''-^ / •-••'•' 
•j;L r.-i.'ü.'^oJ ni_,2LûLi'c c: •';уд';.-:'! '• -

v « Razne objave-•> ^ 
Štev. lO/lOSJ^ ' " - ^ " ' p f ,.r,r> 2Ö57 

Društvo f.inančnih^pisarniških uradni
kov za Slovenijo j ^ L j u b l j a p k j e na svffl-,. 
jem iznednem.. p^cùem,.zbofïi Љ а i i..sep-
tembr^.'.". Ï03,2 .soglašnfl.^' skl^iiipo,,, da,v £e 
raziđe, ker nima pq-gojev za_ obstoj. .,-; 

Za odbor društva tìnanfoiih pisarniških 
vu»ftdniîcoV zaîSlovénijo 

Anton ËotàuPs. т'.„ ; Janto 4 Bogata j s. r., 
'"'predsednik. "• л '- ' [„.'tajjtiik. i r*' :. 

.1. •• -д! ^ . i v t t ^ ^ - ^ « ' 29-5'-

^ t ,T^bjavat-:7' -
Izgubilo se je izpričevalo II. razreda 

II drž.^Hiešč^nske -šole v,Ljubljani na 
ime: Hr ibar-Ivan, rodom iz ''Ljubljane. 
Proglašam ga jta ncveljavao. 

' ; * -iftfKar" Ivan s. r. 

': Objava. a i .-, 
Izgubil sem croh\r listino iihe« Likar 

Jcsip;' inženjetr, 'Kostžnjevica Да 'Krki. • 
Proglašam >ga' га nevelljavnegai'. 

. ' / I n ï / L j i k a r !JoWp s. r. 

Objava. 
••2970 

.!-£< 
Izgubil sem izpričevalo drž. obrtn«' 

Solei oddelek ."za Roäafstvd,'«v »Ljubljani 
z>dne|28v junija 1926. na ime: Rpzmin 
fyajï, xo^'ojn i z ' G q r i J p r i ^ l e ' ä u . Progon' 
sam g'à' za neveljavno. ' .. ; - ( r •;.• > .•' 

' i,- Л ; - 1, ,-, Rfizwap J v a n . e . r ^ 

- U i - I l ^ l l •<• • »I 
•J •i 

Z a Službeni lisi kraljevske^ bànstjé »prave P Irav: 
•1 • t 

anov 
-( r 

znaša naročnina : mesečno Din le'—f četrtletno Din l8'^-,'pòìlè"tnb Din" 9в'—, iètno : 'Din 192'— in se mora plačevati v«fditì> na$r«*' 

" " ~ ^ -fi-ä ; » S l n ž b e n i , i | s t « i e l a l i k ' o n a r o è i v s a ^ ^ o T v ;; 5 т t^'f'..- ''' - . ćr I 

L i s t o b j a v l j a vse га Dravsko banovino veljavne, zakone in kraljevske uredbe, uredbe bšreclnje Vlade, banove 

uredbe, okrožnice kraljevske bansfcéedprave, razne občeveljavne odredbe, razne objavo» i? » S l u ^ e n i ^ nov.ta«, s p r e m e m b e . * • j 

Osebju itd.; razen tega pa še vpise ; in izbrise'v trgovinskem in zadružnem registro, tdražbene i » àruge csBd^e'îokUce, licitacije» 

razpise služb in razne objave. 

L i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd, 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubliani. Gregorčičeva ulica št. 23. 

Udaja kraljevska banaka oprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 

Tleka in zalaga: Tlakama Merkur v Ljubljani^ njen predstavnik; O^Mlchalek v LJubljani 



Štev. 75. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 75. letnika III. z dne 21. septembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

!• N. 6573/6. 3019 

Razpis. 
Na osnovi pooblastila ministrstva za 

kmetijstvo z dne 25. V. 1932., št. 28213/1, 
s6 ponovno razpisuje pri kmetijskem 
•ddelku kraljevske banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani službeno 
^esto državnega kmetijskega strokov-
ijaka-uradnika IV. ali nižje položajne 
skupine. 
, Za to mesto se 'bodo upoštevali pro

silci z agronomsko fakultetno aü njej 
^чако izobrazbo in z ustreznim števi-
">m let državne ali samoupravne službe. 
ve bi takih, ne bilo, se bo mesto oddalo 
Judi prosilcu z dovršeno agronomsko fa
kulteto, ki bo izpolnjeval vse pogoje za 
^Prejem v državno službo, predpisane v 
§§ 2. in 3. zakona o uradnikih, ter bo 
M e g tega dokazal, da je najmanj dve 
teti praktično deloval v ekonomiji. 

Pravilno koLkovane in z vsemi po § 3. 
zakona o uradnikih predpisanimi do
kumenti opremljene prošnje je vložiti 
j^jkesneje d 0 25. septembra 1932. pri 
kraljevski banski upravi Dravske ba
novine v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 15. septembra 1932. 

* 
V*. No. 22.565/1. 2982 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
.Dr. Dokler Jože, zdravnik v Ljubija-

^ je bil vpisan v imenik zdravniške 
fornice za Dravsko banovino. 
^"alj. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dine 10. septembra 1932. 

V l - No. 22054/1. : 2983 
Izprememba v imeniku 

zdravniške zbornice za 
Dravsko banovino. 

- D r . Rozman Marjan, zdravndk-volon-
£? v Ljubljani, je bil vpisan v imenik 
pravniške zbornice za Dravsko bano
m a . 

***Ц. banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 6. septembra 1932. ' 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

^ 8 . 9 7 6 - 1 3 / 3 2 - 3 ., 2994 

n Objava. 
vi™- GiraSië Ivan konča svojo službo 

4 notar v Kranjski gori 30. septembra 

1932. in jo nastopi kot notar v Litiji 
dne 1. oktobra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1932. 

* 
Preds. 975 — 13/32-2. 3007 

Objava. 
D r . P e h a n i Beno, notar v Višnji 

gori, nastopi službo 21. septembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega 

sodišča 
v Ljubljani, dne 13. septembra 1932. 

* 
Preds. 767 — 15/10^584. 3008. 

Razglas o ponovni licitaciji. 
Predsedništvo deželnega sodišča v 

Ljubljani razpisuje v smislu zakona o 
državnem računovodstvu in zadevnega 
pravilnika — ker je ostala prva licita
cija brezuspešna — za dobavo in mon
tažo parnega kotla im premestitev ob
stoječega parnega kotla v kuhinji jet-
nišnice v Ljubljani ponovno javno pis
meno ponudbeno licitacijo za dan 8. ok
tobra t 1. ob 11. uri v sobi št. 115, kjer 
so na razpolago vsa potrebna pojasnila, 
ponudbeni pripomočki in pogoji dobave. 
Ponudbe naj se glase v obMki popusta 
v % (tudi z 'besedami) na odobreni pro
račun, ki znaša Din. 54.946-—. Upošte
vaje se bodo le pravilno kolkovane ter 
pravočasno vložene ponudbe'. 

Predsedništvo deželnega sodišča 
v Ljubljani, dne 19. septembra 1932. 

•j; 
E Va 4211/32-2 2989 

Oklic. 
Zahtevajoča staanka: ' tvrdka Confi-

dentia, Verein zum Schutze kaufmänni
scher Interessen, Wien, je vložila proti 
zavezani stranki /Zidarju Josipu, posest
niku, Ljubljana, Dunajska cesta 31, iz
vršilni predlog na vknjižbo zastavne 
pravice, in prisilno upravo nepremičnin 
radi Din 1125*— ,s prip. 

Ker je bivališče stranke neznano, se 
postavlja Ldlleg Make, davčni inspektor 
v pokoju v Ljubljani, Slomškova ùï. 14, 
za skrbnika, ki jo bo zastopal na nje
no nevarnost in stroške, dokler ne na-, 
stopi sama aili ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V. a, 

dne 1. septembra 1932. 
% 

E 469/32 •: 2986 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. septembra 1932; ob desetih 

bo pri podpisanem .sodišču v sobi št. 6 
dražba àepremièniri: zemljiška knjiga 
Š t Andraž, vl. št. 37 in zemljiška knjiga 
Dobrič, vl. št. 79. 

Cenilna vrednost: Din'84.441-60. 
Vrednost pritikline: Din 2020-—. 

'Najmanjši ponudek.: Din 54.948-—. 
Pravice, ki .bi. ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču nàjpozneje'pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, 
dne 12. septembra 1932. 

E IX 1807/32^ 3000 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. oktobra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. a Grajska vrata, vl. št. 63; zemlji
ška knjiga k. o. Grajska vrata, vl .št64. 

Cenilna vrednost: vlož. štev. 63: di
narjev 310.372-75 ; vl. št. 64: dinarjev 
253.790-35. 

Vrednost pritikline: Din 111.200-—. 
Vrednost strojev Podravske industr. 

sadnih izdelkov v Trubarjevi ulici š t 9: 
Din 111.200-—. . 

Najmanjši ponudek: vl. št. 63: dinar
jev 155.186-37; vl.št. 64: Din 126.895-17. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 
priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je 
ravna) v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. DC, 

dne 24. avgusta 1932. 

E V. 2545/32-8 2993 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. oktobra 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št, 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Zgor. Pimiče, vL št. 149. 

Cenilna vrednost: Din 90.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 60.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
te ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dtaibeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 1 6. septembra 1932. 

E 404/32-9 2984 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. oktobra 1932. ob pol desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi š t 26 
dražba nepremičnin: zemljiška- knjiga 
Brezje, vl. št. 8 (hiša štev. 3 z mlinom 
in 14 zemljiškimi patrcelairni, vodno 
močjo in e r r a t a m i pravicami). 

Cenilna vrednost: Din 126;898-—. 
Vrednost pritikline: Din 200-—. 
Najmanjši ponudek: Din 84589-66. 



Stran 454. Štev. 75. 

Ptfrvfcé, Si W : ne priptJaôale drtébe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe^ 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zd raži tel ja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 1. septembra 1932. 

* 
E Va 947/32-11 2991 

Dražbeni oklic. 
Dne, 25. oktobra 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Gradiško predmestjie,, vi. št. 430. 

Cenilna vrednost; Din 442.000*—. 
Najmanjši ponudek: Din 221.000*—. 
Pravice, ki b; ne pripuščale dražbe, 

j« priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dpbri veri. 

V ostalem se opozarja n; dražbeni 
oklic, ki je nabit pa uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. avgusta 1932. 

E V 4050/31-13 2992 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. oktobra 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
'dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Podgora, vi. št. 131, 69, 155. 
. Cenilna vrednost: Din 16.919*50. 

' Najmanjši ponudek: Din 11.279*66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1932. 

* 
1 269/32-4 2988 

Dražbeni QkliQ. 
Dne 4. novembra 1932. ob enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi š t 5 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Senovo, vi. št. 158. 

Cenilna vrednost: Din 79.200*^-. 
Najmanjši ponudek: Din 52.800*—. 
Pravice, ki b: ne pripuščale dražbe, 

le priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
,benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 12. septembra 1932. 

E-101/32-17 ' - 3004 

Dražbeni Oklic. 
Dne 5. novembra 1932. ob enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 20 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Semič, vi. št. 1760, 2007 in 843 ter 
zemljiška knjiga k. o. Pribišje vi. št. 75. 

Cenilna vrednost: Din 15.540*—. 
Najmanjši ponudek: Din 10.360*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicei bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri ven 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 15. septembra 1932. 

E 274/32-9 3001 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. novembra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Dobovec vi. 
št. 165; zemlj. knjiga Trškagora vi. št. 
35; zemlj. knjiga Stojnoselo, vi. št. 246; 
zemlj. knjiga Trlično, vi. št. 183; zemlj. 
knjiga Dobovec, vL št. 118. 

Cenilna vrednost: Din 218.238*10. 
Vrednost pritikline: Din 156.510*—. 
Najmanjši pcnudek: Din 249.832-25. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 14.4 septembra 1932. 

* 
E IX 1664/32-1 2985 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. novembra 1932. ob enajstih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. .0. mesto p r i b o r , v i . §t. 2Q. 

Cenilna vrednost: Din 75.205—-. 
Najmanjši ponudek: Din 37.602*50. 
Prpviçe, ki bi ne pripuščale dražbe. 

I.e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benern naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se n : mogle več uveljavljati 
ijlede nepremičnine V škodo zdražitelja. 
ki je rayna! v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki Je nabit na uradni deski tega 
sodišča. "'• • 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 6. septembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1220. 2997 

Sjedište: Split. 
Dan upisa: 9. julija 1932. 
Naziv: Zadružna Gospodarska banka 

u Ljubljani, podružnica u Splitu. 
Predmet poslovanja: isti. 

Вготцепе: Nà- glavnoj акгдеШпд S 
23. manta 1931., a uslijed odluke odo
brenja od 28. maja 1931. kr. banske 
uprave u Ljubljani, bili su promjenjeni 
slijedeći paragrafi društva: 2., 3., 4.,.5.) 
6., 7-, 9., 14., 23., 30., 31., 37„ 38., '41., 
44., 45. i 46. te imaju da glase kao u 
novom priloženom pravilniku. 
Kr. Okružni kao Trgovački Sud u Spijtu, 

Odio IV,, 
9. srpnja Ì932, 
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Konkurzni razglasi 
S 22/32-2 2999 
1221. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini za

puščine .po 'Genmuth Fr. star., velepo
sestniku in trgovcu v Pod veliki št. 35 
(Rdeči breg). 

Konkurzni sodnik: dr. Kovca Frao, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 
Upravitelj mase: dr. Bergoc Josip, od
vetnik' v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 84 dne 29. septembra 
1932 ob enajstih. 

Oglasiitvemi rok do 25. oktobra 1932. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem so
dišču dne 7. novembra 1932. ob devetih. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш-» 

dne 15. septembra 1932. 

* 
S 23/32—2. 3012 
1222. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Saga-

dina Albina, trgovca z mešanim bl&go^ 
v Beltincih. 

Kpnkurzni sodnik: dr. Fabiani Fride
rik, starešina okrajnega sodišča v Dol
nji Lendavi. 

Upravitelj mase: dr. Strasser Armin» 
advokat v Dolnji Lendavi. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču, v Dol. Lendavi dne 1. oktobra 
1932. ob 10. uri. 

Oglasitveni rok do 31. oktobra 193". 
pri okraj, sodišču v .Dol. Lendavi. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem 9°* 
dišču v Dol. Lendavi dne 12. novembra 
1932, ob 10, liri. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I#** i 

dne 15. septembra 1932. 

* 3005 S 29/32-5 
1223. < 

Sklep. 
V konkurzni zadevi.Fraaica Vidman^ 

lesnega trgovca in posestnika v Nevlja^ 
pri Kamniku, in njegove žene Mto^ * 
Vidmar, roj. Terpinc, posestnice v Ka01', 
niiku, Šutna št. 31, se, dosedanji upraJ 
vitelj konkurzne mase g. dr. Тгапгр", { 
Franc, odvetnik v Kamniku, r ^ T ^ , 
tega posla, ter imenuje upravitel j,, 
g. dr. Potokar Ivo, odvetnik v Kanim^' 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I*1'* 

dne 16. septembra 1932. 



__ St^y.,-.7j&. ОШКУШ 

§,18/32-444.. , v •..? S p i 
m v •••'•..' . 

Sklep. 
Konkurz kmetijske eksportne zadru

ge, reg. zadruge z o. z. v Mariboru. 
"Na 6. oktobra 1932. za preizkušnjo ter

jatev določeni občni ugotovitveni narok 
se radi velikega števila prijav prekliče 
in se določi na 24. oktobra 1932. ob pol 
desetih pri podpisanem sodišču, sofea 
•štev. 84. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v 
Mariboru, 

dne 8. septembra 1932. 
•j-

'Sa 83/32-2 2998 
1225. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

''imovini dolinice Bayer-Swaty Franči-
• Ške, iuduetrijalke in posestnice v Mari

boru, registrovane pod firmo Franc 
Swaty in pod firmo: C. Pickel v Mari
boru. 

Poravnalni sodnik: dr. K ovca Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 
Poravnalni upravitelj: dr. Brandstetter 
ïranc, odvetnik v Mariboru. 
• Narok za sküfepainje poravnave pri 
«(krožnem, sodišču, ®.oba ' štev. 84 dne 
•2J7. oktobra 1932. ob. desetih. 

Rok za, oglasitev do 22. oktobra 1932. 
pri okrožnem sodišču, v Mariboru, 

Poiavnakia kvota 40%. 
•Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 15. septembra 1932. 

Sa 49/32-2. 3018 
1226. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja b 

imovini dolžn'ce Bere Antonije, trgovke 
Ba Bledu št. 1. 

Poravnalni sodtnik: dr.Štular Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Radovljici. 

^Poravnalni upravnik: dr. Dobravec 
ïvan, odvetnik v Radovljici. 

'Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Radovljici dne 
29. oktobra 1932. ob 10. uri. -

Rok za oglasitev do 23. septembra 
1932. na okr. sod. v Radovljici. 
T>eželno sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 27. septembra 1932. 

Sa 48/32-2 2 9 9° 
1227. • 

Poravnalni oklic. 
Uvedba potnaivmalinegia postopanja o 

imovini dolžnika Pahor. Franca, trgov-
CS na Jesenicah št. 22. 
. Poravnalni'sodmik: dr*. Bregar Stan
ko, starešina okrajnega sodišča' v Kranj-
^ pori. Poravnalni upravnik: dr. VOVK 
"lamico, odvetnik na Jesenicah. 
;- Narok; za ''фвфШ poravnav» ДО 

$mjnem sodišču v КгапШ gpri dne 
^7- októbfa" 1932.'ob 'pol enajstih. _ 
• Rok za oglasitev do 21. oktobra 19*4-

^ Жпцпо' eòefiice vTTramjsfkd gon. 
deželno sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 15. septembra 1932. 

S * . 6 8 / 3 2 , : • , . • ; . . - . . -e -,••:,.•:•. •:•.:. . ' 3 0 0 2 

1 2 2 8 . „• . . . / - ; -.:•• •••<•; .-. W . . Ï < - . 

Določitev poravnalnega 
naroka. 

Poravnalna, zadeva: Pelai.i^ado, trgo
vec in'posestnik v Ormožu.v ' " " '"'''•' 

Za razpravo in glasovanje o predru-
gačeni ponudbi'dolžnikovi, s'katero po
nuja upnikom, M jim" ne gre polovica 
do" prvenstvenega poplačila," 50% kvote 
njihovih terjatev, plačljiva v 3 enakih 
polletnih obrokih,, od katerih zapa.de 

! prvi v plačilo 6 mesecev po sprejeti 
poravnavi,''se določi narok na 15. okto
bra 1932. dopoldne oh & uri pri tem 

; sodišču, so,ba št- 4-
Dolžnik..mora priti k naroku osebno. 
Okrajno sodišče v Ormožu, odd. I., 

dne 15. septembra 1932. 

; Sa 46/32—4. 3017 
1229. 

* Sklep. 
V 'poravnalnem postopanju dojžnice 

Ciber Barbare, trgovke v Ljubljani, Ko-
meAskega ulica št. 26, se na predlog 
upnikov razreši dosedanji poravnalni 
upravitelj g. dr. Adlešič Juro, odvetnik 

, v Ljubljani tega posla, ter imenuje za 
upravitelja gosppd/Javornik Tone, revi
zor v Ljubljani, Močnikova ul. 3. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 19. septembra 1932. 

Sa 18/31-12 
1230. 

* 
2987 

V poravmailni stvar-f Madeniska Josipa, 
trgovca v Semiču, se s ŝ depojm 
Ša 18/31-1 otyorjeni poravnalni posto
pek proglaša v smislu § 55. zakona o. 
prisilni poravnavi izyen stečaja dovrše»-
ni:m, ker je poravnava pravomoćno, 'odo-, 
b/reria. ' .. 
Okrož. sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dole 3. septembra 1932. 

Sa 46/32—7. - 3009 
1231. 

Potrditev poravnave. 
(Med dolžnikom Bojsom Karlom, po

sestnikom in zidarskim mojstrom' v 
Ormožu, in njegovimi upniki pri-poTav-
naftpéto #тгоКџ d4e ?3,.. julija. 19да'pred 
okrajnim sodiščem v ,Orinožu sklenjena 
prisilna poravnava se potr ja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 8;': septembra 1982. 
* 

3010 Sa 49/32—5. 
1232,. ,... , 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Steiubauerjem, Fran

cem, trgovcem na Kapeli pri Radencih, 
Дп nje^ov̂ jmi ираШ pri. poravnalnem 
naroku dne' 14. juiy à 1932 pred okraj
nim sòdffié v Gor. 'Radgoni sklenjena 
prisilna poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. HL, 
''" ' ' d n e 8. septembra 1932" 

Sa «33/32^90. •••''•'-• •"'• . •'• o :•:•' ш з 
1 2 3 ? . ••:••-, .' 

Potrcfltev poravnave. 
Med'dolžnikom Zelenko Etoeatom, tr

govcem s pohištvom v Mariboru, Шеа 
10. oktobra št. 5, in njegovimi upniki 
pri poravnalnem naroku dine 3. septem
bra 1932. pred okrožnim sodiščem v 
Mariboru sklenjena prisilna poravnava 
se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 8. septembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in pblastev 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. зоов 

. . Stanje 15. septembra 1932-
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
p o l o g a .. 2.0P8.234.139-71 {-r- 1.171.465;06) 

Devize, ki ni
šo v podlogi 84.165.568-55 (— (85.944-24) 

• Kovani no
vec v nikln 134,392.669-50 <-22,756.15fi'50) 

Posojila . . 2.437,837-928-96; ( + 6,699.466-07) 
Vred/noçti^i 

papirji . . 12.872.520-— 
Prejšnii pred
ujmi državi 1.809,348:783-84 1+ 268.923 28) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 53.683,284-7.4 ( + 128.601-60) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov';." ': •' :' 2,629:882-76 ( + '. 800*—) 

Nepremični
ne .: . . . ! 154,614.889-99 (-+- 716.65736) 

Raznàaktiva 117.79.1.919-99 ( + • 293.Q9/f9Ä) 

7.415,571.588-04 
Pasiva Dinarjev 

Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 62,332.146-85(4- 1,634.657-60) 

Oetali fondi 3,942.931-59 (-|- 3.646-13) > 
Novčanice v 

obtoku . . 4.772,483.615-—(— 95,840.590-—) 
Obveze na 

pokaz . . 793,199.608-67 (+97.403.974-15) 
Obveze z ro

kom . . . 1.439,743.800-—(— 8,100.000-—) 
Razna pasiva 163,869.485-93 ( - 11,007.610*36) 

.:.-.7.4Д5,57Д,5£8-рГ.. 
Obtok in ob- • • • ' 

veze" . . . 6.565.683.223-67 
Celotno к г Ш е . . , 3,6\Q8%.. 
Kritje'v zlatu . . . 31-67°/„ 

Obrestna mere: 
po eakomptu . : . - . ' . . 1УЋ% 
DO lombardu . < . 9% 

Preds. No. 169/1. . • : 2980 

Razglas. 
Na osnovi 5L 2. in 3. uredbe ministr

stva za gradbe od 21. maja 1929. leta, 
štev. 14.633, o službenih razmerjih drž. 
cestarjev in nph prejemkih se. razpisu
jeta dve mesti.državnih oestarjev-delav-
oev np državpi cesti št. 49 za sledeči 
progi: 



Stran 456, Štev; 75. 

a) km 34-0—39-0 s sedežem vGarča-
revcu pri Gor. Logatcu z mesečno pla
čo Din 541-44 in naturalnim stanova
njem v državni cestarski hiši. ' 

b) km 39-0—44-4 s sedežem, v Pla
nini pri Rakeku z mesečno plačo dinar
jev 541-44 in и mesečno doMado dinar
jev 89-30. 

Pravilno koJkovame prošnje, oprem
ljene s potrebnimi dokumenti, je vložiti 
pri tehničnem razdelku sreskega oa-
čelstva v Ljubljani (Šentpeterska vo
jašnica — Vrazov ifcrg š t 4) do 

3. oktobra 1932. 
Upoštevala se bodo le oni prosilci, ki 

so odslužili kadrski rok ter niso mlajši 
od 23 in ne starejši od 30 let. 

Natančnejša pojasnila daje pisarna 
tehničnega razdelka, 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 13.'septembra 1932. 

II. No. 867/1. 3014 

Razglas. 
Z rešitvijo okrajnega sodišča v Ljuto

meru, Kps 246/31, je bilo Ciriču Janezu, 
sedlarskemu pomočniku v Radoslavcäh, 
prepovedano zahajati v krčme do 30. 
marca 1934. 

Vsakdo, ki bi imenovanemu vede po
stregel z opojno pijačo, se kaznuje po 
§ 268. k. z. 

Sresko načelstvo v Ljutomera, 
dne 29. avgusta 1932. 

* 
No. 1M20/1. 2940—2—2 

Oklic. 
Bombaževa predilnica Gianzmann in 

Gassner, Tržič, namerava postaviti v 
svoji tovarni tri premogovne bonkerje 
in zvišati dosedanji tvorniški dimnik za 
6 m, t. j . na 45 m ter prosi za odobri
tev postavitve. 

To dajem v smislu § 105. zakona o 

obrtih na znanje in razpisujem1 komisio-
nalno razpravo na mestu samem 
na dan 22. septembra 1932 ob 9-30 uri. 

Komisija se snide, na mestu samem. 
Komisionalna razprava se bo izvedla 

v smislu določb zakona o obrtih, IV. po
glavje, in gradbenega zakona 

Interesenti morejo pregledati do dne
va razprave načrte na sreskem načel-
stvu, soba št. 1, ter podati morebitne 
ugovore pismeno do dne razprave ali 
ustno pri razpravi sami. Poznejši ugo
vori se ne bodo upoštevali in se bo na
prava dovolila, ako ne bo javnih ovir. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 6. septembra 1932. 

Sreski načelnik: dr. Ogrin s. r. 

* 

Štev. 358/32/prez. 2932—3—3 

Razpis. 
Rektorat univerze kralja Aleksandra 

Prvega v Ljubljani razpisuje mesto do
centa za botaniko. 

Prošnje, opremljene v smislu § 3. 
uradniškega zakona se morajo vložiti 
do 2. novembra 1932. 

Rektorat univerze kralja Aleksandra 
Prvega v Ljubljani, 

dne 10. septembra 1932. 
Rektor: Dr. A. Šerko s. r. 

* 

Št. 2798/32. 2949—3—2 

Nabava obvezilnega in 
zdravilnega materiala. 

Glavna bratovska skladnica v Ljub
ljani bo oddala dobavo obvezilnega in 
zdravilnega materiala za vse krajevne 
bratoveke skladnice svojega območja, 
njih bolnice in ambulatorije na ustni 
licitacij, ki se bo vršila dne 3. oktobra 

t. I. ob ^12. uri v prostorih Glavne-
bratovske skladnice v Ljubljani, Dvora-
kova 10/1. 

Dobava se bo oddala za dobo enega 
leta. 
. Seznam materiala in podrobnosti gle

de dobave je interesentom na vpogled 
v času od 10. do 12. ure v.uradnih pro
storih skladnice. 

Glavna bratovska skladnica v Ljubljani, 
dne 10. septembra 1932. 

* 
Štev. 1268/32. 3015:. 

Objava. 
Po § 8. adv. zakona se objavlja, da je-

gospod dr. V a v p e t i č Lado z danaŠ-
njim dnem vpisan v tukajšnji imenik 
advokatov s sedežem v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 19. septembra 1932. 
Za odbor advokatske komore v Ljubljani: 

predsednik: dr. Žirovnik Janko s. r.. 

Razne objave 
зо^ 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, izdan od sre

skega načelstva Šmarje pri Jelšah, pod' 
No. 75743 ž dne 27. aprila 1929.. Reg. 
No. 226, na ime Gobec Jožef, posestnik 
v Završah št. 9, obč. Ponikva, in ga 
proglašam za neveljavnega. 

Gobec Jožef s. r. 
posestnik dn gostilničar v Završah št. 9̂  

pošta 'Grobelno. 

Objava. 
2979î 

Potni list š t 18.729, glaseč se na ime-/ 
Maks Iglic, kandidat medicine iz Dol
skega pni Dolu, se je izgubil in se pre
klicu je. 

Iglic Maks s. r.. 

Za Službeni Usi kraljevske banske uprave Dravske banovine 
masa naročnina: mesečno Din 16*—.četrtletno Din 48*—, polletno Din 9в*—.letno Din 192'— in se mora plačevati vedno napreji-

Na » S l u ž b e n i l ist« se i a n k o n a r o č i v s a k d o ! i 
L i s t o b j a v l j a vse asa Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 

uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 
osebju itd.: razen tega pa se vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge, sodne oklice, licitacijev 
razpise služb in razne objave. 

L i s t je v a ž e n za v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, sole,.razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubljani. Gregorčičeva ulica št. 23. 

Udaja kraljevina oaneka aprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiika io zalaga: Tiskarna Merkur v [,Jublja,4: njen predstavnik: 0. Miehalek » LJubljani 



S ' i ; 

8teT. 78. 

SLUŽBE« LIST KRALJEVSKE BANSKE OPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 76. letnika Ш. z do© 24. septembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Vili. No. 5505/1 3052 2-1 

Razglas. 
Električna strojna zadruga v Meng

šu namerava priključiti svojo napravo 
Иа omrežje KDE in zgraditi v ta namen 
transformatorsko postajo na pare. št. 
'93, k. o. Mengeš. Podrobnosti se vidijo 
12 predloženih načrtov. 

0 tem projektu se na podstavi 
S§ 110. in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 
°9-, odet. 3 gradb. z., zadevnih cestnih 
predpisov in § 73. i. si. z. u. post. raz
pisuje komisijski ogled na kraju samem 
111 obravnava 

na torek, 4. oktobra 1932. 
5 ostankom komisije pri elektrarni za
druge ob 15.30 uri. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
Nameravane naprave razgrnjeni do dne-
va obravnave pri podpisanem uradu na 
vPogled. Morebitne ugovore zoper na
meravano napravo je do dneva obrav
nave vložiti pri kraljevski banski upravi, 
a * dan obravnave pa v roke vodje komi
ke. Poznejši ugovori se ne bodo upo
števali, temveč se bo o projektu odločilo 
0r&z ozira nanje, kolikor ne bo javnih 
^držkov. . 
^ftlj. banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 21. septembra 1932, 

III., 

3055 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Pr«ds. 977 — 13/32-4 

Objava. 
, Gospod Gajšek Karol prične poslovati 
?Pt javni notar v Kranjski gori 1. okto-
J** 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Izubijani, 
dm© 17. septembra 1932. 

0 *Ö 1117/82-4 3036 

Oklic. 
vJ£°Žeoa stranka dr. Fran Kandare, odr 
^ k v Ljubljani, je vložila proti to-
(Vji stranki Kump Mariji, posestnici, 
bilo!?^ P r i Kočevju, sedaj neznanega 
Sk * ' n : i foki skrbnika za čin p 
ђл 7 a r J a Antona, upravitelja, Ljublja-
g*j Aleksandrova št. 4, radi Din 4000 — „ 4 , 

i k opr. štev. C III 1117/32—1 

ђа ?*<& za ustno razpravo ee je določil 
W ^tobra 1932. ob pol 9. uri pred 
^ ^ i š č e m v izbi št 50, razpravna 

г ^ * ie bivališče tožene rtranke ne-
^^o» se postavlja za skrbnika za ein 

g. Klavžar Anton, upravitelj, Ljubljana, 
Aleksandrova 4, za skrbnika, ki jo bo 

; zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd 

dne 13. septembra 1932. 

A VIII 530/32—11. 3037 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Košir Alojzij, trgovec in posestnik v 
Dragomeru, št. 1 je umrl dne 6. avgusta 
1932. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivi jejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri notarju Karolu 
Pleiweissu v Ljubljani dne 21. oktobra 
1932. predp. ob 9. uri, Kralja Petra trg 
št. 2,_ ustno, ali pa do tega dne pisme
no, sicer ne bi imeli upniki, ki niso za
varovani z zastavno pravico, nikake na
daljnje pravice do te zapuščine, ako fr 
zbog plačila napovedanih terjatev pošla. 
Okrajno sodišče т Ljubljani, odd. VIII., 

dne 20. septembra 1932. 

* 
T Ne VI 1168/32 . 3044 3-1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Vrenik Jožefe, rojene 

Gselman,/posestnice v Bohovi št. 2, kot 
prevzemnice zapuščine po dne 4. julija 
1931 umdem posestniku Gselmanu 
Francu, se uvede postopanje za amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih je prosilka baje izgubila ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi (. te
kom šestih mesecev, počenši z dnem 
razglasitve, svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglajsilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo wednostnih papirjev: 
1. vložna knjižica štev. 19238 Posojil

nice v Mariboru ar. z. z o. z., glaseča se 
na ime: Gselman Franc, z vlogo 1694 
dinarjev 82 par (sedaj 1737 Din 17 p); 

2. vložna knjižica štev. 20220 istega 
zavoda, glaseča se na ime Gselman 
Franc z vlogo 29.734 Din 43 p (sedaj 
35.762 Din.68 p). . 
Okrajno sodišče v Mariboru odd. VI., 

dne 20. septembra 1932. 
* 

E 219/32—8 

Dražbenl oklic. 
3029 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, 
dne 21. septembra 1932. 

E 497/32—13. 
* 

Dražbenl oklic. 
3023 

Dne 20. o k t o b r a l 9 8 2 . ob p o l 
d e v e t i h bo pri podpisanem sodàiicu 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Drstelja, I. skupina,' vi. 
st. 30;. zemljiška knjiga Krčevina pri 
Ptuju, II. skupina, vi. št. 303; zemljiška 
knjiga Krčevina pri Ptuju, III. skupina, 
vi. št. 307; zemljiška knjiga Krčevina pri 
Ptuju, IV. skupina, vi. št. 82. 

Cenilna vrednost: za I. skupino v zne
sku Dia 16.669-—; II. skupina Din 7735; 
III. skupina Din .10.244-25 in IV. sku
pina v cenilnà vrednosti Din 12.818-75. 

Najmanjši ponudek: za I. skupino Din 
11.114'—, za II. skupino Din 5056-66, za 
III. skupino Din 6829-50 in za IV. sku
pino pa Din 8545-82. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deaki tesa 
sodišča. : ' • . ' 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 23. avgusta 1932. 

Dne 1. oktobra 1932. dopoldne ob pol 
deveti uri bo na licu mesta v Preserju 
št. 23 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Preserje, vi. št. 547. 

Cenilna vrednost: Din 24.034-—. 
Najmanjši ponudek: Din 16.023-—. 
Pravice, M bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 

I .nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
I; ravnal v. dobri veri.. 

•j; 
E 478/32—7 3034 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. oktobra 1932 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Vučja vas,<vl. št 35, 36, 37, 146. 
149. . 

Cenilna vrednost: Din 28.537-10. 
Vrednost pritikline: Din 1240-— 
Najmanjši ponudek: Din 19.951-40 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski teca 
sodišča. ' • 'T?: 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 12. septembra 1932. 

E 553/32-10 3042 

Dražbenl oklic. 
Dne 28. oktobra 1932. ob osmin bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 
dražba nepremičnin: zemljiška kniiea 
Breški vrh, vi. št. 15. in 21. 

Cenilna vrednost: vi. št. 15 Din 1006'80 
S , & £ î D i n 7 7-3 7° , 7°. »kupaj dinarjev 

Najmanjši ponudek: Din 52.252-— 
Varščina: Din 7838'—, 
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. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž- _ 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Prevaljah, 
dne 16. septembra 1932. 

* 
E 607/32-8 3046 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. oktobra 1932. ob pol devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 
dražba nepremičnin lastn. polovice nji
ve in paznika zemljiška knjiga Lažiše, 
vi. št. 134, 

Cenilna vrednost: Din 2,098-80. 
Najmanjši ponudek: Din 2.098-80. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred. začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri verL 

V oste lem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, 
dne 30. avgusta 1932. 

* 
E 579/32-6 3030 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. oktobra 1932 dopoldne ob de

veti uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 3 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Štalcerji, vi. št. 57. 

Cenilna vrednost: Din 7125-—. 
Najmanjši ponudek: Din 4750*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljav4jati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri vjeri. . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
, dne 13. septembra 1932. 

E 1054/32—7. 3024 

Dražbeni oklic. . 
Dne 7. n o v e m b r a 1 9 3 2 . ob d e 

v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobiŠt.,6 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga ideelna polovica d. o. Gruškovje, 
vi. Št. 34 

Cenilna-vrednost: Din 22.576'—. 
Vrednost pritikline: Din 4065-—. 
Najmanjši ponudek: Din 15.051-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
sicer bi se ne mogle <eč uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Ptuju, odd. IV., 
dne 31. avgusta 1932. 

E 618/32 3049 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. novembra 1932. ob pol desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Otok, vi. št. 293. 

Cenilna vrednost: Din 44.012-—. 
Vrednost pritikline: Din 8206*—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.341-33. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja) 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tepra 
sodišča. , 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 1. septembra 1932. 

* 
E 178/32—12. 3025 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. n o v e m b r a 1 932. ob d e 

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemljiška 

'knjiga d. o. Slatina, vi. št. 13. 
Cènilna vrednost: Din 55.350-75. 
Vrednost pritikline: Din 3330-—. 
Najmanjši ponudek: Din 39.120'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne .31. avgusta 1932. 

E 173/32—13 
* 

3035 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. novembra 1932 dopoldne ob 

deveti uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 18. dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Kačji dol, pol. vi. št. 37 in 
134. 

Cenilna vrednost: Din 6270-875. 
Vrednost pritikline: Din 117-50. 
Najmanjši ponudek: Din.4258'92. 
Jamčevina: Din 639"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
И je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja ш dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. " v 

Okrajno sodišče Šmarje p. J., 
dne 25. avgusta 1932. 

E IX 2088/32-14 3043 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. novembra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 11 
dražba nepremičnin zemljiška knjiga k. 
o. P obrežje, vi. št. 404. 

Cenilna vrednost: Din 47.540-—. 
Najmanjši ponudek: Din 31.693-32. ; 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. ; . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 6. septembra 1932. 

E 1145/32-6 
* 

3045 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. novembra 1932. ob pol devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 
dražba nepremičnin lastninske polovice 
hiše z vrtom : zemljiška knjiga Trbov
lje, vi. št. 299. 

Cenilna vrednost: Din 68.487-50. 
Najmanjši ponudek: Din 34.243-75. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle, več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, . 
dne 3. septembra 1932. • • . 

E 286/32-11 : 3047 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. novembra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št.#

 z 

dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Selo, v.l. št. 121 in 361. 

Cenilna vrednost: Din 22.322-—. 
Najmanju pònudek : Din 14.880'-^-. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dta®" 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja» 

: ki je ravnal .v dobri veri. , 
V, ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic,' ki je nabit na uradni deski teg», 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, 
dne 10. septembra 1932. 

' * 
E 237/32-7 304» 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. decembra 1982. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi š t 
dražba nepremičnin: zemljiška 
k o. Mirna vi. št. 732. 

Cènilna vrednost: Din 6971*—. 
Najmanjši ponudek: Din 4647-50. . •• 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe* £ ; | 
oglasiti sodišču najpozneje pni àx&? % 

»premičnine 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na draг ^ 
oklic, ki je nabit na uradni desia t €4V ^ 
sodišča. - • 

•• Okrajno sodišče v Trebnjeri», 
dne 2. septembra 1932. 
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Konkurzni razglasi 
Sa 34/32-5 30 5 0 

1234. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini 'KreUa Josipa, n^prot. trgovca 
v> Celju, Kralja Petra cesta št. 8. • _ • 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Josip, 
sodnik okrožnega sodišča v v Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Hrašovec 
Milko, odvetnik v Celju. 

Poravnalni narok dne 31. oktobra 1932. 
ob pol devetih pri okrožnem sodišču v 
Celju. 

Prijavni rok do 26. oktobra 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 21. septembra 1932. 

* 
Sa 50/32-2 
1235. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Mekinea Pavla, bfivca 
na Bledu, Grad št. 160. 

Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Radovljici. 

Poravnalni upravnik: Krištof Vladi
mir, odvetnik v Radovljici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Radovljici dne 
31. oktobra 1932. ob desetih. Rok za 
oglasitev do 26. oktobra 1932. na okr. 
sodišču v Radovljici. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 20. septembra 1932. 

3063 

* 
3032 Sa 86/32—2. 

123fi 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice tvrdke A. Löwy, trgo
vina z mešanim blagom in deželnimi 
pridelki v Središču ob Dravi, regietrova-
ne pod firmo,A. Löwy, trgovina z meša
nim blagom in deželnimi, pridelki v 
Središču. •" ' „ » T ' i „ 

Poravnalni sodnik: dr. Košan Janko, 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu. 
Poravnalni upravitelj: Sevnjk Lavoslav, 
javni notar v Ormožu. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ormožu dne 28. ou-
tobra 1932. ob 10. uri. • • 
,.Rok,za oglasitev do 22. oktobra 1932. 

Poravnalna kvota 40 %• _ 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 20. septembra 1932. 
* 

3051 
Sa 33/32-5 
1 2 3 7 > 

Poravnalni oklic. 
• Razglasitev uvedbe P o r a v ? f n f f ^ ? ° " 

stopanja o imoviai >Tnglav«, trgovačko
ga društva šumskim proizvodima v.bio-
venjgradcu, reg. pod A II W- . . 

Poravnalni sodnik: Romold -Iva*, sta
rešina Okraj, sodišča v Slovenjgradcu 

Poravnalni upravitelj: dr. Bratkovič 
Alojz, odvetnik v SJovenjgradcu: - _ 

Poravnalni narok dne 81. oktobra 

1932. ob desetih pri okrajnem sodišču 
v Slovenjgradcu. 

Prijavni rok do 26. oktobra 1932. 
Poravnalna kvota 40%. 

Okrožno sodišče y Celju, odd. I., 
dne 21. septembra 1932. 

Sa. 36/32-9 3033 
1238. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Baumanom Francom, 

posestnikom in mesarjem ter gostilničar
jem v Tratah pri Mariji Snežni, in nje
govimi upniki pri poravnalnem naroku 
dne 20. VI. 1932 pred okrajnim sodi
ščem v Sv. Lenartu v Slov. gor. sklenje
na prisilna poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 15. septembra 1932. 
đ: 

Sa 20/32—11 3031 
1239. • 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico Pevec Rožo, trgovko v 

Ormožu, in njenimi upniki pri porav
nalnem naroku dne 29. aprila 1932 pred 
okrajnim sodiščem v Ormožu sklenjena 
prisilna poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 15. septembra 1932. 
•. j j . . . 

Sa 26/32-7. 3020 
1240. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva: Toman, Vilibald, 

neprotokoliTa.il trgovec v Trbovljah. 
Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil 

poravnalnf dolžnik s svojimi upniki na 
naroku dne 29. avgusta 1932 in ki do
loča, da je prednostne terjatve in za
htevke, ki jih ne doseza poravnava, pr
venstveno v celoti plačati, ostali upniki 

. pa prejmejo 50% kvoto plačljivo v 14 
mesečnih enakih obrokih, pričenši dne 
5. decembra 1932". in da pristopita k tej 
poravnavi kot poroka in plačnika Toman 
Zora, žena trgovca v Trbovljah in Jelen 
Martin, posestnik v Zagradu št. 32, p. 
Celje, z učinkom §a 60. zak. o prisilni 
poravnavi izven stečaja. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 14. septembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastey 

2980a—2—1 'Prede.. No.- 169/1. 

Razglas. 
Razpisujeta se. dve • mesti državnih ce

star jev-delavcev na državni cesti št. 49 
za progi: . -

a) km 34-0—39-0 s sedežem na4 Gar-
Čarevcu-, pri- Gpr. Logatcu z.mesečno pia
gò "Dih-''Sài"44 in naturalnim stanova
njem v državni cestarski hiši, 

b) km 39'0—44*4 s sedežem v Planini 
•pri Rakeku' z mesečno plačo Din 541'44 
in mesečno' stanovanjsko: doklado Din-

ч 8 9 - 8 0 . - > . -', ;•••••••• 

Pravilno kolkovane prošnje, oprem
ljene s potrebnimi dokumenti, je vložiti 
pri tehničnem razdelku sreskega načel-
stva v Ljubljani'(Št. Peterska vojašnica) 

do 3. oktobra 1932. 
Natančnejša določila glej v prilogi k 

»Službenemu listu« :štev. 75 od dne 21. 
septembra 1932. 

Sresko načdstro v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1932. 

Štev. 8913/11. - ' . . - - . . • 3038 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

suje za na dan 4. oktobra 1932. doba
vo franko postaja Žalec: 24.000 kg pše
nične moke š t .0 gg, Og, 2 in 6. 

Dobavni pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 17. septembra 1932. 
* 

Štev. 8912/11. 

Razpis. 
3039 

Direkcija drž. rudnika Velenje razpi
suje na dan 4. oktobra 1932. dobavo: 

25.000 kg pšenične moke št. 0 gg, 0 g, 
2 in 6, 

2.800 kg riža »Carolina Diamante*, 
1.200 kg terpent. mila za pranje, 
3.600 kg koruznega zđroba, 
1.200 kg bučnega olja 

600 kg sirove kave »Santos Pri
mes,« 

2.400 kg svinjske masti, 
800 kg ječmenove kave, 2 Xsladne. 

Dobavni pogoji pri-podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne-17. septembra 1032» • 

* 
Štev. 8903/11, 3040 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje razpi

suje za na dani 28. 'septembra t . ' L do
bavo 

1.200 kg bučnega olja in 
24.000 kg navadne koruze. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 17. septembra 1932. 

* • • • • . 

Št. 1830/I/H. F./32. 3027 

Razpis. 
Oblastna' uprava bolniškega fonda pri 

direkciji drž* žel. v Ljubljani razpisuje 
na podlagi pravilnika za zdravniško 
službo bol. fonda državnega prometnega 
osebja: 

. a) službo . honorarnega . prometnega 
zdravnika s sedežem v Dev. Mar. v Polju, 

b) službo pogodbenega zobozdravnika 
s sedežem v Čakovcu. 

Kompetenti za ta ; mestaimorajo: 
1. biti doktorji, ysega. zdravilstva z 

diplomo, ki velja v naši državi ev. imeti 
naslov zobozdravnika, 

2. biti državljani kraljevine Jugosla
vije, 

3. biti popolnoma vešči slovenskega 
aH srbohrvatskega jezika. ' 
' 4. imeti splošno in lokalno pravico 
prakso,. 

Ш-
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5. biti zdravi, in kot prometni zdrav
nik imeti zmožnost razločevanja barv, 

6. dati pismeno izjavo, da pristajajo v 
polnem obsegu na imenovani pravilnik 
in 

7. če je kompetent v državni ali bano
vinski službi, predložiti dovoljenje za 
sprejem v službo pri bol. fondu. 

Pravilnik za zdravniško službo boln. 
fonda državnega prometnega osebja je 
na vpcgled pri načelniku postaje Zalog, 
oziroma pri načelniku postaje Čakovec 
ter pri podpisani upravi, kjer se zvedo 
tudi natančnejši pogoji. 

Z dokumenti popolnoma opremljene 
in pravilno kolkovaîie prošnje naj se 
pošljeio v roku osmih dni po tej raz
glasitvi na oblastno upravo bolniškega 
fonda pri direkciji drž. železnic v Ljub
ljani, Celovška c. št. 4. 
Oblaslaa uprava bolniškega fonda pri 

direkciji drž. žel. 
v Ljubljani, dne 20. septembra 1932. 

* 
Št. 2708/32. 2 9 4 9 - 3 - 3 

Nabava obvezilnega In 
zdravilnega materiala. 

Glavna bratovska skladnica v Ljub
ljani bo oddala dobavo obvezilnega in 
zdravilnega materiala za vse krajevne 
bratpvske ekladnice svojega območja, 
njih bolnice in ambulatorije na ustni 
licitacij, ki se bo vršila dne 3. oktobra 
t. L. ob И12. uri v prostorih Glavne 
bratovske skladndce v Ljubljani, Dvoïa-
kova 10/1: 

Dobava se bo oddala za dobo enega 
leta. 

Seznam materiala in podrobnosti gle
de de bave je interesentom na vpogled 
v času od 10. do 12. ure v uradnih pro-
štorih skladnice. 

Glavna bratovska skladnica v Ljubljani, 
dne 10. septembra 1932. 

Razne objave 
Vabilo 

3041 

na 
redni občni zbor delničarjev, 

ki ga bo imela 

Splošna maloželezniška 
družba d. d. v LJubljani 

v ponedeljek, dne 17. oktobra 1932., ob 
18. uri v sejni dvorani mestnega magi
strata v Ljubljani s sledečim dnevnim 

redom: 
1. Poslovno poročilo upravnega sveta in 

predložitev bilance ter računa izgu
be in dobička za leto 1931. 

2. Poročilo odbora za pregled računov. 
3. Odobritev poslovnega poročila in bi

lance ter računa izgube in dobička za 
poslovno leto 1931. ter odobritev ko-
optacije enega člana upravnega sveta. 

4. Volitev 5 članov upravnega sveta. 
5. Volitev 3 članov odbora za pregled 

računov. 
6. Slučajnosti. 

V smislu § 22: družbenih pravil daje 
posest ene delnice pravico do enega 
glasu. Glasovat" smejo le oni delničarji, 
ki polože vsaj 2 dni pred občnim zbo
rom, t. j . do 15. oktobra t. 1. svoje del-
nice s kuponskimi polarni pri mestni 
blagajni v Ljubljani ali pri blagajni 
tvrdke Siemens-Schuckert-Werke, Wien. 

Upravni svet. 
* 

Razid društva. 
3022 

»Podporno društvo za ubožne učence 
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani« 
je na občnem zboru dne 10. septembra 
1932. sklenilo, da se ta dan prostovoljno 
raziđe. 

Dir. Hočevar s. r. 
bivši predsednik.' 

Objava. 
3021 

Izgubil sem orožni list za posest in 
nošenje ene Walter postole 6"35 mm, 
izdan od sreskega načelstva v Kranju 
pod št. 309, vi. št. 266/29 z dne 6. janu
arja 1929., na» ime: Grajzar Anton, trgo
vec pri sv. Valburgi št. 42, obč. Smled
nik, srez Kranj. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Grajzar Anton s. r. 

* ' 
3054 

Objava. 
Potniška legitimacija št. 313/32 z dne 

24. junija 1932., glaseča se na ime Pe-
ternel Franc, se je izgubila in jo pro
glašam za neveljavno. 

Ljubljana, dne 23. septembra 1932. 

Peterncl Franc s. r. 

* 
3028 

Objava. 
Izgubil sem orožni list za posest in 

nošenje ene lovske puške dvocevke, 
browning-pistole in flobert-puške, izdan 
od sreskega načelstva v Ljubljani, evid. 
št. 71 na ime: Zaje Ludvik, Tacen pod 
Šmarno goro. Proglašam ga za neveljav-

* 

Objava. 

Zaje Ludvik, s. r. 

3026 

Izgubil sem orožni list za posest io" 
nošenje ene puške dvocevke 16 mm, 
reg. št. 277 z dne 15. decembra 1928., na 
ime: Uršič Anton, krojaški pomočnik, 
Vojnik 62. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
UrSič Anton s. r. 

krojaški pomočnik, Celje, Kolenčeva 6,' 

^ » — »»• 

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Drays anodine 
znaša naročnina: mesečno Din 16'—, četrtletno Din 48—, polletno Din 96'—, letno Din 192— in se mora plačevati vedno naprej. 

Na » S l u ž b e n i l i s t « s e l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 
uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razpise služb in razne objave. 

L i s t j e v a ž e n za v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, sole, razna društva, podjetja itd. 

UpravniŠtvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubljani. Gregorčičeva ulica št. 23. 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
liaka In zalaga; Tiskarna Мегкис v LJubljani; njen predstavnik; Q, Mlehalek v Ljubljani 
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SLUŽBE1I UST KRALJEVSKE BA1SKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kósu 77. letnika I I I . z dne 28. sep tembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6676/33 3067 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. septembra do 14. septembra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
9- br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

• • . • » • » . 

Brežice 
Celje . . . . 
Celje (mesto) . 
Dolnja Lendava 
Kamnik 
Kranj 
Konjice 
Laško 
Laško 
Litija . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer 
Maribor deeni bree 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota 
Novo mesto 
Radovljica 
Slovenjgradec . . . • 
Šmarje Dri Je l šah^ 

Vsesa . 

1 
11 
1 
2 

— 
2 
2 
7 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
9 
2 
3 
1 

61 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 
— 
1 

— 
1 

1 
— 

16 

— 
8 

— 
1 

— 
— 
1 

— 

— 
1 

— 
1 

— 

1 
•— 

13 

— 
— 
— 
— 
1 

- r -

— 

— 

— 
— 
— 
— 

_ 
1 
2 

Griža. — Dysenteria. 

Brežice 
Črnomelj 
Kranj . . . . . . . . 
Kočevje 
Maribor levi bree 
Metlika 
Novo mesto . . . . 
Prevalje ,. 

Vseea 

2 
10 

S 
1 

14 
2 
1 

33 

14 
1 
1 
•' 

1 
17 
19 

53 

2 
2 

— 
— 
— 

1 
.— 
— 
6 

— 
2 

— 
— 

• — 

— 
2 
1 
5 

Skrlatinka. - Scarlatina. 

Celie 
Velie (mesto) i 
Črnomelj . . . . 
gornjigrad . . . 
gamnik 
l^anj . 
£°cevje 
£°njice 
F r8ko . . . „ 

&Ü« 
i- ubijana (erez) . . 
^ubijana (mesto) . 
Ljutomer 
«Jaribor desni bree 
"Jaribor levi bree . 
p r i b o r (mesto) . . 
S^ska Sobota . . . 
S°Vo mesto . . . . 
.*» evalje 

Vseea 

1 
— 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
Ì 
9 
6 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
2 

45 

1 
— 
— 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

6 

— 
— 
1 
1 
1 

— 
1 

— 
— 
1 

— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 
6 
2 
2 

3 
2 
7 
1 
6 
3 
1 
2 
3 
3 
3 

10 
2 
3 

20 
1 
4 
1 

14 
17 

lì 
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1 
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1 
2 
1 
1 
9 
7 
1 
2 
1 
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Ošpice. — Morbilli. 

Kranj . . . . 
Kočevje . . 
Krško . . . . 
Litija . • . . 
Radovljica , 

• • • m » 

• • e • m 

Vsega . 

• .• 
. * 

, . 

2 
2 

25 
b 
1 

36 

1 

— 

1 

2 
— 

2 

— 

— 

— 

3 

25 
6 
1 

35 

Diphteria et Croup. Davica. 

.Brežice . . . . . . . 
Celje . . . . . . « • 
Črnomelj '• 
Dolnja Lendava . • 
Gornjigrad 
Kranj •' 
Kočevje 
Konjice 
Kršk . . . 
Laško • • 
Litija . . . . . . . . . 
Logatec < 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mestò) 
Ljutomer . . . . . . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree 

.Maribor (mesto) . , 
Murska Sobota 
Novo mesto . . • . < 
Prevalje 
Ptu) . . . . . . • • » 
Ptuj (mesto) . . . . i 
Radovljica . . . . . . 

•Šmarje pri Jelsan ._^ 
Vsega . 

ijušljivi kalel j . — Pertueeis. 

6 
2 
3 

2 

1 
1 
4 
6 
3 
1 
5 
3 
2 

— 
1 
1 

1 
3 
1 
1 

7 

54 

— 
3 
1 
1 

1 

__ 
1 

— 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
2 

4 

2 

23 

1 
— 
— 
•— 

1 

-

1 
1 
1 

— 
— 

1 
— 
— 
— 

1 

— 

2 
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— 
— 
1 

— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 

__ 
1 

— 
— 

__ 

— 

1 
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Črnomelj' 
Litija . . 

Šen. — Erysipelas. 

• • • 

Brežice . . . . . 
Celje . . ; . . . 
Črnomelj . . « . 
Gornjigrad • . . 
K a m n i k . . . . . . . . . . 
Kočevje . . . . . . . . . 
Krško ..»«•••»»•» 
Litija • • • • * ••»••• 
Ljubljana (mesto) . > . 
Ljutomer . •• • >••. • . . » 
Maribor desni bree « • 
Maribor (mesto) . . . . 
Novo mesto » 
Ptuj . . . . . . . » » »•» > 
Ptuj (mesto) . . . . . . . 
Radovljica . . . . . . . . 
Slovenjgradec •. . . • » » 
Šmarje pri Jelšah,. . ... 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 
1 

2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 

22 

_ 
2 

1 

1 

2 
1 

—. 

7 

_ • 

1 
1 

1 

1 

2 

6 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

Vsega . . « 1 -. '41—| .2 — J 2 

65 

. . . . . . . . . . . 
» . l . i * » « ' 

Vsega . . . 

6 
52 

58 

14 | — I — 
1 5 1 - 1 -

7 
66 
73 

Vsega . . . | 22 7 6 — 23 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Brežice 
Celje • 

. . « I . . . I 1 

. . . •: k » « j 1 

Vseea . . . j 2 — 

1 

1 

— 

-

l 

1 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Krško . . . . . . . I i\ — \ 2 - |. 2 
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Otrpnenje tilnika. — Polyómyelitis 
acuta. 

Prevalje 
Slovenjgradec 

bree 

Vsega . . . 

3 
2 
1 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

1 

6 

Otrocična vročica. — Sepsis 
puerperal i s . 

Dolnja Lendava 
Ljubljana (srez) 
Novo mesto 

rez) . . . . 

Vsega . . . 

1 
1 
1 
3 

— 
— 
— 

. 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

'— 
— 

1 
1 
•1 

3 

Vnetje primševne slinavke. — Parotit is 
epidemica. 

Celje {mesto) 
Maribor levi bree 

Vsega 

Ljubljana, dne 19. septembra 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani. 
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I I . No. 20096/13. 3 0 7 6 — a - i 

Razglas. 
Muri Ignacij, pos. n a Zg. Jezerskem, 

prosi, da se mu dovoli zgraditi n a zem
ljišču pare. št. 520/2 in 520/3, k. o. Je
zersko ob Mlinšici na Zg. J e z e r s k e m , 
nasproti njegove sedanje žage novo žago 
z beneškim jarmenikom in krožno'žago. 
Imenovani je opustil svoj prvotni načrt, 
o katerem se je izvršila komisijska raz
prava d n e 12. julija 1932. in prosi, da 
se mu dovoli zgraditi, žago po izpreme-
njenem nacrtu. Po tem načrtu bo slu
žila kot vodni motor Francis turbina z 
ležečo osjo. Turbina bo proizvajala pr i 
maksimalni uporabi 332 lit/eek in p r i 
razpoložljivem brutto padcu 8'22 m (čisti 
padec 7-8 m) energijo največ 26 HP.; 
Voda bi se nabirala z betonskim zaje-
malnikom. 

O tem se razpisuje na podstavi § 37. 
zakona o izkoriščanju vodnih sil od 30. 

: junija 1931. »Službeni list« št. 333/52,ter. 
§ 73. zakona o občem upravnem po
stopku, 

na petek, dne 14. oktobra 1932., 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 13. u r i na mestu samem. 

Predmetni načrt i so od dne,j>rve ob
jave razglasa v »Službenem listu«' kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine pa do d n e razprave razgrnjeni v 
javni vpogled med uradnnrii urami pri 
tehničnem razdelku sreskega načelstva. 
v Kranju. . ' . - . • , T ; .• 

K tej razpravi s e pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno kraljevski 



Štev. 462. Štev. 77. 

banski upravi Dravske banovine v Ljub
ljani do dne 11. oktobra 1932., najkes-
neje pa pismeno ali ustno na razpravi 
sâmi, ker bi se sicer smatralo, da so
glašajo, s poslovanjem. Poznejši ugovori 
pa bi se mogli upoštevati samo ob po
gojih iz § 75. zakona o občem upravnem 
postopku. 

Krali 3vska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne ^ 1 . septembra 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

H* 
L No. 5030/2. 3084 

Razpis. 
Razpisuje se služba banovinskega 

zdravnika združene zdravstvene občine 
Stari trg pri Črnomlju, s sedežem v Sta
rem trgu, s [lačo uradniškega priprav
nika in s notno povprečnino letnih Din 
7800*—. Prosilci morajo imeti pogoje za 
sprejem v državno službo ter dovršeno 
zdravniško pripravljalno službo (staž) 
in poleg tega vsaj šest mesecev bolnične 
porodniške prakse. 

. Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljubljani 
đo 15. oktobra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 24. septembra 1932. 

I. No. 5029/2. 3085 

Razpis. 
Razpisuje se služba banovinskega 

zdravnika združene zdravstvene, občine 
Metlika, s sedežem v Metliki, s plačo 
uradniškega pripravnika in potno po
vprečnino' letnih Din 6600-—. Prosilci 
morajo imeti pogoje za sprejem v dr
žavno službo ter dovršeno zdravniško 
pripravljalno službo (staž) in poleg te
ga vsaj šest mesecev bolnične porodni
ške prakse. 

Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljublja
ni do 15. oktobra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 24. septembra 1932. 
sls 

t No. 6791/1.. 3086 

Razpis. 
Razpisuje se pri državni bolnici.za 

duševne bolezni Ljubljana - Studenec 
služba zdravnika uradniškega priprav
nika. ' 

Prosilci morajo imeti pogoje za spre
jem v državno službo in dovršeno zdrav
niško pripravljalno službo (staž). 

Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljub
ljani do 10. oktobra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine , 

v Ljubljani, dne 24. septembra 1932. , 
• ' • ' . ' • • 

VIII. No. 5505/1 t 3052 2—2 

Razfflas. 
Električna strojna zadruga v Meng

šu namerava priključiti svojo napravo 

na omrežje KDE in zgraditi v. ta namen 
transformatorsko postajo na pare. št. 
793, k. o. Mengeš. Podrobnosti se vidijo 
iz predloženih načrtov. 

O tem projektu se na podstavi 
§§ 110. in, 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 
89., odst. 3 gradb. z., zadevnih cestnih 
predpisov in § 73. i. si. z. u. post. raz
pisuje komisijski ogled na kraju samem 
in obravnava 

na torek, 4. oktobra 1932. 
s sestankom» komisije pri elektrarni za
druge x>b 15.30 uri. 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razgrnjeni do dne
va obravnave pri podpisanem uradu na 
vpogled. Morebitne ugovore zoper na
meravano napravo je do dneva obrav
nave vložiti pri kraljevski banski upravi, 
na dan obravnave pa v roke vodje komi
sije. Poznejši ugovori se ne bodo upo
števali, temveč se bo o projektu odločilo 
brez ozira nanje, kolikor ne bo javnih 
zadržkov. . . 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 21. septembra 1932. 

• * 

VI. No. 21.771/1. 3074 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. B r e z i g a r Danilo, zdravnik v 

Ljubljani, je bil vpisan y imenik zdrav
niške zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 16. septembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih obiastev 

G 233/32—1. 3071 

Oklic. 
Tožeča stranka Gajšek Ivan, mizar v 

Spodnjih Poljčanah, je vložila proti toženi 
stranki Zalerju Albinu, bivšemu posest
niku v Mahorčki vasi, sedaj neznanega 
bivališča, radi Din 200'— k opravilni 
št. C 233/32—1. tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 25. oktobra 1932.. ob 9. uri pred tem 
sodiščem v izbi št. 1,-razpravfia dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja Sattler Pavel, po
sestnik v Slov. Bistrici, za skrbnika, ki 
jo bo zastopal na. njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama aH ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Slòv. Bistrici, odd. IL, 

dne 21. septembra 1932. 

Ne II 2/32—68 
* 

Oklic. 
8081 

V stečaju prezadolženca Hanzlja An
tona, posestnika 'n avtoizvoščka v Met
liki, sklicuje stečajni sednik zborovanje 
upnikov za dan 12. oktobra 1932 ob 9. 
uri v sobi št. 20; 

Sklepali bodo upniki o predlogu ste-, 
čajnega upravnika, da proda prezadol-
ženčeve nepremičnine iz proste roke, in 
sicer zemljišče vi. St. 1420, k. o. Metlika', 
za najmanj 100.000 Din, zemljišče vi. št. 
64, k. o. Metlika, za najmanj 3500 Din, 
in zemljišče vi. št. 913, k. o. Metlika, za 
najmanj 3000 Din. 
• Za upnike, ki se ne udeležijo zboro
vanja, velja, da pristajajo na ta predlog. 

Okrajno sodišče v Metliki, odd. IL, 
dne 25. septembra 1932. 

C 54/32-3 
* 

Oklic. 
3056. 

Tožeča stranka: Plut Marija, žena de-, 
lavca, Prilozje št. 44, je vložila proti 
toženi 'Stranki: Brincu Marku, pos.» 
Griblje, sedaj nekje v Ameriki, po po-
oblašČenki ženi Brine Doroteji, tam, radi 
Din 150Ö-— s prip. k opr. št. C 54/32-1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na. 30. novembra 1932. ob osmih pred 
tem ' sodiščem v izbi št. 7, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče- tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Gašper Skok. 
sodni kanclist v pokoju v Črnomlju,'za 
9krbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi 
sàmà ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. -Пч 
dne 17. septembra' 1932. 

L IV 8/32—3., 

Sklep. 
3072 

Rednak Jakob, roj. 24. julija 1910, pos; 

sin iz Loko vine, obč. Dobrna, se. radi . 
duševne bolezni popolnoma prekliče.•'. 

Za'skrbnika se .imenuje Rednak Mar
ko, pos. v Lokovini št. 18, p. Dobrna. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
, .." dne 2. junija 1932. , . 

. * 
T Ne VI. 1168/32 • • • 3044 3-2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Vrenik Jožefe, rojene 

Gselman, posestnice v Bohovi št. 2, -kot 
prevzemnice zapuščine po dne 4. julija 
1931' umrlem posestniku, Gselmanu 
Francu, se uvede postopanje: za, amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih je prosilka baje izgubila ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi te-, 
kom šestih mesecev, počenši z dneffl 
razglasitve, svoje pravice, sicer bi se p*, 
poteku tega-roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. , 

Ožnamenilo vrednostnih papirjev: ^ 
l.'Vložna knjižica štev. 19238 Posojil* 

nice v Mariboru r. z. z o. z., glaseča •'•№ 
nà ime: Gselman Franc, z vlogo 1694 
dinarjev 82 par (sedaj 1737 Din 17 p) 5 

2. vložna knjižica ' štev. ' 20220 . istega; 
zavoda, glaseča se ' na ime Gselrflao 
Frano z vlogo 29.734 Din 43 p (sedaj 

;35.7G2 Din 68 p). ;, 

Okrajno sodišče v Mariboru odd.' VI'»/ 
dne 20.. septembra! 1932. . 
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' Štev. 77. Štev. 468. 

E 502/32 ; 3063 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. septembra 1932. ob devetih 

b° pri podpisanem sodišču v sob' št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška' knjiga 
Družmirje, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: Din 31.514'40. 
Vrednost pritikline: Din 3075'—. 
Najmanjši ponudek: Din 21.009-60. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Šoštanju, 
dne 2. avgusta 1932. 

' H* 
E 412/32-4 3060 

QrazbenI oklic. 
Dne 5. oktobra 1932. ob devetih se 

bo vršila javna dražba pri podpisanem 
sodišču, scba št. 7, zemljišče vlož. št. 
168, k. o. Stari trg, obstoječe.iz stano
vanjske hiše, 1 stavbne in 1 vrtne par
cele. 

Cenilna vrednost: Din 70.650*—. 
Najmanjši ponudek: Din 35.325-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
8odišča. s 

Okraj, sodišče v glovenjgradcu, odd. II., 
' dne 21. septembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r mi : 

1241. Sedež: glavnega podjetja Ljublja
na, podružnica Maribor. 
Dan vpisa: 15. septembra 1932. 
Besedilo: Julio Meinl d. d. 
Izbriše se dosedanji član ravnateljstva 

Ehrenfest Fritz. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

' Mariboru, 
dne 15. septembra. 1932. 

Firm. 803/32 - Kg B I 19/7. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 
1242. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 15. septembra 1932. 
Besedilo: Splošna nabavi jalna zadru

ga, registrovana zadruga z omejeno za-
Vezo V. Mariboru. 
, Obrat in predmet: Zadrugi je namen, 

d * nabavlja svojim zadružnikom ziv-
-tenjske potrebščine in druge predmete 
^ njih osebno in hišno potrebo. Zadru-
?a oddaja zadružnikom življenjske po-
fcehšcme in drugo blago za gotov, do-.;J 

nar, na brezobrestni kredit pa po določ
bi upravnega odbora proti osebni pis
meni zavezi zadružnika ali pa na pod
lagi, pismenega jamstva dveh zadružni
kov, oziroma na postavi svojevoljno 
stavljene prepovedi na prejemke. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
septembra 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še z njegovim tri
kratnim zneskom istega. 
. 'Oznanila,se izvršujejo po. nabitju na 
vidnem mestu v zadružnih prostorih. 

Upravni odbor sestoji iz 5—10 zadruž
nikov. Člani upravnega odbora so: 

1. Holuijec Mihael, tovarnar v Mari
boru, Kejžarjeva ul. (načelnik). 
_, 2. Ussar Karol, tovarnar v Mariboru, 
Plinarniška ul. (podnačelnik), • '. 

• 3. Bračič Maks, trgovec v Mariboru, 
Meljska ul. 2, 

4. Welle Karol, trgovec v Mariboru, 
Meljska.ul. 75, 

5. Peheim Alojz, trgovec v Mariboru, 
Ob Bregu 27, 

6. Kočevar Ivo, ravnatelj v Mariboru, 
Cankarjeva ulica 14, 

7. Glaser Franc, knjigovodja v Mari
boru, Frankopanova ul. 39, 

8. Bračič Hubert, špediter v Maribo
ru, Meljska ul. 2., . 
. 9.Kugy Josip, posestnik v Mariboru, 
Frankopanova ul. 14. : ' 

Pravico zastopati zadrugo ima uprav
ni odbor. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujejo skupno po dva člana upravnega 
odbora ali eden od njih in upravnik, ako 
ga za sopodpisovanje (per procura) po
oblasti upravni odbor. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 15. septembra 1932. 
Firm. 861/32 — Zadr. V 36/1. ' 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
1243. Sedež: Orehova vas. 

Dan vpisa: 8. septembra .1932. 
Besedilo: Zadružna mlekarna v Ore

hovi vaši, registrovana zadruga z omeje
no zavezo. 

Izbriše se dosedanji v član nacelstva 
Kline Jakob, vpiše pa novoizvoljeni član 
nacelstva Kopše Štefan, posestnik v Ho-
tinji vasi št. 22. 

' Okrožno koi trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 8. septembra 1932. 
Firm 852/32 — Zàdr. II.-, 68/14. 

• ' . ' " , , * . • . 

1244. Sedež: Sv. Jurij ob Ščavnici. 
Dan vpisa: 15. septembra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

Sv.: Juriju ob ŠČavnici, registrovana za-r 
druga Z neomejeno zavezo. 

Izbriše se. dosedanji član nacelstva 
Breznik Jakob, vpiše pa novoizvoljeni, 
član nacelstva Domanjko Matija, posest
nik in gostilničar na Jamni. ... 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
•":•""" Mariboru, 

•v ' dne ! 15." septembra" 1932. 
.-., Firm; 676/32. -±. Zadr. Ï. 93/44. \. 

Konkurzni razglasi 
S 17/32—167. • - ' ' • . 3089 
1245. 

Določitev posebnega 
ugotovitvenega naroka. 

Prezadolženka:, >Sana«, tvornica čoko
lade v Hočah. "'•••: ' 

. Za preizkušanje naknadno prijavlje
nih in do naroka morda še prijavljenih 
terjatev se odredi narok na 20. oktobra 
1932. ob 10. uri pri podpisanem sodišou, 
;soba štev. 84. ' " 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 

dne 22. septembra 1932.. 
• H* 

S 3 0 / 3 2 — 3 3 0 8 8 
1 2 4 6 . - .•—.'••'.:•:• 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Šte-

feta Cirila, trgovca z mešanim blagom v 
Kranju. 

Konkurzni sodnik: dr. Gregorec Jurij, 
starešina okrajnega sodišča v Kranju. 

Upravnik mase: dr. Éilar Igo, odvet
nik v Kranju. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodi
šču v Kranju dne 8. oktobra 1932. ab 
9. uri. , 

Oglasitveni rok do 10. novembra 1932. 
(okr. sod. v Kranju). Ugotovitveni na
rok pri okrajnem sodišču v Kiranjiu dne 
17. novembra 1932..'ob 9. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 24 septembra 1932. 
* 

S 32/32—2 308© 
1247. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini TJO-

panca Antona, trgovca'z lesom v Stari 
Fužini št. 92. 

Konkurzni sodnik: dr. Stillar Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Radovljioi. 

Upravnik mase: KoMer Franc, odvet
nik v Radovljici. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem so
dišču v Radovljici dne 6i oktobra 1932 
ob 10. uri. 

Oglasitveni rok" do 10. novembra 1932. , 
na okr. sod. v Radovljici. 

Ugotovitveni narok pri okrajnem so
dišču v Radovljici dne 17. novembra 
1932. ob 10. uri.'. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. HL, 

dne 24. septembra 1932. 
* ' ' • ' 

Sa 11/32-1 3059 
1248; 

Poravnalni oklic 
Uvedba poravnalnega postopanja' л 

imovini Horvata Urbana,, trgovca v No
vem mestu. 

Poravnalni' sodnik: dr. Dolenc Sdito-: i 
mir, sodnik okrožnega sodišča v Novem 
mestu.. : 

Poravnalni upravitelj: dr. Zupančič 
Adrijan, advokat v Novem mestu.. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu, v ' 
sobi št. 52 dne 27. oktobra 1932 ob 
pol .enajstih. . 

Ш) •' 



Štev. 464. Štev. 77. 

Rok,,za ogiasitev j terjatev -Ј?Џ .okrož
nem sodišču V Novem' mestu do 22. 
oktobra 1932. 
Okrož. sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 22., septembra; 1932.* *fï 
_ ' Â •'•'.'" 

Sa 51/32—2 - " ^ ; : V ; ' : 0 '3Ö76 
1249. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice: Kresal Ivanke roj. Be-
seničar, trgovke z mešanim blagom v 
Rožni dolini cesta IV/4 p, Vič'pri Ljub
ljani. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik deželnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Henrik Tu-
• ma,- odvetnik v Ljubljani. • • •• 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodnSču,solja št.. 140 dne 5. no
vembra 1932 ob 9. uri. 

Rek za ogiasitev do 1. novembra 1932 
na deželno sodišče. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 24. septembra 1932. . 

# 
Sa 12/32-1 . . 3058 
1250. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Ogrizka Josipa, elektrotehnika 
in trgovca v Novem mestu. 

Poravnalni sodnik: Kacjan Anton, 
sednik okrožnega sodišča v Novem 
mestu. •'•••• ' •" •.••.• 

Poravnalni upravitelj: dr. Fiirlan An
ton, advokat v Novem mestu. 

Narok za sklepanje poravnave 'pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu,, v 
sobi št. 52;. dne 29. vokiohisa 1932. ob 
pol enajstih. 

Rok za ogiasitev terjatev pri okrož
nem seiišču v Novem mestu do 24. okto
bra 19C2. 
Okrož. sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 22. septembra 1932. 
* 

зовв Sa 19/32-59 
1251. 

Eonec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opravilna številka Sa 19/32-56, 
s katerim je bila od sodišča potrjena 
poravnava dolžnika Ivana Krajca, tr
govca z mešanim blagom v Dol. Logat
cu,, je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne Ì2. septembra 1932. 
* 

3070 Sa 52/32—38 ' 
1252. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Mihe-

liča Konrada, krojaškega mojstra v Ma
riboru. Jurčičeva ulica, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd^ l i t , 

dne 15. septembra 1932. 

Sa 43/32-77 3064 
1253. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice tvrd-

ke H. J. Turad, trgovine s konfekcij
skim, modnim, galanterijskim blagom 
in čevlji v Mariboru, Aleksandrova ce-
|sta 7, registrovane pod firmo: H. J. Tu-
;rad, konfekcije, tekstilije, moda, galan
terija in čevlji v Mariboru, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 15. septembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. зовз 

Stanje 22. septembra 1932. 
: Aktiva. Dinarjev 
.Metalna 

podloga . 2.006,371.461-31 (— 1,862.678-40) 
Devize, ki ni-
: so v podlogi 85,541.796-17 ( + 1,376.226-62) 
Kovani no-
i vec v niklu 116,650.261-50 (—17,742.408-—) 
Posojila •. . 2.457,059.097-07 (+19,221.168-11) 
Vrednostni 
! papirji . . 12,872.520-— 
Preišnii pred
ujmi državi 1.809,581.641-27 (-f 232.857-43) 

Začasni pred
aj mi gl. drž. 
b l a t n i . 600.000.000'— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 53,683.284*74 

Vrednoeti 
ostalih fon
dov . . . 2,631.552-76 ( + 1.670--) 

Nepremlfinl-
I ne . . . . 154,620.191-29(4- 5.301 HO) 
Razna aktiva 118.230.959-33 ( + 439.039-34) 
' 7.417,242.764-44 
i Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 62,332.146-85 

Ostali fondi 3,964.670-59 ( + 21.639--) 
Novčanice v 

obtoku . . 4.728,250.510-—(— 44,233.105-—) 
Obveze na 
pokaz . . 838,924.297-48 ( + 45.724.688-81) 

Obveze z ro- ! 

kom . . . 1.421,793.800-—(— 17,950.000-—) 
Raznapaslva 181,977.439-62 ( - 18,107.953-69) 

7.417,242.764-44 
Obtok in ob
veze. . : .6.567,174.807-48 

Celotno kritje . . . 36-03°/0 
Kritje v zlatu . . . 31-66°/„ 

Obrestna mera: 
po eakomptu , . , . « > , « , 7И% 
DO lombardu » . . . , « , « , 9% 

No 5932/6. 3077 

Razglas. 
V sredo 5. oktobra 1932. dopoldne se 

bo na uradnem dnevu v Stični (gostilna 
Karlinger) oddal lov občine Polica za 
dobo od 5. oktobra 1932. do 31. marca 
1933 v zakup. 

Lovišče meri 1816 ha. 
Ostali pogoji so Tazvidni pri sreskem 

načelstvu v Litiji, soba št. 2. 
' Načelstvo sreza litijskega ' 

v Litiji, dne 26. septembra 1932. 
•j» 

Preds. No. 169/1. 2980a—2—2 

Razglas. 
Razpisujeta se dve mesti državnih ce-

starjev-delavcev na državni cesti št. 49 
za progi: 

a) km 34-0—39-0 s sedežem na Gar-
čarevcu pri Gor. Logatcu z mesečno pla-
•čo Din 541-44 in naturalnim stanova
njem v državni cestarski hiši, 

b) km 39"0—44'4 s sedežem v Planini 
pri Rakeku z mesečno plačo Din .541*44 
in mesečno stanovanjsko doklado Din 
89-30. 

Pravilno kolkovane prošnje, oprem
ljene s. potrebnimi dokumenti, je vložiti 
pri tehničnem razdelku sreekega načel-
stva v Ljubljani (Št. Peterska vojašnica) 

do 3. oktobra 1932.' 
Natančnejša določila glej v prilogi k 

»Službenemu listu« štev. 75 od dne 21. 
septembra 1932. 

Sresko načelstvo v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1932. 

Štev. 1286/32 3061 

Objava. 
Gospod dr. Skabcrne Franjo, advokat 

iz Samobora pri Zagrebu, se je preselil 
s svojo pisarno v Ljubljano, Aleksan
drova cesta 2, ter je bil vpisan dne 22. 
septembra 1932. v .imenik advokatov 
podpisane komore. 

V Ljubljani, dne 22. septembra 1932. 
Za odbor 

Advokatske komoro v Ljubljani 
predsednik: 

dr. Žirovnik Janko s. r. 

Razne objave 
3062 

Licitacija 
zastavnih predmetov 

se vrši dne 12. oktobra 1932. Začetek 
ob 9. uri dopoldne. 

Prodali se bodo: Efekti štev. 20.410 
do 22.121, dragocenosti štev. 33.282 do 
35.280, ki se do 8. oktobra 1932. ne po
daljšajo ali ne dvignejo. 

Dne 10. in 11. oktobra 1932. ostane 
zavod za promet e strankami zaprt. 
Oblaptv. koncesijonirana zastavljalnica 

V. Remm v Mariboru, Gosposka ul. 46. 
•j. 

3082 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, izdan od sre-

skega načelstva v Šmarju pri Jelšah dne 
19. aprila 1929, št. 7849, reg. št. 97, na 
ime: Strašek Franc, Sv. Peter na Med
vedjem selu, p. Podplat. Proglašam ga 
za neveljavnega. 

Strasek Franc s. r. 

Izdaja kraljevska banske aprava Dravske banovina Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska In zalaaa: Tiskarna Merkur v LInbMani: nJen oredstavnik: O. Mlchalek ? Liubllani 



Ster 78. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BA10VIIUE 
Priloga h kosu 78. letnika III. z dne 1. oktobra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

•VIII. No. 5460/1. 3114 

Razglas. 
Delniški družbi >Commercec v Ljulv 

Ijani sem odobril izpremembo § 7. 
družbenih pravil v smislu sklepa red
kega občnega zbora delničarjev z dne 
2. novembra 1931. 

Sklenjena izprememba pravil- se na
naša, na znižanje delniške glavnice od 
Din 1,000.000— na Din 250.000-—. 
Znižanje se je izvršilo na ta način, da 
se je vrednost vsake delnice zmanjša
la od Din 100-— na Din 25'— in so se 
Štiri delnice združile v eno delnico. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 20.. septembra 1932. 
Ban: 

dr. Marušiž s. r. 

* 
3076—3—2 П. No. 20096/13. 

Razglas. 
Muri Ignacij, pos. na Zg. Jezerskem, 

prosi, da se mu dovoli zgraditi na zem
ljišču pare. št. 520/2 in 520/3, k. o. Je
zersko ob Mlinšici na Zg. Jezerskem, 
nasproti njegove sedanje žage novo žago 
z beneškim jarmenikom in krožno žago. 
Imenovani je opustil svoj prvotna'nacrt, 
o katerem se je izvršila komisijska raz
prava dne 12. julija 1932. in prosi, da 
se mu dovoli zgraditi žago po izpreme-
njenem načrtu. Po tem načrtu bo slu
žila kot vodni motor Francis turbina z 
ležečo osjo. Turbina bo proizvajala pri 
maksimalni uporabi 332 lit/sek in pri 
razpoložljivem brutto padcu 8"22 m (čisti 
padec 7-8 m) energijo največ. 26 HP. 
Voda bi se nabirala z betonskim zaje-

' oialnikom. 
0 tem se razpisuje na podstavi § 37. 

zakona o izkoriščanju vodnih sil od 30. 
junija 1931. >Službeni list« št. 333/52 ter 
§ 73. zakona o občem upravnem po
stopku, 

na petek, dne 14 oktobra 1932., 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 13. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ot» 
Jave razglasa v »Službenem listu« kra
ljevske banske uprave Dravske bano
vine pa do dne razprave razgrnjeni y 
Savni vpogled med uradnimi urama рп 
tehničnem razdelku sreskega nacelstva 
v Kranju. • . 

K tej razpravi se pozivajo vsi udele
ženci s pristavkom da morejo svoje pri
pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno kraljevski 
danski upravi Dravske banovce v Ljub -
Ijani do dne 11. oktobra 1932., najkes-
leje pa pismeno ali ustno na razpravi 
eaoii, ker bi se sicer, smatralo, da so
glašajo s poslovanjem. Poznejši ugovori 

pa bi se mogli upoštevati samo ob po
gojih iz § 75. zakona o občem upravnem 
postopku. 

, Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 21. septembra 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

I. No. 6730/1. 

* 

Razpis. 
3116 

Razpisuje se služba banovinskega 
zdravnika združene zdravstvene občine 
Krško s sedežem v Krškem s plačo drž. 
uradnika in potno povprečnino letnih 
Din 5.400-—. 

Prosilci morajo imeti pogoje za spre
jem v državno službo in poleg staža 
vsaj šest mesecev bolnične porodniške 
prakse. 

Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljub
ljani do 10. oktobra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 24. septembra 1932. 
* 

III. 7484/1. , 3115 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
л po stanju z dne 25. septembra 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 

Krško: Sv. Križ (Premogovci i dv.). 

S t e k l i n a : 
Ptuj: Sv. Lovrenc v Slov. gor. (Kan-

kava 1 primer). Šmarje pri Jelšah: Že-
tale (Lužine 1 primer). 

S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Globoko (Piršenberg 7 dvor
cev), Globoko (Mali vrh 1 dvorec), Ve
liki Obrez (Vel. Obrez 1 dv.). Kranj: 
Kovor (Kovor 1 dvorec), Kovor (Hudo 
7 dvorcev). Krško; Cerklje (Gor. Sko-
pice 5 dvorcev), Veliko Mraševo (Ve
liko Mraševo 13 dvorcev), Sv. Križ 
(Dobrava 12 dvorcev, Sv. JCriž 15 dvor
cev), Raka (Kržišče 6 dvorcev, Mršeča 
vas 7 dvorcev, Smednik 2 dvorca, Mali 
Koren 1 dv., Ravno 5 dvorcev). Ljub
ljana: Šmartno (Zavrh 1 dvorec). Mari
bor: desni breg: Pohorje (Pohorje 2 
dvorca). Maribor levi breg: Sv. Križ 
(Sobar 1 dv.), Ledinca (Ledinca 3 dv.), 
Dobrenje (Dobrenje 1 dvorec).'Metlika: 
Suhor (Berečavas 5 dvorcev). Prevalje: 
Gortina (Zg. Gortina 1 dv.). Ptuj: Cir-
kovci (Pangerci 4 dvorci). Radovljica: 

Dovje (Mojstrana 6 dvorcev), Bled (Za-
gorica 4 dv., Mlino 1 dv.), Gorje» (Pod
nom 3 dv.), Kranjska gora (Kranjska 
gora-6 dv.), Ovsiše (Poljšica 1 dvorec). 
Škofja Loka (izpost): Sora (Sora 1 
dvorec). Ljubljana mesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Kamnik: Mengeš (Mengeš 1 dvorec). 
Konjice: Tepanje (Veršenik 1 dvorec), 
Oplotnica (Brezje 1 dvorec). Krško: 
Kostanjevica (Dolše 1 dv.), št. Jernej 
(Ostrog 2 dvorca). Laško: Marijagradec 
(Trojno, Klad je po 1 dvorec). Litija: 
Moravče (Golnik, Javorje, Moravče po 
1 dvorec). Ljubljana: Studenec-Ig (Kre-
menca 1 dv.), Šmartno (Vikerče 1 dv.). 
Ljutomer: Malanedelja (Bučkovci 1 dv.), 
Strigo va (Krče 4 dv.). Logatec: Bloke 
(Runarsko 1 dv.), Gor. Logatec (Gor. 
vas 1 dv.). Ptuj: Sv. Lenart pri Vel, 
Nedelji (Podgorci 1 dv.). Šmarje pri 
Jelšah: Šmarje pri Jelšah (Vrh 4 dv.). 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 

Ljutomer: Cven (Gor. Krapje v 1 dvor
cu), Lukavci (Lukavci v 1 dvorcu). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2 
dvorca). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 

dne 26. septembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 12/32. 3108 

Razsodba. 
Podpisano sresko sodišče je razsodilo 

s sodbo z dne 18. junija 1932., 
U 12/32—8, da je Zorko Minka, rojena 
27. septembra 1905. pri Sv. Andražu v 
Slov. gor., srez Ptuj, pristojna in sta
nujoča pri Sv. Juriju v Slov. gor., erez 
Maribor levi breg, samska, trgovka, kri
va prekrška po zak. o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne špe
kulacije, storjenega s tem, da tekom 
meseca marca 1932. pri Sv. Juriju v 
Slov. gor. ni imela v svoji trgovini na
bitega cenika, torej kot trgovka, ki pro
daja življenske potrebščine v obratoval
nici, ni imela podrobno označenih cen, 
posameznih predmetov, tako da jih 
lahko vsak razločno vidi. 

S tem je zakrivila prekršek po čl. 6. 
zak. o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije v 
zveži s § 1. zak. o prekrških z dne 31. 
decembra 1929., ter se po čl. 6. zak. o 
pobijanju draginje v zvezi s § 3. zak. ö 
prekrških obsoja na 24 ur zapora in 
Din 100*— denarne kazni, ki se ob ne
izterljivosti izpremeni na nadaljnja 2 
dneva zapora, ter po § 389. a kpr. v 
povračilo stroškov kazienskega postopa-
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nja in izvršitve kazni, ki se izrečejo iz
terljivim. 
Sresko sodišče Sv. Lenart v Slov. gor., 

odd. III., 
dne 24. septembra 1932. 

Cg I a 691/32. 
* 

Oklic. 
3130 

Tožeča stranka Bertoncelj Pavel je 
vložila proti toženi stranki Steinerju 
Ivanu radi Din 18.767-05 k opravilni 
št. Cg I a 691/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 6. oktobra 1932. ob pol devetih pred 
tem sodiščem v sobi št. 134 razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Krivic, odvet. 
v Ljubljani, za skrbnika, ki jo bo zasto
pal na njeno nevarnost in stroške, do
kler ne nastopi sama ali ne imenuje po
oblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I. a, 
dne 19. septembra 1932. 

C 758/32. 
* 

Oklic. 
3102 

Tožeča stranka Diih Jožef, užitkar : v 
Borejcih, je vložila proti toženi stranki 
Kožarju Štefanu,.delavcu.v Boreči, radi 
ugotovitve rešiLnega kupa k opr. št. gor
nji tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 8. novembra 1932. ob 10. uri do
poldne pred tem sodiščem v izbi št. 23, 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Kozar Štefan, sta
rejši, pos. v Boreči, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, 

dne 9. septembra 1932. 

C 606/32. 

Oklic. 
3101 

Tožnik Hirschl Jakob, zas. v Murski 
, Soboti, je vložil proti tožencu Knezu 

Ludviku, pos. v Murski Soboti, radi 
Din 1.100"— k opr. št. gornji tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 11. novembra 1932. ob 10. uri 
dopoldne pred tem sodiščem v izbi št. 
23, razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Barbaric Štefan 
mlaj, pos. v Murski Soboti, Radgonska1 

cesta, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, 

dne.2. septembra 1932. 

* 
C 770/32. 3099 

Oklic. 
Tožeča stranka Lipič Nikolaj, pos., 

Kukeč 49, je vložila proti toženi stranki 

Zganjarju Francu, pos. v Bokračih, ra
di Din 9.600"— k opr. št. gornji. tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 8. novembra 1932. ob 10. uri do
poldne pred tem sodiščem v izbi št. 23, 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Oškola Ludvik, 
trgovec v Kančevcih, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost m stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, 

dne 3. septembra 1932. 

C 530/32-2 
* 

Oklic. 
3096 

Tožeča stranka: Občinska javna bol
nica v Krškem po državnem pravobra
nilstvu v Ljubljani. 

Tožena stranka: Vod opi ve Mihael, 
preje Bučerca št. 10, sedaj neznanega 
bivališča, radi: Din 425"— s pr. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 18. novembra 1932. ob 10. uri dop. 
pri tem sodišču v sobi št. 12, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne-
ZDano, se postavlja g. Vcdopivc Anton,-

posestnik v Bučerci št. 21, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sama ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Brežicah, odd. IL, 
dne 23. septembra 1932. 

C 796/32. 
* 

Oklic. 
3100 

To/eča stranka Vahter Ludvik, pos. 
v Gor. Seniku, je vložila proti toženi 
stranki Andrejitu Ljudevitu, pos. v Bo-' 
reči, radi 20 dol. k opr. št. gornji tožbo. 

Narok za ' ustno razpravo se je dolo -̂
čil na 8. novembra 1932. ob 10. uri do
poldne pred tem sodiščem v izbi št. 23, 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Andrejek Adam, 
pos. v šulincih, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, 

dne 6. septembra 1932. 

A 211/32. 
* 

Oklic, 
3113 

s katerim se sklicujejo zapuščinski up
niki Franja Kočevarja, posestnika in in
dustrijalca v Središču, ki je umrl dne 
26. julija 1932. • . • 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem ' sodišču 
do dne 2. novembra 1932. dopoldne ob 
9. uri v sobi št. 8 ustno, ali pa do tega 
dne. pismeno, sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, 

nikake nadaljnje pravice do te zapušči
ne, ako bi s plačilom napovedanih ter
jatev pošla. 

Okrajno sodišče Ormož, odd. L, 
dne 27. septembra 1932. 

* 
T Ne VI 1168/32 3044 3 - 3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Vrenik Jožefe, rojene 

Gselman, posestnice v Bohovi št. 2, kot 
prevzemmice zapuščine po dne 4. julija 
1931 umrlem posestniku Gselmanu 
Francu, se uvede postopanje za amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, 
ki jih je prosilka baje izgubila ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kom šestih mesecev, počenši z dnem 
razglasitve, svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. vložna knjižica štev. 19238 Posojil

nice v Mariboru r. z. z o. z., glaseča se 
na ime: Gselman Franc, z vlogo 1694 
dinarjev 82 par (sedaj 1737 Din 17 p); 

2.. vložna knjižica štev. 20220 istega 
zavoda, glaseča se na ime Gselman 
Franc, z vlogo 29.734 Din 43 p (sedaj 
35.762 Din 68 p). 

Okrajno sodišče v Mariboru odd. VI., 
dne 20. septembra 1932 

* 
E 595/32—7. 3104 

Dražbenl oklic. 
Dne 7. o k t o b r a 1932. dopoldne ob 

p o l d e v e t i uri bo pri podpisanem 
sodišču v sobj št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Družmirje, vi. št. 
150. 

Cenilna vrednost: Din 30.871-50. 
Najmanjši ponudek: Din 20.581"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 24. avgusta 1932. 

* 
E 530/32. 3106 

Dražbenl oklic. 
" D e n 7. o k t o b r a 1932. dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
y sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška • knjiga Paška vas, vi. št. 5, zem
ljiška knjiga Šmartno o. P., vi. št. 212. 

Cenilna vrednost: Din 88-023-45. 
Vrednost pritikline: Din 16.160"—. 

• Najmanjši ponudek: Din 58.682"— . 
-Posestvo se bo prodalo v treh skupi

nah. • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe» 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe» 
sicer, bi se ne mogle več uveljavljat» 
glede nepremičnine v škodo zdražitelj8» 
ki je ravnal v dobri veri. 
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V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 20. avgusta 1932. 

•g» 
E 396/32. 3110 

Dražbeni oklic. 
i: 

Dne 10. o k t o b r a 1932. ob 10. uri 
bo.dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga Slemene, vi. št. 2. 

Cenilna vrednost: Din 101.361"—, 
vrednost prjtiklin: Din 6.348"—, naj
manjši ponudek: Din 71.806"—. 

II. 
E 168/31. 

Dne 12. o k t o b r a 1932. ob 10. uri 
bo dražba nepremičnine: zemljiška 
knjiga Bezovica, vi. št. 15, in zemljiška 
knjiga Marija Dobje, sodni okraj Celje, 
vi. št. 147. 

Cenilna vrednost vi. št. 15, k. o. Be~v 

zovica: Din 304.139-50, vi. št. 147, k. o. 
Marija Dobje: Din 10.150-75, vrednost 
pritiklin: Din 11.200-—, najmanjši po
nudek Din 213.0C0-—. . 

Če bi se posestvo ne prodalo v celoti, 
se bodo prodali' deli tega posestva, in 
sicer v naslednjih skupinah: 

1. pare. štev. 223—230 za najmanjši 
ponudek Din 50.000'—, 

2. pare. štev. 375—376 za najmanjši 
ponudek Din 15.000"—, 

3. pare. štev. 264, 266 za najmanjši 
ponudek Din 5.000"—,. . . _ 
• 4. vlož. štev. 147, k. o. Marija Dobje, 
za najmanjši ponudek Din 8.000-—. 

. . ' • • ' . . ' Ш . 

E 655/32. , < n 

Dne 17. o k t o b r a 1932. ob 10 uri 
bo pri podpisanem sodišču, v sobi bt. 4, 
dražba nepremičnine: zemljiška knji
ga Preloge, vi. štev. 2. *„пкпоПк 

Cenilna. vrednost: Din 160.590-75, 
vrednost pritiklin: Din 7.650-—, naj
manjši ponudek: Din 107.062-50. 

IV. 

Dne/317. o k t o b r a 1932. ob 10. uri 
bo dražba nepremičnine: zemljiška 
knjiga Tolsti vrh, vi štev. ol. 

Cenilna vrednost: Dm « naj 
manjši ponudek: Din 13.321*20. 

• • * 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
ïe priglasiti sodišču najpozneje pri drazr 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več u v e z a t i 
glede nepremičnine v škodo zdrazitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. . о5ЋрТ1.-

V ostalem se opozarja na d r a ž b a 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. .. . -, T T 

Okrajno sodišče v Konjicah, odd. IL, 
dne 27. septembra 19d^ ^ 

E 654/32-10. * . ' 3 0 6 8 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. o k t o b r a 1982."dopotoij. 

ob d e v e t i h bo na mestu samem T 
Radmožancih št. 28 dražba nepremičnin. 

zemljiška knjiga Radmožanci, vi. št. 72, 
364 in 394. 

Cenilna vrednost Din 145.400-—. 
Vrednost pritikline: Din 2720"—. 
Najmanjši ponudek: Din 96.933*34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdrazitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 20. septembra 1932. 

* 
E IX 2437/32—8 . 3079 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. novembra 1932 dopoldne ob 

11. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Rače, vi. št. 14. 

Cenilna vrednost: Din 63.711'—. 
Vrednost pritiMine: Din 1090'—. 

• Najmanjši ponudek: Din 42.474'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdrazitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX., 

dne 5. septembra 1932. 

E 1039/31—12. 3080 

Dražbeni oklic. 
' Dne 3. novembra 1932 dopoldne ob 

pol 9..uri bo na mestu samem v Topo-
lovoih dražba nepremičninskih .deležev 
do hiše, njiv, travnikov itd. zemljiška 
knjiga Topolovci 3/40, vi. št. 8 in 9/16, 
vi. štev. 49. 

Cenilna vrednost: Din 46.370"81. 
Vrednost pritikline: Din 325"—. 
Najmanjši ponudek: Din 30.918"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdrazitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 1. septembra 1932. 

H? 
E IV 3665/31. 3112 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a 1932. dopoldne 

ob o s m i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 27, dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rudečibreg, vi. št. 42, 
zemljiška knjiga Rudečibreg, vi. št. 44. 

Cenilna vrednost: Din 592.200-40. 
Vrednost pritikline: Din 15.330-—. 
Najmanjši ponudek: Din 394.800-30. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdrazitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Maribor, 
dne 19. avgusta 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 31/32—2. 3131 
1254. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev ikonkurza o imovini Böh-

merwalda Henrika, trgovca v Ljubljani. 
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod

nik deželnega sodišča v Ljubljani. 
Upravnik mase: dr. Brejc Janko, od

vetnik v Ljubljani. 
Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi

šču, soba št. 140, dne 8. oktobra 1932. ob 
devetih. 

Oglasitveni rok do 10. novembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem so

dišču dne 19. novembra 1932. ob deve
tih, soba št. 140. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 24. septembra 1932. 
* 

S 22/32—3. 3078 
1255. 
Postavitev upraviteljevega 

namestnika. 
Prezadolženec: Zapuščina po Ger-

muthu Francu st., veleposestniku in les
nem trgovcu v Podvelki. 

Gospod dr. Šnuderl Makso, odvetnik 
v Mariboru, se postavlja za namestnika 
•upravitelja konkurzne mase, in sicer za 
čas, ko je upravitelj zadržan zaradi 
orožne vaje (§ 92 konk. zak.). 
Okrožno sodišče. v Mariboru, odd. IH., 

dne 22. septembra 1932. 

* i 3107 Sa 21/32—56. 
1256. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnikov Hölbl 

Avgusta in Rože, lesnih trgovcev in po
sestnikov v Št. Vidu pri Vuzenici, je 
končano. 
.Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 22. septembra 1932. 

Sa 53/32-49 3093 
1257. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Kli

me Josipa, trgovca z mešanim blagom 
v Mariboru, Frankopanova ulica št. 35, 
je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 22. septembra 1932. 
H* 

Sa 41/32-143 3094 
1258. . . . . . . . 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Kunst-

ka Pavla, trgovca v Mariboru, Cankar
jeva ulica, registrovanega pod firmo 
Kunstek Pavel v Mariboru, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 22. septembra 1932. 
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Sa 42/32-8. 3108 
1259. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Škra-

bana Janeza, trgovca v Pucincih, je 
končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 22. septembra 1932. 

Sa 55/32—30. 3109 
1260. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Vez-

jaka Jakoba, krojača v Mariboru, Ve-
trinjska ulica št. 17, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 22. septembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

VII/l, št. 35.199—1932. 3090 

Razglas. 
Pri IX. žrebanju 6 % obligacijskega 

gradbenega in investicijskega posojila 
mestne občine ljubljanske, ki se je vr
šilo 15. septembra 1932., so bile izžre
bane naslednje obligacije: 
po Din 200-—: št. 15, 67, 122, 124, 129, 

141, 181, 242, 247, 260, 261, 266, 267, 270, 
274, 279, 585, 625, 678, 692, 727, 772, 
1880,1902,1914,1941,2003,2007,2028,2029, 
2051, 2053, 2056, 2096, 2152, 2171, 2185, 
2189, 2244, 2253, 2291, 2311, 2320, 2375, 
2388, 2395, 2443, 2475, 2512, 2538, 2558, 
2610, 2649, 2679, 2728, 2735, 2766, 2820, 
2826, 2842, 2857, 2895, 2917, 2946, 2949, 
3065, 3190, 3207, 3218, 3323, 3396, 3441, 
3530, 3563, 3609, 3636, 3640, 3653, 3689, 
3752, 3758, 3777, 3788, 3809, 3814, 3825, 
3829, 3857, 3884, 3899, 3900, 3936, 3957, 
3960. 3984, 3993, 9042, 9057, 9166, 9296; 

po Din 500-—: štev. 15014, 15081, 
15117, 15129, 15135, 15150, 15158, 15194, 
15237, 15274, 15204, 15300, 15302, 15329, 
15382, 15397, 15463, 15573, 15676, 15726, 
15736, 15744, 15829, 15831, 15835, 15842, 
15857. 15915, 15951, 1597*2; 
po Din 1000-—: štev. 24768, 24774, 

24780, 24855, 24859, 24870, 24893, 24907, 
24927. 24932, 25016, 25075,, 25097, 25196, 
25220, 25232, 25336, 25340, 25362, 25364, 
25448, 25472, 25530, 25659, 25693, 257.12, 
25715. 25722, 28706, 28811; 

po Din 5O00-—: štev. 2941, 29043, 
29014; 

po Din 10.000-—: štev. 29499, 2S556. 
29606: 
po Din 50.000-—: štev. 29769, 29790, 

29811 29862; 
po Din 100-—: štev. 42, 58, 60, 74, '76, 

203, 243, 263, 291, 325, 452, 482, 542, 547, 
577, 612, 634. . 

Izžrebane obligacije so plačljive dne 
15. marca 1933. pri mestni blagajni v 
Ljubljani. 

Mestno načelstvo v Ljubljani, 
dne 24. septembra 1932. 

Župan in mestni načelnik: 
dr. Puc Dinko s. r. 

Štev. 635/11. 3127 

Razglas. 
V smislu § 22. lovskega zakona za 

bivšo Koroško z dne 4. avgusta 1902, 
dež. zak. štev. 15, se s tem razglaša, da 
se bo dne 5. oktobra 1932. oddal na javni 
dražbi občinski lov v zakup za dobo pe
tih let, t. j . od 15. oktobra 1932. do 15. 
oktobra 1937. s površino 5622 ha, 07 a, 
60 m2, odštevši oblastveno priznana sa
mosvoja lovišča v izmeri 2282 ha, 35 a, 
99 m2. 

Izklicna cena, ki izraža obenem eno
letno zakupnino znaša Din 3700'—, var
ščina, ki se mora položiti pred počet
kom dražbe, pa Din 370-—. 

Dražba se prične ob 9. uri in se za
ključi ob 10. uri predipoldme. Vršila se 
bo v občinskem uradu na Prevaljah. 

Zakupnina se zviša ali zniža, ako se 
po končni odločitvi o morebitnih prizi-
vih ali v smislu nadaljnjih določil za
kona občinsko lovišče poveča ali zmanj
ša, in sicer za toliko, za kolikor se je 
lovišče povečalo ali zmanjšalo, odnosno 
skrčilo. 
Občina Prevalje, dne 27. septembra 1932. 

Župan: Lahovnik s. r. 

&tev. 3401/32. 3122 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

ponovno јатпо ofertalno licitacijo za 
prodajo okoli 8350 plm3 v področju 
šumskih uprav Bled, Boh. Bistrica in 
Kranjska gora v režiji izdelanega 
mehkega, tehnično porabnega lesa in 
okoli 400 prm8 bukovih drv. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum in pri omenjenih 
treh šumskih upravah, je vložiti do 14. 
oktobra 1932. do 11. ure dopoldne pri 
direkciji šum v Ljubljani, Bleiweisova 
cesta št. 1, kjer se bo tega dne vršila 
licitacija. Istotam se dobe tudi vsa osta
la predmetna pojasnila.' 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 28. septembra 1932. 

Štev. 8832/11. 3121 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 3. oktobra t. I. naba
vo 300 m3 plohov za žago. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 20. septemira 1932. 

* 
Štev. 9189/11. 3117 

Razpis 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje nabavo 100 m» hrastovega 
lesa na dan 3. oktobra 1932 za prometno 
upravo v Zabukovci. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 23. septembra 1932. 

* 

Št 8918Д1. • 3118 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 10. oktobra 1932. do
bavo 15.000 komadov krajnikov. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 23. septembra 1932. 

* 
Štev. 8917/11. 3119 

Razpis. 
Direkcija državnega- rudnika Velenje 

razpisuje na dan 10. oktobra t. 1. naba? 
vo 500 m s jamskega lesa. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 23. septembra 1932. 

* 
Štev. 9203/11. 3120 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 17. oktobra t. I. na
bavo 1 kompletne stresalne naprave za 
jamo. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 24. septembra 1932. 

Razne objave 
3129 

Vabilo na izredni občni zbor 
zadruge za rejo živali plemenite kožuho-

vine r z. z o. z. v Škofljici, 
ki bo đno 8. oktobra 1032. pb 4. uri popoldne 
v prostorih restavracije »Novi svet« v Ljub-
ljami, Gosposvetska cesa 14, s eledeCim 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Čitanje in odobritev zapisnika, zadnjega 

obonega zbora. 
2. Sklepanje o nadaljnjem obstoju, odnosno 

likvidaciji zadruge. 
Ako bi ta izredni obSni zbor ob navede

nem času ne bil sklepčen, se vrši pol ure 
kesneje na istem mestu in z istim dnevnim 
redom drugi izredni občni zbor, ki bo ve
ljavno sklepčen neglede na število navzočih 
članov. Naüclstvo. 

* 

Objava. 
3092 

Izgubil sem izpričevalo I. razreda tr
govske nadaljevalne šole v Celju za 1-
1931./32. na ime: Krajne Franc, rodom 
iz Babnega pri Celju. Proglašam ga za 
neveljavno. 

Krajne Franc s. r;, 
Babno št. 3 pri Celju. 

* 

Objava. 
3091 

Podpisani Loh Maks, cand. jur„ izgu
bil sem svojo akademsko legitimacijo 
juridične fakultete Aleksandrove uni
verze v Ljubljani. 

Proglašam jo za neveljavno. 
V Ljubljani, dne 27. septembra 1932. 

Maks Loh s. r. 

Izdaja kraljevika banska oprava Dravske banovina Urednik: Pohar Robert y LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur ? LJubljani; njen predstavnik; Q. Michâlek v LJubljani 



SUIŽBEII UST KRALJEVSKE BAISKE UPRAVE DRAVSKE BAIONE 
Pologa h kosu 79. l e t a l e m , ^ » . ^ . , . . . . U A 1 W T , i l : 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6676/34 S158 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

°d 15. septembra do 21.septemb. 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
s- br. 4948 z dne 21. marca 1930. J 

Priloga h kosu 79. letnika I I I , , d n e 4 ^ ^ m ^ 

OSpice. — Morbilli. 
Kran] . . 
Krško . . 
Litija . . 
Radovljica 

Davica. - Diphteria et Croup. 

• » t i » i % 

Vsega . . . | 

3 
25 

6 
1 

35 

4 
1 

»1 

19 
5 

24 

* 

— 

7 
7 
1 
1 

16 

. • • » • • » . 

Skupina tifuznih bolezni. 
5 rf žice I 3 

s» ? • , I 6 

i;elie (mesto) . . . . 
£°'nja Lendava . . . 
Krani 
?°njice . . . ! . " . ' ',', , 
Lašk0 

Laško 
Litija i 
WuWjana ferez) . . . 
tfu.Miana (mesto) . . *Jutom w . 
p r i b o r desni bree . 
p r i b o r (mesto) . . . . , o 
jurska Sobota 8 
£°Y° mesto, 
£adovlJJca . . " . . , 
^ovenjeradec . . . 
ÖInarje pri JelSab_ 

Vseea 

10 
2 

- I 1 

— II 

3 
4 

2 
6 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
6 
4 
2 
3 
3 
2 

• • • • » 

6 
2 
3 
1 

62 I 9 118 I 11 52 

Griža. — Dyscnteria. 

Brežice 
Celje . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava 
Gornjigrad . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Konjice 
Kršk 
Laško . 
Litija . 
Logatec 
Ljubljana ferez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer . . . * . . . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree , 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota 
Prevalje 
Ptui , , 
Ptui (mesto) 
Radovljica . . . . . . 
Šmarje Dri Jelsau ._. 

Vsega . 
31 4 — 

7 
4 
6 
1 
1 
1 
1 

. 2 
4 
4 
5 
1 
7 
4 
2 

7 
1 
2 
9 
1 

2 
3 

Otrpnenje tilnika. - Poliomyelitis 
acuta. 

Maribpr levi bree . . . I 3 I — I — I _ 
Novo mesto ! — 1 1 — 1 
Prevalje 2 — — _ 
Slovenjgradec . . . * ! . " 1 — _ _ 

Vsega в | 1 - 1 

OtroBicna vročica. — Sepsi 
puerperal is . 

črnomeli 
Dolnja Lendava . . . 
Kočevje 
L

T

i l iia ..', 
Novo mesto . . . . . , , 1 - 1 

Vsega . . . J 3j 2 | . l | - | 4 

Vnetje priušesne slinavke. - Parotitis 
epidemica. 

Celje (mesto) . . . . . . I 1 
Maribor levi bree . . . | S 

— 

— 

1 
3 
4 

z 
— 

65 133 j 20 3 75 

Dušljivi kašelj. — Pertussis . 
Črnomelj 
Konjice . . 
Logatec . . 
Radovljica . . . . . 

CfelJe . 
rÏÏ°melj J 20 
üol»Ja Lendava 

1 
41 
1 

H i 
17 
19 

бгапј 

fctr levJ b r e « •. • 
t S mesto 
f r e v a l j e . . 

• * » • • i 

4 1 -
20114 

1 

4 
13 
9 

4 
24 

1 
1 
4 
1 

13 
29 
28 

66 

73 52 

Vsega-. 76 51 19 3 105 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
^IJe 

Jf«1!6 /mesto) 

F«î".:--

Ämna <meBto) 

fer 

• * • * . . • . . . 
• » . » . « k . k 

» » • 
» » . 

S ! w ,des.ni bree* • ' 
MJ> levi bree . . , 
Kik* Sobota 
Va,^to 

. . . . 
• • • • 

1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
9 
7 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
2 

1 — 

13 

Vseea . . . J 44J21J 2Ј — 

1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 

9 
K) 
2 
3 
2 
1 
6 

15 
2 

: Brežice 
Celje , , , 
Gornjigrad . . . . . 
K a m n i k . . . . . . . . 
Kočevje . . . , » , 
Krško . . . . . . . . 
Litila 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree , 
Maribor (mesto) . . 
Novo mesto 
Ptuj 
Ptuj (mesto) 
Radovljica . 
Slovenjgradec 

Vsega 

Vsega 

Sen. — Erysipelas. 
1 

53 

53 

7 
1 

18 

i6. 
72 

. . k • S t i 

. a . • k » • 

s » t » 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

3<| 
3 
1 
1 
2 
1 

— 2 
1 
1 

2 -

2 
2 

1 l -

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

23 6 16 — j U 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Celje I 11 _ I — I _ i 
Maribor levi breg . . . | — 1 — _ 

Vseea 1 1 - -

63 

Vranicni prisad. '— Anthrax. 
Krško I 21 — 1 1 I _ 
Šmarje pri JelSab . . ... | — | 1 | — | _ 

Vseea 2\ 1 l l - l 

Vseea . . . | 4 — 4 — _ 

Ljubljana, dne 27. septembra 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

T Ljubljani. 

II . No. 20096/13. . * • / 3 0 7 5 - 3 - 3 

Razglas. 
D r î S r a n

I f f a a c i j ' ' £ o s - n a Z& J e ž e v e m , 
prosi, da se mu dovoli zgraditi na zem
ljišču pare. I t . 620/2 in 520/3; k o Љ-
zersko ob Mlinšici na Z g / Ü e t 
naspro njegove sedanje ž ige n Z S 
z beneškim jarmenikom i n k r o ž C ž a T o 
Imenovan! je opustil svoj p r v o f f S ' 
o katerem se je izvršila k o m S a r a Ž 
pravu dne 12. julija 1932. in prosi da 
se mu dovoli zgraditi žago po X e m ï 
njenem načrtu. Po t e i T n a č r t u bo X 
z i k kot vodni motor Francis V b i i i a ' * 
^ <**>: Turbina bo S v S a l a ^ r i 
maksimaku uporabi 332 lit/sek in { $ 

V o d ? W L l i ^ e [ g l J O ™ive6 2 6 H?-
шаТписот 8 6 M t a n d a Z Шо™к™ ^ 

O tem se razpisuje na podstavi 8 47 

А & Г Ж ^ ,УО<£ш Sl <* S" 
§ 73 z a k o n ? « ^ 1 Ш š t - 3 3 3 / 5 2 ter 

stopku n a ? °Шт u P r » v n e m p o -

na petek, dne 14. oktobra 1932., 

S f e Ä " ^ s S t a n k o m komi. . 

Predmetna načrti so od d n e prve ob-

S?razdelku •""** a ^ 

^ ^ S Ä ^ o Ä I v ^ o r t 
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pombe glede poslovanja, ki se izvaja na 
razpravi, predložiti pismeno kraljevski; 
banski upravi Dravske banovine v Ljub
ljani do dne 11. oktobra 1932., najkes-
neje pa pismeno ali ustno na razpravi 
sami, ker bi se sicer smatralo, da so
glašajo s poslovanjem. Poznejši ugovori 
pa bi se mogli upoštevati samo ob po
gojih iz § 75. zakona o občem upravnem 
postopku. 

Kraljevska ban9ka uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 21. septembra 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

U 27/32-4 3Ì23 

V Imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Podpisano okrajno sodišče je razso
dilo s sodbo z dne 27. IX. 1932., da je 
Nemec Anton, gostilničar v Serdici št. 
124, star 36 let, kriv prekrška po čl 8 
zak. o pobijanju, draginje, življenskih 
potrebščin in brezvestne špekulacije z 
dne 30. 12. 1922, storjenega e tem, 
da je kot gostilničar prodajal mineralno 
vodo po Din 5 steklenico, zahteval za 
to življensko potrebščino višjo ceno, ne
go je ona, ki zajamčuje čisti trgovski do-

Zaradi tega je bil obsojen po čl. 8. na
vedenega zakona na 240 Din den. kazni 
ali v primeru neizterljivosti 4 dni za
pora in 2 dni zapora, pogojno do 1 leta. 
Okr. sodišče v Murski Soboti, odd. III., 

dne 27. septembra 1932. 

Cg la 169/32—1. 3156 

Oklic. 
Tu toži Golobic Matija, posestnik, Li-

?ovec, po drju Tusulinu, advokatu v 
rnomlju, Hutar Matijo pos. v Sodinji 

vasi 11, radi 1000 dol. 
Prvi narok se je določil na 

14. oktobra 1932. ob pol devetih 
v sobi št. 58, L nadstropje. 

Odsotnemu tožencu neznanega bivali
šča je bila postavljena za skrbnico nje
gova žena, Hutàr Frančiška iz Sodinje 
vaei 11. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. la., 

dne 30. septembra 1932. 
* 

C 375/32—1 3128 

Oklic. 
Gerenčer Ana, roj. Lipič, pos. v Gor

njem Lakošu, ki jo zastopa dr. Strasser 
Àrmin, odv. v Dolnji Lendavi, je vložila 
zoper Vörös Rozalijo, roj. Berdin, Ber-
dtna Jožefa, Berdin Ka^o,. David Marijo 
roj. Berdin in Berdina Janeza, pos. iz 
Gornjega Lakcša, tožbo zaradi plačila 
500 Din, s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
26, oktobra 1932 nb 9. uri pri tem sodi
šču v sobi štev. 22. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se ji postavlja za skrbnika dr. 
Cerne Ferdo, odv. v Dolnji Lendavi. 
Okr. sodišče v Dolnji Lendavi, odd. II., 

dne 22. septembra 1032. 
•j» 

A 57/32—20 3138—3—1 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Goltes Neža, posestnica v Dol. Preko
pi 33 je dne 5. marca 1932 umrla. Po
slednja volja se je našla, pa ni veljavna. 

• Goltes Anton, šofer nekje v Rusiji, 
čigar bivališče sodišču ni znano, se po
zivlje, da se tekom enega leta od danes 
naprej zglasi pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina z ostalimi dediči in z go
spodom Smoličem Jožetom iz Dol. Pre
kope, ki je bil odsotnemu postavljen za 
skrbnika. / 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 24. septembra 1932. 

A I 159/32-34 3134 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Osterberger Franc, vinogradnik v Ptu
ju, je umri dne 18. IV. 1932. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, da napovedo in do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču dne 
28. oktobra 1932 predp. ob 9. uri v sobi 
17 ustno, ali pa do tega dne pismeno, si
cer ne bi imeli upniki, ki niso zavaro
vani z zastavno pravico, nikakršne na
daljnje pravice do te zapuščine, ako_ bi 
zbog plačila napovedanih terjatev polla. 

Okrajno sodišče Ptuj, odd. L, 
dne 26. septembra 1932. 

:$: 
A I 650/32-11. 3162 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Pogačar Jože, ravnatelj zavarovalnice 
v Ljubljani, Aleksandrova cesta št. 4, je 
umrl dne 25. julija 1932. 

Kdor ima kako terjatev do zapuščine, 
se poziva, da jo v pisarni javnega no
tarja dr. Krevla Josipa v Ljubljani, Dal
matinova ulica št. 3, kot sodnega komi
sarja v tej zapuščinski zadevi napove in 
dokaže dne 20. oktobra 1932. ob deveti 
uri dopoldne ustno, ali pa do tega_ dne 
pismeno,, sicer ne bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, ni
kakršne nadaljnje pravice do te zapu
ščine, ako bi s plačilom napovedanih 
terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 
dne 26. septembra 1932. 

* 
E 412/32—5 

Popravek. 
V dražbenem oklicu E 412/32/4 okraj

nega sodišča v Slovenjgradcu (glej pri
logo »Službenega lista« št. 77 z dne 28. 
septembra 1932 stran 463) se mora gla-
siti dan. dražbe pravilno: 5. novembra 
1932: ob 9. uri. 

Okrajno sodišče Slovenjgradec, 
dne 29. septembra 1932. 

Štev. 79. 

E 1284/32—3: 3159 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. o k t o b r a 1 9 3 24 dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mirna peč, vL št. 672 in 
845 in zemljiška knjiga Korita, vložna 
št. 904. 

Cenilma vrednost: Din 216.634—. 
Najmanjši ponudek: Din 108.317-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ^ 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mèsto, 
- dne 22. septembra 1932. 

* 
E 1232/31/13. 3137 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. oktobra 1932 dopoldne ob pol 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 6 dražba nepremičnin: zemlj. knjiga. 
Rupa, vi: št. 39, pare. št. .88 hiša, pare. 
št. 89 vrt, pare. št. 90 njiva in parc. st. 
322/2 pašnik. 

Cenilna vrednost: Din 20.150-—. 
Najmanjši .ponudek:. Din 20.150---. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dra 2 0 ? ' 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr 
benem naroku pred začetkom dražb«} 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja», 
ki je ravnal v dobri veri. • . 

V ostalem se opozarja na dražb.en» 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 19. septembia 1932. 

* 
E IV 1919/32 o 3 l 3 ' 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. oktobra 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi »•, 
27 dražba nepremičnin: zemlj. knjiga »•. 
o. Gradišče, vi. št. 16 in 17. ^ 

Cenilna vrednost: Din 133.822-10 № 
Din 75.206*40. 

Vrednost pritikline: Din 8700—; > 
• Najmanjši ponudek: Din 146.162 »^ 

Pravice, ki bi ne pripuščale d r a ž ^ 
je priglasiti sodišču najpozneje pri ar»£ 
benem naroku pred začetkom dražoj 
sicer bi se ne mogle več oveli&^L 
glede nepremičnine v škodo zdražiteu 
ki je ravnal v dobri veri, *heD* 

V ostalem se opozarja na. d » ^ 
oklic, ki je nabit na uradni deski vn,. 
sodiâèâ. '• > 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 5. septembra 1932. 

E IV 3272/31—12. 3l..:••• 

Dražbeni oklic.. \^ 
Dne 26. o k t o b r a 1 9 3 2 . dopolni.' 

ob d e v e t i h bo pri podpisane* - . 
šču v sobi št. 27 dražba п е р г е т « ^ 



StevTle'. ^';Stren!*<M. 

zemljiška knjiga a) Mesto Maribor, vi. 
št. 200, b) Malečnik, vi. št. 16. 

Cenilna vrednost: a) Din 77.428-40, 
b) Dia 7408-14. 

Najmanjši ponudek: a) Din 38.714-20, 
b) Din 4936'—. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 16. septembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

1261. Sedež: Maribor. 
• Dan vpisa: 22. septembra 1032. 
Besedilo: >Jugosvila« tvornica svilene 

robe družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Izdelava in prede-

ilava tovarniškim pqtem ter prodaja svi
le in svilenih, izdelkov vsake vr&te_ in 
nakup vseh v to stroko spadajoöih siro
vih ali predelanih potrebščin. 

Družbena pogodba za dne 17. septem
bra 1932., posi. št. 910. 

Visokost osnovne glavnice: 201.000-— 
Din. 

Na to vplačani zneski v gotovini: Din 
201.000*—. 

Poslovodje: 1. Rosner Marko, veletrgor 
vec v Mariboru, Slovenska .ulica 13, 2. 
Lobi Viljem, veletrgovec v Mariboru, 
Trg. Svobode 3. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
"zastopajo poslovodje pred oblastmi sod-

• no in izvensodno, in sicer po dva skupaj 
kolektivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisu
jeta po dva poslovodji kolektivno tako, 
da pristavita pod natisnjeno ali po ko-
merkoli napisano ali s štanipiljko od
tisnjeno besedilo tvrdke svoj svojeročni 
podpis. . 

Oglasi se izvršujejo potom priporoče
nih pisem. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
dne 22. septembra 1932. 

Finn- 888/32 — Hg'G II 9 1A-
* 

1262. Sedež: Zgornji St. Jakobski dol. 
Dan vpisa: 22. septembra 1932. 
Besedilo: Snuderl Franjo. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom. 
Imetnik: Snuderl Franjo, trgovec v. 

Zgornjem št Jakobskem dolu št. 6.. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 

dne 22. septembra 1932. 
Firm 884/32 - Bg A III. 222/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
1263. Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 17. septembra 1Ô32. 
Besedilo: Merkantilna banka d. d. 
«lasom sklepa rednega občnega zbora 

Merkantilne banke d. d. v Kočevju z 
dne 18. julija 1932, posvedočenega v no
tarskem zapisu istega dne, je prešla 
družba v likvidacijo. , •.. . 

Besedilo firme odslej: Merkantilna 
banka d. d. v Kočevju, v likvidaciji. 

Likvidatorji: Erce Frango, podravna- i 

telj Zadružne gospodarske banke d. d. 
v Ljubljani, Voje Stanislav, namestnik 
dirigenta Zadružne gospodarske banke 
d. d. podr. v Kočevju, Sirnik Alojzij, 
uradnik Zadružne gospodarske banke 
d. d. v Ljubljani, dr. Slokar Ivan, gen. 
ravnatelj Zadružne gospodarske banke 
d. d. v Ljubljani, Vidic Viktor, dirigent 
Zadružne gospodarske banke-podružndce 
v Kočevju, Miklavčič. Franc, prokurist 
Zadružne gospodarske banke d.~ d. v 
Ljubljani in Nosan France, uradnik Za
družne gospodarske banke d. d. v Ljub
ljani. 

Likvidatorji bodo zastopali družbo v 
likvidaciji in podpisovali zanjo pravno-
veljavno na ta način, da od kogarkoli 
napisanemu, natiskanemu ali s pečatom 
odtisnjenemu besedilu družbe z dostav-
kom »v likvidacijk pristavita kolektivno 
dva člana likvidacijskega odbora lastno
ročno svoje podpise. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 17. septembra 1932. 
Firm. 137/32 — Reg. B I 8/8. 

* 
1264. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 8. septembra 1932. 
Besedilo: Motors Sales central garaža 

automobilna prometna družba z. o z. 
Družba sloni odslej na družbeni po

godbi z dne 27. februarja 1929., opr. št. 
2410, izpremenjeni z notarskim aktom, 
odnosno z odstopno pogodbo z dne 4. 
marca 1930., opr. št. 3608 in št. 3609 in 
odstopno ' pogodbo z dne 25. avgusta 
1932., opr. št. 4915. 

Izbriše se poslovodja Pelikan Roman. 
Za namestovanje upravičen je odslej 

edini poslovodja Fabrici Valter samo
stojno, ki podpisuje firmo na ta način, 
da'pristavlja na katerikoli način naprav
ljenemu besedilu firme lastnoročno svo
je ime.. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 8. septembra 1932. 
Firm. 843/32 — Rg C II 34/10. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 
1265. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 22. septembra 1032. 
Besedilo: Zadruga državnih uslužben

cev za nabavo stanovanj, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Cupič Filip, vpiše pa novoizvoljeni član 
načelstva Celhar Franc, brzojavni nad
zornik v Mariboru. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru, 
dne 22. septembra 1932. 

Firm 890/32. — Zdr. IV .40/5. 

Konkurzni razglasi 
S 28/32—14. 
1266. 

3163 

Oklic. 
j V konkurzni zadevi o imovini tvrdke 

Keramični in gradbeni materijal L. Bat-
telino in drug, družbe z o. z. v Mengšu, 

se vrši prvi zbor upnikov dne 16. okto
bra 1932. ob enajstih, ugotovitveni na
rok pa dne 5. novembra 1932 ob pol 
enajstih pri deželnem sodišču v sobi 
št. 140. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 30. septembra. 1932. 

* 
3126 S 1/32—73 

1267. 

Sklep. 
V konkurzni zadevi proti Dragotu 

Stögerju, sob. slikarju v K -̂škem je v 
smislu §§ 182. št. 1. in 164. konk. zak.-
stečajni sodnik v Krškem na podlagi po
datkov poravnalnega naroka z dne 26. 
avgusta 1932. sklenil sledeče: 

Od prezadolženca Dragota Stögerja v 
teku konkurza ponuđena prisilna porav
nava, po koji ima prezadolženec upni
kom tretjega razreda odplačati 53 od
stotkov njihovih terjatev s prip., se odo-
bruje. 

Terjatve upnikov mase kakor tudi 
•konkurznih upnikov prvega in drugega 
razreda je popolnoma poplačati. 

Okrajno sodišče v Krškem, odd. I., 
dne 22. septembra 1932. 

# 
.3148 S 8/31—25. 

1268. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Hotko Alojzij, prot. 

trgovec v Žužemberku 20. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. št. S 8/31—1 o imovini preza
dolženca, se odpravi, ker se. je sklenila 
poravnava, po § 169. k. z. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 27. septembra 1932. 
* • • ' • • • 

S 12/32—57 3132 
1269. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Šifrer Franc, čevljar m 

posestnik v Škof ji Loki, Novo predmest
je š t 11. Konkurz, ki je bil razglašen 
s sklepom opravilna številka S 12/32—2 
o imovini prezadolženca, se odpravi, ker 
so pritrdili vsi upniM, po § 179. k. z. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. LIL, 

dne 16. eeptembra 1932. 

Sa 28/32—211 
1270. 

* 

Oklic. 

3136 

' Poravnalna stvar: Kenda Ivan in Ma
rija, z Bleda. Narok za glasovanje o po
nudbi poravnave se vrši dne 14. oktobra 
1932. ob 9. uri pri okrajnem sodišču v 
Radovljici, soba št. 26. 

Okrajno sodišče v Radovljici, odd. L, 
dne 20. septembra 1932. 

* 
3133 Sa 52/32—2 

1271. 

Poravnalni oklic. < 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Oskarja Adamiča, ne-
protokoliranega trg. v Ljubljani. 

£&': 



Stran 472. Štev. 79. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod-
nik deželnega sodišča v Ljubljani, 

Poravnalni upravnik: dr. Egon Stare, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narek za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140 dne 12. no
vembra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 5. novembra 1932. 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 28. septembra 1932. 

Sa 35/32—3. 3145 
1272. 

Poravnalni oklic. 
Otvoritev poravnalnega postopanja o 

imovini Mantela Karla, slaščičarskega 
mojstra v Celju. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Josip, 
sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Poravnalni upravnik: dr. Laznik Ka-
rei, odvetnik v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju soba št. 2, dne 
6. novembra 1932. ob 8. uri 30 min. Pri
javni rok do 31. oktobra 1932. 

Poravnalna ponudba 40%. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 1. oktobra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in pblastev 

U. No. 4923/1. 3149 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Gornjem gradu je 

s pravomoćno razsodbo z dne 15. sep
tembra 1932, Kps. 155/32—5, razsodilo, 
da po § 55. k. z. ne smeta 1 leto zahajati 
v krčme, pričenši od pravomočnosti sod
be, t. j . od 20. septembra 1932 do 20. 
septembra 1933.: 1. Cirej Rudolf, rojen-
7. avgusta 1898. v Rečici ob Savinji, de
lavec v Radmirju št. 12, občina Bočna, in 
2. Zovlje Franc, p. d. Jenčk, rojen 17. 
marca 1890. v Radmirju, delavec v Oko-
nini št. 32, občina Rečica ob Savinji. 

Sresko načelstvo v Gornjem gradu, 
dne 27. septembra 1932. 

T. No. 1234/2. 3154 

Razpis službe državnega 
cestarja. 

Po nalogu kraljevske banske uprave 
Dravske banovine z dne 20. septembra 
1932., I. No. 6688/1, in na osnovi čl. 2. 
in 3. uredbe o službenih razmerjih dr
žavnih cestarjev in njih prejemkih, 
M. G. št. 14632 z dne 21. maja 1929., 
razpisuje sresko načelstvo v Celju sluz-
beno mesto državnega cestarja-delavca 

- na progi km 43-32—49 državne ceste 
št. 50 z mesečnimi prejemki 600-— Din, 
zmanjšanimi v smislu odloka ministrstva 
financ št. 11941/1 z dne 18. marca 1932. 
in službenim stanovanjem v državni ce
starski hiši v Ločici pri Vranskem. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje

vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih državnih cestarjev ter ne sme
jo biti mlajši od 23 in ne starejši od 
30 let. 

Lastnoročno pisane in pravilno kolko-
vane prošnje, opremljene s pravilnimi 
in zadostno kolkovanimi prilogami (roj
stni list, domovnica, zadnje šolsko izpri
čevalo, dokazilo o odsluženju kadrskega 
roka, zdravniško in nravstveno izpriče
valo, potrdilo državnega tožilstva, da ni 
bil prosilec kaznovan zbog kaznivih de
janj iz korastoljubja, in eventualna do
kazila o strokovni usposobljenosti), je 
predložiti najpozneje do 18. oktobra 
19S2. pri sreskem načelstvu v Celju. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 29. septembra 1932. 

îfe 
No. 9661/2. 3124—2—1 

Razglas. 
Gospod Knaflič Anton, tovarnar v 

Kamniku, namerava povečati svojo to
varno usnja v Kamniku po predloženih 
načrtih. 

O tem projektu razpisuje sresko na
čelstvo v Kamniku na podstavi §§ 109. 
in 121. v zvezi s § 107., t. 61., obrt. zako
na, dalje §§ 84., odst. 2., in 89., odst. 3., 
gradb. zakona ter § 73. in nasi. z. u. p. 
komisijski-ogled in razpravo 

na sredo, dne 19. oktobra 1932. 
s sestankom komisije ob 8-30 uri na 
kraju samem. 

K tej komisijski obravnavi sé vabijo 
vsi interesenti s pristavkom, da morejo 
morebitne ugovore podati najkesneje na 
dan obravnave na kraju samem. Pripo
minja se, da bi se poznejši ugovori ne 
mogli več upoštevati, ako tega ne bi 
zahtevali javni interesi, in bi se smatra
lo, da dotičniki pritrjujejo projektu, od
nosno za to potrebni odstopitvi ali obre
menitvi svoje lastnine. 

Načrti nameravanih adaptacij so med 
uradnimi urami vsakomur na vpogled 
pri sreskem načelstvu v Kamniku, soba 
st. 4. 

Sresko načelstvo v Kamniku, 
dne 28. septembra 1932. 

Štev. 9550/2. 
«# 

Objava. 
3155—2—1 

Gospod Benko Josip, veleindustrijalec 
v Murski Soboti Lendavska cesta št. 7> 
občina Murska Sobota, je tuuradno za
prosil za izdajo obrtno-policijskega dovo
ljenja za zgradbo delne nove zasebne 
eksportne klavnice 1er za preureditev 
tovarniških prostorov in namestitev no
vih strojev ter predložil načrte, ki so in
teresentom razgrnjeni na vpogled tukaj, 
soba št. 2, med uradnimi urami. 

Na podstavi §§ 109. in 118. zakona o 
obrtih z dne 5. novembra 1931., SI. N. 
št. 262/LXXXI/568 razpisujem komisijo-
nalni ogled in razpravo na mestu samem 
v Murski Soboti, Lendavska cesta št. 7 
na dne 14. oktobra 1932., s pričetkom ob 
9'30 uri. 

K ogledu in razpravi vabim vse sose
de in druge interesente ter jih pozivam, 
da navedejo svoje pomisleke ali ugovore 
proti nameravani napravi najkesneje 
takrat — ako niso tega storili že prej, 
pismeno — ker se na poznejše ne bom 
oziral, ter bom dovolil izvršitev stavbe 
in naprave, če se ne bodo pojavili pomi
sleki javnega značaja. 

Sresko načelstvo Murska Sobota, 
dne 28. septembra 1932. 

Sreski načelnik. 
•j; 

Štev. 9293/11. 3157 
Razpis. 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje na dan 17. oktobra 1932. do
bavo 

1500 kg turbinskega olja. 
Natančni pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 30. septembra 1932. 

Razne objave 
3160 

Razglas. 
Šestintrideseto žrebanje 4K % zastav

nih listov in 4:14 % komunalnih zadolž-
nic »Kranjske deželne banke« se bo vr
šilo dne 15. oktobra 1932. Izžrebalo se 
bo nominale K 11.700-— 4M % komu
nalnih zadolžnic. 

V Ljubljani, dne 1. oktobra 1932. 
Hipotekama banka Jugoslovanskih hra
nilnic v Ljubljani, preje »Kranjska de

želna banka«. 
* 

Razid zadruge. 
3141 

Pašniška zadruga Limbuš-Ruše na
znanja, da naj vsakdo, ki-ima od nje V 
denarju kaj terjati, to prijavi načelstvu 
do 10. oktobra. Poznejše prijave se ne 
bodo več upoštevale. 

Bistrica, pošta Limbuš, 30. septem
bra 1932. 

Načelnik: Posti Herman. 
* 

Objava. 
3140 

Izgubil sem odhodno izpričevalo obrt
ne nad. šole v Kamniku z dne 26. aprila 
1904. na ime: Matej Gregore, rodom iz 
Zg. Tuhinja. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Gregore Matej s. r. 

* 
3161 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, glaseč se na 

Kump Johan (Ivan), pos. v Srednji bu
kovi gori, obč. Koprivnik, izdan od »re
škega načelstva v Kočevju, ter ga pro
glašam neveljavnim. 
Spodnja bukova gora, 1. oktobra 1932. 

Kump Ivan s. r. 

Izdaja kraljevska banaka aprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: 0. Michâlek v LJubljani 



Štev. 80. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAMSKE UPRAVE DRAVSKE BA10VI1E 
Priloga h kosu 80. letnika III. z dne 8. oktobra 1932. 

Razglasi kraljevske 
bapske uprave 

V. No. 245/269. . .;..; ,3206—3—1 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine .v Ljubljani razpisuje za pre
vzem III. étape gradbenüi del'-v drž. bol
nici za .duševne bolezni. Novo Celje 
!• javno pismeno ponudbeno licitacijo na 

dan 28. oktobra 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št. 42. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (rudi! z besedami) na vsoto 
odobrenega proračuna, ki znaša: Din 

. 682.267-33, oziroma za posamezne sku
pine del, in sicer:: 

I. Težaška, zidarska in. ključavničar
ska dela Din 527.282'07,- ' : 

II. kleparska dela Din 49.179-24, 
III. mizarska, paritetarska, steklarska 

ta tapetniška dela Din 89.507-76, 
IV. pleskarska in slikarska dela Din 

16.298-26. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
iah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka,. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 5. oktobra 1932. 

•VI. No. 23.445/1., 3176 

Izprememba v Imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Š i m e n c Amalija, šolska zdrav

nica v Ljubljani in dr'. F i s c h e t Al-
•£&d, zasebni zdravnik, v. Žalcu, t. č. y 
Zagrebu sta vpisana v imenik zdravni
ške zbornice zà Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

V Ljubljani,.dne 24 septembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

A , 57/32-20 3138-3-2 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Goltes Neža, posestnica v.Dol. Prekp-
Pf 33 je dne ; 5:'marca 1932 umrla. Po-
slednja volja se je našla, pa'ni veljavna.. 
v Goltes Anton, šofer nekje v Rusiji, 
e|8àr bivališče sodišču ni znano, se po-: 

* l v l K da se tekom' enega leta od danes 
n*prej zglasi pri. tem sodišču. 
„ fo preteku tega roka se bo;obravna-
7 a l a zapuščina z ostalimi dediči in z go

spodom Smoličem Jožetom iz Dol. Pre
kope, ki je bil odsotnemu postavljen za 
skrbnika; 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. I., 

dne 24. septembra 1932. 
* 

E 592/32—8. 3168 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. o k t o b r a 1 9 3 ? . dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 6 dražba nepremičnin 
zemljiška knjiga Rečica o/P, vi. št. 45 
zemljiška knjiga Rečica o/P, vi. št. 178 
zemljiška knjiga Šmartno o/P, vi. št. 152. 

Cenilna vrednost: Din 128.078'85. 
Vrednost pritikline: Din 28.320'—. 
Najmanjši ponudek: Din 85.400*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 23. avgusta 1932. 

# 
E 722/32—7 3199 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. oktobra 1932 ob 9. uri bo v 

Gričicah št. 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Štale vi. š t 23. 

Cenilna vrednost: Din 42.988-—. 
Najmanjši ponudek: Din 14.329-33. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
, glede nepremičnine v Škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V %stalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

' sodišča. 
Okrajno sodišče Novo mesto, 

dne 5. oktobra 1932. 

* 
E 227/32—8 3200 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. oktobra 1932 ob 10. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi 24 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Jurka. 
vas vi. št. 115, 811, 913. 

Cenilna vrednost: Din 134.362-—. 
Najmanjši ponudek: Din 89.508'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 

(.sicer -M se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 29. septembra 1932. 

E 729/32—5. 3142 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. o k t o b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Hotiza, vi. št. 272. 

Cenilna vrednost: Din 25.000-—. 
Najmanjši ponudek: 12.500'—. 
Pravice, ki #bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. II., 

dne 26. septembra 1932. 

* 
E 641/32—12 • 3139 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. oktobra 1932. dopol. ob 8. uri 

bo na mestu samem v Serdici in Sotini 
dražba nepremičnin: hiše štev. 84, klav
nice, njiv, gozdov itd. zemlj. knjiga Ser-
dica vložna št. 537, 199, 191 in 22/24ink 
vi. št. 32, zemlj. knjiga Sotina celih vi. 
št. 168, 144, 193, 374, 403, 481, 483 in 
10/36 vi. št. 220, 2/8 vi. št. 432, 10/16 vi. 
št. 484. 

Skupna cenilna vrednost: ad 1. Din 
152.79Г76, ad 2. Din 125.316-34. 

Vrednost pritikline: ad 1. 5260 Din. 
Najmanjši ponudek: ad 1. 172.759*78 

Din, ad 2. 83'.494-80 Din. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-. 
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 12; avgusta 1932. 

E 654/32-8. 3146 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. o k t o b r a 1 932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zg. Gasteraj, vi. št. 10. 

Cenilna vrednost: Din 43.886*—. 
Vrednost pritikline: Din 1680'—. 
Najmanjši ponudek: Din 30.377-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, 
dne 10. septembra 1932. 
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E 566/32—9 3147 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. oktobra 1932 dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Trojica, vi. št. 37 
in Zg. Verjane, vi. št. 56. 

Cenilna vrednost: Din 54.600'—. 
Vrednost pritikline: Din 200-—. 
Najmr.njši ponudek: Din 36.400-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče Sv. Lenari v SI. gor., 

odd. IL, dne 10. septembra 1932. 
H* 

E 1191/31—14. 3152 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopoldne 

ob p o l d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
nin: hiše štev. 27, njiv in gozdov; zem
ljiška knjiga Martjanci, B/8 vi. št. 215 in 
Boreča 6/« vi. št. 9, eo/128 vi. št. 117. 

Skupna cenilna vrednost: 120.613 Din 
75 p. 

Skupni najmanjši ponudek:; 80.411-— 
dinarjev. • 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 12. avgusta 1932. 

E 1391/31—9. 
* 

3150 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. n o v e m b r a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob p o l d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
ninskih deležev: hiše v Sebeborcih, trav
nikov, njiv, in polovice hiše v Ivanjšov-
cih, zemljiška knjiga Sebeborci, 3/7 vi. 
St. 376 8/28 vi. št. 67, «/Mmk vi. št. 222; 
*/,4 vi. št. 442; zemljiška knjiga Ivanjševci 
K vi. š t 3, % vi. št. 38, 12/40 vi. št, 121, 
»/„ vi. št. 171. 

Skupna cenilna vrednost: 8352 Din 
94 p. 

Vrednost pritikline: Din 380'—. 
Skupni' najmanjši ponudek: 5571 Din 

50 p. : 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne. mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 1. septembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
Vpisale s o s e i zpremembe In 

dodatki pr i nastopnih f i rmah: 
1273. Sedež: Domžale, s podružnico na 
Dunaju. 

Dan vpisa: 8. septembra 1932. 
Besedilo: Brüder Oberwalder. 
Izbriše se zbog smrti javni družabnik 

Kröcksamer Maks, vpiše pa kot javna 
družabnica njegova dedinja Kröcksamer 
Marija, tvorničarka na Dunaju VI., 
Mariahilferstrasse 61, ki ima pravico 
samostojno zastopati družbo in zanjo 
podpisovati. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. IV., dne 2. septembra 1932. 

Firm. 730 — Družb. I 120/58. 
* 

1274. Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 3. septembra 1932. 
Besedilo: Tiskarna Slatnar, družba 

z o. z. 
Z notarskim zapisom od 8. julija 1932. 

izpremenil se je § 6. dodatka družabne 
pogodbe. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. IV., dne 22. avgusta 1932. 
Firm. 718 — Rg C V 16/2. 

* 
1275. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 8.. septembra 1932. 
Besedilo: Gradbena družba ing. Du-

kié, družba z o. z. 
Glasom odstopne pogodbe ter pogod

be o izpremembi družbene pogodbe z 
dne 21. aprila 1931., posi. štev. 43/1931 
z dne 16..avgusta 1932., opr. št. 18638, 
se je izpremenila osnovna družbena po
godba te družbe v točkah »Prvič«, »Še
stič« in »Desetič«. 

Birma družbe se glasi odslej; 
»Gradbena družba ing. Dukić in drug, 

družba z o. z.« 
Vpiše se poslovodja ing. Dukić Adolf 

v Ljubljani, Bohoričeva ulica št. 24, in 
Prokurist ing. Stern Eugen v Ljubljani, 
Aleksandrova cesta 17. * 

Poslovodji in prokurist zastopajo 
družbo kolektivno ali oba poslovodja 
ali eden poslovodja kolektivno s pro-
kuristom in podpisujejo firmo družbe 
na ta način, da pisanemu, natisnjenemu 
ali pa s štampiljko vtisnjenemu bese
dilu tvrdke pristavita oba poslovodji 
kolektivno, ali pa en poslovodja kolek
tivno s prokuristom svoja lastnoročna 
podpisa. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. IV., dne 2. septembra 1932. 
Firm. 732 — Rg C IV 274/2. 

* 
1276. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 24. septembra 1932. 
Besedilo: »Grom«, carinsko posredni

ški in spedicijski biro, družba z o. z. 
Po sklepu občnega zbora z dne 12. ma

ja 1932. se je znižala osnovna glavnica 
od 200.000 Din na 100.000 Din, ki so v 
gotovini polno vplačani in se je izpre
menil odstavek »Tretjič« družabne po
godbe z dne 28..aprila 1932. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 16. septembra 1932. 
Firm 774 — Rg C II 224/18. 

1277. Sedež: Ljubljana.-» 
Dan vpisa: 19. septembra 1932. 
Besedilo: Jugoslovanske tekstilne tvor

nice Mautner d. d. v Ljubljani. 
Vpiše še član upravnega sveta Rotten-

Iberg Franc, dvorni svetnik na Dunaju, 
L, Д т Hof št. 6, izbrišeta pa se člana 
upravnega sveta Souvan Leon in dr. Spe-
vec Vladimir. * 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani/ 

odd. III., dne 16. septembra 1932. 
Firm 773 — Rg B II 118/15. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a > 

z a d r u g a : 
1278. Sedež: Velik« Lašče. 

Dan vpisa: 2. avgusta 1932. 
Besedilo: »Produktivna zadruga obla

čilne stroke sa sodni okraj Vel. Lašče«, 
r. z. z o. z. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je pospeševati gospo

darstvo svojih članov potom skupnega 
poslovanja. Ta namen doseza zadruga 
s tem, da: 

1. za svoje člane skupno nabavlja vse 
surovine, orodje, sploh vse potrebščine 
za krojaško in šiviljsko stroko; 

'2. izdeluje po svojih članih vse v obla
čilno stroko spadajoče predmete ter jih 
prodaja vsakomur in povsod v kralje
vini Jugoslaviji; , 

3, oskrbuje za svoje člane po potrebi 
skupne delavnice; 

4/ skrbi za strokovni pouk ш sploh 
uporablja zakonito dopustna sredstva v 
dosego svojega namena., ;,;.,, 

Zadružna pogodba z dnè 17.' julija 
1932: 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa s petkratnim zne
skom istega. 

' Oznanila se izvršujejo z okrožnico ali 
s pismom, ki ga podpiše zadružni na
čelnik in en član nacelstva. 

, Načeletvo sestoji iz 5 zadružnikov» 
člani nacelstva so krojaški mojstri: 

Lenarčič Ivan v Ponikvah št. 16, p-
Videm-Dobrepolje; Peterlin Alojzij iz 
Dolšakov št. 7, p. Rob na Dolenjskem» 
Puha Maks iz Vel. Lašč; Peterlin Josip 
iz Vel. Slivnice; Zalar Anton iz Zden-
ske vasi 55, p. Videm-Dobrepolje. 

Pravico zastopati zadrugo ima načel-
stvol 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujejo skupno načelnik ali podnačelnik 
in en odbornik. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. П-> 

dne 2. avgusta 1932. 
Firm. 138/32 — Zadr. IV 66/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i o ! 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u e a b ' 
1279. Sedež: Lese. 

Dan-vpisa: 30. avgusta 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica T 

Lešah, ' registrovana zadruga z neome* 
jeho zavezo. 

Izbriše se član nacelstva Praprotnic "j 
Ivaij, vpiše pa član načelstva. ĆvenkelJ ; 
Jože, posestnik, Rečica 4.... 1 
Dež. kot'trgovinsko, sodišče v, Ljubljani* > 

' odd. IV., dne 27i avgusta 1932. . ? 
:. Firm. 726 - Zadr. V 4/39. S 
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1280. Sedež: Ljubljana, .. 
Dan vpisa: 26. septembra 1932. 
Besedilo: . »Bodočnost«*. registrovana 

zavarovalna zadruga z omejeno zavezo 
Ljubljana. 

Dne 19. septembra 1932. izpremenila 
s o se zadružna pravila .v § 10. Vsak za
družnik jamči s svojimi opravilnimi de
leži in pa z njihovim petkratnim zne
skom.., '•• • • 
Dež. kót trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., dne 23.'septembra 1932. 
Firm. 793 — Zadr. X 262/2. 

" ';'";.]' • ' * : '• • , . • ' . ; ' • • 

1281. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. septembra 1932: 
Besedilo: Hranilni-in posojilni kon^ 

zorcijj kreditna zadruga državnih usluž-
bencev-s sedežem v Ljubljani. 

Pravica sopodpisovanja-v smislu 61.17. 
sadruginih pravil je podeljena Rostanu 
Ivanu, ravnatelju konzorcija. 
Dež.' kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd! IV., dne 2. septembra 1932. 
' Firm.' 722 — Zadr. I 4/67. 

# 
1282. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 30. avgusta 1932-. 
Besedilo: Osrednje mlekarne v Ljub

ljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbriše se k sopodpisövanju poobla
ščeni Pecnik Alojzij, vpiše pa V enakem 
svojstvu Benko Ivan, poslovodja v- Ljub
ljani, Friškovec št. 6. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
.-., odd. IV., апе'^1'ЉегМк''1^т-г;::-
"-'Firm1. 729'- :Zààkfill 207/li. V • 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d n u g a : 

1283. Sedež: Stari trg pri Ložu. 
'DarrïUbrîsa: 12. šepteinlbra 1932;' 
Besedilo: Lesna '-zadruga v Starem 

trgu pri Ložu, registrovana zadruga z 
°niejeni(». zavèzoi 

v Zbog končane likvidacije. ' . ,; 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
• odd. IV., dne 2. septembra 1932. 

Firm. 734 — Žadr. VI..2Ï6/25, 

Konkuržni razglasi 
S'17/32-3 • З Ш 

1284; /Л\ •• 

' Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini tvrd-

k e R. in ; Z. Pajk, izdelovanje in prodaja 
vseh vrst moškega perila, ovratnikov in 
s«Mnovéznic, Celje, Vodnikova uh st. 11, 
teR. pod Д- III 120. Konkurzni_ sodnik: 
d r - Delničar Josip, sodnik okrožnega 
sodišča y Celju, upravnik mase: dr. Ka-
k n Erbest, odvetnik v Celju. . 
¥ Prvi zbor upnikov pri okrožnem sodi-
^ u v Celju dne 15. oktobra 1932. ob 
?"30 uri, oglasitveni rok do 1&. novem
bra 1&32. Ugotovitveni narok pri okroz-
£em sodišču v Celju» dne 3. decem-
b4 1932; ob $30 uri. . . 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
!...' dne 5..oktobra 1932. 

.Si4/32~-Z:. . 3*91 
1285. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Franko Arpad, trgo

vec z -železnino v Ptuju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom oprav. štev. S 4/36—2 o imovini 
prezadplženca, se odpravi, ker je bila 
razdeljena vsa masa, po § 151. konk. zak. 

Okrožno kot konkuirzno sodišče 
v Mariboru, 

dne 29. septembra 1932. -

* 
Sa 86/32—2 3189 
1286. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Bračka Josipa, trgovca 
v Mariboru, Zrinjski trg št. 6. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: Falbjan Anton* 
davčni nadupravitelj v pokoju, v Mari
boru, Koroščeva ulica. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84. dne 
10. novembra 1932. ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 5. novembra 1932. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 4. oktobra 1932. 

* 
Sa 37/32—4 3185 
1287 •••' 

l»oirâvnàlni oklic: 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini ph. mag. Fedorja Gradišnika, 
lekarna »pri Križu« v Celju, Kralja 
Petra cesta, reg., pod A II 162 in Gra
dišnik Štefanije, soproge lekarnarja v 

\Celju. 
Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Josip, 

sodnik okrož. sodnije v Celju, upravnik 
dr: Mikuletič Fortuna t, odv. v Celju.. 

Poravnalni. narok pri okrožnem so
dišču v Celju dne 14. novembra 1932. 
ob 8-30 uri, prijavni rok do 9. novem
bra, 1932., poravnalna kvota 50%. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

dne 5. oktobra 1932. 
* 

Sa 38/32—4 3187 
1288. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja p 

imovini Kosmača Svita, neprot. trgovca 
v Lučah ob Savinji. 

Poravnalni sodnik: dr. Novak Andrej, 
starešina okrajnega sodišča v Gornjem-

; gradu, upravnik dr. Rosina Ernest, odv. 
v Gornjemgradu. 

Poravnalni narok pri okrajnem sodi
šču v Gornjemgradu dne 14. novem
bra 1932. ob 11. uri; prijavni rok do 
9. novembra 1932.; • poravnalna kvota 
50%. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

• •< •: - dne 5. oktobra 1932. 
* 

Sa 54/32—2. 3192 
1289. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Antona Schusterja, protokoL 
trgovca v Ljubljani, Mestni trg 25. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Natlačen 
Marko, odvetnik v Ljubljani.. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba štev.. 140,.-dne 
17. novembra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev. do 11. novembra 
1932. na deželno sodišče, v. Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. HL, 
dne 4. oktobra 1932.', 

ф 
Sa 36/32—5 '3186 
1290. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Zupanca Karla, neprot. trgov
ca v Lokah.št. 270,. Trbovlje. 

Poravnalni sodnik: dr. Pernat Arnold, 
starešina okrajnega sodišča v Laškem, 
upravnik: dr.. Flego Josip. 

Poravnalni narok pri okrajnem sodi
šču v Laškem-dne 15. novembra 1932. 
ob 10. uri; prijavni ток 10. novem
bra 1932.; poravnalna kvota 40%.. 
Okrožno kot poravnalno sodišče V Celju, 

odd. L, dne 5. oktobra 1932. * 
3183 Sa 23/32—12 

1291. 
Konec poravnalnega 

. postopanja. 
Sklep opr, št. Sa 23/32—8,, s- katerim 

je bila potrjena poravnava dolinice 
Tiselj Reze, trgovke na Planini p. Sev
nici, je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka- za 
končano. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 28. septembra 1932.. 

-52 
* 

3188 Sa 13/32 
1292. 

Konec poravnalnega 
postopanja. / 

Sklep Sa 13/32—44, s katerim je, sodi
šče potrdilo poravnavo dolžnika Zupan
čiča Antona, mizarskega mojstra.v Celju, 
je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 28. septembra 1932. • 

* 
B197 ва 37/32—8 

1293. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Kocbekom Simonom 

trgovcem in posestnikom, pri Sv. Ani- na 
Krembergu in njegovimi upniki pri po
ravnalnem naroku dne 26. VI. 1932 pred 
okrajnim sodiščem pri Sv.. Lenartu v 
Slov. gor. sklenjena-prisilna poravnava 
se potrdi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 29. septembra 1932. '"-

'Ж' 



Stran 476. &tev. 80. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 9681/2. 3124—2—2 

Razglas. 
Gospod Knaflič Anton, tovarnar v 

Kamniku, namerava povečati svojo to
varno usnja v Kamniku po predloženih 
načrtih. 

O tem projektu razpisuje sresko na-
čelstvo v Kamniku na podstavi §§ 109. 
in 121. v zvezi s § 107., t. 61., obrt. zako
na, dalje §§ 84., odst. 2., in 89., odst. 3., 
grado, zakona ter § 73. in nasi. z. u. p. 
komisijski ogled in razpravo 

na sredo, dne 19. oktobra 1932. 
s sestankom komisije ob 8-30 uri na 
kraji rameni. 

K tej komisijski obravnavi se vabijo 
vsi interesenti s pristavkom, da morejo 
morebitne ugovore podati najkesneje na 
dan obravnave na kraju samem. Pripo
minja se, da bi se poznejši ugovori ne 
mogli več upoštevati, ako tega ne bi 
zahtevali javni interesi, in bi se smatra
lo, da dotičniki pritrjujejo projektu, od
nosno za to potrebni odstopitvi ali obre
menitvi svoje lastnine. 

Načrti nameravanih adaptacij so med 
uradnimi urami vsakomur na vpogled 
pri sreskem načelstvu v Kamniku, soba 
št 4. 

Sresko načelstvo v Kamniku, 
dne 28. septembra 1932. 

Štev. C350/2. 

* 

Objava. 
3155—2—2 

Gospod Вецко Josip, veleindustrijalec 
v Murski Soboti Lendavska cesta št. 7, 
občina Murska Sobota, je tuuradno za
prosil za izdajo obrtno-policijskega dovo
ljenja za zgradbo delne nove zasebne 
eksportne klavnice ter za preureditev 
tovarniških prostorov in namestitev no
vih strojev ter predložil načrte, ki so in
teresentom razgrnjeni na vpogled tukaj, 
soba št. 2, med uradnimi urami. 

Na podstavi §§ 109. in 118. zakona o 
obrtih z dne 5. novembra 1931., SI. N. 
št. 262/LXXXI/5Ó8 razpisujem komisijo-
nalni ogled in razpravo na mestu samem 
v Murski Soboti, Lendavska cesta št. 7 
na dne 14. oktobra 1932., s pričetkom ob 
9'30 cri. 

K ogledu in razpravi vabim vse sose
de in druge interesente ter jih pozivam, 
da navedejo svoje pomisleke ali ugovore 
proti nameravani napravi najkesneje 
takrat — ako niso tega storili že prej, 
pismeno — ker se na poznejše ne bom 
oziral, ter bom dovolil izvršitev stavbe 
in naprave, če se ne bodo pojavili pomi
sleki javnega značaja. 

Sresko načelstvo Murska Sobota, 
dne 28. septembra 1932. 

Sreski načelnik. 

T. No. 1234/2. 3154a—2—1 

Razpis službe državnega 
cestarja. 

Po nalogu kraljevske banske uprave 
Dravske banovine z dne 20. septembra 
1932., I. No. 6688/1, in na osnovi čl. 2. 
in 3. uredbe o službenih razmerjih dr
žavnih cestarjev in njih prejemkih, 
M. G. št. 14632 z dne 21. maja 1929., 
razpisuje sresko načelstvo v Celju služ
beno mesto državnega cestarja-delavca 
na progi km 43-32—49 državne ceste 
št. 50. 

Prošnje je predložiti do 18. oktobra 
1932. 

Podrobnosti so razvidne iz popolnega 
razglasa, 4ki je objavljen v >Službenem 
listu«, kos 79, z dne 4. oktobra 1932. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 29. septembra 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. зт 

Stanje 30. septembra 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 2.030,676.871-05 (+24,304.909-74) 

Devize, ki ni
so vpodlogi 86,825.280*45 ( + 283.485*28) 

Kovani no
vec v niklu 104,937.268-50 (—11,713.008-—) 

Posojila . . 2.481,809.888-95 (+24,750.791-88) 
Vrednostni 

papirji . . 12,872.520*— 
Prejšnli pred
ujmi državi 1.809,777.836-19 ( + 196.19492) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000*— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 53,718.568*54 ( + 35.283*80) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,631.562*76 

Nepremični
ne . . . . 155,658.289*72 ( + 1,038.048 43) 

Razna aktiva 121.885.764-94 ( + 3,664.806*61) 
7.459,793.276*10 

Pasiva Dinarjev 
Kapital ' . . 180,000.000*'— 
Rezervni 
fond . . . 62,332.146-85 

Ostali fondi 3,966.645*59 ( + 2.075*-) 
Novčanice v 

obtoktv. . 4.832,759.990-—(+104,609.480*—) 
Obveze na 
pokaz . . 795,037.040-09 (— 43.887.257*39' 

Obveze z ro
kom . . . 1.412,143.800*—(— 9,660.000*—1 

Rasna pasiva 173,653.653*57 ( - 8,423.785-95) 

7.459,793.276*10 
Obtok in ob
veze . . .5.627.797.030-09 

Celotno kritje . . . 36-08°/,, 
Kritje v zlatu . . . 31-32°/0 

Obrestna mera: 
po eskomptu , . . » < » • • » 7H% 
DO lombardi] i < » > . • » « • 8% 

# 

• 3193 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani razpisuje 
eno mesto kat. C. položaja IX. 

pisarniške stroke. 
Pogoji za namestitev, kakor tudi služ

bene pravice in dolžnosti so razvidne iz 
službenega pravilnika. Prošnje,, oprem
ljene z vsemi predpisanimi prilogami, 
je vložiti najkesneje do 14. o k t o b r a 
1932. do 9. ure. ; / ; 

Razpis je i n t e r n ter namenjeri" na
predovanju sedanjih nameščencev', .ura
da. Prošnje zunanjih prosilcev urad ne 
bo mogel upoštevati. •••'•л-A'r-

Okrožni urađ za zavarovanje delavcev 
v Ljubljani, •„- , ..• 

dne 1. oktobra 1932. 1 ; : T, 

Razne objave ~ 
•'"'•• 3194 

Hranilni In posojilni kon
zorcij, kreditna zadruga drž. 

uslužbencev v LJubljani, 
Gajeva ulica št. 9, 

naznanja vsem svojim Članom, da se bo 
vršil v ponedeljek, 24. oktobra t. 1. ob 
19*30 uri, v zadružni pisarni, Gajeva ul. 

Št. 9 v Ljubljani . -

Izredni občni zbor ; 
z nas topnim zborovalnim redom: 

1. Izprememba pravil. 
2. Dopolnilne volitve. "~ 

P r i p o m b a : V primeru nesklepčno
sti se bo v r š i l po l u r e pozneje" isto-
tam za rešitev istega dnevnega reda nov 
izredni občni zbor, ki bo sklepčen ne-
glede na število prisotnih zadružnikov. 

Upravni-1'svet. 

Objava. 
3166*-3— i 

Merkantilna banka d. d. v Kočevju je 
vstopila po sklepu rednega oh'Čneiga zbo
ra delničarjev z dne 18. julija, :'1932. v 
likvidacijo. . >'Тћ 

Upniki družbe se pozivajo, da a?* zgla-
se pri družbi. ••• , v, 

Likvidatorji. 
* ".'•••'•"i 

V! .3205 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico IH»:--razreda 

II. drž. meščanske šole v Ljubljani Vil
na ime: Batista F. Stanko, rodom iz Na-
brežine. Proglašam jo za neveljavno. 

Batista F. Stanko s. r. * 
3195 

Objava. 
Ukradeno mi je bilo vozno; dopustilo, 

izdano od policijske uprave v Ljubljani, 
št. 15/F z dne 13. maja 1929. nà ime 
Farčnik Blaž iz Most pri Ljubljani. Pro
glašam ga za neveljavno. 

Farčnik Blaž s. r. 

Izdala kraljevska banska oprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert т Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik: O. Michalak v Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALIEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 81. letnika Ш . % dne 12. oktobra 1932. • 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

I. No. 6970/1. 3230 

Razpis. 
Razpisuje se v splošni bolnici v Mari

boru mesto šefa kirurškega oddelka s 
kvalifikacijo po § 20. zakona o bolnicah. 
Prošnje je treba vložiti pri kraljevski 
banski upravi Dravske banovine v Ljub
ljani do 20. oktobra 1982. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 6. oktobra 1932. 
* 

K V. No. 2-15/271. 3237—3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurja
ve, vodovoda in toplovodne naprave III. 
etape v drž. bolnici za duševno bolezni 
Novo Celje 
I- javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 3. novembra 1932. ob 11. uri dop. 
v_ sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se preti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št- 48. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša: 

Din 480.567-25. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa 'o licitaciji v ^Službenih novi
cah« in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 7. oktobra 1932. 
% 

V. No. 245/269. 3206—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska baneka uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre-. 
v?em III. etape gradbenih del v drž. bol
nici za duševne bolezni Novo Celje 
!• javno pismeno ponudbeno licitacijo na 
dan 28. oktobra 1932. ob 11. uri dop. 

v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub-
iaui. Pojasnila in ponudbeni pripomoč

ki se proti plačilu napravnih stroškov 
d°bivaio med uradnimi urami v sobi 
št. 42. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsoto 
^obrenega proračuna, ki znaša: Din 
682.267-33, oziroma za posamezne ska-
Pine del, in sicer: 

I. Težaška, zidarska in ključavničar
j a dela Din S27.282"07, 

И. kleparska dela Din 49.179-24, 
. Hi. mizarska, parketarska, steklarska 
1 Ц tapetniška dela Din 89.507-76, 
1 D

I V- pleskarska in slikarska dela Din 
16.298-26. ! 

Podrobnosti razpisa eo razvidne iz: 

razglasa o licitaciji v >Službeaih novi-
nah« ш na razglasni deski tehničnega! 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske i 
banovine ' ' 

v Ljubljani, dne 5. oktobra 1932. ; 

VIII. No. 4349/10.: : '",'.'; ' 3 2 3 8 , 

Razglas. 
V registru pomožnih blagajn se je pri ! 

»Solidarnost«, reg. pomožni blagajni v 
Ljubljani, vpisala izprememba pravil v 
§§4. in 8. ' 

Izprememba pravil se nanaša na zvi
šanje pristopne Sctaresti članov iiuité-mu15 

odgovarjajoče članske dajatve (pogreb
ne prispevke). •••• ••'•••'• 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 3. oktobra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1119—13/32—3 - 3255 

Objava. 
Maležič Peter, javni notar v Cerknici, 

prične poslovati 10. oktobra. 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča, 

v Ljubljani, dne 8. oktobra 1932. ! 

Preds. 1086 13/32-3., ;:' ' 3209 

Objava. 
Mrevlje Artur, notar, v Logatcu,, prične, 

poslovati 6. oktobra 1932, 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča" 

v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1932. 

Preds. 1098—13/32—3 3254 

Objava. 
Tavzes Fran, notar v Kranju, prične 

poslovati 8. oktobra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča, 

v Ljubljani, dne 7. oktobra 1932. 

C II 1191/32—3 
* 

Oklic. 
3203 

Tožeča stranka Treo Viktor, zas. urad
nik na Polzeli zast. po dr. Zangger F., 
odv. v Celju, je vložila proti toženi stran
ki Tuhterju Josipu, uradniku v Gaber-
ju pri Celju, sedaj neznanega bivališča, 
radi 2000 Dm s prip. k. opravilni, št. C 
II 1191/32—1 tožbo. .:. , . 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 11. novembra 1932. ob '10. üri'döp., 
pred tem sodiščem v izbi št. 6. razprav-', 
na dvorana. . . 

Ker je bivališče tožene stranke nezna
no, se postavlja g. Videmšek Josip, upo
kojeni »odni oficial v Celju, za skrbnika,." 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 

stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 3. oktobra 1932. 

• • , ' • ^ . ' 

«j; 
A 57/32-20 " 3 1 3 8 - 3 - 3 

Poklic dediča neznanega 
; bivališča. 

Goltes' Neža, posestnica v Dol. Preko
pi 33 je dne 5. marca 1932 umrla. Po-
slednja volja se je našla, pa ni veljavna. 
^.-.Qpltes Anton, šofer, nekje v Rusiji, 
cigar bivališče sodišču ni znano, se po-
zjvlje, dà se tekom enega leta od danes 
râaprej zglasi pri tem sodišču. 

Po preteku tega roka se bo obravna
vala zapuščina z ostalimi dediči in z go
spodom Smoličem Jožetom iz Dol. Pre
kope, ki je bil odsotnemu postavljen za 
skrbnika. 
Okrajno sodišče v Kostanjevici, odd. L, 

.dne 24. septembra 1932. 

T 38/32-3. 3238 

Amortizacija. 
Na .prošnjo Kavčiča Filipa, Novo me

sto, se uvede postopanje za amortiza
cijo sledečih vrednostnih papirjev, ki 

•jih I je prosilec baje izgubil, ter se njih 
imetnik poziva, da uveljavi tekom šestih 
•mesecev, počenši z objavo tega razgla
sa, svoje pravice, sicer bi se po poteku 
tega .roka proglasilo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: Hra-
дПпа knjižica Trgovske banke d. d. v 
Ljubljani, št. 3703, z vlogo Din 2631 v 
Ljubljani na ime Kavčič Vladimir. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 12. septembra 1932. 

T 64/32—3. 3231 

Amortizacija. 
Na prošnjo Trgovske družbe z o. z. 

»Materijal« Ljubljana, Dunajska cesta' 
št. 36, se uvede postopanje za amortiza
cijo sledečih vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilec baje izgubil, ter se njih 
dmetnik poziva, da uveljavi tekom šestih 
mesecev, počenši z objavo tega razgla
sa, ßvoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka razglasilo, da so vrednostni 
papirji'brez meči. 

Opamenilo vrednostnih papirjev: Hra
nilna knjižica Hranilnice kmečkih občin -
v Ljubljani, št. .6732, na ime »Tvrdka 
Materijal v Ljubljani«, v vrednosti Din 
1397-—. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 

" . dne .12. septembra 1932. 
sfe 

E 652/32. 3245 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. oktobra 1932 cb devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
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dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Dobrič, vi. št. 35. 

Cenilna vrednost: Din 43.410-—. 
Vrednost pritikline: Din 4335'—. 
Najmanjši ponudek: Din 28.940*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 31. avgusta 1932. 

* 

E 397/32—12 3244 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. oktobra 1932 ob pol 10. uri 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Paka nad Šalekom, vi. št. 94. 

Cenilna vrednost: Din 8319-—> 
Najmanjši ponudek: Din 5646'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

, V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sod<«ča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 5. septembra 1932. 

* 

E 1001/32—15 3242 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. oktobra 1932 ob deveti uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 24 
dražba nepremičnin, zemljiška knjiga 
Bršljin, vi. št. 424, in zemlj. knjiga Dalj
ni vrh, vi. št. 465 in 500. 

Cenilna vrednost: Din 76.811-50. 
Najmanjši ponudek: Dm 51.207-74. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

Uvedba postopanja v dokaz smrti. 
3164 

Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešand za mrtve, ker se more 
• o njih po § 240. o. d. z., odnosno po § 1. zak. z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Pogrešane« 
navedeno sodišče pozivlje, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dajo to kako drugače na znanje. 

Po preteku spodaj označenega roka in po sprejemu dokazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti. — Vsakdo ki bi 
kaj vedel, o katerem teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču. 

Ime, rojstni dan, stan io zadaje 
bivališče pogrešanca Bistvene okolnosti, na katere se predlog opira 

Klanear Franc, roj. 1. 1889. v Lipi, 
Št. Jurij p. Hunvu. 

Kopač Janez, roj. 2. maja 1882. pri 
Sv. Ožboltu. 

KnaJelj Janez, roj. 6. aprila 1883, na 
Mlaki, okr. Cerknica. 

Kolosa Anton, roj. 81. decembra 
1885, v Raöioi. 

Dacar Jernej, roj. 8. avgusta 1881, 
v Zg. Tuhinju, i 

Košir Jurij, roj. 12. aprila 1884, pri 
Sv. Filipu in Jakobu. 

Kavčič Jakob, roj. 24. aprila 1877, 
v Gorenji-vasi. 

Lamberger Franc, roj. .28. septem
bra 1873 na Gradišču. 

Foraci Matevž, roj. 21. septembra 
1872, v Trbovljah. 

Forbici Matevž, roj. 21. septembra 
v Medvodah. 

Eržen Janez, roj. 10. januarja 1878, 
v Puštalu. 

S 17. p. p. odšel ob za>če-tku vojne v Galicijo, 
enkrat pisal, pozneje se ni več javil. 

Odrinil e >Feldjägerbaom>oim< ob pničetku vojne 
na gališko fronto, pisal koncem oktobra 1914., 
pozneje se ni javil. 

Z bivšim a.-o. 97. p. p. odšel julija 1914. na rusko 
bojrišče. Leta 1915. ujet, pisal enkrat 1. 1918. 
iz ujetništva. Po navedbah nekega Šorna Ivana 
iz Mengša baje umrl v Rueijji na legarju. 

Ob izbruhu svetovne vojne odšel na rueko bo
jišče, bil uijet, zadnjikrat pisal iz ujetništva 
1. 1915. 

S 27. doimobr. p. p. odšel 1. 1Ö14. v Galicijo, zad
njič pisal 12. oktobra 1914., naved.boma sredd 
oktobra 1914. zadet v trebuh obležal na bo
jišču. 

Odšel začetkom vojne e 17. p. p. na gališko 
fronto, zadnjič pisal 4. oktobra 1914., pozneje 
ee ni več oglasil. 

Ob izbruhu svet. vojne odrinil s 17. p. p. v G-a-
lioijo, pieal salmo enkrat, pozneje se ni več 
javil. 

Leta 1915. odšel na Hal. bojišče, prišel v ujet
ništvo, pisal od tam 1. 1917, pozneje se ni več 
oglasil. 

Odšel 1. 1914. g črnovojn. maršbaonom št. 29, 
četa 3., na srbsko bojišče, začetkom L 1915. 
pisal ia Beograda, pozneje se ш več oglasil. 

Odšel v svetovno vojno 1. 1914 z 10. etot. »Ge-
birgaschützeniregimentc štev. 2, zadnjič prisai 
13. septembra 1917. z Hal. fronte, pozneje brez 
sledu izginil. 

Ob iabruhu svetovne vojne odšel s 27. bramb. 
p. p. v Galicijo, zadnjič pisaJ decembra 1914., 
baje prišel v rusko ujetništvo.. 

Uvedbo postopa
nja predlaga 

žena 
Klančair Frančiška 

žena 
Kopač Marijana 

zen a 
Knafelj Ana 

žena 
Kolesa Marija 

žena 
Dacar Lucija 

žena 
Košir Ana 

žena 
Kavčič Ivana 

žena 
Lamberger Ana 

žena 
Forbici Antonija 

žena 
Novimc Marija 

žena 
Eržen Marija 

Dan in opr. 
št. oklica 

26. 8.1932 
T 53/32-2 

4. 8.1932 
T 55/32-2 

4. 8.1932 
T 56/32-3 

4. 8.1932 
T 58/32-3 

4. 8.1932 
T 59/32-3 

25. 8. 1932 
T 68/32-2 

25. 8. 1932 
T 71/32-2 

25.8. 1932 
T 72/32-2 

20.8. 1982 
T 73/32-2 

26.8.1932 
T 74/32-2 

6.9. 1932. 
T 75/32-2 

Oklionii rok 
poteče dne 

1. 3.1933 

1. 3.1933 

1. 3.1933 

1. 3.1933 

1. 3.1933 

1. 3.1933 

1. 3.1933 

1.8.1933 

1.3.1933 

1.3.1933 

1. 4.1933 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 

dne 1. oktobra 1932. 
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tonem naroku pred zadetkom dražbe, 
! sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
'• Slede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

*i je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja пл dražbeni 

°klic, ki je nabit na.uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče NOTO mesto, 
dne 3. oktobra 1932. 

•g* 

E 672/32—9 3198 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. oktobra 1932. dopoldne ob 13. 

uri bo na licu mesta v Jereki dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Bola. Čes
t ica, vi. št. 391, 464. in % 313. 

Cenilna vrednost: Din 37.495"—. 
Vrednost pritikline: Din 394—. 
Najmanjši ponudek: Din 24.996-66. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
le priglasiti sodišču najpozneje pri draž
j e m naroku pred začetkom dražbe, 
6icer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 22. septembra 1932. 

* 
E 779/32—8. 3228 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1 . o k t o b r a 1 9 3 2 . dopoldne 

°b d e v e t i h bo na mestu samem v 
Kamovcih dražba nepremičnin: zemlj. 
«Jjiga k. o. Kamovci, vi. št. 19, 36, 37, 
<*. 40 in 57. 

Cenilna vrednost: Din 12.275'—. 
Najmanjši ponudek: Din 8183-34. 

.. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
le priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
8'ede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
*' Je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
0 1 c lic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
0 , £ rajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. IL, 

dne 30. septembra 1932. 

:£ 
E 1143/32-11 3204 

Dražbeni oklic. 
Dne 31. oktobra 1932 ob 10. Uri bo pri 

Podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba 
premičnim: zemljiška knjiga Oplotni-
ca> vi. št. 120. 

Cenilna vrednost: Din 54.750'50. 
Vrednost pritikline: Din 4325—. 
Najmanjši ponudek: Din 36.500 40. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
r Priglasit; sodišču najpozneje pri draž
j e m n a u k u pred začetkom dražbe, 
*<** bi se ne mogle več uveljavljati 
| ! e d e nepremičnine v škodo zdražitelja, 
4 1 J e ravnal v dobri veri. . 

V ostalem se opozarja na dražbem 
SS1«. k i Je nabit na uradni deski tega 
^ i š č a . 

°krajno sodišče v Konjicah, odd. L, 
dne 5. septembra 1932. 

* 

E 242/32—7. 3219 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a . 1 9 3 2. dopo' 

dne ob p o l e n a j s t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 3 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Planina, 
vi. št. 73, 75. 

Cenilna vrednost: Din 6756*—. 
Najmanjši ponudek: Din*4504"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 23. septembra 1932. 

* 
E IV 1491/32—7. . 3174 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Pohrežje, vi. 
št. 900. 

Cenilna vrednost: Din 77;300*—. •' 
najmanjši ponudek: Din 38.650*—. 
Pravice, ki bi ne. pripuščale. dražbe, 

je priglasite sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.' ^ , • 

Okrajno sodišče v Mariboru, ! 
dne 20. avgusta 1932. 

•*> 
E 514/32—5. • 3169 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e s e t i h b o p r i podpisanem 
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
6 gozdov zemljiška knjiga k., o. Ravno, 
vi. št. 240 in 1261. 

Cenilna vrednost: Din 25.390"55. 
Najmanjši ponudek: Din 16.900-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri. veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 30. septembra 1932., 

* 
E 511/32—17. 3175 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi Št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Spodnja Hudinja, 
vi. št. 627. 

Cenilna vrednost: Din 17.250"—. 
Najmanjši ponudek: Din 1Г.500'-^.. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 12. septembra 1932. 

E 391/32-8 .3125 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. novembra 1932. dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 
2 dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Skofja Loka, vi. št. 89. 

Cenilna vrednost: Din 62.600'—. 
Najmanjši ponudek: Din 40.000-—. 
Pritiklin ni. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

• sodišča. 
Okrajno sodišče v Skorji Loki, odd. I., 

dne 17. septembra 1932. 

E 217/32-7. , 3073 

Dražbeni oklic. 
' . Dne 4 . n o v e m b r a 19 32. dopol
dne ob 8. uri bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 dražba nepremičnin: zem

ljiška knjiga k. o. Trebelno, vi. št. 33. 
Cenilna vrednost: Din 21.091-—. 
Vrednost, pritikline: Din 20'—. 

. Najmanjši ponudek: Din 14.074-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
' nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem -se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 4. septembra 1932. 

E 417/32-4. 3170 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h , bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnih: 
2 vinogradov, 1 njive in 1 travnika zem
ljiška knjiga k. o. Vel. Trn vi. št. 122. 

Cenilna vrednost: Din 6159'50. 
Najmanjši ponudek: Din 4100-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beneai naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je-ravnal v dobri veri. • 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 30. septembra 1932. 
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E 690/32—12. 3167 

Dražbenl oklic. 
Dne 5. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 10 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Ledinek, vi. št. 9 
in vi. št. 98. 

Cenilna vrednost: Din 72.383-—. 
Vrednost pritikline: : Din 1100*—. 
Najmanjši ponudek: Din 49.655'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
aodišČa. 

Okrajno sodišče Sv. Lenart, ' 
dne 15. septembra 1932. 

* 
E 380/32-10 3196 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. novembra 1932. dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 1 dražba nepremičnin, obstoje
čih iz hiše, mlina, hleva, gospodarskega 
poslopja in pritikline, zemljiška knjiga 
k. o. Pretrež, vi. št. 82 in k. o. Staten-
6erg, vi. št. 91. 

Cenilna vrednost zemljišča vi. št. 82, 
k. o. Pretrež, Din 95.149-30, zemljišča 
vi. št. 91, k. o. Statenberg, Din 21:661-70. 

Vrednost pritikline: pri vi. št. 82, k. 
o. Pertrež: Din 7850-—, pri vi. št. 91, k. 
o. Statenberg: Din 815-—. 

Najmanjši ponudek: za vi. št. 82, k. o.' 
Pretrež, Din 63.432*87, za vi. št. 91, k. o. 
Statenberg, Din 14.441-14. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne 5. septembra 1932. 

* 
E 1686/32—8 3250 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. novembra 1932 ob deveti uri 

bo pri podpisanem. sodišču v sobi št. 4 
dražba • nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Brezova, vi. št. 77. 

Cenilna vrednost: Din 69.895'—. 
Vrednost pritikline: Din 432-—. 
Najmanjši ponudek: Din 46.744*67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki Je ravnal v, dob ri veri. 

V ostalem ee opozarja na dražbeni 
oklic ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Celje, 
dne 16. septembra 1932. 

E 1374/31—10 3180 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. novembra 1932 dopoldne ob 

p o i d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 18 dražba nepremičnin: 
hiše,'travnikov in vinogradov, zemljiška 
knjiga Prosenjakovci, vi. št. 76, 7/72ink 
vi. št. 301. 

Cenilna vrednost: Din 3190-56. 
Najmanjši ponudek: Din 1945-36. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasita sodišču najpozneje p-ri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem še opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deska tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 1. septembra 1932. 

•J* 
E 571/32 3095 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. novembra 1932. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Kopfivna-Peca, vi. št. 4. 

Cenilna vrednost: Din 72.670-—. 
Vrednost pritikline: Din 440-—. 
Najmanjši ponudek: Din 48.447'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdTažitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča! 

Okrajno sodišče v Prevaljah, 
dne 22. septembra 1932. 

* 
E 375/32—7. 3153 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. n o v e m b r a 1 9 3 2 . dopoldne 

ob p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi Št. 18 dražba nepremič
ninskih deležev do travnikov in gozdov: 
zemljiška knjiga Vučja Gomila 1/1, vi. 
št. 3Ì7, 152, 314, Ve vi. št. 319, 322. 

Skupna cenilna vrednost: 3605 Din 
34 p. 

Najmanjši ponudek: 2403 Din 55 p. 
Pravice, ki b: ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi 'se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 12. avgusta 1932. 

E 257/32. • 3151 
Dražbeni oklic. 

Dne 1 0. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol-
dne ob pol devetih bo na mestu samem 

1 v Martjaacih dražba nepremičnin: hiše, 

njiv, travnikov zemljiška knjiga Martjan-
ci, vi. št. 62, 78, "/„ink vi. št. 15, celi vi. 
štev. 77, 97 ; zemljiška knjiga Nemčavci, 
vi. št. 85. 

Cenilna vrednost: 52.721 Din 80 p. 
Najmanjši ponudek: Din 35.149'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 1. septembra 1932. 

* 
E 289/32-15 3065 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. novembra 1932. ob desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 19 
dražba nepremičnin: a) zemljiška knji
ga Polšnik, vi. št. 48, b) zemljiška knji
ga Kosca, vi. št. 40. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 230-25; 
ad b) Din 42.256-52. 

Vrednost pritikline: Din 3110-—, ki 
je pa že všteta v cenilni vrednosti. 

Najmanjši ponudek: ad a) Din 153-50' 
ad b) Din 28.171-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draŽ-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 14. septembra 1932. 

* 
E 987/31. . 3106 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. n o v e m b r a 1932. .dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin:, zemljiška knjiga Brezno, vi. št. ° 
in 6. 
. Cenilna vrednost: vložka 8, D111 

45.269-65, vložita 6, Din 21.687-35. 
Najmanjši ponudek: vložka 8, D 1 0 

30.179-77, vložka 6, Din 14.458*24. 
Vsak ponudnik mora pred začetkom 

dražbanja položiti vadij Din 4.527#--> 
oz. Din 2.169-— v gotovini ali v tuzeW' 
skih drž. papirjih ali vložnih knjig811 

tuz. pupilarno varnih hranilnic. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe) 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dra* 
benem naroku pred začetkom dražb©» 
sicer bi se ne mogle več uveljavlja*1 

glede nepremičnine v škodo ždražitelJ8' 
kj je ravnal v dobri veri. ; 

V ostalem se opozarja, m. dražbe^ 
oklic, ki je nabit nà uradni deski teß 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, ' 
. dne 22. septembra 1932. : i 

* 



Štev.'81. Strali' 481. 

E 719/32—6 3182 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. novembra 1932 dopoldne ob 

P o l d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Hraše, vi. št. 313. 

Cenilna vrednost: Din 196.092—. 
Vrednost pritiklin: Din 12.000—. • 
Najmanjši ponudek: Din 130.728-—. 
Pravice^ ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beneon naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdo-ažitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deska tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 9. septemlbra 193-2. 

E 2183/31—19 3202 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. novembra 1932. dopoldne ob 

9- uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
Št. 6 dražba nepremičnin: ideelna polo
vica zemljiška knjiga d. o. Šikole, vi. 
št. 87. 

Cenilna vrednost: Din 4052-50. 
Najmanjši ponudek: Din 2709-68. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Ptuj, odd. IV., 
dne 17. septembra 1932. 

•j» 
E 71/32—8. 3171 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. n o v e m b r a 1 9 3 2. ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi at. 7 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga a) Učakovci, vi. št. 5, b) 
Vinica, vi. št. 330. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 22.054'—, 
ad b) Din 258-40. . 

Najmanjši ponudek: ad a) Din 15.000, 
»d b) Din 172'30. _ 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draz-
benean naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
i i je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, Iti je nabit na uradni desM tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. IL, 
dne 16. septembra 1932. 

E 791/32. * 3212 

Dražbeni oklic. 
Dine 15.' n o v e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 1 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Kopnvnica-
peca, vi. št. 26 in 41. 

Cenilna vrednost: vi. št. 26, 169.421-23 
dinarjev, vi. št. 41, Din 57-518'—. 

Vrednost pritikline: Din. 11.775-—. 
Najmanjši ponudek: Din 167.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri ver i 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče PrevaJje, 
dne 3. oktobra 1932. 

E 8340/30—34. 3165 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. n o v e m b r a 19 32. do

poldne ob d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 16 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Stranska 
vas, vi. št. 213. 

Cenilna vrednost: Din 21.111*—. 
Najmanjši ponudek: Din 10.556*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer, bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

"V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 27. septembra 1932. 

* 
3087 E Va 3612/31—18. 

Dražbeni okite. 
Dne 15. novembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 16. dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Studenec, vi. št. 29. 

Cenilna vrednost: Din 7860'—. 
Najmanjši ponudek: Din 3000*—. 
Pravice, M bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1932. 

* 
E IX 2991/32^7 * 3247 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. novembra 1932 dopoldne ob 

deseti uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 11 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga k. o. Digoše, vi. št. 68. 

Cenilna vrednost: Din 81.018*55. 
Vrednost pritikline: Din 2.845-—. 
Najmanjši ponudek: Din 54.012-36. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki ie ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX., 

dne 16; septembra ;1932. 

* 
E 853/32—9. 3222 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 8. n o v e m b r a 19.3 2. dopol

dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi. št, 2 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Remšnik, 
vi. š t 9 in 49. 

Cenilna vrednost: 62.935 Din 70 p, 
vrednost pritiklin: 3340 Din. 

Najmanjši ponudek: 41.957 Din 25 p. 
Vsak ponudnik mora predložiti pred 

začetkom dražbe znesek 6.294 Din,.t. j , 
deseti del cenilne vrednosti nepremič
nine in pa pritikline, v gotovini, v do
mačih državnih papirjih, v drugih doma
čih na borzi zaznamovanih vrednostnih 
papirjih, v katerih se.smejo po predpi
sih, ki veljajo o tem, nalagati novoi va
rovancev, v domačih na borzi zaznamo
vanih vrednostnih papirjih, v vložnih 
knjižicah kake domače pupilarno varne 
hranilnice. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle . več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit 'na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mareóbèjrgu, 
dne 31. avgusta 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e s o s e n a s t o pn-e-

f i r m e : 
1294. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 4. oktobra 1932; '•'.' 
Besedilo: Antikvarijat Tizian, druž

ba z o. z. 
Obratni predmet: Trgovina z antični

mi in modernimi umetninami. 
Družbena pogodba z dne 22. septem

bra 1932. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Visokost osnovne glavnice: Din 10.000. 
Na to vplačani zneski v gotovimi: 

Din 10.QOO. 
Poslovodje: Rovšek Alojzija, -zasebni-

ca v Ljubljani, Franciskanska ulica 10, 
Rovšek Davorin, fotograf in trgovec v 
Ljubljani, Kolodvorska nI. 35. 

Za namestovanje upravičen: Vsak 
poslovodja samostojno, eventualni, pro-
kuristi pa skupno z enim poslovodjo. 

Podpis firme: Tvrdko podpisuje vsak 
poslovodja samostojno na ta, način, da 
pod pisano, natisnjeno ali kako drugače 
odtisnjeno besedilo tvrdke postavi svoj 
podpis, eventualno postavljeni, prokuri-
sti pa podpisujejo tvrdko kolektivno z 
enim poslovodjo na ta način, da pod be
sedilo tvrdke ' postavijo svoj podpis s 
prokuro označujočim dostavkora (pp.). 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. IIL, 

dne 30. septembra 1932. 
Firm 798/32. — Rg C V 92/1. 



Stran 482. Štev. 81. 

1295. Sedež: Maribor, Tkalska ul. St. 5. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1932. 
Besedilo: Močivnik in drug, tvornica 

ovratnikov in perila. 
Obratni predmet: tvornica za izdelo

vanje ovratnikov in perila. 
Družbena oblika: Javna trgovska dru

žba od 4. X. 1932. 
Družabniki: 1. Močivnik Franc, trgo

vec v Mariboru, 2. Kavčič Franc, trgo
vec v Mariboru. 

Za nadomestovanje upravičen: vsak 
družabnik zase. 

Podpis firme: Tvrdkp podpisuje vsak 
družabnik sam zase na ta način, da stavi 
eden izmed družabnikov pod pisano, 
tiskano ali štampilirano besedilo firm« 
lastnoročno ime: >Močivnik in drug«. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 

dne 7. oktobra 1932. 
Firm 907/32. — Rg. A III. 224/1. 

* 
1296. Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 

Dan vpisa: 6. oktobra 1932. 
Besedilo: Schilhan Josip. 
Obratni predmet: trgovina s sadjem 

na debelo in eksport sadja. 
Imetnik: Schilhan Josip, trgovec s 

sadjem v Sv. Lovrencu na Pohorju. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, odd. III., 
dne 6. oktobra 1932. 

Firm. 908/32 — Rg A III 223/1. 
•g« 

1297. Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 21. septembra 1932. 
Besedilo: >Pomona« trgovina in eks

port sadja. 
Obratni predmet: trgovina in eksport 

sadja. 
Imetnik: Ferrant Ana, trgovka v 

Žalcu. 
Prokurist: Ferrant Franc, zas. urad

nik v Zagrebu, Karadžičeva ul. 5. 
Podpis firme: Firmo podpisuje imet-

nica Ferrant Ana sama, ali pa Proku
rist s pristavkom p. p. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 21. septembra 1932. 

. Firm 327/32 — Rg A III 156/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e In 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1298. Sedež: Ko vor pri Tržiču. 

Dan vpisa: 4. oktobra 1932. 
Besedilo: >Peko« družba i o. z. Fabri-

kacija in prodaja čevljev. 
S sklepom občnega zbora družabni

kov z dne 19. avgusta 1932 se je osno
vala v Banji Luki podružnica pod tvrd-
ko: >Peko< družba z o. z. Fabrikacija 
in predaja čevljev filijala u Banji Luki. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 30. septembra 1932. , 
Firm 807 — Rg C III 201/30. ' 

Konkurzni razglasi 
S 33/32—3. 3234 
1299. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev kemkurza o zapuščini dne 

6. avgusta 1932. umrlega Alojza Koširja, 

trg. in gostilničarja v Dragomeru št. 1. 
Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod

nik dežeOinega sodišča v Ljubljani. 
Upravnik mase: dr. Klepec Josip, od

vetnik v Ljubljani. 
Prvi zbor upnikov pri deželnem so

dišču, soba št. 140, dne 22. oktobra 1932. 
ob 11. uri. 

Oglasitveni rok do 20. novembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem so

dišču dne 3. decembra 1932. ob 9. uri, 
v sobi št. 140. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 8. oktobra 1932. 

* 
Sa 79/32. 3213 
1300. 

Preložitev naroka. 
DoJžnica: Hobacher Ana, modistka in 

trgovka v Mariboru. 
Poravnalni narok, določen na 6. okto

bra 1932., se preloži na dan 21. oktobra 
1932. ob 10. uri, soba št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 6. oktobra 1932. 

Sa 55/32—2. 3207 
1301. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Lasana Jurija, posestnika ,in go
stilničarja na Jesenicah, Ciril-Metodova 
ul. 7. 

Poravnalni sodnik: dr. Bregar Stanko, 
starešina okrajnega sodišča v Kranjski 
gori. 

Poravnalni upravnik: dr. štempihar 
Ivo odvetnik na Jesenicah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču, v Kranjski gori dne 
17. novembra 1932. ob pol enajstih. 

Rok za oglasitev do 12. novembra 
1932. na okr. sod. v Kranjski gori. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 4. oktobra 1932. 

* 
Sa 53/32—2. 
1302. 

3208 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolinice Ponikvar Ane, lastnice 
pletilske obrti v Ljubljani, Privoz št. 10. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr: Adlešič Juro, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
deželnem sodišču, soba št. 140, dne 19. 
novembra 1932. ob enajstih. 

Rok za oglasitev do 13. novembra 
1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 4. oktobra 1932. 

* 
Sa 26/32—56. 
1303. 

3233 

Sklep. 
Poravnalna zadeva prot. tvrdke Stegu 

in drugi, komanditne družbe za strojno 
in električno industrijo Vič-Glince. 

Sodno se odobri poravnava izven kem
kurza, sklenjena med dolžnico in nje
nimi upniki na poravnalnem naroku 
dne 31. avgusta 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 6. septembra 1932. 

* 
Sa 7/32—47. 3220 
1304. 

Oklic. 
V poravnalni stvari Penca Franceta, 

posestnika v Gotni vasi in usnjarja v 
Novem mestu, se odobraje pri naroku 
dne 10. septembra 1932. v smislu § 46. 
zakona o prisilni poravnavi izven ste
čaja sprejeta poravnava, da plača dolž
nik upnikom 60% kvoto njihovih ter
jatev v 12 mesečnih obrokih. .. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 1. oktobra 1932. 
•g* 

Sa 46/32—10. 3227 
1305. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Rojsa 

Karola, posestnika in zidarskega moj
stra v Ormožu, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III.* 

dne 29. septembra 1932. 
•i» 

Sa 49/32—7. 3226 
1306. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Stein-

bauer Franca, trgovca na Kapeli pri Ra-* 
dencih, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ill-, 

dne 29. septembra 1932. 
«t 

Sa 14/322. 3211 
1307. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 14/32—7, s katerim je bila 
od sodišča potrjena poravnava dolžni
kov Lesarja Ivana in Alojzije, trgovcev" 
v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah, je pra-
vomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 28. septembra 1932. 
* 

Sa 27/32—26 3246 
1308. 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Strašek Stefan, tr
govec s čevlji v Celju, Kovaška ulica št. 
št. 1. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skleni} 
poravnalni dolžnik s svojimi upniki pn 
naroku 1. X. 1932 in ki določa, d a j e 
prednostne terjatve in zahtevke, ki j ' f l 

ne doseza poravnava, prvenstveno v ce
loti plačati, ostali upniki pa dobijo 50 
odstotno kvoto plačljivo v 16. mesečnih 
enakih obrokih, počenši 60 dni po pra* 
vomočnosti poravnave. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju» 

odd. L, dne 5. oktobra 1932. 
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Sa 58/32—108. 3225 
1309. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Pihlerjem Srečkcm, 

trgovcem z manufakturnim blagom v 
Mariboru, Gosposka ulica št. 5 in. njego
vimi upniki pri poravnalnem naroku 
dne Jt9. septembra 1932 pred okrožnim 
sodiščem v Mariboru sklenjena prisilna 
Poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 

dne 29. septembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 12. 703/2. 3229—2—1 

Razglas. 
G. Čufar Andrej, posestnik in trgovec 

na Jesenicah, občina Jesenice, je pred
ložil načrte za gradnjo letnega kopališča 
n a parceli štev. 218 d. o. Jesenice. Ko
pališče bode imelo na razpolago 67 ka
bin ter okrepčevalnico. Voda se bode 
dovajala iz Save v bazen iz armiranega 
betona po dotočni cevi, in sicer na mi-
auto 600—700 litrov. Voda se bo segre
vala v pločevinastih ceveh, napeljanih 
ob robu krova. Na vzhodni strani bazena 
bosta napravljeni dve terasi za solnče-
nJ6 kopalcev. 

V smislu predpisov vodopravnega za
kona, gradbenega zakona ter § 107. obrt-
n&ga zakona, razpisuje sresko načelstvo 
0 tem projektu komisijsko razpravo na 
dan 
28. oktobra 1932, s sestankom ob 10. uri 
tta mestu samem. 

Prizadeti interesenti smejo pregledati 
do dneva razprave načrte in črteže, ki 
So na sreskem načelstvu med uradnimi. 
Urami na razpolago ter jim je na iz-
v°lJo, da vlože svoje prigovore pri sre-
skem načelstvu v Radovljici ali pismeno 
do dneva razprave ali ustno na razprav- • 
ttfcrn naroku samem, sicer se bo na
prava kopališča, kolikor ne bo javnih 
ovir, dovolila, če se pravočasno ne po
dajo prigovori. 

Srosko načelstvo v Radovljici, 
dne 7. oktobra 1932. 

T- No. 1234/2. 3154a—2—2 

Razpis službe državnega 
cestarja. 

п ? о nalogu kraljevske banske uprave 
yravske banovine z dne 20. septembra 
?932., I. No. 6688/1, in na osnovi čl. 2. 
*n 3. uredbe o službenih razmerjih dr-: 
javnih cestarjev in njih prejemkih, 
M- G. št. 14632 z dne 21. maja 1929., 
^«pisuje sresko načelstvo v Celju služ-
b e no mesto državnega costarja-delavca 
S a Progi km 43-32—49 državne ceste 
š t-50. 
j Prošnje je predložiti do 18. oktobra 

Podrobnosti so razvidne iz popolnega 
,.azglasa, ki je objavljen v »Službenem 
l l s t u<, koe 79, z dne 4. oktobra 1932. 

Sresko načelstvo v Celju, 
d n û S9. septembra 1932. 

St. 1986. 
Razpis. 

' 3210 

Razpisuje se služba občinske babice 
za občino Raka, s sedežem na Raki.; 
Nagrada občine znaša Öin 1800-— na 
leto. Lastnoročno pisane in pravilno'• 
kolkovane prošnje z dokazili pravice za. 
izvrševanje babiške službe je vložiti na' 
podpisano županstvo do 12. novembra: 
•t. J-

Županstvo občine Raka, 
dne 6. oktobra 1932. ч 

* " ': 
Broj 40.479/1932: 3223 

Oglas licitacije. 
Predmet: Izrada, bravarskih radova na 

gradnji Okružnog ureda za osigu-; 
ranje radnika u Skoplju.. .•• 

Središnji ured za osiguranje radnika u; 
Zagrebu držati će dne 29. oktobra 1932.' 
u službenim prostorijama Okružnog 
ureda za osiguranje radnika u Skoplju • 
u 10 sati prije podne drugu javnu pis
menu ofertalno licitaciju sa skraćenim 
rokom za .izdavanje bravarskih radova 
novogradnje Okružnog ureda za osigu
ranje radnika u Skop.1 ju. •. 

Ponude moraju glasiti za sve radove\ 
u predračunu navedene, te se' imadu u 
predračun uvrstiti jedinične' cijene' lu 
dinarima. Jedinične cijene moraju biti; 
ispisane, te ukupne cijene-tačno množe-
ne i zbrajane, a konačna svota pisana 
brojevima i slovima. 

Cjelokupni radovi izdače-se uz obra-' 
čuna vanje po faktičnoj izvedbi a po je-; 
diničnim cijenama.JDÔjitaoc radova ima-; 
ti će, se sam pobrlnujti kak,,zai dpypz ma-.; 
terijala na gradilište t a k ' i ža;"0dVoz te; 
pohranu istog. R>~> ..•' : " s- ' . ; '•• 

Ponude se imadui'b^ljegóvati'.prema; 
odredbama T. Вг. 25 taksene tarife Za-; 
kona o izmenama i dopunama Zakona; 
o taksama od 25. marta 1932. (SI. N. 26/3' 
br. 196) i to: 

1. za poslove do 20.000 dinara 50'— 
Din, . . 

2. preko 20.000 do 100.000 dinara'1 

100-— Din, 
3. preko 100.000 do 500.000 dinara : 

200— Din, ••:.''• 
4. preko 500.000 do 1,000.000 dinara? 

300-— Din, - : ' ; 
5. za poslove preko! i,000'000 Din za'' 

svaki započeti milijun Jos' po 100-— đi-' 
nara. Ponude treba, predati u zapečaće
nom omotu do gore označenog,roka u 
uručbeni zapisnik Okružnog "ureda' za 
osiguranje radnika u Skoplju. Na omotu; 
valja napisati: ... . . . 1 ; , v •• ?y- „. .. i 

>Ponuda za' izvedbu bravarskih ràdo-. 
va za novogradnju'Okru^og''nVeđa" za; 
osiguranje radnika, u. Skoplju na oglas: 
licitacije Br;i 40.479/1932.« .,:,.:... :),;. • 

Kauciju u;.iznosu- od 5%''za ..domaće: 
državljane, a 10%. za strane,, imađe sva
ki nudioc položiti kod blagajne Okruž
nog ureda za osiguranje radnika u Skop- ; 
Iju, te potvrdu o, tome uručiti komisiji : 

priie otvaranja ponuda. 
Kao kaucija mogu-služiti: 1. Nevinku-' 

Hrane uložne knjižice koje velebanke 
ili gotov novacy 2. Državni vrednostni 
papifi računajući ih po otpisu Min. Fi
nansija od 11. maja .1932. Вг. ;.Т1Рк^1. 
3. Uložnica Državne hipotekarne banke, 

založnica^ i komunalne obveznice," koje 
je Ministar finansija oglasio podesnima 
za kaucije i priznao im.pupilarnu sigur
nost, sve po berzanskom tečaju ali ne 
preko nominale, konačno 4. Garantno 
pismo novčanog zavoda prvog reda re
gistravano kod generalnog inspektorata 
Ministarstva finansija samo kao privre
mena kaucija, koju dostaoc u roku od 
8 dana izmenjuje sa jednom od ostalih 
spomenutih kaucija. 

Dostaoc radnje imade ovu kauciju 
povisiti prigodom potpisa ugovora na 
10% (strane na 20%) proračunate svote. 

Ponudjači dužni: su ponudi priložiti 
pismenu izjavu, da su im uslovi licita
cije poznati te da pristaju po istima 
nadmetati se. Ujedno imadu priložiti 
pismeno očitovanje, da su im sve mjes
ne prilike kao i one gdje se radovi 
imadu izvesti, dobro poznate, 

Svaki nudioc ima doprinesti pismeno 
uvjerenje svoje nadležne trgovačkc-
ofertničke komore* .esnafa ili sindikata 
te uvjerenje Ministarstva gradjevina o 
pravu učestvovanja kod javnih licitacija. 

Isplata zaslužbine izvršavat će se na
mirama providjenim taksenim marka
ma u iznosu od 0-5% svote koja se po
diže nakon odbitka državne takse, pre
ma odrebama T. Br. Ž62 i 263 taksene 
tarife Zakona o izmenama i dominama 
Zakona o taksama od 25. marta 1932. (SI. 
N. 26/3 br. 196) te banovinske prenosne 
takse. Kod potpisa ugovora plaća podu
zetnik 1% ugovorene svote u ime dr
žavne pristojbe za pravni posao. , 

; Ponude, koje ne bi odgovarale propî-
"sanim_ ùél.ovirna, neće. se- uvažiti, isto 
tako i naknadno, te brzojavno p o d e 
šene, ponude. '...',' .; ' 

Središnji ured za osiguranje radnika 
u Zagrebu nije : obvezan prihvatiti ni 
jednu pcnijdu, kao ni prihvatiti najjefti
niju, :: te nije dužan obrazložiti svoj po-

• stupak o izboru dostaoca. 
...Usloye .licitacije, cpšte i posebne 
gradjevne uslove, predračun i nacrte 
mogu nadmetači dobiti kod Središnjeg 
ureda za. osiguranje radnika u Zagrebu 
te kod Okružnog ureda za osiguranje 
radnika u Skoplju. Cijena uslova i pred
računa je 30'— Din, a nacrti će se pd-
sebo naplatiti prema veličini i broju 
istih. ; . . . " ' . 

, Za. vreme raspisa mogu interesenti 
.dobiti eventualna . nužna razjašnjenja 
kao. i uvid u nacrte u uredovnici Sre
d n j e g ( ureda za osiguranje radnika, 
Mihanoviićeva, ulica, 3, soba 417, te kod 
Okružnog ureda za osiguranje radnika 
u S k o p l j u . ' [ '•"•,../".' 

U Zagrebu, mjeseca septembra ' 1932. 
A. A. Središnji ured zà osiguranje 

radnika u Zagrebu.' 

Štev. 3211/E-Ing. g! ; / , .. 3218 

Razpis. 
••'• Mestna-.-elektrarna .ljubljanska razpi
suje ..doibavo: •••'"•'••' / ,, 

22 komadov, dvotarifnih števcev za 
trofazni tok za 3 poljubno obtežene faze 
m-nevtralni vod 3X380/220 voltov, IO 
amp.. 50 iperiod, 
• 2 2 . .komadov zraven spadr'.rih sta-
kalnih. ur, 
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2 komada enofazna dvotarüna Števca 
za 220 voltov, 10 amp. 50 period, 

2 komada zraven »padajočih stikalnih 
ur, alternativno: 

1 komad stikalno uro za vseh 24 dvo-
tarifnih Števcev. 

Števci morajo imeti podaljžane po
krove, slovenske napise ter spodaj na
pisano: »Last mestne elektrarne ljub
ljanske«. 

Cene je navesti v dinarjih franko 
Ljubljana, e carino, z ovojndno in vključ
no vee odtegljaje za davek in prietoj-
bfae. 

Ponudbo je poslati do 20. oktobra 1932 
v zaprtem ovoju z napisom: >Ponudba 
za Števce«. 

Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 
vodovoda in elektrarne 

dne 8. oktobra 1932. 

H* 
St. R. U, 125/23-15, 199/30-30. 3252 

Razglas o razgrnitvi načrtov 
a) o nadrobni delitvi skupnega sveta 

udeležencev iz Preže, 
b) o nadrobni delitvi in uredbi skup

nega sveta udeležencev iz Radencev. 
Nacrt 

ad a) o nadrobni delitvi v kat. občini 
Skrblje ležečih, v zemljiško knjižni vlo
gi St. 114 iste kat. občine vpisanih par-
còl. 

ad b) o nadrobni delitvi in uredbi v 
kat. občini Radenci ležečih, v zemljiško 
knjižni vlogi St. 181 im 238 vpisanih par-, 
cel ter parcel St. 498/2 in 1648 (pašnika), 
vpisanih v seznamu III. K e kat. obči; з; 

ad a11 in b) bo na podstavi § 95. za
kona z'dne 26. maja 1909, Staj. dež. ?ak. 
št. 44, od dne 18. oktobra 1932. do všte
tega 2. novembra 1932. 

ad a) pri občini Majšperk, 
ad b) pri občini Radenci 
razgrnjen na vpogled vsem udeležen

cem. 
Obmejitev sveta s kolci na mestu sa

mem se je že izvršila. 
Načrt se bo pojasnjeval 
ad a) 20. oktobra 1932. od 11. do 12. 

ure pri občini Majšperk, 
. ad b) 19. oktobra 1932. od 10. do 11. 
ure pri občini Radenci. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v SO dneh od prve
ga dneva razgrnitve dalje, t. j . od 18. 
oktobra do dne 18. novembra 1932- pri 
podpisanem komisarju za agrarne ope
racije II. v Ljubljani vložiti pismeno ali 
dati ustno na zapisnik. 

Ljubljana, dne 7. oktobra 1932. 
Komisar za agrarne operacije II. 

đr. Marši? s. r. 
Ht 

Štev. 9710/11. 3240 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 13. oktobra 1932 za do
bavo franko postaja Žalec: 

24.000 kg pšenične moke. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 5. oktobra 1982. 

# 
St. 9711/11. 3241 

Razpis. 
Direkcija državnega .rudnika Velenje 

razpisuje na dan 13. oktobra 1932 do
bavo: 

25.000 kg pšenične moke št. 0 gg, 0 g, 
2 in 6, 

2.800 kg niža >Carolina Diamante«, 
1.200 kg bučnega olja, 

600 kg sirove kave, 
2.400 kg la. svinjske masti, 
" 800 kg ječmenove kave, 2Xeladne. 
Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 6, oktobra 1932. 

Štev. 9673/11. 
* 

Razpis. 
3239 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje za na dan 17. oktobra t. I. do
bavo 150 plošč pocinkane pločevine 1000 
X2000X1 mm, katero Je dobaviti Pro
metni upravi Zabukovca, postaja 2alec. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 8. oktobra 1932. 

Razne objave 
»261 

Vabilo 
na izredni občni zbor 

zadruge za rejo živali ple
menite kožuhovlne r.z.z o,z. 

v škofllicl, 
ki bo dne 19. oktobra 1932. ob 6. uri popol
dne v prostorb restavracije »Novi svet« v 
Ljubljani, Gospoeveteka cesta 14, e sledečim 
dnevnim redom: 1. ÖKanje in odo.brttev za
pisnika zadnjega občnega zbora. 2. Sklepa
nje o nadaljnjem obstoju, odnosno likvida
ciji zadruge. Ako bi ta izredni obSni zbor 
ob navedenem času ne bil ekilepfen, se vrši 
14 dni kesneje. t. j . dne 2. novembra t. 1. na 
ietem mettu in v ietem Basu, z istim dnev
nim redom drugi izredni obSni zbor, ki ve
ljavno sklepa * tricetrtìnsko veSino neglede 
na Število navzočih članov. 

Odbor. 

H* 
&tev. 1623/82-4. 3243 

Vabilo 
na VII. sejo skupščine De
lavske zbornice v Ljubljani, 

ki ee bo vrSlla 
v nedeljo dne SO. oktobra 1929 ob 10. uri 
dopoldne v dvorani zbornične palače v 

Ljubljani na MikloSičevi ceeti. 
D n e v n i r e d : 

1, Obvestilo predsedstva. 
2. Popolnitev članatva Upravnega odbo

ra, finančne kontrole in skupščine. 

3. Odobritev zapisnika zadnje skupščin» 
ske seje. 

4. Poročilo o proračunih zbornice za 
leta 1930/31, 1931/32 in 1932/33. 

5. Odobritev računskimi zaključkov zbor
nice za leto 1928/29, 1929/30, 1930/31. 
1931/32 s poročili upravnega odbora 
in finančne kontrole o finančnem p°" 
slovanju zbornice. 

6. Poročilo o nakupu palatr Delavske 
zbornice v Ljubljani, pooblastilo 
Upravnemu odboru, da sme odpro; 
dati del palače v Ljubljani Glavni 
bratovski skiadnici. 

7. Odobritev najemninske pogodbe z 
Osrednjim uradom za zavarovanje 
delavcev glede prostorov ekspoziture 
v Mariboru. 

3. Pravilnik o dajanju brezposelnih pod' 
por. 

9. Sprememba sklepa o višini odškod
nine članom skupščine. 
Ljubljana, dne 29. septembra 1932. 

Za Delavsko zbornico v Ljubljani: 
Tajnik: Predsednik: 

Filip Uratnik 1. r. Melhior Čobal 1. r. 
Hs 

3166—3-2 

Objava. 
Merkantilna banka d. d. v Kočevju je 

vstopila po sklepu rednega občnega zbo
ra delničarjev z dne 18. julija 1932. ? 
likvidacijo. 

Upniki družbe se pozivajo, da se zgla-
se pri družbi. 

Likvidatorji. 
* 

3236 

Objava. 
Ukradeno mi je bilo dovoljenje za za-

poalitev v kraljevini Jugoslaviji, izdaiw 
od kr. banske uprave Dravske banovine 
v Ljubljani pod VI. No. 6583 na ime; 
Čigon Alojzij, rodom iz Standreža p r l 

Gorici. Proglašam ga za neveljavno. 
Čigon Alojzij 8. r. 

* 
3214 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, izdan od ere-

skega načelstva v Laškem pod št. 5836 
7, dne 10. januarja 1928., štev. orož; re
gistra 311, glaseč se na brovning pištolo 
kal. 6'35 mm. * 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Trbovlje, dne 7. oktobra 1932. 

Forte Josip, s. r. 
mesar, Loke-Trbovlje l80-

* 
3217 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, izdVi od up/*1 

ve policije v Zagrebu, reg. št. 646 z dne 
30. oktobra 1928., na ime 1928., na im«-

prof. glasbe, t. c. * Kubiček Alojzij, 
Mariboru. . 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Kubiček Alojzij s. *• 

prof. glasbe. Maribor-

Izdaja krt1)<«v»k» banaka opravi Dra*«k<» banovin«. Urednik: Pob ar Robert т LJubljani 
Tlaka in zalaga: TUkaroa Marku* f Ljubljani; njen predstavnik; 0. Michalek v LJubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAMSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 82. letnika I I I . z dne 15. oktobra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6676/36 3253 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

°d 22. septembra do 80. septemb. 1932 

Po naredbi ministrstva zà narodno zdravje 
8- br. 4948 z dne 21. maroa 1930. < 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice-. » . . i-. • . 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Dolnja Lendava . . • 
Kranj 
Konjice 
Laško . « » 
Jaško . . . . . . . . » 
Litija . . . . . . . . . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . . . . . . . 
Maribor desni breg 
Maribor (mesto) . . 
«ovo mesto'. . 
Radovljica .. . ' . . » » 
Slovenjgradec . . . • 
Šmarje pri Je lšah^ 

Vsega . 62 19 12 

Griža. — Dysenterie. 

Celje . . . . . . . . . 
Črnomelj . '..'. . . . . 
dolnja Lendava . . . 
Kranj . . . . . . . . . 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice '.-. . . . . . . 
fttiia i-.-
JJaribor levi breg . 
Metlika . . I . . . . ' . 
Novo mesto . . . . • 
Prëvalje 
emarje pri JelSah . . 

Vseea .105 38 60 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje . j ; . . . . . . . 
it6lje (mesto) . . •. 
Kamnik . . . . . . . 
£ ranj 
felice 
f « k o . . . . , . . . , 
tfsko , 
fttiia . . . '.' 
^ubijana (srez) . . 
^ubijana .(mesto) . 
kiutomer S. . 
?jaribQr desni bree 
p r i b o r levi bres . 
ïïfibor (mesto) . . 
ì?Urska Sobota . . . 
iJOvo 

Si, 
feval]© 

mesto 

ovenjRradeo 

Vseea . . » '• 

1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 

9 
10 
' 2 

3 
2 
1 
6' 

16 
,2 
—, 
63 

; 

1 
. 

— 

3 
4 
4< 
3 

— 
6 
1 

4 
— 
1 

27 

;~ 
T -

— 
— 
— • 

—' 
— 
2 
1 

— 
'3 
— 
1 

— 
1 

— 
8 

'— 
— 
— 
— 
-r 
— 
— 

—. 
— 
— 

; 
' 

1 
— • 

. 
1 

68 

8 
19 
1 

2 
3 
2 
1 
3 

34 
13 
1 

87 

1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
3 

11 
.13 

6 

1 
6 

18 
1 

_1 

81 

• ' 
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Ošpice. — Morbilli. 

Kranj 
Krško . . » . * • » . • • • 
Litija . • • » . « » » • » » 
Ptuj . ' 
Radovljica . . . . . . • • 

7 
7 
1 

1 
16 

7 

16 
— 
23 

3 
7 

10 
— 
20 

_̂ 

_ 
— 
-

- 11 

1 
6 
1 

Vsega 

Davica. — Diphteria et Croup. 

• • * • » . . 
Brežice . 
Celje • • 
"Črnomelj 
Dolnja Lendava . . 
Gornjigrad 
Kranj . . . . . . . . . 
Kočevje 
Konjice 
Kršk. . . . . . . . . 
Laško • 
Litija 
Logatec 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Murska Sobota. . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalie 
Ptuf . . . . i .• • » 
Radovljica . . . . . 
Slovenjgradec . . • 
Šmarje pri Jelsan ._ 

Vsega 

Dušljivi kašelj. 

Črnomelj . . . . . . . . 
Kočevje . . . . . . . . 
Litija . . . . . . . . . . i 
Radovljica . . . . . . • . • 

7 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
1 
7 
4 
2 
7 
1 
2 

9 
1 
2 

— 
3 

76 

1 
2 
4 

1 
4 

7 
2 
4 
2 

3 
. 4 

2 
6 
1 

1 
9 
1 
1 
2 
6 

62 

1 
3 
4 

1 

6 
3 
1 
3 

4 
— 
— 
3 

— 
2 

6 
1 
2 

— 
— 
39 

— 
— 

1 

— 

1 
— 

1 

2 
— 
— • 

— 
— 

— 
• — 

1 
— 
6 

7 
1 

18 
46 

72 

— 

10 
— 
10 

4 

13 
— 

17 

— 

— 
— Vsega 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . . . . . . 
Celje . . . . . . - • • • 
Dolnja Lendava . . 
Gornjigrad . . ' . ' . . 
Kamnik. . . . . . . 
K r š k o ' . . . . . . . . 
Laško . . . . . . . • 
Litija . . . . . . . . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer .„ . . . . . . 
Maribor levi breg 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto •. '. . • 
Ptuj » . 
Ptui (mesto) . . . . 
Radovljica . . . . . 
Slovenjgradec . . . 
Šmarje pri Jelšah ._ 

Vsega 14 12 

19 

92 

3 
1' 

16 
46 

— .66 

2 | 17 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Celje . • ' 
Ljubljana (srez) , 
Maribor levi breg 

Vsega 

. » . . 
• . » » 

»v.. 

1 
— 

1 
2 

1 
1 

— 
2 

"11 1 
— 1 

1 | — 
2 | 2 

— 
— 
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— Anthrax. 

I 11 — I 11 

•I i 

Vranični prisad. 

Kräko ' . ' . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . . | -11 — I — | —' | 1 

Vseea ... . | 2 | -

Otrpnenje tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. 

Celje 
Kočevje , 
Ljubljana (srez) 
Maribor levi breg 
Murska Sobota . , 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec 

Vsega 

Otročična vročica. — Sepsis 
puerperal is . ; 

Črnomelj 
Dolnja Le 
Kran] 
Kočevje 

Ljubljana, dne 6. oktobra 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
T Ljubljani, 

• • » h 

• • • • 

k • • • 

» . . . 
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(srez) . . . ..> 

Vsega . . . 

1 
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1 
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1 

1 

1 
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3 

— 

— • 

1 
1 

2 

* 
III.—7789/1. 3273 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 1Q. oktobra 1932, 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov.) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami; kraj i s številom, zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č ii j , p-ir i s a d : 
Krško: Sv. Križ (Vrbovska vas), P t u j : 

Šikola (Šikola 1 dvorec). 

. ' / . . . . S t e k l i n a : 
Dolnja Lendava:, DoL Bistrica (Bed-

n j a j l dvorec). P t u j : Sv. Lovrenc v Slov. 
gor. (Mostje 1 pr imer) . .., 

S v i n j s k a » kuga:* 
Brežice: Artico (Amovasela 2 dv). 

Globoko (Piršefl'berg 7 đvorćev)j Glo-' 
boko (Mali vrh 1 dvorec), Veliki Obrez 
(Vel. Obrez 1 dv.). STomlje (Okijukovà' 
gora 1 dvorec). Kran j : Kovor (Kovor T 
dvorec), Kovor (Hudo 7 dV.). Krško : 
Cerklje (Skopice 9 dvorcev, Veliko Mfk-
ševo 13 dvorcev, ' Vel. Podlog 3 dv.). 
Sv. Križ (Dobrava 13'dvorcev, Sv: • Ktiž 
15 dvorcev), Raka (Kržišče 6 dvorcev, 
Mršeča vas 7 dvorcev, Mali Koren 1 dv., 
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Ravno 5 dvorcev, Smednik 2 dv.), Št. 
Jernej (Sv. Jakob 1 dv.). Ljubljana: 
Šmartno (Zavrh 1 dvorec). Maribor: des
ni breg: Pohorje (Pohorje 2 dvorca). 
Maribor levi breg: Ledinek (Ledinek 3 
dv.), Na Ranci (Na Ranci 1 dv.), Sp. Ja-
kobski dol (Sp. Jakobski dol 1 dv.), Sv. 
Križ (Sobar 1 dv.). Metlika: Suhor (Be
roča vas 5 dvorcev). Novo mesto: Dvor 
(Lašče 1 dv.). Preval je: Gortina (Zg. 
Gortina 1 dv.). Ptuj: Cirkovci (Pangerci 
4 dvoroi). Radovljica: Dovje (Mojstrana 
6 dvorcev), Bled (Zagorica 4 dv., Mlino 
l dv.), Gorje (Podhom 3 d.), Kranjska 
gora (Kranjska gora 6 dv.), Ovsiše (Polj
ska 1 dvorec). Škof ja Loka (izpost.): 
Sora (Sora 1 dvorec). Ljubljana mesto: 
3 dvorci. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Kamnik: Mengeš (Mengeš 1 dvorec). 

Krško: Št. Rupert (Št. Rupert 1 dv.). 
Laško: Marijagradec (Jagoče in Stren-
ako po 1 dv.), Sv. Krištof (Debm in Tr
novo po 1 dv.). Litija: Moravče (Štorovje 
1 dv.), Polšnik (Preženjske njive 1 dv.), 
Trebeljevo (JanČe 1 dv., Volavlje 2 dv.). 
Ljubljana: Brezovica (Notranje gorice 
2 dv.), Studenec-Ig (Kremenca 1 dv.). 
Ljutomer; Bramoslavoi (Vogričevci 1 
dvorec), Sv. Jurij ob Ščavnici (Biserjane 
1 dv.), Lógarovci (Logarovci 2 dv.), Ma-
lanedelja (Drakovci 1 d.), Moravci (Mo
ravci 1 dv.), Štrigova (Banfi 2 dv.). Le
gatee: Bloke (Runareko 1 dv.), Gor. Lo
gatec (Gor. vas 1 dv.). Maribor levi br.: 
Vukovski dol (Vukovski dol 1 d.).. Рте-
valje: Dravograd (Dravograd 1 dvorec), 
Št Danijel (Št. Danijel 1 dv.). Sloven j -
gradec: Mislinje (Zg. Dolič 3 d.), Razbor 
(Razbor 3 dv.), Šmartno pri Sloven j -
gradcu (Šmartno 3 dv.), Št. Janz pri 
Dravogradu (Sv. Jedert 2 dv.), Št. Janž 
n. v. J. (Čmova 2 dv.), Št. IIj pod Tabo
rom (Straže 2 dv.). 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 
Ljutomer: Cven (Gor. Krapje 1 dvo

rec), Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobcta: Predanovci (Predanovci 2 
dvorca). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani; 
dne 10. oktobra 1932. 

:£ 
V. N. 245/234. â256: 

Razglas. 
V drž. bolnici za duševne bolezni v 

Novem Celju je izvršiti elekitroinstala-
cijska dela, dvigalo za perilo in spopol-
nitev telefonske naprave. Proračunska 
vsota za ta dela znaša Din 73.155*50. Po
nudniki naj predlože obvezne ponudbe, ' 
v katerih je navesti popust v odstotkih 
za posamezna dela na uradni proračun 
najkesneje do 1. novembra 1932. ob-12. 
uri, ods. 3 tehničnega oddelka kraljev-:; 
ske banske uprave v Ljubljani, kjer. se 
morejo v sobi št. 48 vpogledati .tehnični 
elaborat ter dobiti vsi nadaljnji podatki 
in pojasnila. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 9. oktobra 1932. , 

* . 

K V. No. 245/271. 3237—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani raspisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurja
ve, vodovoda in toplovodne naprave IIL 
etape v drž. bolnici za duševne bolezni 
Novo Celje 

I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 3. novembra 1932. ob 11. uri dopt. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub-
Ijani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se . proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št. 48. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna, ki znaša: 

Din 480.567-26. 
Podrobnosti razpisa, so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 7. oktobra 1932. 

* 

V. No. 245/269. 3206—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre--
vzem III. etape gradbenih del v drž. bol
nici za duševne bolezni Novo Celje 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo na 

dan 28. oktobra 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se proti plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v sobi 
št. 42. . . • . • : . . 

• Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih (tudi z besedami) na vsoto 
odobrenega . proračuna,, ki znaša: Din 

. 682.267-33, oziroma za posamezne s t ó 
'. pine del, in sicer: 
; L' Težaška, zidarska in ključavničar-
' ska dela Din 5.27.282'07, 

II. kleparska dela Din 49.179-24, 
, l i l . mizarska, parketarska, steklarska 
j in" tapetniška dela Din 89.507*76,-
i I V. pleskarska in slikarska dela Din 
' 16.298-26, 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji .v. »Službenih novi-

; nah*-in na razglasni deski tehničnega 
o d d e l k a . 1 ;- ? . . . • • 

• \ Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne'5. oktobra 1932. 

* 
'VIII. No. 4948/2. 3267—2—1 

Razglas. 
Zalokar Rudolf, tovarnar kvasa na 

Viču, zgradi tovarno za kvas na Glincah, 
'Tržaška i c.: št. .6. Podrobnosti se vidijo iz 
predloženih načrtov in tehničnega poro
dila. 
; 0 tem /projektu se na podstavi §§ 110. 
in .122. ob. z., §§ 84., odst. 2,89., odst. 3, 

grad'b. z. in § 78. i.-si. z. u. post. razpl-J 

suje komisijski ogled na kraju samem 
in obravnava 

na ponedeljek, 24. oktobra t.-I. 
s sestankom komisije ob 16. uri pri to
varni. 

Interesenti se obveščajo, da -so načrti 
nameravane naprave razpoloženi d° 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne ugo-, 
vore zoper nameravano napravo je d*»' 
dneva obravnave .vložiti pri kraljevski 
banski upravi, na dan obravnave pa v 
roke vodji komisije. Poznejši ugovori se, 
ne bodo upoštevali, temveč se bo ò pro
jektu odločilo brez ozira nanje, kolikor 
ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 12. oktobra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblaste v 

Preds. 926—13/32—3 3274 

Objava. 
Notar Ušlakar Ivah konča svojo služ

bo v Sevnici dne 14. oktobra t. 1. in jo. 
nastopi kot notar na Vrhniki dne 16/ 
oktobra 1932. 

' Dosedanji notar na Vrhniki, Koriio-
tar Anton, je podal ostavko ha svojo1 

službo. : 

Predsedništvo višjega deželnega sodišč» 
v Ljubljani, dne 9. • oktobra 1932'.' f 

E 941/32—10 . 3279 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. o k t o b r a 1932. ob de,-

s e t i . "uri bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 24 dražba nepremičnin: zem*\ 
ljiška knjiga Kandija vi. št. 54. ' ',.. ••, 

Cenilna vrednost: .Din. 70.38Ö-—.. ; • 
..Najmanjši ppnudek:'. Din 4e.920'Hr.'-'V 

J Pravice, ki bi ne .pripuščale dražbe,; 
jé priglasiti sodišču najpozneje pri dra^. 
benèm naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdraŽrfeljaV; 
ki je ravnal v dobri veri. 

V : ostalem se opozarja na dražbeni 
; oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

s o d i š č a . . - • . • • • • 

' Okrajno sodišče Novo mesto, ' -
'•- dne 7. oktobra 1932.' ' •••'''', 

• : • * 

E IV 2074/32—6. " 3268. 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. o k t o b r a 1932Tdopoldnö,Ob' 

o s m i uri bo pri 'podpisanem sodišču ,*f 
sobi!št. 27 dražba nepremičnin: zemlji1}; 
ška knjiga k. o. Prepola, vi. št. 463. & 
o.' Prepola, vi. štev. 21. , 

Cenilna vrednost: Din 9488*20. ,. !'•'•' 
Vrednost pritikline; Din 7*-r-v,,r >'•'•':':• •; 
Najmanjši ponudek: Din 6325*46.'' 'V' i 

Pravice, ki bi rie pripuščalevdražb©»' L 

ié priglasiti sodišču najpozneje pri dra*" iji 
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benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbend 
pklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 6. septembra 1932. 

•j» 
E IV 600/32 3269 

Dražbenl oklic. 
Dne 11. novembra 1932 dopoldne ob 

8. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
sì.' 27 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Počehova,.;vl. št. 7, k. o. Po-
čehova, vi. št. 8, k. o. Hrenca, vi. št. 3. 

Cenilma vrednost: k. o. Počehova vi. 
št. 7, Dim 52.740-50, k. o. Počebova vi. št. 
8, Dm 496.220-40, k. o. Hrenca vi. št. 3, 
Din 109.819-44. 

Vrednost pritikline: Din 56.118-32. 
Najmanjši ponudek: za vL.št. 7, Din 

35.160-—, za vi. št. 8, Din 330:813"60, za 
vi. št; 3, Din 73.212"96. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
°klic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 27. septembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1310. Sedež: Maribor, Koroščeva ul- St. 36. 

Dan vpisa: 8. oktobra 1932. 
Besedilo': Videmšek Josip, trgovina s 

sadjem na debelo in eksport sadja. 
Obratni predmet: trgovina s sadjem 

oa debelo in eksport sadja. • 
1 Imetnik: Videmšek Josip, trgovec v 
Mariboru; Koroščeva ulica štev. 36. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče Maribor, 

dne 8. oktobra 1932. 
'F i rm. 917/32. - R e g . A III 226/1. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
f i r m a : 

*8ll. Sedež: Trbovlje. 
Dan izbrisa: 28. septembra 1932. 
Besedilo: Stuhec in Božič, gradbeno 

Podjetje v Trbovljah, Loke št. 458, jav-
°* trgovska družba. 

Zbog odreka koncesije. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. L, dne 28. septembra 1932. 
• Firm. 318/32. — A III 110/5. 

Vpisi v zadružni register 
У P i s a l e so se I z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i za-; 

d r u g i : 
13J2- Sedež: Hrastnik. 

Dan vpisa: 28. septembra 1932. 
„.Besedilo: Zadružna pekarna v Hrast-
**«, registrirana zadruga z omejeno za-
' 6 * n • ; . • • • • ' • • • • 1 

S sklepom občnega zbora z dne 28. 8. 
1932 se je zadruga razdružila in stopila 
v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: Ma jer Franc, pekov
ski mojster, poslovodja v Hrastniku, in 
Hoič Stjepan, poslovodja pekarne v 
Ljubljani, Postojnska ulica 11. 

Likvidatorja ckupno podpisujeta li
kvidacijsko firmo. 

Likvidacijska firma Zadružna pekar
na v Hrastniku, registrirana zadruga z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 

odd. I., dne 28. septembra 1932. 
Firm. 324/32 — Zadr. IV 56/5. 

Konkurzni razglasi 
Sa 88/32—2 . 3270 
1213. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Butolen Antona, irhar-
stvo, izdelovanje in prodaja kožuhovine 
v Mariboru, Loška ul. 18. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: Fabjan Anton, 
davčni nadupravitelj v pokoju, v Mari
boru, Koroščeva ul. 2. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču, soba št. 84. dne 21. 
novembra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 17. novembra 
1932. pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna ponudba: 40 %. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 11. oktobra 1Ô32. 
' * 

Sa 87/32—2 3261 
1314. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Ivanuše Avgusta, klju
čavničarskega mojstra in trgovca z dvo-
kolesi, v središču ob Dravi.. 

Poravnalni sodnik: dr. Košan Janko, 
starešina okrajnega sodišča v Ormožu. 

Poravnalni upravitelj: dr. Adam Ban, 
odvetnik v Ormožu. 
' Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Ormožu dne 21. no
vembra 1932 ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 15. novembra 1932 
pri okrajnem sodišču v Ormožu. 

Poravnalna ponudba: 40 %. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 101 oktobra 1932. 

3282 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 10132 

Objava. 
Okrajno.sodišče v Krškem je s sodbo 

od 8. avg. 1932 po §55. k. z. prepove
dalo Obidu Pavlu, roj. 25. 1. 1893 v Bu
kovem, Italija, sedaj urarju v Krškem 
Št. 65, zahajati v^krčmo od 21. septem
bra 1932. do 21. septembra 1934. 

To se objavlja v smislu § 54. uredbe 

o izvrševanju očuvalnih. odredb, SI. nov. 
kraljevine Jugoslavije z dne 23. janu
arja 1930., št. 17/VI. •••;•' 

Sresko načelstvo v Krškem, 
dne 6. oktobra 1932. 

No. 11.670/1. 
* 

Razglas. 
.3283 

V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 
očuvalnih odredb (»Uradni list kraljev
ske banske uprave« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930) se razglaša, da je z raz
sodbo okrožnega sodišča v Mariboru z 
dne 27. II. 1931., kzp. VI. 2033/30—56, 
prepovedano 1. Kocbeku Rudolfu, pos. 
sinu, rojenemu 7. II. 1907. v Vukov-
skem dolu, srez Maribor levi breg, 
Dravska banovina, stanujočemu v Vu-
kovskem dolu, 2. Kocbeku Vinku,.roj. 
4. III. 1903. in stanujočemu istotam, 3. 
Škerbineku Rudolfu, roj. 15, IV. 1913. 
v Studencih in stanujočemu v Vukov-
skem dolu, 4. Komanu Štefanu, roj: 25. 
XII. 1908. v Zrkovcih in stanujočemu v 
Vukovskem dolu, 5. Peslu Jožefu, vini-
čarskemu sinu, rojen, in stanujočemu • 
Vukovskem dolu, 6. Korošcu Maksu, 
roj. 11. IX. 1912 v Vukovskem dolu-in 
stanujočemu istotam, zahajati v krčme 
za dobo 2 let, račuuši od dneva, ko bo
do izpuščeni iz zapora. 

Po § 268. kazenskega zakona se kaz
nuje vsakdo, ki ve za razglašeno pre
poved iz § 55. k. z., pa vendarle po
streže taki osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Maribor, levi breg, 
dne 30. septembra .1932. • r-• 

Štev. 12. 7Ó3/2. 
* 

3229-.2—2 

Razglas. 
G. Cuifar Andrej, posestnik in: trgovec 

na Jesenicah, občina Jesenice, je pred
ložil načrte ш gradnjo letnega kopališča 
na parceli štev. 218 d- o. Jesenice:- Ko
pališče bode imelo na razpolago 67 ka
bin ter i okrepčevalnico. Voda se bode 
dovajala iz Save v bazen iz armiranega 
betona po dotoöni cevi, in sicer.na mi
nuto 600—700 litrov. Voda se bo segre
vala v pločevinastih ceveh, napeljanih 
ob robu krova. Na vzhodni strani bazena 
bosta napravljeni dve terasi za solnče-
nje kopalcev. 

V smislu predpisov vodopravnega za
kona, gradbenega zakona ter § 107. obrt
nega zakona, razpisuje sresko načelstvo 
o tem projektu komisijsko razpravo na 
dan 
28. oktobra 1932, s sestankom ob 10. uri 
na mestu samem. 

Prizadeti interesenti smejo pregledati 
do dneva razprave načrte in črteže, ki 
so na sreskem načelstvu med uradnimi 
urami na razpolago ter jim je na iz-
voljo, da vlože svoje prigovore pri sre
skem načelstvu v Radovljici ali pismeno 
do dneva razprave ali ustno na razprav-
nem naroku samem, sieer se bo na
prava kopališča, kolikor ne bo javnih 
ovir, dovolila,-če se pravočasno ne po-' 
dajo prigovori. 

Sresko načelstvo v Radovljici, 
dne 7. oktobra 1932. 

* 



Stran 488. Štev. 82. 

IV. No. 3627/3. 3181 

Objava. 
Orožni list na ime Zupančič Ivan, ve

ljaven za nošenje lovske puške dvocev-
ke, flobert puške in avtomatične pišto
le browning kal. 6-35 mm, izdan pri po
licijski direkciji v Ljubljani dne 19. XI. 
1928 pod reg. št. 269, je izgubljen in se 
s tem razveljavi. 

Uprava policije v Ljubljani, 
dne 11. oktobra 1932. 

* 
Narodna banka kraljevine 

Jugoslavije. 3275 
Stanje 8. oktobra 1932. 

Aktiva. Dinarjev 
Metalna 
porllo<ra . 2.019,321.106-72 (—11,855.264-33) 

Devize, ki ni
so v podlogi 91,517.480-51 (+5,692.200-06) 

Kovani no-
veo v niklu 96,603.681-50 (— 8,333.572'—) 

Posojila . . 2.536,809.805-30 (+64,999.916-35) 
Vrednostni 
papirji . . ' 12,872.520-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.809,923.512-19 ( + 145.676*—) 

Začasni pred
ajati gl. drž. 
bla gai ni . 600.000.000-— 

Vrednosti re-
iervn. fonda 53,728.574-29 ( + 10.005'75) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,631.552-76 

Nepremični
ne . . . . 156,316.114-30 ( + 657.874 58) 

Razna aktiva 12.H.526.721-49 ( + 1,640.956-55) 
7.503,251.069-06 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 62,526.799-35 ( + 194.652-50) 

Ostali I ondi 3,966.645-59 
Novčanice v 
obtoku . . 4.881,083.700-—(+ 48,323.710-—) 

Obveze na 
pokat . . 716,716.385-15 (— 78.320.654-94) 

Obveze z ro
kom . . . 1.472,847.924-25(+ 60,704.124;25) 

Razna pasiva 186,109.614-72 ( + 12,555.961-15) 
7.503,251.069-06 

Obtok in ob
veze . . . 5.697,800.086-15 

Celotno kritje . . . 36-07°/, 
Kritje v zlatn . . . 31-49»/,, 

Obrestna mera: 
po eskomptu , . . » « • » • > 1Уз% 
po lom bard u « • • . 9% 

Vabilo a258 

na 

Razne objave 
3284—3—1 

Razglas. 
Dne 6. julija t. 1. je ibila na državni 

cesti Zagreb—Novi sad izgubljena av
tomobilska garažna številka A 45. Ker 
se do današnjega dne ni našla, jo pro
glašamo kot neveljavno. 

Ljubljana, 14. oktobra 1932. 
Jugoslovanske Steyr tovarne dr. z o. z., 
Ljubljana. Frankopanska ulica štev. 21. 

letno redno glavno 
skupščino, 
ki jo bo imela 

Dolnje Lendavska Hranilni
ca za mestno okolico d. d. v 
likvidaciji v Dolnji Lendavi, 
dne 31. oktobra 1932. ob štirinajstih v 
hiši Grossa in Schwaxza v Dolnji Len
davi (Glavna ulica 46). 

D n e v n i r e d : 
1. Volitev dveh overovateljev zapisnika. 
2. Poročilo, ravnateljstva m nadzorništva 

za poslovno leto 1931. 
3. Predložitev sklepnih računov za leto 

1931. 
4. Sklepanje o podelitvi absolutorija za 

poslovno leto 1931. 
5. Slučajni predlogi. 

Račun bilance z dne 31. decembra 
1931. Aktiva: Gotovina Din 12.28810, 
menice Din 19.198-S3, hipotekama po
sojila Din 1082, tekoči račun Din 12.107 
92 p, vrednostni papirji Din 11.923'13, 
predujmi Dm 73375, izguba 32.086'63 
Din. 

Pasiva: Osnovna glavnica Din 70.000, 
fond vrednostnih papirjev, Din 750-—; 
hranilne vloge Din 18.670-06. 

Ravnateljstvo. 
* 

3276—3—1 

Razid zadruge. 
Po sklepu občnega zbora z dne 28. 

avgusta 1932 se je Zadružna pekar
na r. z. z o. z. v Hrastniku razdružila 
in stopila v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
svoje terjatve do 31. XII. 1932 likvida
torjema Majer Franc, pek. mojster in 
poslovodja v Hrastniku in Hoič Štefan, 
poslovodja v Ljubljani, Postojnska ul. 
štev. 11. 

Likvidatorja. 
* 

Objava. 
3166—3-3 

Merkantilna banka d. d. v Kočevju je 
vstopila po sklepu rednega občnega zbo
ra delničarjev z dne 18. julija 1932. v 
likvidacijo. 

Upniki družbe se pozivajo, da se zgla-
se pri družbi. 

Likvidatorji. 
H? 

3265 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico petrazredne^ 

osnovne šole na Raki, izdano dne 22. 
aprila 1925, glasečo se na ime Bakšič 
Franc in jo proglašam za neveljavno. 
Bakšič Franc s. r., Goli vrh 4, obč. Raka. 

* 

3269 

Objava. 
Ukradena mi je bila listnica z orož

nim listom, ki ee je glasil na ime: Flu-
her Ivan, posestnik v Trčovi v Sv. Pe
tru p. Mariboru, izdan od sreskega na-
čelstva Maribor levi breg. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Sv. Peter p. Mariboru, 9. oktobra 1932. 

Fluher Ivan s. r. 
3277 

Objava. 
Izgubil sem orožni list, izdan od sre

skega načelstva Maribor desni breg 
pod št. 8684. reg. št. 609 iz leta 1928., 
glaseč se na dve lovski puški in samo
kres. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Maks Furman s. r., Slovenska Bistrica. 

* 
3272—3-1 

Objava. 
Podpisani sem izgubil legitimacijo za 

nošenje službenega orožja, glasečo se na 
moje ime, št. 1949, izdano 26. maja 1925. 
po sreski upravi finančne kontrole Mari
bor L, in jo proglašam za neveljavno. 

Maribor, dne 10. septembra 1932. 
Kavčič Josip, s. r. 

podpregl. fin. kontr., Maribor. 
* 

3280 

Objava. 
Izgulbil sem izpričevala I., II. in III. 

razreda I. državne gimnazije v Ljublja
ni na ime: Kepic Leopold, rodom iz 
Šmartnega pod Šmarno goro. Progla
šam jih za neveljavna. 

Kepic Leopold s. r. 
* 

3285 

Oblava. 
Izgubil sem dovoljenje za zaposlitev 

v Kraljevini Jugoslaviji, izdano dne 9. 
februarja 1928., št. 16Ì/I., od bivše in
spekcije dela v Mariboru na ime: Ne
mec Vojtjech, rodom iz Hrubateca (Ç.. 
S. R.). Proglašam ga za neveljavno. 

Nemec Vojtjech s. r. 
* 

3260 

Objava. 
Izgubil sem orožni list in lovsko kar

to, glasečo se na ime: Plaveč Anton, po
sestnik v Loperšicah št. 7, obč. Fran
kovci, izdan od sreskega načelstva v 
Ptuju, ter proglašam obe listini za ne
veljavni. 

Loperšice, dne 8. oktobra 1932. 
Anton Plaveč s. r. * 

3257 

Objava. 
Izgubil sem potniško legitimacijo; gla

sečo se na ime Ivan Suhadolc, šujica 7, 
p. Dobrova pri Ljubljani. Proglašam jo 
za neveljavno. 

Ivan Suhadolc s. r. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tiska tn zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani] njen predstavnik: O. Mlchalek v Ljubljani 



Štev. 88. •v OIBT. OS. 

SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 83. letnika III. z dne 19. oktobra 1932. 

Razglasi osrednje 
vlade 

Razglas o tečajih listin, izda
nih na zlato ali inozemsko 
valuto, od 15. oktobra 1932. 

dalje. 
Ker se ; vrednost'listin, izdanih na zlato 

ali tujo valuto, proti dinarju izpreminja, ie 
zara,di pravilnega pobiranja taks po zakonu 
o taksah in zaradi odrejanja pristojnosti pri 
razsojanju določil g. minister za finance z 
odločbo br: ' II.' 121.750 z dne 10. oktobra 
Ш2. nastopne tečaje, po katerih se morajo 
vse listine, ki se elase na zlato ali na tujo 
valuto, preračunavati na vrednost dinarja, 
ter se moralo po tem znesku pobirati takse 
po'zakonu'1 o'taksah in odrejati pristojnost 
pri razsojanju: 

Din 

1 
1 
1 
Д 
1 
1 

.1; napoleondor :. •. • . •.. 
1 turška lira . . - . . , 
1 angležki funt . . . . 
1 dolar . . .-- . - . , 
1 kanadski dolar . . . \ 
1 nenjška/zlata, marka . '. 
1 zlat zlot' V". . '. ••'.-

avstrijski Šiling . . ." 
bfel*?<V.:.':. ••.•.;. . . . - . 
pengö 
braziljski milreis . . . 
egiptovski funt . . . 
uruguajski pezps,:, . . •. 

1 argentinski pezo§ . ' . . 
1. turška papirnata,lira 

100 albanskih' frankov . . 
100 zlatih francoskih ïr. . . 
100 francoskih frankov . . 
100 švicarskih frankov . 
100 italijanskih lir . ,. . .' 
100 nizozemskih goldinarjev 
100 romunskih lejev . . . 
lOOibplgarBkih levov . . . 
1.Q0 danskih kron . . . . 
100 š.vedskih . kron . . . 
1C0 norveških kron . . ." 
100 pezet -
100 drahem •' . . . .' . 
100: češkoslovaških kron . 
100 finskih mark . . . . 
100 letonskih lat .. . . . . 

. " • ' • ' ; . ' • • " . ' ' * ' " " 

Ti kurzi veljajo za čas od 15. oktobra 1932. 
do. nadaljnje odredbe ter se morajo upo
rabljati tudi v nastopnih primerih: 

1. ko. se sprejema kovano i zlato — napo-
jeondori in zlate turške lire — pri državnih 
blagajnah ob plačevanju davkov in drugih 
državnih-'dohodkov;" 

2. ko se pobirajo pristaniške takse, o 
cerner izda oddelek za davke potrebna na
vodila; 
, 3. kot obračunavalnf tečaji za angažiranje 
in potrošnje po proračunu za leto 1932./33. 
Pri tfseh držav, izplačilih v tujih'valutah; in 

4. ko se sprejemajo, fzû.'kavči io obveznice 
?i . P°J°in i h državnih zunanjih posojil v 
\%•'•л7 ° i n 8 %"° B l a i r e & Comp, in 
<Д''Državne h ipotekarne banke, emitirane 
J^Newybrku,-'za preračunavanje dolarjev v 
dinarje.':\ ,-. "•. , , 

1г ministrstva zä' finance v Beogradu. 
A»i>luzb.'npv;« ž dne 15; okt. 1932.. it. 239J 

218-60 
240-— 
200--

57-40 
57-10 

: 13-70 
Ü-45 

8-— 
9-95 
5-30 

20Ó-— 
3 1 - -
12-50 
27-50 

1030-— 
1112--

22G-— 
1112-— 

296 -
2316-— 

34- —. 
. 41-— 
1033-— 
1023-— 
1002-— 

471-— 
3 5 ' -

171-— 
6 G - -

1105-— 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 22618/8 3307 

Natečaj. 
Na osnovi odloka kraljevske banske 

uprave v Ljubljani z dne 23. avgusta 
1932., VI. No. 14274/5, priloga k 70. kosu 
»Službenega lista« z dne 3. septembra 
1932. in § 12. zakona o lekarnah in nad
zorstvu nad prometom z zdravili, razpi
sujem natečaj za podelitev lekarniške 
koncesije za otvoritev in obratovanje 
nove. po redu druge, javne lekarne na 
Jesenicah na Gorenjskem, srez Radov
ljica, s sedežem istotam. , .' 

Okoliš te lekarne; je severozapadni 
del Jesenic, čigar meja ie napram oko
lišu že obstoječe lekarne Koželj pravo
kotna črta. ki je potegnjena črez sre
dino kolodvora. . . . 

Pravilno opremljene prošnje — pravo 
za samostojno vodstvo lekarne, domov
nica, rojstni list., magisterska diploma, 
izpričevala o dosedanjem službovanju, 
izkaz o izpolnjeni vojaški dolžnosti, po
trdilo o vplačanih davkih — naj se vlože 

, do C. novembra 1902. 
pri kraljevski banski upravi Dravske 
banovine. 

Nepravočasno prispele prošnje kakor 
tudi prošnje brez potrebnih listin se ne 
bodo upoštevale. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 13. oktobra 1932. 

. ; B a n : 
dr. Marušič s. r. 

VIII. No. 4151/2. 3296 

Razglas. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani na podlagi zako
na z^dne 16. julija 1892., državni zako
nik, št. ,202, odobruje predložena pravi
la z zavarovalnim načrtom vred za usta
novitev registrovane pomožne blagajne 
z imenom »Nada« in sedežem v Ljub
ljani. 

Registrovana pomožna blagajna >Na-
da« s sedežem v Ljubljani je bila obe
nem pod tek. št. 13 vpisana v tukaj
šnji register pomožnih blagajn. 

' Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 14. oktobra 1932. 
Ban: dr. MaruŠič s. r. 

sfe 
II. No. 21523/16. 3286' 

Razglas. 
S pravnomočno odločbo kraljevske 

banske uprave Dravske banovine v 
: Ljubljani od 3. septembra 1932.. II. No. 
16849 14, se je tvrdki >Peta«, družbi z 
o. z., tovarni lesenih pèt v Radečah pri 
Zidanem mostu dovolilo, da preuredi 
svojo yodno napravo ob dovodnem jar

ku potoka Sapote v Radečah na par
celi štev. 222, kat. obč. Radeče. 

Preureditev se izvrši s tem. da se 
mesto sedanjega lesenega vodnega ko
lesa ugradi dvojna Francis turbina, s. 
čimer se vodna sila pri devetmesečni 
vodi poveča od 11-2 na 18 konjskih sil. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 11. oktobra 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 
•g« 

II. No. 21729/1. 3287 
1 Razglas. 

_ Za delomržneže in izkoriščevalce ob
činskih podpor so proglašene, odnosno 
se proglašajo sledeče osebe: Čolaković 
Franjo, roj. 1913. pristojen v občino 
Vinkovce; Haramanija Cvetko, roj. 1908. 
pristojen v občino Čavlje, srez Sušak: 
Jagušt Gjuro, roj. 26. decembra 1900. 
pristojen v občino Luka, srez Klanjec; 
Helmger Fanika, stara 24 let. pristojna 
v občino Gor. Smrgići, srez Prnjavor; 
Babic Andjelko, roj. 1903, in Nemetz 
Dragutin, roj. 1903, oba pristojna v ob
čino Županja, srez isti; Sekulić Sofija, 
™1; 1910. pristojna v občino Lužami 
Malabegovi, srez Derventa; Ganič Ru
žica in Debeljak Ruža, obe pristojni v 

občino Dragočaj, srez Banja Luka; -Hu
sar Gjuro, roj. 1911, in Horvat Gjuro, 
roj. 1901, oba pristojna v občino Gjur-
gjevac; Stimac Nikola, roj. 1885, pristo
jen v občino Perušić; Špičko Stjepan, 
roj. 1890, pristojen v občino Mali Buko
vec, srez Ludbreg; Avdagič Ahmet, roj. 
1901, pristojen v občino Derventa; Djur-
ćulov Milivoj, roj. 1900, pristojen v ob
čino Ićoš-Idoš, srez Vel. Kikinda; Re
menar Tomo, roj. 1897, pristojen v ob
čino Dekanovec, srez Prelog; Glavina 
Sandor, roj. 1897, pristojen v občino 
Prelog; Martinović Pavo, pristojen v 
občino Vlaška Mahala, srez Derventa; 
Benčič Mato, roj. 1899, pristojen v ob
čino Gušče, srez Sisak; Vuković An
djelko, roj. 1906, in Vuković Lucija, roj. 
1914, oba pristojna v občino Vrkašić, 
srez Bihać; Novak Vid, roj. 1909, in Vu-
ger Franjo, roj. 1885, oba pristojna v 
občino Rasinja, srez Ludbreg; Grbin 
Marija, roj. 1900, pristojna v občino Ne-
tretić, srez Karlovac; Bogdešić Avgustin-

• Josip, roj. 1878, pristojen v občino Ba
ška, srez Krk; Čolnar Emil, roj. 1898, 
pristojen v občino Brod na Kupi; Ben-
ko Stjepan, roj. 1907, pristojen v občino 
Sv. Peter Orehovac; Agić libro. S., Mu
sic Zeko, Alikić Ahmet, Alikić Rašid, 
Bajrić Sunjo, vsi pristojni v občino Te-
šanj; Polimac Stojan, roj. 1856, pristo
jen v občino Jukinac, srez Glina; Sarko 

•Jvv.ob' £°J- 2 4 - a P r i l a l 8 9 8 . Pristojen v 
občino Skoke, srez Maribor-desni breg; 
Salaj Ignacij, roj. 6. januarja 1903, pri
stojen v občino Crenšovci. srez Dol. Len
dava; Pr.edovic..Nikol£u roL 21. aerjtem-
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bra 1896, in Gornik Jožef, roj. 12. juli
ja 1893, oba pristojna v občino Suhor, 
srez Metlika; Robnik Feliks, roj. 16. ma
ja 1895, pristojen v občino Kapla, srez 
Prevalje; Šalamon Janez. roj. 24. aprila 
1906, pristojen v občino Sakušak, srez 
Ptuj; Zupan Alojzij, roj. 1906, pristojen 
v občino Boštanj, srez Krško; Peterlin 
Ivan, roj. 1901,. pristojen v občino Mo
kronog, srez Krško; June Alojzij, roj. 
1901, pristojen . v občino Raka, srez 
Krško; Vezjak Ludvik, roj. 23. avgusta 
1911, pristojen v občino Slovenja vas, 
srez Ptuj; Vovk Oton, roj. 23. marca 
1900, pristojen v občino Ribno, srez Ra
dovljica; Kolman Franc, roj. 17. okto
bra 1905, pristojen v občino Trebnje, 
srez Novo mesto. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
y Ljubljani, dne 11. oktobra 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik upravnega oddelka: 

dr. Stare s. r. 

I. No. 7308/1. 
* 

Razpis. 
3327 

Razpisuje se v javni bolnici v- Celju 
služba zdravnika-uradniškega priprav
nika z mesečno plačo Dm 1275-—. 

Prosilci morajo dokazati, da izpolnju
jejo pogoje za sprejem v državno službo 
(staž)'. Prošnje s predpisanimi prilogami 
je vložiti pri kraljevski banski upravi 
Dravske banovine v Ljubljani do'30. ok
tobra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
-..;,, . banovine .; 

_y Ljubljani, dne 17. oktobra 1932. 

' • • • ' • • • • • ! • • ' ; • # • • • 

K V. No. 245/271.".. , : , .3237—3—3 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska u,prava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurja
ve, vodovoda in. toplovodne naprave III. 
etape v drž. bolnici za duševne bolezni 
Novo Celje ' ",'.. 
I. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 3. novembra 1932. ob 11. uri dop. 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripomoč
ki se piv. li. plačilu napravnih stroškov 
dobivajo med uradnimi urami v šobi 
št. 48. ' • . •'• 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta 
v odstotkih, (tudi z besedami) na vsote 
odobrenega proračuna^ ki znašat 

Din 480.567'25. 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa " o licitaci ji v »Službenih novi-
nah«. in na razglasili deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine •;.•'. 

v Ljubljani, dne 7.. oktobra 1932. 

VIII. No. 4948/2. 
* 

3267—2—2 

Razglas. 
Zalokar Rudolf, tovarnar kvasa na 

Viču, zgradi tovarno zakvasna Glihcah, 

Tržaška c. št. 6. Podrobnosti se vidijo iz 
predloženih načrtov in tehničnega poro
čila. 
. O tem projektu se na podstavi §§ 110, 
in 122. ob. z., §§ 84., odet. 2, 89., odst. 3, 
gradb. z. in § 73. i.'si. z. u. post. razpi
suje komisijski ogled na kraju samem 
in obravnava 

na ponedeljek, 24. oktobra t. 1. 
s sestankom komisije ob 16. uri pri to
varni. . • _ 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne ugo
vore zoper nameravano napravo je do 
dneva obravnave vložiti pri kraljevski 
banski upravi, na dan obravnave pa v 
roke vodji komisije. Poznejši ugovori se 
ne bodo upoštevali, temveč se bo o pro
jektu odloČilo brez ozira nanje, kolikor 
ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

T Ljubljani, dne 12. oktobra 1932. 
* 

Uradni razpust društev. 
S spodaj navedenimi odloki kraljevske 

banske uprave Dravske banovine so bi
la razpušČena naslednja društva, ker že 
več let ne delujejo, nimajo ne članov 
niti imovine, in torej ne morejo več iz
vrševati svojega statutarnega delovne
ga področja: 

1,-11. No. 17.025/2 z dne 18. avgusta 
1932.: Konjerejsko društvo za maribor
sko oblast, podružnica v Gornji Rad
goni; 

2.-II. No. 18.508/1 z dne 18. avgusta 
1932.: Podružnica krščanske šole v Bre
žicah; 

3.-1I. No. 17.198/2 z dne 20. avgusta 
1932.: Društvo motooiklištov in kole
sarjev v Apačah; 

4.-II. No. 17.428/2 z dne 22. avgusta 
1932Ì: Podružnica krščanske šole pri 
Mali Nedelji; 

5.-II. No. 17.197/2 z dne 22. avgusta 
1932. : Podružnica krščanske šole pri 
Sv. Križu; 

6.-II. No. 17.379/2 z dne 22. avgusta 
1932.: Društvo lesnih delavcev in so
rodnih strok, podružnica v Zbelovem; 

7.-II. No. 12.829/4 z dne 23. avgusta 
1932.: Strokovna skupina viničarjev na 
Humu pri Ormožu; 

8.-II. .No. 17.119/1 z dne 26. avgusta 
1932.: Družba sv. Cirila in Metodr., žen
ska podružnica v Ljutomeru; 

9.-II. No. .1,7.528/2 ,z dne 26. avgusta 
1932.: Vinarsko društvo za gorajerad-
gonski okraj v Radencih; 

10,-11. No. 16.887/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Podružnica sv. Cirila in Metoda v 
Dobo.vi; / 

ll.-II. No. 16.891/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Podružnica sv. Cirila in Metoda v 
Globokem; 

12.-II. No. 16,890/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Podružnica sv. Cirila in. Metoda 
na Planini; 

13.-II. No. 16.587/2 z dne .31. avgusta 
1932.: Podružnica sv. Cirila in.Metoda 
na Raki; 

14.-II. No. 16.893/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Bralno društvo v Sevnici; 

15.-II. No. 13.928/3 z dne 31. avgusta 
1932.: Bralno društvo pri Sv. Bolfenku, 
na Kogu; 

16.-II. No. 16.885/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Katoliško slovensko izobraževal
no društvo v Kapelah; 

17.-II. No. 16.895/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Kmečko izobraževalno društvo v 
Sevnici; 

18.-II. No. 16.889/1 z dne 31. avgusta 
1932.: Slovensko čebelarsko društvo v 
Dobovi; 

19.-II. No. 19.329/1 z dne 6. septem- v 

bra 1932.: Katoliško prosvetno društvo 
sv. Cirila in Metoda v Zdolah; 

20.-II. No. 19.700/1 z dne 7. septem
bra 1932.: Slovenski športni klub v Bre~ 
žicah; 

21.-II. No. 13.361/4 z dne 10. septem- • 
bra 1932.: Podružnica društva krščan
ske šole pri Sv. Miklavžu; 

22.-II. No. 19.390/2 z dne 23. septem
bra 1932.: Društvo Krekova mladina v 
Ljutomeru; 

23.-II. No. 20.168/2 z dne 7. oktobra 
1932.: Društvo Krekova mladina, po
družnica Kočevje. . • 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 552 4/32—1. 3289 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega uradnika-

pri okrajnem sodišču v Kočevju^ 
Svojeročno spisane in pravilno kolko-

vane prošnje je vložiti ' ' 
do 5. n o v e m b r a 1 9 3 2 . ' ' " ; 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obenem se razpisujejo mesta pisarni

ških uradnikov in pripravnikov, ki bi: 
se eventualno izpraznila tekom ali zbog 
razpisa. 

Prosilci, ki so že v državni službi,.naj. 
priklopijo svoji prošnji overjeni, izvle
ček iz uslužbenskega lista v dveh izvo
dih, ostali prosilci pa naj opremijo svo
je prošnje z listinami, ki potrjujejo, da 
imajo pogoje iz §§ 2. in 3. zakona o 
uradnikih. 

Podčastniki, ki so dovršili sodnopisar-
niško pripravljalno dobo s predpisani
ma izpitoma, in zvaničniki se opozarjajo 
na § 8. zakona o uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Novem mestu. 

dne 13. oktobra 1932. 

C 323/32-3. 
* 

Oklic. 
3294 

Dr. Pikuš Janko, odv. v Dolnji,Len« 
davi, je vložil zoper Gombošija Jožefa, 
pos. v Turnišču štev. 75, sedaj začasno' 
stanujočega v Drobtincih štev. 18, p. 
Apače, tožbo zaradi 255 Din s.prip.,.:'" '; 
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Usfna sporna razprava se določa na 
16. novembra 1932. ob 9. uri pri tem 

- sodišču, soba štev. 22. 
Ker je bivališče tožene stranke ne

znano, se ji postavlja za skrbnika Mil-
hoffer Henrik, odv. uradnik v Dolnji 
Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 12. oktobra 1932. 

Ne I 546/32—3 3297 

Amortizacija. 
' Po prošnji dr. Ivanetiča Franja, od

vetnika v Novem mestu, se uvaja po
stopanje v namen amortizacije nastop
nih, po prosilcu baje izgubljenih vred
nostnih papirjev, ter se tisti, ki jih ima, 
pozivlje, da uveljavi svoje pravice te
kom 6 mesecev, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da vrednostni papirji 
niso več veljavni. 

Oznamenilo papirjev. 
Hranilna knjižica Hranilnice in poso

jilnice za Kandijo in okolico, reg. zadr. 
z b. z. v Kandiji, št. 8778, glasečo se na 
ime Ekonomija z vlogo 37.087 Din 94 p. 
Okrajno sodišče v Novem mestu, odd. L, 

dne 10. oktobra 1932. 

E 662/32—6. . ' •. A . 5290 

Dražbenl oklic. 
D n e 23. o k t o b r a 1932. d o p o l d n e 

ob o s m i h bo na mestu samem v Muha-
beru dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Češnjica, vi. št. 648, 666, Bršljin, 
vi. št. 387,. 166, Daljni vrh, vi. št. 188 in 
vi. št. 1031 Golobinjek. 

Cenilna vrednost: Din 94.162-—. 
Vrednost pritiMine: Din 1150—. 
Najmanjši ponudek: Din 62.777-—. 
Pravice, ki bi né pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi- se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri/ 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča- , 

Okrajno sodišče Novo mesto,' 
•' 'dne 26. septembra 1932. 

E 2516/31-43. 3314 

Dražbenl oklic. 
Dne 31. o k t o b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču, v sobi štev; 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Peter, vi. štev. 34. 

Cenilna vfednost: Din 932.999-40. 
/Vrednost pritiMine: Din 48.195-—. 
Najmanjši ponudek: Din 621.999-40. 

^Pravice, ki bi ne pripuščaje dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
eicçr, bi : se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
Ц je ravnal, v dobri veri.. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni dëskj tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
' dne 1. oktobra 1932. 

E 1284/32—8. 3288 

Dražbeni oklic. 
D n e 5. n o v e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob po l e n a j s t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 24 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Mirna peč, 
vi. št. 672 in 845, Korita, vi. št. 904. 

Cenilna vrednost: Din 216.634-—. 
Vrednost pritikline: Din 181.050*—. 
Najmanjši ponudek: Din 108.317-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe,, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. .. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 11; oktobra 1932. 

E. 80/32—38. 
* 

3324 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. n o v e m b r a ' 1 9 3 2 . dopol

dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi
sanem, sodišču v sobi št. 7 dražba ne
premičnin: 1. zemljiška knjiga Gornji-
grad vi. št. 208, 'parna žaga in zemljška 
knjiga Gornjigrad, vi. š t 36. 2. Hudeiovo 
posestvo. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 175.700; 
ad 2. Din 175.000. 

Najmanjši ponudek: ad 1. Din 116.934 
in ad 2. Din 116.667"—. 

Po izvršeni dražbi posameznih sku
pin, se postavljajo na dražbo vse nepre
mičnine zavezane stranke skupno kot 
celota s cenilno vrednostjo Din 1,453.064, 
varščino Din 145.300 in najnižjim po-
nudkom Din 968.710. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Gornjemgrađu, 
dne 18. oktobra • 1932. 

E 1344/32—9. 3302 

Dražbeni oklic. 
D n e 14. n o v e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga d. o. Sp. Bregv 

vi. št. 292 in 707. 
Cenilna vrednost: za vi.'št. 692 d. o. 

So. Breg Din 86.176-— in za vi. štev.' 
707 d. o. Sp. Breg Din 8948—. • 

Vrednost pritikline: d. o. Sp. Breg 
vi. št. 692 znaša Din 1125-—! 

Najmanjši ponudek: za vi. št.' 692 d. o. 
Sp. Breg Din 46.210-— in za vi. št. 707 
d o. Sp. Breg pa Din 5.970:—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-' 
benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki. je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski" tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 27. septembra 1932. 

•g» ' 
E 336732—20 .',' . 3271 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. n p v e m b r a 1932. dopoldne 

ob^ e n a j s t i uri bo p r i podpisanem so
dišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kozje, \l št. 214, 246, 
256, 274. 

Cenilna vrednost: Din 94.954-25. 
Pritiklin ni. 
Najmanjši ponudek: Din 63.303-—. 
Pravice; ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine ;V škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 4. oktobra. 1932. 

• j . ••': 

E IX : 2846/32—8 3190 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. novembra 1932! dopoldne ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem" sodišču 
v sobi štev:• 11 dražba 'nepremičnin: 
zemljiška knjiga k, o'.- Ijobnica, vi. št. 34, 

Cenilna vrednost: Dip 56.Ó95-95-—. 
Vrednost pritikline: Din 2.375-—f 
Najmanjši pöhüdekt'JDin 37.397-—. 
Pravice, ki bi -rie -pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
; beriem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer .bi se ne mogle ! več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem ; se opozarja na .dražbeni 
oklic, ki je nabit na ; uradni deski tega 
sodišča. 
. Okrajno sodišče v Mariboru^ 

dne 16. septembra 1932. 
•••• % •'••• 

E 542/32-6 - •••.-. V .-• -3057 

Dražbeni oklic: 
Dne 16. novembra 1932. ob devetih 

bo pri podpisanem sodišča v sobi št. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Mozelj, vi. št. 22, 23, 371. 

Cenilna vrednost: Din 76.900---T. . "> 
Vrednost pritiMjne: Din 4790-—. 
Najmanjši poriudek7'iïHfiï5Î.266-—. ' 

. Pravice, ki bi ne pripuščale -dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri dfaž-
benem naroku pred začetkpm dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal V dobri veri'. 

V ostalem^ sé opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 19. septembra 1932. 
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E 343/32-12. 3224 

Dražbenl oklic. 
Dne 16. n o v e m b r a 1 9 3 2. do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v gobi št. 1 dražba sledečih 
nepremičnin: 

1. zemljiška knjiga Slovenska Bistrica, 
vi. Št. 104, obstoječih iz hiše, gospodar
skega poslopja, žage, mlina, zemljiških 
parcel in pritikline v cenilni vrednosti 
IÓ8.S12 Din 50 p; 

2. zemljiška knjiga Slov. Bistrica, vi. 
št. 285, obstoječih iz gospodarskega po-
slopja in kozolca ter zemljišča v cenilni 
vrednosti 224.789 Din 75 p; 

3. zemljiška knjiga Slov. Bistrica, vi. 
št. 213 obstoječih iz hiše, gospodarskega 
coslcp-a ter zemljiških parcel v cenilni 
vreJ.2iGsli 51.712 Din; 

4. zemljiška knjiga Slovenska Bistri
ca, vi. št. 409, obstoječih iz zemljišč v 
cenilni vrednosti 2230 Din; 

5. zemljiška knjiga Slovenska Bistrica, 
vi. št. 427 obstoječih iz zemljišč v cenil
ni vrednosti Din 11.318'—; 

6. zemljiška knjiga Kovača vas, vi. 
št. 4, obstoječih iz hiše in gospodarskega 
nsslopja, vinogradov, travnikov, njiv in 
rozda ter pritikline v cenilni vrednosti 
223 465 Din 75 p; 

7. zemljiška knjiga Juriška vas, vi. 
št. 34, obstoječih iz gozda v cenilni vred
nosti 2922 Din 25 p; 

8. zemljiška knjiga Laporje vi. št. 251, 
rbstoječih iz gczda v cenilni vrednosti 
2361 Din. 

Najmaniši ponudek znaša: 
ad 1. 192.125 Din, 
ad 2. 132.359 Din 82 p, 
ad 3. 26.008 Din; 
ad 4. 1.486 Din 66 p, 
ad 5. 7.545 Din 32 p, 
ad 6. 148.977 Din 16 p, 
ad 7. 1.948 Din 16 p, 
ad 8. 1.574 Din. 
Vrednost pritikline znaša 37.850 Din. 

Prodajalo se bo po skupinah. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki ie ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražberii 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, 
dne 5. septembra 1932. 

cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. • ' ' 

V ostalem se opozarja na dražbeni' 
cklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. , 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 23. septembra 1932. 

E 3483/31—21 3249 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. novembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Zavrh, vi. št. 67 in 68, zemljiška 
knjiga Creškova, vi. št. 53. 

Cenilna vrednost: I. skupine 35.377'95 
Din, II. skupine 8357-45 Din. 

Vrednost pritikline: Din 50-—. 
Najmanjši ponudek: za J. skupino: Dih 

23.518'63, za II. skupino: Din 5604-96. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede, nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ... ' . , • 

Okrajno sodišče v Cel'Uj 
dne 22. septembra 1932. 

E 459/31—19 
* 

3201 

Dražbeni G'ÏHC. 
Dne 18. novembra 1932. dopoldne ob 

8. uri bo pri podpisanem isodišču v sobi 
št. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Novo-Zabukovje, vi. .št. 2 in 
231, in k. o. Straža, vi. št. 756. 

Cenilna vrednost: Din 28.100'—. 
Najmanjši-.ponudek: Din 18.733-40. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je. priglasiti scdišču najpozneje pri draž-
benem naroku. pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic.ki je nabit,na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 4. oktobra 1932. 

E 210/32—9; 
* 

3181 

E 1136/32—9 
* 

3262 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. n o v e m b r a 1932 dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Teharje, vi. št. 121. 

Cenilna vrednost: Din 419.843-15. 
Vrednost pritikline: Din 43.620-—. 
Najmanjši ponudek: Din 279.895*42. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začeikom dražbe, si-

Dražbeni oklic. 

V ostalem.se opozarja . na. dražbeni 
oklic, ki.je nabit na uradni,deski tega. 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 3. oktobra 1932. 

E IX 2974/32. 
* 

3172 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1. n o v e m b r a 1 9 3 2. do-

podne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem scdišču v. sobi št. 27 dražba nepre
mičnin: zemljiška' knjiga-1 k-.'o* Slivniško 
Pohorje, vi. št. 18. .., ,..• 

Cenilna vrednost: Din 179.317-90. . 
Najmanjši ponudek:, Din 119.545;26.. 
Pravice, ki bi. ne pripuščale 4iazbÇ, 

je priglasiti'sodišču najpozneje p r i k a z - , 
benem naroku pred,, začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati, 
glede nepremičnine ,y škpdp. zdr^žitejja,t 

ki je ravnal v dobri veri. . .. , . ',. 
V ostalem se opozarja n'a dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. • / .... 

Okrajno sodišče v Mariboru,, 
d->3 17. s; allibra .1932, 

E IX 1420/32—8. 
.*. ' 

3173 

Dražbeni oklic. 
2 1 . - n o v e m b r a . 1,932. do-
ob 'e n a j s t i rr-'tìo pri' podpisa-

Dne 
poldne _ - . - - „ . . 
nem scdišču v sobi št., 27, dcažba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k.(i o,. Spod, 
Hoče,; vi. št. 368. ',. ..••...'. r •• 

Cenilna. .vrednost : D in ' 279.220-,—.,. ,.,..• 
. Najmanjši .ponudek,:.. L'i-Цг 186;i47'—. 

Pravice, ki bi ne pripjjpçale dražbe, 
je priglasiti scdišču,najpozneje,pri,draž-
benem naroku, pred za,čeUiom..,dražbe, 
sicer bi. se , né mogle,, veČ' uveljavljati 
glede nepremičnine v' škodo,-zdražitelja, 
ki je ravnal v .dobri veri. ;.".. .,...., ф-

V ostalem : se opozarja na dražbeni 
oklic, ki .je nabit na uradni .deski tega. 
s o d i š č a ! . , , . • ' • , . . . • . • , . - . . - • • • • ;•••!• 

Okrajno sodišče,y |Mariboru, 
dne ,17. sep'embria 1932. 

Dne 18. novembra 1932. dopoldne ob 
d e v e t i h bo nä mestu samem na Bro
du št. 16 pri Boh. Bistrici dražba ne
premičnin: zemljiška, kejiga Savica, vi. 
št. 92. 

Cenilna vrednost: Din .128.920—. 
Vrednost pritikline: Din 4.600-—. 
Najmanjši ponudek: Din 89.013-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
qlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal.v dobri veri. 

* 
E"V a 2955/31—32. 3-Ž35 

Dražbeni oklic/ 
Dne 2 2. n o v e m b r a . . 1 9 3 2 . do-; 

poldne ob d e v e t i h bo'pri podpisa
nem sodišču, V sobUittd&ätitöS?*- nepre
mičnin: zemljiška knjiga k.,,o. Zg. Šiška, 
vi. št. 6 in 320 ter k. .a. Sp-: Šiška, vL 
št. 60. . . . ; :,|, -, .... • 
; Cenilna vrednost:.-Din; 333-ЗРО, 'Din 

13.200-—, Din. 150Л00-—.' ,., ..•:,.,. 
Najmanjši ponudek: Din 222.200>-, 

Din'8.800'—, Din 100,000-—. .••..:.-,.,, •'.,' 
Pravice, ki bi ne pripuščale -dražba,, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri, družbe
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi. se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo .zdražitelja, k i j e 
ravnal v dobri veri. :' ,. '...,• ".' '.'• 

V ostalem se opozarja na dražberii 
oklic, ki je nabit na,uradni'deski tega 
s o d i š č a . ' ' ',,...•'.•• 

Okrajno sodišče y Ljubljen}, 
dne 27. septembra Ï932." 

J 
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E IX -2153/32-10. 3144 

DražbenI oklic. 
Dne 2 3. n o v e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne, ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi it. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Sv. Lovrenc 
na Pob., vi. št. 116. 

Cenilna vrednost: Din 79.755-—. 
Najmanjši ponudek: Din 53.170-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru,, 
dne 21. septembra 1932. 

* 
F 310/32-12 3322 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 4. n o v e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob 10. uri bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velika vas vi. št. .105 
do 1/4. ,. ., . 

Cenilna Vrednost: Dih 14.802'25. 
Vrednost pritikline: Din 410-—, že 

zapopadene v cenimi vrednosti. 
• Najmanjši ponudek: Din 14,802*25. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem, naroku pred začetkom dražbe,. 
8 icerb i . se ne mogle več uveljavljati' 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dòbri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
' dne 9. oktobra 1932. 

* 
E 288/32—8. 3291 

Dražbeni oklic. 
D n e 25. n o v e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob riol e n a j s t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin:' ".zemljiška knjiga Brezje, vi. 
št. 52. 

Cenilna vrednost:-Din 1687-—. 
, Najmanjši ponudek: Din 1124-50- '.; 

Pravice, ki bi. ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom: dražbe, 
sicer , bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki : je ravnal v dobri veri. . • .• 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic; ki je.nabit.na uradni deski tega 
sodišča, 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
. dne 11. oktobra 1932. " 

•j* 
E 88/32-8. 3292 

Dražbeni oklic. 
', D n e 25. n o v e m b r a 1.932. d o p o l 

d n e ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
' sodišču v sobi št. 5 dražba nepremič

nin: zemljiška knjiga Ledina, vi. št. 20. 

Cenilna vrednost: Din 37.572-35. 
Vrednost pritikline: Din 4440*—. 
Najmanjši ponudek: Din 24.221-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 11. oktobra 1932. 

E-505/32—11. 
* 

3320 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 3 2 do

poldne ob p o 1 d e v e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin pare. 220 stavba, 219/1 vrt, 
594 in 595 njivi, 550 travnik, 908/2 gozd 
in 1206 gozd, 596, 616/4, 853/322 njive, 
1690 gozd, zemljiška.knjiga Zg. Brnik, 
Sp. Brnik in Šenturškagora vi. št. 180, 
216, 202, 227. • 

Cenilna vrednost: Din 55.317-—. 
Najmanjši ponudek: Din 37.377-93^ -
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je. nabit na uradni deski tega 
sodišča. • - . . : • • • 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 14. oktobra 1932. 

* 
E 1795/32—5 3303 

Dražbeni oklic. 
D n e 2.8. n o v e m b r a Ì932. d o p p l -

l d n ë ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
: sodišču rv sobi št. 6 dražba nepremič

nin: zemljiška knjiga d. o. Apače, vi. št. 
: a) 59 in b) 409. 

Cenilna vrednost: ad a) Din 20.122-—, 
; ad b) Din 20.510-—. 
\ Vrednost pritikline: ad a) Din1300-—. 

, Najmanjši ponudek: ad a) in b) Din 
! 27.956—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 
; je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati gle
de nepremičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
1 oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

odišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 27. septembra 1932. 

E 331/32—12 
* 

3263 

Dražbeni oklic 
Dne 28. n o v e m b r a 1932. ob d e 

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 12 dražba sledečih nepremičnin: 

hiša št. 42 v Drenovcu, gospodarska po
slopja, pritiklina, 18 zemljiških parcel," 
2 stavbni parceli in 4 vinogradi, stavbna' 
parcela, 5 njiv, oz. pašnikov in en'vino
grad zemljiška knjiga Drenovec, vi. št. 
96 in zemljiška knjiga Bukovje, vi. štev'.'; 

;41, 72, 190. 
Skupna cenilna vTednost: 61.327*50' 

Din. . ' ; • ' • " • -
Najmanjši ponudek: Din 61.327-50. '.. . 
Pritikline: razno poljsko in kletarsko 

orodje v zgoraj že navedeni in zapopade-, 
ni cenimi vrednosti. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dràffiè, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ' 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni «deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, odd. IL, 
dne 5. oktobra 1932. ; . • ; ' . . ' 

E 174/32-14 
* 

3264 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. novembra 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v eobi' 
št. 12 dražba nepremičnin: Stavbna pare. 
št. 153, gospodarsko poslopje in/enajst 
zemljiških parcel zemljiška knjiga Pod-. 
gorje, vi. št. 88. : ,: ,, t. ,t, 

Cenilna vrednost: Din 30.Ì1Ò-30. 
Najmanjši ponudek: Din 30.110*30. 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbo,-

. je priglasiti sodišču, najpozneje pri draž-

. benem naroku pred' začetkon) dražbe, 
: sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo ždražftplja, 
ki je ravnal v dobri veri. . 

V ostalem se opozarja na đražbenf 
oklic, ki je nabit na uradni de^ki.tëga 
sodišča. , '..,.,, / 

Okrajno sodišče Brežice,' odd,! П., < 
1 . dne 4. oktobra 1932. ,,' '.,.': 

E 866/32—10. 322Î 
" . : • . " • ' H , 1 - • ' ; ; 

Dražbeni oklic. •> . 
Dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 3 2 . dopoL 

dne ob p o l d e v e t i h bo pri ipodpi-, 
sanem sodišču v sobi št. 2 dražba-^ne-
promičnin: zemljiška knjiga ; Ribnica m. 
Poh. vi. št. 18 in zemljiška knjiga Hudi-
kot vi. št.'10 in 118. 

Cenilna vrednost: 307.853 Din ,10 p. .., 
Vrednost pritikline: 1.590 Din. 
Najmanjši ponudek: 205.336 Din 40 p. 
Vsak ponudnik mora položiti pred 

začetkom dTažbe znesek po 30.785 Din 
31 p, to je 10 del cernine vrednosti' пен 
premičnin in pritiklin v gotovini, v dT-j 
žavnih ali vrednostnih papirjih/ ki se 
vzamejo v račun po. kurzu ljubljanske 
borze na dan dražbe ali v vložnih.knji
žicah domačih regulativnih hranilnic,in 
posojilnic-zadrug., Osebe, ki se udeležu-j 
jejo dražbe kot ponudniki v imenu dr
žave ali banovine so oproščene varščine. 
Zahtevajoči stranki in ponudnikom, ki 
imajo na zemljišču katerega jé' prodati 
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na dražbi zemljeknjižno zavarovane ter
jatve, sme sodnik odpustiti varščino po
polnoma ali deloma. 
# Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se op '.arja na dražbeni 
oklic, ki :je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, odd. II., 
dne 15. septembra 1932. 
i ' # • • • 

E V a 2306/32-9 ' 3310 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. novembra 1932 dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št, 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k: o. Dravlje, vi. št. 493. 

Cenilna vrednost: Din 87.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 43.500-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri'draž-
beném naroku-p/ed začetkom' dražbe, 
sicer bi se ne mogle več' uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
k i j e Tavnal v dobri veri. , ••< > :, 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki : je- nabit na uradni deski tega 
sodišča.; ••':• .:;•.. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
, , ; dne 4. oktobra 1932. ; ' 

E Va 2694/32-7... /3319 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. n o v e m b r a 1932. dopoldne, 

ob d e v p t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi ;št.. -16 dražba nepremičnin': 
zemljiška knjiga .k.'ö.' Dravlje, ,vL št. 537. 

Cenilna vrednost: Dih'90.000-—. 
Vrednost pritikline: Din 4C0O-—^ 
Najmanjši ponudek: Diu 45.0Ö0-—. 
Pravice,-ki--bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču :iiajpozneje pri draž-
benem iiaroku .pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V osfalehr se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski' tega-
sodišča.' • : 

Okràjiio sodišče r Ljubljani, 
- dnë -29. septembra Ì932. 

* 
E V a'2257'32—10 - . 3311 

Dražbeni oklic. 
Dne 29.; novembra 1932 dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 16 dražba nepremičnin::^em-.' 
IjiŠka knjiga k. o. Vižmarje. vi. št."371, 
vi. §t. 377. ' . 

Cenilna vrednost: Din 388.50.0v-." ' 
Najmanjši ponudek: "Din,259.000-—.. 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe, 

Je priglasiti sodišču najpozneje pridraž-
benem naroku predi začetkom dražbe, 
sicer bi; sé ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v šVodo. zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1932. 

E IX 1708/32-7 
* 

3248 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. novembra 1932 dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Polička vas, vi. št. 22 in 

.216. 
Cenilna vrednost: Din 2S.C00'63 in Din 

37.847-—. 
Najmanjši ponudek: Din 41-899-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti 'sodišču najpozneje pri draž-
benem< naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več. uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki.je ravnal v dobri.veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 3. oktobra 1932. 

E 336/32—14. /, 
* 

3111 

Dražbeni oklic. 
Dne 30.. n o v e m b r a 1932. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Slatina, vi. št. 23, 
149 in 189.' 

; Cenilna vrednost: Din 146.152-10. 
! Vrednost pritikline: Din 8.988-—. 

Najmanjši ponudek: Din 103.427-—. 
Jamčevina Din 15.515-—. 
Pravice, k) bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku ; "pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravna) v dobri veri.' ",-••; 

V -, ostalem se' opozarja na dražbeni 
oklic, ki jè nabit na uradni deski tega 
sodišča.,... . , - , . . . 

Okrajno sodišče Šmarje p. J., 
r :dne 15. septembra 1932. 

E 577/32-6 " • . - 3278 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. d e e è m b'r a 1932 ob d e v e - ' 

t i uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št." 2 dražba nepremičnin: zidane, z 

: opeko krite hiše ; z dvoriščem, zemlji-, 
ška knjiga k. o. Krška vas, vi. št. 440. 

CenilnafVrednost: Dih 8250-—.' 
Najmanjši ponudek: Din 5500-—. 
Pravice.. ki\bi ne pripuščale dražbe, 

' je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
: benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle- več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal .v.dobri veri. . 

V ostalem sé opozarjaj na dražbeni 
oklic, ki je nabit, na uradni deski tega 
sodišča.' ' . . ' ' . ' , ' 

, 1 rnino sodišče v Krškem. 
dne 8. oktobra 1932. 

E 188/32. 

Dražbeni oklic. 
3304 

D n e -9. d e c e m b r a 1932. d o p o l 
d n e ob pol d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6,dražlba nepre
mičnih: zemljiška knjiga Hudi kot vi. 
št. 13 in 97. 
. Cenilna vrednost: Din 108.464-55^ ' 

Vrednost pritikline: Din 7.360--:. 
Najmanjši ponùdek: Din 72.309-70. 
Vadi j znaša 10.850 Din in ga je, "polo-, 

'žiti v gotovini, državnih ali drugih tu-
zèmskih vrednostnih papirjih, .k,}, noti-
rajo na borzi in ki se po zakonitih 'préd- : 

pisih smejo uporabiti za naložitev de
narja nedoletnih. ali pa v vložnm' knji« 
žicah domačih posojilnih ali htàh|fnih : 

zavodov. Vrednostni papirji se 'Vzamejo 
v račun po kurzu prejšnjega dne. Kürz 
mora dokazati ponudnik. •'••'•'• 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri 'dražV 
benem, naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne ' megle več uveljavljati 
glede nepramičnine v škodo zdražitelja, 
H je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja m dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ;• 

Okrajno sodišče Marcnbcrg, 
dne 30. septembra Ì932. ' 

«j. 
IE 727/32. ,; 3325 

Dražbeni oklic. 
, Dne 13 : d e c e m b r a 1932 . . d o 
poldne ob d e s e t i h bo'pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 1 dražba iiepre-
mičnin: zemljiška knjiga Koprrvna-Peca 
v.l. št. 3. ' . •" •'-'•• ' 

Cenilna vrednost: Din le4.261''Š2!' "' , 
Vrednost pritikline : ' Din 11.630'—.; ; ' ' • 

Najmanjši ponudek:.Din 117.264--^-.' '/ 
Pravice, ki bi ne pripuščale'dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje' pri draž-
benem naroku •• pred začetkom dražbe, 

; sicer, bi se ne mogle več .uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo..zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. • Л;, - :̂ -У 

' Vrostalem se opozarja na, dražbeni 
oklic, ki je nabit : na uradni deski, tega, 

• sodišča. . .,,,' , 
Okrajno sodišče т Preyaljah> i , 

dne 14. oktobra 1932. 

E 908/32-7. ; :.• -u :3305 

Dražbeni oklic. 
D n e 19.- d e c e m b r a 1932; d o p o l 

d n e 6b po l d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Crria, vi. št. 13. 

Cenilna vrednost: Din 18.028--'-. 
Najmanjši ponudek: Din 12;0Ì8-67. 
Pravice, ki,.bi ne .pripuščale..dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v Škodo zdražitelja,. 
ki jè ravnal v dobri;/veri. 

,V/ ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski"tega 
sodišča. '' ' ,•-•••-•• 

Okrajno sodišče v Kamniku« 
dne 14. oktobra 1932. "" 

\m 
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E 448/32—5. 3306 

Dražbeni oklic. 
D n e 31. d e c e m b r a 1932., d o p o l 

d n e ob d » v e t i h 1 bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6, dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga a) Butoraj, vi. št. 
168, b) Tribuče vi. št. 224. ' 

Cenilna vrednost: ad a) Din 2140-50, 
ad b) Din 457-13. 

Najmanjšiponudek: ada) Dinl.427-—, 
ad b) Din 306-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom. dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdraiitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na. dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. IL, 
dne 11. oktobra 1932. 

...,.,;.>„.,.-, . J '.,,i: ^ч? 
Strân 49S: 

Vpisi v trgovinski register 
Vpisale so se izpremembe in 

dodatk i pr i nastopnih f i rmah: 
1315. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 12. oktobra 1932. 
Besedilo: Celjska posojilnica d. d. v 

C e l j u . - ' ; 
Izbriše'' se zbog odstopa kot član 

upravnega sveta gosp. Lilek Emilijan, 
vpiše .še pa kot Član upravnega sveta 
gosp.'(^kovec..Vinko,,stavbeni podjet
nik v Lavi pri Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. II., 
dne 12. oktobra 1932. , 

Firm.' 344/32 — Rg. B II 25/28 

* 
1316. Sedež: glavnega podjetja v Ljub
ljani, podružnica Celje. 

Dan vpisa: 12. oktobra 1932. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban

ka d. d. v Ljubljani, podružnica Celje. 
Vpišejo se upravni svetniki dr. Basa j 

Jože in Gaforovšek F-rsr.r. ravnatelja Za
družne zveze v Ljubljani, Jovan Janko, 
ravnatelj v Ljubljani in Hrastelj Franc, 
ravnatelj CMil-Metodove tiskarne v Ma
riboru. 

'.izlJri^e^o se upravni svetniki:- Čeč Ka-
rdlj.̂ ljfefeat Evgen in Kòbi Srečko ter 

џгЗД'; Gegala Franc, Gooiišček Lu-
Л TJ A m A КЛк V i l m -_> f7«««.A M.X Т 7 л 1 ^v*4 cijàih/ <fr;'Božič Mirko in Živalic Valen

tin'.!-;' (:;<У; ;.', . ' ' ' ' , 
^Ojrpžnb sodišče v Celju, odd. IL, 
•', ,,,. ;dne 12. oktobra 1932. 
y.;;Fi'rm, 339/32 — Rg B II 41/13. 

1817. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa:. 10. "oktobra 1932. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban

ka, d. d, v Ljubljani; podružnica v Ma-~ 
riborul! 

. Vpišejo se: upravna svetnika Gabrov-
Sek Franc, ravnatelj- Zadružne zveze v 
Ljubljani, in Hrastelj Franc, ravantelj 
tiskarne sv. Cirila v Mariboru, ter pod-
ravnatelj Erce Franc, i 

Izbrišeta se Čeč Karl in Kobi Srečko, 
kot upravna svetnika in prokuraEn-
gelsberger Hinka. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 

dne 10. oktobra 1932. 
Firm. 906/32. — B I 14/35. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
f i r m a : 

1318. Sedež: Turški vrh. 
Dan izbrisa: 10. oktobra 1932. 
Besedilo: Neumann, Gvido;n, trgovina 

,z vinom, jabolčnikom in žganjem na de
belo. 

Obratni predmet: txgoyuia z vinom, 
jabolčnikom in žganjem na debelo. 

Zaradi prestanka obrta. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče T< 

Mariboru, odd. III., 
dne 10. oktobra 1932. , 

Firm. 911/32. — A III 135/8. . 

Vpisi v zadružni register 
Vpisale so se izpremembe in 

dodatki pr i nas topnih zadrugah:, 

Sklep. 
Tusodna odločba o vpisu izprememb 

v zadružni register ' z dne 1. oktobra 
1931., Firm. 820/31 Zadr. II"59/19, raz
glašena v »Službenem listu« št. 243/931, 
se popravi v toliko, da se mora pravil
no glasiti: 

Vpisale so Se izpremembe in dodatki« 
pri nastopni zadrugi: 

1319. Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1932. ..' 
Besedilo: Gospodarska zadruga ,v Or

možu, registrov ana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Po sklepu občnega zbora, z dne 16. 
avgusta 1931. -so se izprenieriila zadruž
na pravila v §§ 8. in 11. Zadružni dedež 
znaša Din 2-50. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi za
družnimi deleži in poleg tega/še z- njih 
štiridesetkratnim zneskom. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 

dne 7. oktobra 1932. 
Firm. 820/31. .— Zadr. II 59/19. 

4» 
'1320. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 8. oktobra 1932. 
Besedilo : Izvozna' zadruga jugoslovan

skih vin v Mariboru, reg. zadr.,z omeje
no zavezo. 
i Po sklepu občnega zbora z dne''16. 
januarja 1932. izbriše se dosedanji Pro
kurist Šturm Rado.. : ' ;' , : ! 

Okrožno kot trgovinsko .sodišče v, 
Mariboru, ođd. III., 

dne 8. oktobra' 1932. , '..'.'• 
• \Firm. 684/32. — Zadr..;IV 75/11. . 

Sjs ' -
1321. Sedež: Maribor. 

Dan vpisa: 10.- oktobra 1932. 
Besedilo: Splošno vzajemno podporno 

in kreditno društvo^ regietrb^ähä zä-
.druga z omejeno zavezo v Mariboru. 

Izbrišeta se dosedanja člana, nacel-
stva Vrečko Franc in Mavčič Ivan in 
vpišeta novo izvoljena člana načelstva: 
Gregorec Jakob, trgovski potnik v Ptujuv. 
in Bračko Konrad, posestnik v Slatin-
skem dolu pri Zg. sv. Kungoti. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, odd. III., 

dne 10. oktobra 1932. 
Firm. 894/32. — Zadr. V 30. :• 

•j; 
1322. Sedež: Šmarje. 

Dan vpisa: 12. oktobra 1932. 
Besedilo; Hranilnica in posojilnica y 

Šmarju, reg. zadruga z neomejeno za
vezo. 

Izbriše se iz načelstva: Šumer Hinko, 
vpiše se pa v načelstvo: Detiček Franc,. 

'pos.'in góst. v Šmarju. 
Okrožno -sodišče ,v Celju, odd. L, 

dne 12. oktobra. 1932. . 
Firm. 338/32 — Zadr. I 146/57. 

Konkurzni razglasi 
3318 S 33/32—3..". 

1323. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurža o imovini Mar-

; kiča Franca, pekovskega mojstra v Ljub-
. ljam, Cerkvena ul. št. 19. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, eod-
шк okrožnega sodišča v Ljubljani 

• Upravnik mase: dr. Kobal Alodzdi. 
. odvetnik v Ljubljani. 
' Prvi zbor upnikov pri deželnem so-
idasču, soba št. 140, dne 22. oktobra 
.•193-2.. ob 11. ' toi : ' :..•• ..-
[ Oglasitvèni rok do 13. novembra 1932. 
. , Ugotovitveni -,rarok -pri deželnem • Wo-
dišču dne 19. novembra 1982. ob pot 
11:.uri. ' y > .'• "••' ' • •: 

\ Deželno, sodišče v Ljubljani, odd. lil., 
'•'•,'., .dne 15.. oktobra 1932. 

'S .13/32-43., V , ; . 3312 

Določitev posebnega 
ugotovitvenega naroka, 

, Prezadolženka:, tvrdka Perkač & Po--
lak v Mariboru.. ,'.•'... ; 

Za preizkušanje naknadno prijavljene 
terjatve in do naroka morda še prijav
ljenih se odredi narok na 

31. oktobra 1932. ob 9. uri 
pri podpisanem sodišču, soba žt. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne • 15. oktobra 1932. 
% 

S a 4 / 3 2 — 4 6 . . .'.'•• ',! . 3 2 9 3 
1 3 2 5 . '• •"•;'.;•.'.•• : •"• 

. Sklep. 
; Poravnalna stvar o imovini dolžnika 
Grilca Alojzija, trgovca in posestnika v 

:Novem mestu. '••'.'• • , • '• \ 
'•-, Okrožno sodišče v Novem mestu kot ' 
poravnalno sodišče odobruje v smislu 
§ 51. zakona o prisilni poravnavi izven 
konkurža na tìa'rokii'dne 11." julija 1982. ' 
po §* 46: 'gori cit. zakona sprejeto po
ravnavo, ki jo je ponudil svojim upni-
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kom Grilc Alojzi], trgovec in pos. v No
vem -mestu, da plača prvenstvene ter
jatve v celoti, ostale pa s 60% ugotov
ljenih in priznanih terjatev z- lH let
nim plačilnim rokom, počenši od dne
va, ko bo postala poravnava pravo-
močna. . . . 

Okrožno sodišče v Norem mestu, 
odd. II., dne 11. oktobra 1932. 

* 
3317 Sa 56/32—2. 

1326. 

Poravnalni oklic. 
' Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice Dermota Ane, lastni
ce izdelovalnice pletenin in trgovine s 
kolesï v Litiji št. 86. 

•Poravnalni sodnik: dr. Turato Tomo, 
starešina okrajnega sodišča v Litiji. 

Poravnalni upravnik: dr. Mazek Ivan, 
odvetnik v Litiji. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču -v Litiji, dne 24. no
vembra 1932. ob 10. uri. 

R(jk?zafOglasrtev dol8.,'novembra t. 1. 
pri okrajhem' sodišču v Litiji. 
•r Poravnalna ponudba 40% tekom ene

ga leta. 
Deželno soffišSe v Ljubljani, odd. III., 

dne 15. oktobra Ì932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No.' 8174/1. 3299 

Obvestilo. 
SuŠecu Avgustu, mizarskemu pomoč

niku, rojenemu .22.'avgusta 1912. v Pod
gorju, je s sodbo sreskega sodišča v Slo-
venjgradcu. z. dne 5. oktobra 1932. v 
smislu § 55. k. z. prepovedano zahaja-
njejVi krčmo za dobo. 18 mesecev. , 

Prepoved stopi v veljavo dne 12. ok
tobra 1932: ter traja.do 12. aprila 1934. 

To se objavlja po odredbi § 54. ured-
bë o izvrševanju očuvalnih odredb. 
Službene Novine z dne 23. januarja 1930. 
št. 17/tf£'TJradnt list št. 125/28 iz leta 
1930.fc jffy,.•-:;.; 

\Kdôr fei Šušecu Avgustu v tej dobi 
postregel z alkoholnimi pijačami, je 
kažnjiv po § 268/4 k. z. z zaporom do 
6 mesecev in v denarju do Pin 5000—... 

Sresko načelstvo v Slovenjgradcu, 
;,dne 12. oktobra .4932. 

No.; 8139/1. 

Obvestilo. 
3300 

Dvprjaku Francu, hlapcu v Zg. Doli-
Ču; rojenemu 2. oktobra 1907 v Sp. Do-
liču, je s sodbo sreskega sodišča v Slo-
venjgradeu z dne' 5. oktobra 1932. v 
smjsju §:55 k. z. prepovedano zahajanje 
v,krčine za dobo treh mesecev. , 

Prepoved stopi v veljavo dne 6. ok-
tohra ,1932. ter traja do 6. januarja 1938. 

..To se objavlja všled odredbe § 54. 

uredbe o izvrševanju očuvalnih odredb, 
Službene Novine z dne 23. januarja 1930. 
št. 17/VI, Uradni list št. 125/28 iz leta 
1930. 

Kdor bi Dvorjaku Francu v tej dobi 
postregel z alkoholnimi pijačami, je 
kažnjiv po § 268/4 k. z. z zaporom do 
^mesecev in v denarju do Din 5000-—. 

Sresko načelstvo v Slovenjgradcu, 
dne 12. oktobra 1932. 

H* 
IV No. 3627/3. ' 3316 

Objava. 
Vozno dopustilo na ime Zupančič 

Ivan, izdano pri policijski direkciji v 
Ljuuljani, dne 13. aprila 1930., pod štev. 
26/Z za vožnjo z avtomobilom, je izgub
ljeno in se stalno razveljavlja. 

Uprava policijo v Tjubljani, 
dne 14. oktobra 1932. 

& 
Štev. 1198. 3321 

Preklic. 
Občina Železniki, srez Kranj, izjavlja, 

da ni plačnica za dolgove, ki bi jih na
pravil na njen račun občan Kalteneger 
Lovrenc, roj. 15. avgusta 1896, n. pr. za 
petne stroške to drugo. • 

Občinski urad Železniki, 
dne 17. oktobra 1932. 

Razne objave 
Razglas. 

3315 

Pri šestintridesetem žrebanju 4y2

0/o 
komunalnih zadolžnic »Kranjske dežei-r 
ne /»anke«, ki se je vršilo dne 15. okto

b r a 1932., so bile izžrebane sledeče šte
vilke:. 

4%°/o komunalne zadolžnice: 
• Po K 2.000-—: št; 107, 233, 252, 364, 
366. 

i • Po K 1.000-—: št. 477. 
Po K 200-—: št. 210, 212\ 213. 
Po K 100-—: št. 199. 
Te komunalne zadolžnice bo izplače

vala »Hipotekama banka jugoslovan
ski]» hranilnic« v Ljubljani kot nasled
nica »Kranjske deželne banke« proti 
vročitvi, pričenši s 1. januar/em 1933. 

, V Liubljani, dne. 15. oktobra 1932. 
Hipotekama banka jugoe'ovanskih hra

nilnic v Ljubljani 
(preje »Kranjska deželna bankac). 

3276—3—2 

Razid zadruge. 
Po sklepu občnega zbora z dne 28. 

avgusta 1932 se je Zadružna pekar
na r. z. z o. z. v Hrastniku razdružila 
in-stopila v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
svoje terjatve do 31. XII. 1932 likvida
torjema Majer Franc, pek. mojster in 
poslovodja v Hrastniku in Hoič Štefan, 
poslovodja v Ljubljani, Postojnska ul. 
štev. 11. 

Likvidatorja. 

Razglas. 
3284-3—2 

Dne 6. julija t. 1. je bila na državni 
cesti Zagreb—Novi sad izgubljena av
tomobilska garažna številka A 45. Ker 
se do današnjega dne ni našla, jo pro
glašamo kot neveljavno. 
• Ljubljana, 14. oktobra 1932. 

Jugoslovanske Steyr tovarne dr. z o. z., 
Ljubljana, Frankopanska ulica štev. 21. 

* 
3272—3—2 

Objava. 
Podpisani sem izgubil legitimacijo za 

nošenje službenega orožja, glasečo se na 
moje ime, št. 1949, izdano 26. maja 1925. 
po sreski upravi finančne kontrole Mari
bor L, in jo proglašam za neveljavno.' • 

Maribor, dne 10. septembra 19321 
Kavčič Josip, s. r. 

podpregl. fin. kontr'., Maribor. 

3326 

Obiava. 
Tzgub.il sem delavsko knjigo, ki' mi ' jo 

je leta 1927. izdalo županstvo Domajinci, 
: srez Murska Sobota. 

Proglašam jo za neveljavno. . . 
Domajinci, 27. aprila 1932. 

Flisar Rudolf s. r. 
H* 

:3309 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico ljudske šole 

, v Vodicah na ime Andrej Hočevar iz 
Sv. Valburge št. 11. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Andrej Hočevar s. r. 

i * 
! 3308 

Obiava. 
Izgubil sem potniško.legitimacijo. Iz

dano od Zbornice za trgovino, obrt in, 
industrijo v Ljubljani na ime: Korbar 
Stanko rodom, iz Sv.; Vida nad Cerini-: 
co. Proglašam jo za neveljavno. 

Korbar Stanko s. r., 
H» 

3301 

Objava. 
Izgubil sem odpustnico osnovne šole 

y Orli vasi z dne 25. oktobra 19.2Ì na 
ime: Ribar Leopold iz Orle vasi pri Bra-
slovčah. 

Proglašam jo za neveljavno. ' - . ' 
Leopold Ribar s. r. 

• ' - • • • • џ . . ' ' • ' ' ' ' • ' 

,3298 

Obiava. 
Izgubil sem izpričevalo 2. razreda 

trgovske gremijalne nadaljevalne šole v-
Kranju za leto 1931/32'na ime: Stirn 
Josip, rodom z Hrastja pri Kranju. Pro
glašam ga za neveljavno. 

i Štirn Joeip s. r. ' 
Hrastje št. 16 pri Kranju. 

Udaja kral]*vika banska aprava Dravske banovina urednik: Pohar Robert v Ljubljani 
Tuka in zalaga; lukama. Мегкш t LJubljani; njen DjcedJtAvnik; Q, Mkhâlek ? Ljubljani 
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SlUZBEMI UST KRALJEVSKE BAMSKE UPRAVE DRAVSKE BAMOVME 
Priloga h kosu 84. letnika I I I . z dne 22. oktobra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6676/36 3344 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. oktobra do 7. oktobra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 г dne 21. marca 1930. 
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Otrpnjenje tilnika. — Polyomyeliüs 
\ acuta. 
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Ljubljana, dne 10. oktobra 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

. ' ï Ljubljani. 
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3345 V L No. 6675/3 j . ' ; -, . . 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

.od 8. oktobra do 14. oktobra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne .21. marca, 1930. 
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Duîljivi kašelj. — Pertussis . 
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Sen. — Erysipelas. 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Novo mesto . . • . . . • I 11 — I — I ~ I * 

Vsega - - 1 

Vranični prisad. — Anthrax. 

Šmarje pri Jelšah . . '. . 1 U ~ I - I - I * 

Prosilci morajo imeti pogoje za spre
jem v državno službo in odslužen staž. 
Prošnje naj se vlože pr i kraljevski ban
ski upravi Dravske banovine v Ljublja
ni do 31. oktobra 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, d n e 19. oktobra 1932. 

Vsega 1 — l - l 1 

Vsega 

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. 

Brežice . . 
Celje . . . .••»••» 
Kočevje • 
Laško • « 
Ljubljana (srez) . . . 
Maribor desni breg . 
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18 6 1 23 

Otročniška vročica. — Sepsis 
puerpèral is . 

Kranj . . . . . . . . . . . . - I 1 1 - 1 — 1-

Veega . . . I 11 — I — I — I 
Ljubljana, dne 17. oktobra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds . 552 4/32—1. 3289 3—2 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega uradnika 

pri okrajnem sodišču v Kočevju. 
Svojeročno spisane in pravilno kolko-

vane prošnje je vložiti. 

d o 5. n o v e m b r a 1 9 3 2 . 

pr i podpisanem predsedništvu. 
Obenem se razpisujejo mesta pisarni

ških uradnikov in pripravnikov, ki bi 
se eventualno izpraznila tekom, aH zbog 
razpisa. 

Prosilci, ki so že v državni službi, naj 
priklopijo svoji prošnji overjeni izvle* 
ček iz uslužbenskega lista v dveh izvo
dih, ostali prosilci pa naj opremijo1 svo
je prošnje z listinami, ki potrjujejo, da 
imajo pogoje iz §§ 2. in 3. zakona o 
uradnikih. 

Podčastniki, ki so dovršili, sodnopisar-
niško pripravljalno dobo s predpisani
ma izpitoma, in zvaničniki se opozarjajo 
na § 8. zakona o uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Novem mestu, 

dne 13. oktobra 1932. 
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Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

H* 
IV. No 1118/5 . . : : . . ' 3332 

Objava. 
• P r i tukajšnjem prosvetnem oddel

ku se je v šolskem letu 1924/25 iagubjl 
ali založil originalni dekre t min& trstva 
prosvete O. N. br. 33647 z d n e .3 . av
gusta 1921., s katerim ie bil Jlvatal 
Franc postavljen za učitelja v Zl*tovu. 
Dotični originalni dekret se proglaša za 
neveljaven dokument. 

Kraljevska banška uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 14. oktobra 1932. . 

I. No. 7356/1. 3353 

Razpis. 
„ Razpisuje se pri javni bolnici v Mur

ski Soboti mesto zdravnika-uradniškega 
pripravnika. 

I * 

Preds . 1131—5/32—1 3328 

Razglas 
• Vdšje deželno sodišče v Ljubljani' je 

imenovalo dr. Skaberneta Frana, advo
kata v Ljubljani, sodnim tolmačem za 
angleški, francoski m nemški jezik, p r i 
deželnem sodišču v Ljubljani. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, d n e 14. oktobra 1932. 

P VI 319/32—2 
* 

3329 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Mari

boru, z dne 6. septembra 1932, opravil
na številka L VI 9/32-^-7, je bil Ernej-
šek Anton, rojen 10. januarja 1876 v 
Cirkovoih, v Sp. Poljskavo pristojen, 
upokojen železničar y Ležanah št. 28 p r i 
Mariboru, zaradi zapravljivosti in zlo
rabe alkohola omejeno preklican. 

Zà pomočnika je bil postavljen g. Or-
nik Josip, posestnik v Nebovi pri Mari
boru. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd.-.VI.> 

d n e 15. oktobra. 1932. 
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C III 215/31—3 3330 

Oklic. 
Tožeča stranka Verdenek Vincenc, ko

vač v Slapah 26, odnosno po njegovi 
smrti: tožnica žena Verdenik Marija, po-
seštnica v Slapah št. 19 je vložila proti 
toženi stranki Senica Urša, pos. v Do-
klecah, sedaj v C. H. A. D. E. Dock Sud 
Buenos Aires, Argemtinija, radi 750 Din 
s prip. k. opr. št. C. III. 215/32 tožbo, 
i Narok za ustno razpravo se je določil 
na 10. decembra 1932. ob tričetrt na 
11. uro pred tem sodiščem v sobi št. 14, 
razpravam dvorana, civiđno sodišče. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano,'se'postavlja g. Alt Rajko, višji 
sodni oficial v Ptuju, za skrbnika, ki jo 
bo zastopal na njeno nevarnost in stro
ške, dokler ne nastopi sama ali ne ime
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IÏL, 
• ' ' ; dne 16. oktobra 1932. 

•j» 
E 781/32—6. 3352 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. n o v e m b r a 19 32. dopol

dne ob d e v e t i h bo na mestu samem 
v ...Dubrovniku . dražba nepremiičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Dubrovnik, vi. 
št. 1496, 1546, 1556 in 541. 

Cenilna vrednost': Din'93.250'—. 
Vrednost pritikline: Din 22SO-—. 
Najmanjši ponudek: Ddn 62.167'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku-pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, kd je nabit na'uradni deski tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 16. oktobra 1932. 

H* 
E 1740/32—13 • 3337 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. novembra. 1ГГ?.. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču. v so-
• bi št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Brezova, vi. št. 130. 

Cenilna vrednost: Din 135.737W. 
Vrednost"pritikline: 'Din 3.622'—. 
Najmanjši^ ponudek: Din" 90.491-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravrial v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je.nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno eodjšče ,y- Celju, 
dne 1.' oktobra 1932. 

' ' • • • " • • v • • ' • ; • " ' * ' • • • ' 

E 1796/32—iS ' ' 33361 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. novembra 1932. dopoldne ob 

£. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
st."4- dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Svetina vi. It. 18. •.•.,'• 

' Genuina vrednost: Din 45.828-80, 

Vrednost pritikline: Din.418*—. 
Najmanjši ponudek: Din 30.552-53. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
,sodišča. •. ! 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 29. septembra 1932. 

* ' 
E 660/32—8 3350 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 3 2 . dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v. sobi št. 26 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Savica,,vi. št. 287, 
151, 169, 308. 

Cenilna vrednost: Din .156.816-50. 
Vrednost pnitUciline: Din 500'—. 
Najmanjši ponudek: Din 105.096-—. 
Pravice, ki bi ne : pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
b'enem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo' zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 13. oktobra 1932. ' 

Konkurzni razglasi 
S 34/32—2. , ' 3 3 5 9 
1327. 

KonkurznI oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Peva-

leka Josipa, trgovca s papirjem v Ljub
ljani, Židovska ulica 6. 

Konkurzni sodnik: A vséc Antan, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani.•". 

Upravnik mase: dr. Kuhelj Kari, od
vetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so-' 
dišču, soba št. 140-dne 27. oktobra 1932.., 
ob 9. uri. '";"".'.; 
! Oglasitveni rók do 25. novembra 1932. 
na dež. sod. v Ljubljani. '/';'' ' 

Ugotovitveni narok pri tem deželnem 
sodišču dne 3. decembra 1932., ob 9. uri 
v sobi št. 140. •'..'• .-,. ." ,;,,.; v;; 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd;'III., 

dne 15; oktobra1932. • . "- ' '• . 
i f c .• " : " •'•• '.'.: 

S 1 8 / 3 2 — 2 - "..'..'. 3 3 4 8 ' 
1 3 2 8 . . '•••'•. '••';•' •'-" 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini .No-< 

,vaka Jankota in Novak' Jul jane, neprot. 
trgovcev s šivalnimi stroji in kolesi, Ce
lje. Prešernova ulica 22. ' '' 

Konkurzni sodnik: s. c. s/dr. Dolni-
čar Josip v Celju. ' - ' / ' 

Upravnik maše: dr. Rakun Alojz, odv. 
v Celju. • ,... ..-.. .... 
. Prvi. .zborfupnikov .pri okrožnem, sô -

dišču .у;.СеДјц. dne,, 2<: novembra 1932;- ob 

8. uri, oglasitveni rok do 26. novembra 
1932., ugotovitveni narok pri imenova-
nem sodišču dne 3. decembra 1932. ob 
10. uri. 

Okrožno sodišče Celje, odd. L, 
dne .19. oktobra. 1932. 

* 
3323 iS 16/32—69. 

1329. 

Določitev posebnega 
ugotovitvenega naroka. 
Poravnalna zadeva: Soštarič Ivan, tr

govina z modnim in manufakturnim bla
gom v Mariboru. 

1 Za preizkušanje naknadno prijavlje
ne terjatve in do. naroka morda še pri
javljenih se odredi narok na 31. okto
bra 1932. ob 9. uri pri podpisanem so
dišču, soba št. 84. 

Okrožno sodišče т Mariboru, odd. IH., 
, dne 15. oktobra 1932. 

S 3/32—108. 
1330. 

* 
3347 

Sklep. 
Narok o sklepanju po Pungaršiču 

Alojziju, trgovcu vškocjanu, ponujene 
prisilne poravnave se vrši dne 5. (pete
ga) novembra 1932. ob pol 11. uri pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu soba 
št. 30, pritličje. 

Prezadolženec ponuja upnikom III. 
razr. 10% kvoto, plačljivo'v treh enakih 
öbrokih, prvi. 2 meseca po pravomoć
nosti, drugi 5 mesecev po pravomoćno
sti, tretji obrok 8 mesecev pö pravoanoč- ' 
nosti poravnave. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, . 
odd. I I , dne 16. oktobra 1932. 

S 7/32, 
1331. 

* 
3354 

Odprava konkurza. 
: Prezadolženec Presterl Franc, posest
nik in pek. mojster na Jesenicah. 

Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opr. št. S 7/32—li o imovini preza-
dolženca, se odpravlja, ker se je. skle
nila prisilna poravnava, po § 169. k. z. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 15. oktobra 1932. 

Sa'57/32—2' 
1332. 

* 
3357 

Poravnalni oklic. 
'. Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini Mateja Hedžeta, lastnika pro
tokol, tvrdke Hedžet & Koritnik v. Ljub- ' 
ljani, Frančiškanska ulica št. 4. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani: 

Poravnalni upravnik: dr. Zirovnik 
Janko, odvetnik v Ljubljani. 
. Narok za sklepanje poravnave pri de-: 
želnem sodišču, soba št. 140, dne 26. no
vembra. 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 20. novembra 
.1932,..na deželno, sodišče v Ljubljani 
Deželno sodišče -4 Ljubljani, odd. III., 

..,., dne 19. oktobra 1932. 

ÉL 



Stran 500. âtev.. 84. 

Sa 30/32—47. 3349 
1333. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Poravnalna zadeva: Novak Janko in 
Novak Julijana, neprot. trgovca s šival
nimi ' stroji in kolesi, Celje, Prešernova 
ul. št. 22. 

.Poravnalno postopanje, ki je bilo do
voljeno s sklepom z dine 19. VIII. 1932., 
Sa 30/32—2, se ustavlja po § 56.,. t. 6: 
zak. o pris. por. izven stečaja. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 19. oktobra 1932. 

Sa 75/32—5 
1334. 

* 
3338 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Rauom Ivanom trgov

cem pri Sv. Bolfenku, in njegovimi up
niki pri poravnalnem naroku dne 19. 
septembra 1932 pred okrajnim sodiščem 
v Ormožu sklenjena prisilna poravnava 
se potrja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
i.. due 13. oktobra 1932. 

Sa 36/32—21 
1335. 

* 

Sklep. 

3358 

Poravnalna ' zadeva ' izven konkurza 
dolžnice Ahlia Angele, trgovke v Ljub-
ljarii; Poljanska cesta št. 5. 

Sodno se odobruje poravnava izven 
konkurza,' sklenjena med dolžnico Ahlin 
Angelo in njenimi upniki na poravnal
nem naroku dne 19. IX. 1932. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 17. oktobra 1932. 

Sa 29/32-41 
1336. 

* 

Sklep. 

3356 

Poravnalna zadeva izven konkurza 
dolžnika Franza Draga, trgovca v Ljub
ljani,! Stari trg 24. i 

Sodno se odobruje poravnava izven 
konkurza, sklenjena med dolžnikom in 
njegovimi upniki na poravnalnem naro
ku dne 10. IX. 1932. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 17. oktobra 1932. 

Sa. 34/32—45 
1337. 

* 

Sklep, 

3355 

Poravnalna stvar Skoka Antona, po
sestnika in trgovca v Domžalah, Mlin
ska ul. 9. 

Prisilna poravnava izven konkurza, 
sklenjena na poravnalnem naroku dnfe 

30. septembra 1932. pred okrajnim so
diščem v Kamniku: med dolžnikom Sko
kom Antonom in njegovimi upniki se 
odobruje. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 14. oktobra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblast e v 

No 7728/1. 3334 

Razglas 
Čainčarju Pavlu, kleparju iz Litije št. 

7, je okrajno sodišče v Litiji z razsod
bo Kps 44/32—11 prepovedalo zahajata 
v gostilno od 4. oktobra 1932, do 4. ok
tobra 1933. 

Sresko načelstvo .» Litiji, 
dne 14.'oktobra 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 3340 

Stanje 15. oktobra 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 2.017,879.233-об.(— 1.941.873-17) 

Devize, ki ni
so v podlog 96,719.097-41 (+5,201.610-90' 

Kovani no
vec V qikJju 89,672.077-— (— 6,981.60460) 

Posojila •."• . 8.548,951.635-15 H-12,141.829-85) 
Vrednostni 
. papirji . . 12,872.520--
Prejšnlipred-. 
ujmi državi 1.810.077.557-78 H*. 154 045 59) 

Začasni pred
ujmi gì. drž.: 

blagalnl : 600.000.000-— 
Vrednosti re-
zervn.fonda 53,828.110-89.(+ 99.536430) 

Vrednosti-
ostalih fon- • " 
dov . . . 2,631.552-76 • ' • . • ' 

Nepremični
ne . .' . . 166i374.589-83(+ 58.475 53) 

Razna aktiva 119.658*82-76 ( - 8 968.138-73) 
7.508.064.957-J3 

180.000.000--
Dinarjev 

'288 :-) 

Pasiva 
Kapital 
Rezervni 
fond . . . 62,526.799-35 

Ostali fondi 3,966.933-59 ( + 
Novčanice v • . ' i 

obtoku . .4.796,737.490-—(— 84,346.210-—) 
Obveze na 

pokaz . . 796,307.367*38 (-f 79.590.982-23 
Obveze z ro- - : 

kom . . . 1.479,397.924-26(H- 6,550.000-) 
Razna pasiva 189,128.442-56,(+ 3,018.827-84) 

7.508,064.957-13 
Obtok 1д ob

veze . . .5.598.044.867-38 , 
Celotno kritje . . . 36-060/0 
Kritje v zlatu . . . . 31-52% 

Obrestna mera: 
po e skamp tu , . . » < > > < » 7K% 
po V&mbajrdu . » . . » « » . . 9% 

Razne objave 
• • • . 3 2 7 6 — 3 — 3 

Razid zadruge. 
Po sklepu občnega zbora z dne 28. 

: avgusta 1932 se je Zadružna pekar
na r. z. z o. z. v Hrastniku razd ružila 
in stopila v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
•svoje terjatve do 31. XII. 1932 likvida
torjema Majer Franc. pek. mojster in, 
poslovodja v Hrastniku in Hoič Štefan, 
poslovodja v Ljubljani, Postojnska ul. 
štev, 11. • ' • . 

Likvidatorja. 

,3284-3-3' 

Razglas. 
Dne 6. julija t. 1. je bila na državni 

cesti Zagreb—Novi sad izgubljena ; av
tomobilska garažna, številka A 4б. Ker 
se do današnjega dne ni našla, jo pro
glašamo kot neveljavno. 

Ljubljana, 14. oktobra 1932. ; 

Jugoslovanske Steyr tovarne dr. z o. z., 
Ljubljana, Frankopanska ulica štev. 21. 

3272—3—3 

Objava. 
Podpisani sem izgubil legitimacijo za 

nošenje službenega orožja, glasečo se na 
moje ime, št. 1949, izdano 26. maja 1926. 
.po sreski upravi finančne kontrole Mari
bor L, in jo proglašam za neveljavno. [ 

Maribor, dne .10. septembra 1932. 
Kavčič Josip, s. r. 

podpr.egl. fin. kontr., Maribor. 

3333 ; 

Objava. 
Izgubil sem šolskr odpustnico z dne 

24. avgusta. 1920. na. ime Hirtil Alojzi-j, 
sedaj prcgovni delavec v Vuaenici, srez 
Prevalje. Proglaša— jo za neveljavno. 

Hirtl Alojzij 8. Г.: 

Objava. 
3360 

Izgubil sem odpustnico osnovne šole 
v Mostah pri Ljubljani iz 1. 1924. na 
ime: Prusnik Milan, rodom iz Most pri 
Ljubljani.. Pr.ogla£am jo, za neveljavno. 

--.• Prusnik Milan s. r. 

3331 

Objava, , 
Izgubi! sem odpustnico osnovne šole 

v Mostah pri Ljubljani z dne 23. febru
arja 1922., št. 30, na ime Sebitz Ferdi
nand in jo proglašam .za neveljavno. 

! . • ' . - . Sebitz Ferdinand i 9. r. ' 
i. . .. . 3346 

Objava. 
Izgubil sem vozno .dopustilo, dodano od 

policijskega komisariata v Mariboru na 
ime Franc Vidovič, trgovec v Mariboru. 
Proglašam.ga za neveljavno. 

Vidovič Franc s. r. 

Izdaja kraljevske banske oprata Dravtke banovine. Urednik: Pobar Robert v Ljubljani 
liska Is zalaga; Jiakarna Merkur, f Ljubljani; njen oieditavnJki Q, Miehilek x LJubljani 
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Btev. 85. 

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE OPRAVE DRAVSKE BAIOVINE 
Priloga H kosu 85. letnika Ш . e dne 26. oktobra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

II No. 22463/8. 3370 

Razglas. 
Odločba kraljevske banske uprave v 

Ljubljani z dne 24. septembra 1932., s 
katero se je tvrdki Ogrizek in Themel, 
Savinjska tkalnica, barvarna in apretu-
t& v Sv. Petru v Savinjski dolini, do
volila zgraditev turbinske naprave na 
vodni pogon na Podvinj.-Žalskem kana
lu na pare. št. 486, k. o. Dobertešavas, 
je postala pravnomočna. 

Netto padec razpoložljive vodne sile 
znaša 2-12 m. Z vodno množino od 
2500 sek-Л, ki jo vodi kanal, se bo do
seglo za pogon turbin 66 k. s., katera 
moč se bo izkoriščala v delavnikih po 
16 ur. Brutto padec znaša 2-34 m. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 
v Ljubljani, 

dne 19. oktobra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1175 5/32—1. 3368 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo gospoda Kneza Zdenkota, 
veletrgovca v Ljubljani, tolmačem za 
nizozemski jezik pri deželnem sodišču v 
Ljubljani. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 20. oktobra 1932. 

# 

3379 Preds. 842 13/31-5. 

Objava. 
Notar na razpoloženju Kenda Josip 

prične poslovati kot novo postavljeni 
n o t a m a Brdu. dne 21. oktobra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 19. oktobra 1932. 

* 

Preds. 789 13/31—9. 3369 

Objava. 
Vimpolšek Jože konča svojo službo 

kot notar v Kostanjevici 24. oktobra 
1632. in prične poslovati kot notar v 
Sevnici 25. oktobra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 19. oktobra 1932. 

* 

Preds. 552 4/32-1. 3289 3 - 3 

Razpis. 
Odda se mesto pisarniškega uradnika 

Pri okrajnem sodišču v Kočevju, 

Svojeročno spisane in pravilno kolko-
vane prošnje je vložiti 

do 5. n o v e m b r a 1932. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obenem se razpisujejo mesta pisarni
ških uradnikov in pripravnikov, ki bi 
se eventualno izpraznila tekom ali zbog 
razpisa. 

Prosilci, ki so že v državni službi, naj 
priklopijo svoji prošnji overjeni izvle
ček iz uslužbenskega lista v dveh izvo
dih, ostali prosilci pa naj opremijo svo
je prošnje z listinami, ki potrjujejo, da 
imajo pogoje iz §§ 2. in 3. zakona o 
uradnikih. 

Podčastniki, ki so dovršili sodnopisar-
niško pripravljalno dobo s predpisani
ma izpitoma, in zvaničniki se opozarjajo 
na § 8. zakona o uradnikih. 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Novem mestu, 

dne 13. oktobra 1932. 

* 

E 279/32—3. 3371 

Dražbeni oklic. 
D n e 12. n o v e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 7 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Sv. Primož, vi. 
št. 144 in 148 toda le po polovicah. 

Cenilna vrednost: Din 29.127'45. 
Najmanjši ponudek: Din 29.127*45. 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjemgradu, 
dne 18. oktobra 1932. 

* 

E 807/32—8. 3372 

Dražbeni oklic. 
D n e 16. n o v e m b r a 1982. d o p o l 

d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Zgornje Zreče, vi. št. 7. 

Cenilna vrednost: Din 50.937-20. 
Vrednost pritikline; Din 1.600—. 
Najmanjši ponudek: Din 41.291'46. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ( 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 10. oktobra 1932. 

* 

E 802/32—5. 3367 

Dražbeni oklic. 
D n e 22. n o v e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Melinci, vL 
št. 19. 

Cenilna vrednost: Din 3.500'—. 
Najmanjši ponudek: Din 2.234-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
be-nem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski te^a 
sodišča. 

Okrajno sodišče v D. Lendavi, odd. IL, 
dne 17. oktobra 1932. 

* 
E 600/32—11. 3851 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. n o v e m b r a 1 9 3 2 . do

poldne ob d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi it. 21 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Konj, vložna 
štev. 136. 

Cenilna vrednost: Din 85.0OO-—. 
Najmanjši ponudek: Din 44.168'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni. 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
, dne 16. oktobra 1932. 

* 

E 2000/32—12 3339 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. decembra 1932. dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem eodiSou v.so
ba št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Novacerkev vi. št. 19, k. o. 
Višnjavas vi. št. 65. 

Cenilna vrednost: Dim 94.654'30.. 
Vrednost pritikline: Din 7847'—. 
Najmanjši ponudek: Din 68.094'20. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 8. oktobra 1932. 

* 
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Nc ra 810/32 Proglasitev za mrtve. • ззвв 
Okrožno sodišče v Mariboru je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, k e r se more 

o njih po § 1. cesarske n a i e d b e z dne 31. marca 1918., drž. zak. š t 128, domnevati, da so umrli . 
_ Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa 

pozivlje sodišče, naj se zglase pr i njem, ako še žive, ali naj mu dato to kako drugače na znanje. 

Ime, rojstni dan, slan in bi
vališče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, na katere se opira 
predlog. 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

1. Balažek Štefan, rojen 27. 
aprila 1894., psestnik v 
Gaberju. 

Ime In bivališča 
skrbnika, ki Je 
bil postavljen 
pogresancem 

2 Camplin Štefan, rojen 16. 
novembra 1896., polje
delec v Filovcih. 

3 Kerman Franc, rojen 19. 
februarja 1873. v Filovcih. 

4. Hedžet Tomaž, rojen 11. 
decembra 1881., krojač 
v Ptuju. 

Leta 1914. odšel k 48. p. p. v Nagvka-
nizso, odtod pa na srbsko bojišče; od 

tega časa se pogreša. 

Leta 1916. odšel v Veliko Kanižo, mese
ca junija 1917. dodeljen 47. p. p., 4. ba
taljona 13. četi, IV. vodu, s katerim je 
odšel na italijansko bojišče. Zadnjič pi
sal 15. avgusta 1917.; od tega časa se 

" . pogreša. 

Leta 1914. odrinil v Przemysl k nekemu 
trdnjavskemu artil. polku. Izza zasedbe 
mesta Przemvsla po ruski vojski se po-

• greša. 

Brat 
Balažek Imre 

Žena 
Camplin Magda 

5 Čurič Jožef, rojen 20. no
vembra 1878., posestnik 
v Trnju. 

6 šrol Ludvik, rojen 3. av
gusta 1890., pos. sin v 
Kušincih. 

2. junija 1915. odšel s pohodno stotnijo 
na rusko bojišče. Zadnjikrat pisal 28. 

junija 1915; od takrat se pogreša. 

n5. marca 1915. odrinil v Veliko Kanižo, 
odkoder je odšel z 10. p. p. v Komarom, 
odtam pa 26. aprila 1915. na rusko boji
šče, kjer je bil ujet 12. septembra 1915. 
Zadnjikrat pisal 10. septembra 1915., od 

takrat se pogreša. 

7 Kekec Franc, rojen 4. ok 
tobra 1872., zidar v Pod-
vincih 98. 

Leta 1914. odrinil s 3. odd. strojnih pušk 
87. p. p. iz Budimpešte na rusko boji
šče, kjer se je udeležil bitke pri Lvovu, 
dne 26. avgusta 1914. Zadnjič pisal 14. 

avgusta 1914. Od tega časa se pogreša. 

8. Gomboc Jožef, rojen 26. 
aprila 1886., poljedelec 
v Zenkovcih. 

9. Kolar Janez, rojen 13. 
decembra 1895., polje
delec v Stoprcah. 

10. Mlakar Jakob, rojen 18. 
julija 1886., pos. sin v 
Strojni. 

11. Gril Jakob, rojen 22. juli 
ja 1883., tesar v Sta-
tenbergu. 

Leta 1914. odšel s 30. vojnim bataljonom 
na bojišče v Galicijo. 1. maja 1915. zad

njič pisal. Od tega časa se pogreša. 

Žena 
Kerman Terezija 

Žena 
Hedžet Liza 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

T 56/32-3 

Oklicni rok 
poteče 

1. maja 
1933. 

T 58/32-4 

Žena 
Čurič Terezija 

Sestra 
Štrol Jožefa 

Ob mobilizaciji odrinil k vojakom v Szom-
bathely in odšel s 83. p. p. z Dunaja na 
rusko bojišče v Karpate, odkoder je 2. 
februarja 1915. zadnjič pisal. Od lega ča-

sa se pogreša. 

Žena 
Gomboc Apolonija 

Leta 1915 odrinil s 87. peli. polkom iz 
Celja na italijansko bojišče, odkoder je 
leta 1917. zadnjikrat pisal. Od takrat se 

pogreša. 

Odšel 1. februarja 1915. kot črhovojnik 
87. peh. polku v Celje in s tem polkom 
dne 19. marca 1915. na gališko bojišče. 

Od tega časa se pogreša. 

•12. Virent (Virens) Ivan, ro
jen 14. decembra 1882., 
kleparski pomočnik v 

• Mariboru. 

13. Tkalec Martin, rojen 25. 
julija 1891., poljedelec 
v Trnju. 

14. GüsionY Karol, rojen 7 
julija 1886., posestnik 
v Čepincih 30. 

15. Drozg Andrej, rojen 27. 
novembra 1877, vini-
čar v Sfrihovcu. 

Odrinil 28 avgusta 1914. s 47. peh. p. v 
Galicijo, bil dodeljen 1. četi. Od tega ča-

. sa se pogreša. 

Žena 
Kekec Neža 

Beđrač Fr., 
sodni sluga 

v Ptuju 

T 59/32-4 

T 61/32-5. 

T 63/32-4 

T -64/32-4 

Sestra 
Kamenšek Marija 

Brat 
Mlakar Rok 

Odšel ob mobilizaciji k trdnjavskim top-
ničarjem v Pulj in odtam na italijansko 
bojišče, služil nazadnje pri K. u. K. F. 
A R . Nr. 2, pri bataljonu metalcev min 
št. 1, vojna pošta 529. Od tega časa se 

• pogreša. 

Ob izbruhu vojne odrinil z 31. honved. 
polkom v Vesprenu na rusko bojišče. 

Od tega časa se pogreša 

3. avgusta 1914 odšel k vojakom, k 18. 
honvedskemu infanterijskemu polku v Ko-
szeg. S tem polkom je takoj odrinil na 
rusko bojišče. Od tega časa se po

greša. 

Odrinil I. 1914. k 26. domobranskemu peh 
polku v Maribor, odtod pa s tem polkom 
na gališko bojišče, odkoder je 24. de
cembra zadnjikrat pisal. Od lega časa se 

pogreša. , 

Žena 
Gril Terezija 

Kamenšek 
Stefan, 

pos. v Stopr 
cah št. 66 

T 67/32-3 

/ T 70/32-3 

T 71/32-4 

T 72/32-4 

31. maja 
1933. 

T 74/32-3 

Žena 
Virent Ana 

Svakinja 
Tkalec Katarina 

Bral 
Gostony Jožef 

Žena 
Drozg Terezija 

T 78/32-3 

T 79/32-5 

T 80/32-3 

T 83/32-4 

Okrožno sodišče Maribor, odd. IV., dme 20. oktobra 1932. Ш 
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•E 1826/32—11 3336 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. decembra 1932. dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnim: zemljiška knji-
.ga k. o. Verpete, /vi., št. 133. 

Cendlna vrednost: Diki 21.401-80. 
Vrednost pritikline: Din 1038/40. 
Najmanjši ponudek: Din 14.960-14. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer; bi se ne mogle več uveljavljati 

f lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
i je ravnal v dobri veri. 
V •. ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic,-ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 8. oktobra 1932. 

* 
E IX 2567/32—8. 3364 

Dražbeni oklic. 
D n e 5. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 27 dražlba nepremič
nin: zemljiška knjiga a) k. o. Radizel, 
vi. št. 125, b) k. o. Hotinja vas, vi. št. 
220. 

Cenilna vrednost: ada) Din 46.349—, 
ad b) Din 4.803—. 

Najmanjšiponudek:.ad a) Din30.899-33, 
ad b) Din 3.202-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja., na dražbeni 
oklic, ki j e nabit na! uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 6. oktobra 1932. 

H* 
E IX 3087/32. 3365 

Dražbeni oklic. 
D n e 12. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Zg. Sleme, vi. št. 1. 

Cenilna vrednost: Din 90.915-15. 
Vrednost pritikline: Din 9-662—. 
Najmanjši4 ponudek: Din 60.610-10. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic,, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. , 

Okrajno sodišče v Mariboru. 
dne 11. oktobra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 
1338. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 19. oktobra 1932. 
Besedilo: >Prehrana«, družba z ome

jeno zavezo v Celju. 

/ 

Predmet podjetja je: prodaja in na
kup na drobno in debelo, deželnih pri
delkov sploh, in posebej še domačega 
in južnega sadja, perotnine in jajc, mes
nih izdelkov in slanine, mlečnih izdel
kov in živine, na debelo pa vina, sadjev
ca in mošta. 

Družbena pogodba z dne 13. oktobra 
1932. Družba je ustanovljena do konca 
leta 1935. 

Visokost osnovne glavnice: 5.400 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovini: 

5.400 Din. 
Poslovodje: Baldasin Aleksander, pod

jetnik v Gab er ju; 
Narobe Vinko, podjetnik v Čretu; 
Zdolšek Ivan, podjetnik v Sp. Hudi-

nji. 
Za namestovanje upravičen in bese

dilo firme podpisujejo: pri pogodlbah 
do višine zneska 5.000 Din vsak poslo
vodja, nad 5.000 Din pa vsi trije poslo
vodje skupno. 

Oglasi se izvršujejo s priporočenim 
pismom v smislu določbe § 38. zak- o 
družbah z o. z. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. II., 
dne 19. oktobra 1932. 

Firm. 347/32 — Rg. C II 66/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1339. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. oktobra 1932. 
Besedilo: Jugoslovanska družba za in

dustrijske potrebe družba z o. z. 
Š sklepom občnega zbora z dne 14. 

oktobra 1932 se je spremenil odstavek 
»Tretjič«, prvi stavek družabne pogodbe 
z dne 4. februarja 1932. 

Obratni predmet odslej: železokon-
strukcijska, mehanična, kovinska indu
strija, kd izvršuje kovaštvo, ključavni
čarstvo, kleparštvo, kovinotiskarstvo, 
pasairstivo, livarstvo, strugarstvo, kotlar-
stvo, mehaničarstvo in galvanizacijo na 
tovarniški način; prevzem zastopstev in
dustrijskih proizvodov in trgovina z in
dustrijskimi proizvodi; prevzem zastop
stev, trgovina in proizvodnja kemičnih 
produktov; udeležba pri sličnih podjet
jih oboje stroke. 

Izbriše se poslovodja ing. Viewegh 
Vaclav. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

odd. III., dne 17. oktobra 1932. 
Firm. 844 — Rg C IV 128/3. 

* 
1340. Sedež: Ljubljana 

Dan vpisa: 11. oktobra 1932. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban

ka d. d. v Ljubljani. 
Vpiše se upravni svetnik Gabrovšek 

Franc, izbrišeta pa upravna svetnika 
Ceč Karo! in Kobi Srečko. ' 

Izbriše se prokura dr. Božiča Mirka. 
Prokuristu Ercetu Francu je podeljen na
slov podravnatelja. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

odd. III., dne 8. oktobra 1932. 
Firm. 820 - Pe R I 125/59.' 

Kontëurzm 
S .26/32—1. 3373 
1341. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o..ink>vini dolž

nika Lekiča4 Bože,, trgcwca. v MariboTu, 
Dravska ul. št. 8. 

Konkurzni sodnik: dr. Kpvča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravitelj mase: dr. Stafnko Mihael, 
odvetnik v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri Imenovanem 
sodišču, soba št. 84. dne 3; ' novembra 
1932. ob pol enajstih. 

Oglasitveni rok do 3. decembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri. .imenovanem 

sodišču dne 15. decembra Ì932. ob 10. 
uri. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 21. oktobra 1932. 

S 21/32—46 '..'•' * o « « 
1342. 
Določitev naroka za prisilno 

poravnavo. 
Prezadolženec: Černetič Slavko, trgo

vec v Mariboru, Stolna ulica št. 1. 
Za razpravljanje in sklepanje o pri

silni poravnavi, kd' jo predlaga preza
dolženec, se določa narok na dan 14. 
novembra 1932. ob 9. >ша pni tem' sodi
šču, soba štev. 84. 

Pirezadolženec mora pria, k nairokn 
osebno. " •' • ' 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 21. oktobra Ш . 
* 

S "12/32—30. 3262 
1343. 

Odprava konkorza. 
Konkurzna zadeva; Pisk Marija, trgov

ka na Lopati št. 12. 
Konkurz se odprav^, ker ni kritja za 

stroške konkurznega postopanja po 
§ 178., odst. II. konk.. zakona. 
Okrožno kot konkurznô sodišče v Celju, 

dne 19. oktobra 1932. 
* 

Sa 89/32-2. 3374 
1344. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Gjùra ' Džamonja, vrt
narja v Mariboru, Koroščeva ul. št. 44a. 

Poravnalni sodnik: dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravitelj: dr. Vauhnik 
Miloš, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje/ poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 
5. decembra 1932-,.op devetih.' 

Rok za oglasitev do. â0.' novembra 
1932. pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

' dne 21. oktobra 1932.' 
* 

Sa 58/32—2 > 3386 
1348. • 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnikov Marije in Viktorja 



Stran 604. 
Slav. 86. 

Grobctka, lastnika hotela »Tourist« pri 
Sv. Janezu ob Boh. jezeru in hotela »Pri 
Kosu« v Boh. Bistrici. 

Poravnalni sodnik: dr. Stolar Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Triller Mir
ko, odvetnik v Radovljici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Radovljici dne' 3. de
cembra 1932. ob 9. uri. * 

Rok za oglasitev do 27. novembra 
1932. pri okrajnem sodišču v Radovljici. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. oktobra 1932. 

H» 
Sa 28/32—9. qoci 
1843. • àóbl 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna zadeva: Starovašnik An
tonija, neprot. trgovka v Vitanju št. 63. 

Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nila poravnalna dolžnica s svojimi up
niki pri naroku dne 5. oktobra 1932. in 
ki določa, da je prednostne terjatve in 
zahtevke, ki jih ne doseza poravnava, 
prvenstveno v celoti plačati, ostali upniki 
pa dobijo 50% kvoto, plačljivo v 4 ena
kih četrtletnih obrokih, počenši 2 me
seca po sprejetju poravnave od upni
kov in da pristopi tej poravnavi kot po-
rokinja in plačnica Pirkmajer Danica, 
soproga viš. fin. sekretarja v Ljubljani 
z učinkom § 60. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
dne 19. oktobra 1932. 

Sa 42/32—40. 
1347. 

* 
3384 

Sklep. 
Na predlog dolžnika Jožefa Rapeta, 

pos. in trgovca z manufakturnim blagom 
v Domžalah, Ljubljanska cesta 78, po 
§ 1. zaik. o prisil, por. izven korak, s tus. 
sklepom z dne 2. septembra 1932. uve
deno poravnalno postopanje se v smislu 
§ 56., točke 6 cit. zak. ustavi, ker še pri 
poravnalnem naroku dne 13. oktobra 
t. 1. ni dosegla večina, potrebna za spre
jem poravnave. 

Deželno sodišče v Ljubljani odd. I l l 
- dne 19. oktobra 1932. ' 

gJO/32. 3385 

Sklep. 
Poravnalna zadeva izven konkurza 

dolžnika Završnika Ignacija, trgovca na 
Glincah. 

Sodno se odobruje poravnava izven 
konkurza, sklenjena med dolžnikom in 
njegovimi upniM na poravnalnem na
roku dne 24: septembra 1932. 

Deželno sadišče v Ljubljani, odd. I l l 
dne 17. oktobra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Objava. 
3377 

Člen 84. statutov Narodne banke kra
ljevine Jugoslavije se glasi: »Vse dose
danje delnice Narodne banke na pri-
nosca se bodo pretvorile v delnice na 
ime. To se mora izvršiti do konca leta 
1032. Po tem roku se bodo delnice, ki 
bi preostale, prodale na borzi za račun 
iu riziko tistih, pri katerih se nahajajo. 

Akcije na ime se bodo izdajale kup
cem pod pogoji, navedenimi v čl. 7. teh 
statutov.« 

Zbog tega se pozivajo imetniki delnic 
na prinosca pod št. 2099—2108, 8957 do 
8991; 13955; 14909; 16239; 18380; 18734; 
18739; 19570-19572; 19676; 19796 in 
19998-20000, da jih predlože zatožne
mu oddelku Narodne banke v Beogradu 
ali bančnim podružnicam- v notranjosti 
do zgoraj označenega roka radi prepisa 
na ime, sicer bodo nosili sami posledi
ce, predvidene v čl. 84. statutov Narod
ne Ibanke kraljevine Jugoslavije. 

V Beogradu, 18. oktobra 1932.; štev. 

Narodna banka 
kraljevine Jugoslavije. 

•t* 

TJ. No. 5204/1. * 3375 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Gornjem gradu je s 

pravomoćno razsodbo z dne 26. julija 
1932., Kps. 114/32, prepovedalo Kaker-
ju Ivanu, najemniku v Karnici št. 11, 
občina Luče, da po § 55. k. z. ne sme 
eno leto zahajati v krčme, pričenši od 
pravomočnosti sodbe, to je od 26. julija 
1932. do 26. julija 1933. 

Sresko načelstvo v Gornjem gradu, 
dne 14. oktobra 1932. 

* 
Štev. 2001. 3378 3 _ i 

Razpis dobave. 
Na podstavi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu ter pravil
niku za izvrševanje odredb tega zakona 
(B pogodbe in nabave) se razpisuje ка 
dobo od 1. oktobra 1932. do 31. marca 
1933. za bolnico za duševne bolezni v 
Ljubljani in za bolnico za duševne bo
lezni na Studencu v skrajšanem roku 
d r u g a pismena oferralna licitacija za 
dobavo naslednjih živilskih potrebščin: 

1. moke in mlevskih izdelkov, 
2. vseh vrst kruha, 
3. špecerijskega in kolonialnega blaga, 
4. mleka in mlečnih izdelkov. 
Licitacija se bo vršila v ponedeljek, 

dne 14. novembra 1932., ob 11. uri do
poldne v upravni pisarni bolnice za du
ševne bolezni v Ljubljani, Poljanski 
nasip 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 

vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe v zape
čatenem ovitku z oznako »Ponudba za 
dobavo (navesti predmet) ponudnika 
L N.<r, morajo dospeti najkesneje do 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž-
Ibene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkohv lici
tacije predpisano kavcijo pri žavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. oktobra 
1932. do 31. marca 1933. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani, 

dne 22. oktobra 1932. 
* 

Štev. 10248/H. 

Razpis. 
3381 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje na dan 3. novembra 1932. 
dobavo: 
22.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og, 

2 in 6, 
2.000 kg svinjske masti, domače, 

800 kg bučnega olja, 
3.000 kg riža »Carolina Diamante«, 
1.200 kg mila terpentinovega, 

600 kg sirove kave »Santos Primes«, 
300 kg cikorije, ' . . 
600 kg ječmenove kave, 2 krat slàdne. 

2.000 kg koruznega zdroba, ,: 

in prodaja 975 kom. raznih juta vreč. 
Dobavni, pogoji pri podpisanL . . . 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 17. oktobra 1932. 

* 
Št. 10240/11. 3380 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

razpisuje na dan 3. novembra t. L za 
dobavo franko Žaleč: 

20.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og, 
2 in 6. — Dobavni pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje,. 
dne 17. oktobra 1932. 

* 

Razpis dobave. 
8376 

Mestna plinarna ljubljanska, nabavlja 
mostno tehtnico z nosilno težo najmanj 
5.000'— kg. Natančni podatki se dobe 
pri ravnateljstvu mestne plinarne, Ljub
ljana, Resljeva cesta 28. Ponudbe je 
staviti do 15. novembra t. 1. v zapečate
ni kuverti. 

V Ljubljani, dne 22. oktobra 1932. 
Ljubljanska mestna plinarna. 

Izdaja krarj^ska banska opreva Dravske banovine. Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga; liskama Merkur, v Ljubljani; n jen predstavnik; Q. Mlchâlek v Ljubljani 

I 



Štev. 86. 

SLUŽBENI LIST KBULfEVSKE BÂMSKE UPRAVE DRAVSKE BAHOVME 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Priloga h kosu 86. letnika III. z dne 29. oktobra 1932. 

III.—1. 3410.. 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. oktobra 1932. 

O p o m b a : . Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami;kraji s številom zaku-
ženih dvoVcev so navedeni v oklepajih, 

V r a n i ž a i ' p r i s a d :• •• 

Krško: Velika.Dolina (Ponikve i.dvo
rec). 

. S v ' i n ' j s k a k u g a : •• i 

Brežice: Artiče (Arnovaselâ 2 'dv.)'.1 

Globoko (Mali vrh 1 dv., PirŠenberg 7 
dvorcev), Srorrilj.e (Okljukova gora 1 
dvorec). Celje: Celje okolica (Celje.oko
lica 1 dvorec), Sv. Pavel pri Preboldu 
(Sv. Pavel pri Preboldu 1 dv.), Šmartno 
v Rožni dolini (Rožni v r h i dv,). Kranj: 
Kovor (Kovor 1 dv., Hudo7dv.). Krško: 
Cerklje (Skopice 9 dvorcev, Veliko Mra-
ševo 13 dvorcev, Vel. Podlog 3 dvor
ci), Kostanjevica (GloboČice T dvorec), 
Sv: Križ (Dobrava'13 dvorcev,1 SV. Križ 
15 dvorcev), Raka (Kržišče 6 dvorcev, 
Mršeča vas 7 dvorcev, Mali Koren 1 dv.. 
Ravno 5'dvorcev,- Smodnik 2 dv.), Št. 
Jernej (Sv. Jakob 1 dv.). Ljubljana: 
Dobrunje (Sostro 1 dvorec), Šmartno 
(Zavrh 1 dvorec). Maribor desni breg: 
Pohorje . (Pohorje-2' dv.).Maribor levi 
breg: Na'Rànci (Na Ranci! d v.), Sp: Jar 
kobski dol (Sp. Jakdbski dol 1 dvorec). 
Metlika: Suhor (Berečavas 5 'dvorcev)'.' 
Novo mesto: ..Novo mesto> (Novo mesto 
1 dvor-eo)., Prevalje; Gorjina (Zgornja 
Gorfinà 1 dv.). Ptuj: Cirkbvci (Pangerci 
4 dvorci). Radovljica: Bled (Zagorica 4 
dvorci, Mlino 1 dvorec),, Breznica (Brez-
nica'2 dv.), Dovje (Mojstrana 4 dvorci), 
Gorje (Podhom :13 dv.), Kranjska gora 
(Kranjska gora 6'dv:), Srednja vas (Sta
re Fužine 2 dv.)! Ljubljana mesto:'}''Ф 
dvorci. , . '•" ; '•."'.. 

S v i n j s k à r d e č i c a : - , ... ,ч '' 

'Celje: Celje 'okolica (Gabèrje, "Oštrož-
rio in Zg. .Hudinia po '1 dv,j, Teharje 
(Gret 1 dv,). Kočevje: Novi -Lazi (Štal-; 

cërji 2 dv.). Krško: Kostanjevica (Ko
stanjevica '2 -dv.), Raka^fGrmovlje in 
Hudinje po 1 dv.).Litija: : Moravče (Što-r 

rpvje 1 dv.), Polšnik. (Preženjske šljive 
1 dv.), TrebeljevofJančel dv., Volavlje 
2 dv.). Ljubljana: Dobrava r(Hruševo 1 
dvo.), Rudnik (Sela 1 dv.), 'ZgV .Šiška 
(Dravlje 1 dv.), Želimlje (Skopačnik 1 
dvorec)., Ljutomer: Štrigova ;(Banfi-2 
dvorca). Logatec:^ Bloke > (Rvma-rsko 1 
dvorec); Dol. Logatec (Élekovar vaš; 3 
dvorci), Gor. Logatec (Gor. vas 1 dvo? 

rep), HotedršČica (Hotedrščica 1 dvo
rec). Maribor levi breg: Pesnički dvor 
(Jelenče i dv.). Prevaljè: Kotïjé (Brdi-
nje 1 dv.). Radovljica: Ribno (Bohinj
ska Be]a 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah: 
Šmarje pri 'Jelšah ' (Šmarje pri Jelšah 
4dv.) . Šmarje pri Jelšah'okolica (Belo 
5 dvorcev). ' '•'••-• 

G n i l o b a ö e b e l n e \ ž a l e g e : 

Ljutomer: Cven (Gor. Krapje 1 dvo
rec), Lukavci (Lukaypil dvoRec): Murr 
ska Sobota: Predanovci (Predanovci' 2 
dvorca). •! •-.- .• . .:. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
•.'•••-. banovine v Ljubljani, , - , 

dne 25. oktobra 1932- •• '•• 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 562 13/31—12. 3404 

Objava. 
Notar dr. Maurer Vilko konča svojo' 

službo v Kočevju'25'. oktobrä'!932'; in jo 
nastopi v Kostanjevici 26. oktobra 1932.. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča 
y Ljubljani, . 

dne 17. .bktojBra 103Ž." --"•'•• 

L I 7/32-10. ' 3408 

... ßtyw. .: 
Marine Marija^delavka v Dolenjivasi 

štev. 32 se radi pijanževanja^rin zaprav-
ljivosti omejeno prekliče. * : ' . 

Okrajno sodišče V Celju, odd. L, 
dne 13. oktobra 1932..r 

Cg là 21/32—7. 
* 

Oklic. 
3389 

Tu toži Hrastatr Mihael v Mjrni vasi 
štev. .11, po drju, Globevniku, Krakarja 
Franceta v Vel. Strmci štev." 8, radi 
Din. sLl.aóp'.yr. s-pp. 

Ker je bivališče toženca neznan^ se 
postavlja kot skrbnik 'Kiernehaič oràrie, 
pos. ш župan na Trebèlnem tó ga-bo 
zastopal na njegovo-nevarnost' in stro
ške, dokler se toženec sam- ne oglasi aH 
ne imenuje pooblaščenca. 

.Prvi narok se'je" določil pri podpisa-
ne;msodi|ču- v sobi š-t. 5Д,1.. nadstropje; 
na .dan -i- ,;-..:. : •'.. . . : ' -..i' 

9.. novembra 1932. ob pol devetih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, cdd. Ia, 
. .,. . . d n e 24. oktobra 1932.. 

' " • • " " ' ' • • • • - • r - y ; y , ; 

C-410/324^1.y, 
;)' 

* 

Oklic. 
3399 

Tot Štefan, pos. y Dolini šjevV 2;' ki ga 
zastopa df.. Strasse*. Armin, "odv. v 'Dol
nji Lendavi, 'je vložil zoper 'Ježernika 

Pavla in Franca ter zapuščino po nedl. 
Jezernik Mariji in' Jezernik Agati, rej. 
Varga, tožbo na' izročitev :ža vknjižbo 
lastninske-pravice sposobne listine s 
prip. 

Ustna sporna razprava se določa ra 
19. novembra 1932. ob 9. uri pri tem so
dišču v sobi Štev. 21. ' 
, Ker je bivališče prvo m drugobzeqea' 

nezûano, se postavlja njima kakor tudi 
ležeči zapuščini po nedl. Jezernik Ma
riji in Jezernik Agati, roj. Varga, za 
skrbnika dr. .Pikuš: Janko,'odv. v Dolnji 
Lendavi, ki jih bo zastopal na njih ne
varnost in stroške, dokler ne' nastopijo 
sami, ednosno ne imenujejo poobla
ščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
;<)dd. IL, dne 15. oktobra 1932. 

È 325/32-10. 3390 

Dražbeni okiie. 
-Dne l a n o v e m b r a , 1 9 3 2 . dopol

dne ob d e v e t i h , bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. .2 dražba nepremičnin: 
zemljiška, knjiga Žabnica, vi. št. 5. 

. Cenilna vrednost: Din 204.748-—. 
; Vrednost pritikline: Din 136.500-'-. 
Najmanjši penudek: Din 90C0'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je„p_riglasiti sodišču najpozneje pri. dr'až-
benerii: па.гокц pred začetkom 'dražbe/ 

r sicer bi s'è ne mogle vec' uveljavljati 
; glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
i.ki je ravnal* v'dobri veri. ' - ' 
i V estaient se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
: sodišča. 

Okrajno sodtše> v; škefji,Loki, odd. L, 
dne 15. oktobra 1Ó32. 

E 1025/32-6. : , ; ; 3409 
! -Dražbeni oklic. 

D n e 21. no ve m b r à. 1932. dopo l 
d n e ,pb-des ,e t ih bo pri/podpisanem 
sodišču v. sobi št. 24 • dražba "nepremič
nin: ,,zemljiška knjiga Bela cerkev vi. 
Št: 900.. " . . ; .. '•'. 

Cenilna vrednost: Din 26.968-25. 
Vrednost pritikline: Din 500—. 
Najmanjši ponudék: Din 18.312-16. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

"glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v. dobri veri. • ' 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
okhc, ki je nabit nà uradni deski teoa 
sodišča. ,- .••.• •,. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 14. okfclbra 1932. 

'. * " " 
E 297/31-36. : 340G 

Dražbeni oklic. 
D n e 23, n o v e m b r a 1932. d o p o l 

dne, ob de-yet ih bo pri podpisanem 
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sodišču v sobi it. 18 ponovna dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Grlice, 
vi. št. 47. 

Cenilna vrednost: Din 62.107-50. 
Vrednost pritikline: Din 8.955-—. 
Najmanjši ponudek: Din 31.053-75. 
Jamčevina: Din 6.211-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se nt mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 
dne 12. septembra 1932. 

E 375/32—5. 
# 

3391 

Dražbeni oklic. 
Dne .2 4 n o v e m b r a 1 9 B 2. dopol

dne ob d e s e t i h bo na mestu samem 
v Stari vasi št. 44 dražba nepremičnin: 
pritlične hiše in zemljiške parcele štev. 
369/3 — travnik, zemljiška knjiga Do-
bračeva vi. št. 291. 

Cenilna vrednost: Din 24.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 16.000'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beneni naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
gtede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 20. oktobra 1932. . 

E IX 3306/32—8. 
* 

3363 

Dražbeni oklic. 
D n e 14. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Prepola, vi. 
št. 38. k. o. Prepola, vi. št. 117. 

Cenilna vrednost: Din 82.891<40. 
Vrednost pritikline: Din 2.755-—. 
Najmanjši ponudek: Din 55.261—< 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 12. oktobra 1932. 

E 407/32-6. , • . 3332 

Dražbeni oklic. 
• Dne 30. d e c e m b r a .1 9 3 2. dopol
dne ob d e s e t i h b o n a mestu samem 
v Novi vasi št. 3 pri Zireh dražba ne
premičnin: enonadstropne hiše, par. št. 
620 — gozd, 633/1. 679 in 687 njive in 
pare. P89 -'• '—icni'; :- -adn'im drevjem, 
zemljiška kniiga Zirovski vrh, vi. št. 62. 

Cenilna vrednost: Din 38.527:60. 
Vrednost pritikline: Din 5850-—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.590-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe,' 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. / 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 24. oktobra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
Vpisale so se Izpremembe in 

dodatki pr i nastopnih f i rmah: 

1349. Sedež: Maribor, Rotovški trg št. 6. 
Dan vpisa: 20. oktobra 1932. 
Besedilo: Močivnik & Ogrizeg. 
Obratni predmet: trgovina z manufak

turo na debelo. 
Družba se je razdružila in prešla v 

likvidacijo. 
Likvidacijska firma se glasi: Močiv

nik & Ogrizeg, manufakturna veletrgo
vina v Mariboru, v likvidaciji. 

Likvidatorja: dosedanja družabnika 
Franc Močivnik in Waldemar Ogriseg. 

Za zastopanje upravičena: oba likvi
datorja podpisujeta kolektivno pisano, 
tiskano ali s. štampiljko odtisnjeno be
sedilo firme. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IH., 

dne 20. oktobra 1932. 
Firm. 935/32 — A. III 146. 

* 
1350. Sedež: Mleščevo št. 34, občina 
Gorenjavas, pošta Stična. 

Dan vpisa: 23. oktobra 1932. • 
Besedilo: Izdelovanje likerjev Anton 

Roječ, Mlešcevo št. 34, pošta Stična. 
Obratni predmet: Izdelovanje liker

jev. 
Imetnik: Rejec Anton (mlajši), pose

stnik in i zdel ovate! j likerjev v Mlešče-
vem št. 34. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu, 

odd. II.. dne 23. oktobra 1932. 
Firm. 164/32. — Reg. A II 59/1. 

I z b r i s a l a se ie n a s t o p n a f i r m a : 

1351. Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 19. oktobra 1932. 
Besedilo: Celjska- avto- in strojna de-

<'lamica, družba z omejeno zavezo v Ce
lju • . ' .• 

Zbog opustitve obrata. 
Okrožno kot trgoyinsko sodišče v Celju, 

.odd. L, dne 19. oktobra 1932. 
Firm." 345/32. — Rg. C I 87/21. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1352. Sedeži Cerklje ob Krki. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1932. 
Besedilo: - Hranilnica in posojilnica 

Cerklje ob Krki. r. z. z n. z. 

Izbrisal se je dosedanji član načelstva 
Jankovič Jože, vpisal pa novoizvoljeni 
član načelstva Stefanie Miha, pos. v Sto-
jaiiskem vrhu št. 9. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 15. oktobra 1932. 
Firm. 155/32 — Zadr. II 18/10. 

* 
1353. Sedež: Draga. 

Dan vpisa: 15. oktobra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Dragi, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je izetopivši član načelstva 

Knavs Anton, vpisal pa novoizvoljeni 
načelstveni član Poje Anton, posestnik 
v Lazcu št. 8. 

vOkrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 15. oktobra 1932. 
Firm. 151/32 — Zadr. I 122/23. 

* 
1354. Sedež: Kočevje. 

Dan vpisa: 18. oktobra 1932. 
Besedilo: Zadruga državnih službeni

ka za nabavku namirnica za sodni okraj 
Kočevje v Kočevju. 

Izbrisala sta se načelstvena člana Ce
tinski Anton in Paradiž Ferdo, vpisala 
pa načelstvena člana dr . Češarek Franò, 
sodnik, in Štolfa Zdravico, šef davčne 
uprave, oba v Kočevju. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 18. oktobra 1932. 
Firm. 158/32 — Zadr. II. 295/8. 

* 
1355. Sedež: Mirna. 

Dan vpisa: 25. oktobra 1932. 
Besedilo: Strojno mizarstvo Fran Pe-

ček, družba z o. z. 
1 Izpremenil se je člen 8. družabne po
godbe z dne 8. maja 1920., posi. št. 800, 
tako da ima družba samo enega poslo
vodjo. 

Vpiše se kot poslovodja Lipov/ Anton, 
zasebnik na Mirni št. 5. 

Izbrišeta se kot poslovodji Peoek 
Franc in Peček Marija na Mirni. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu, 

odd. IL, dne 25. oktobra 1932. 
Firm. 157/32. — Reg. C I 14/12. 

* 
1356. Sedež: Radeče pri Zidanem mostu. 

Dan vpisa: 15. oktobra 1932. 
Besedilo: Narodna hranilnica in poso-

jilnica v Radečah pri Zidanem mostu, 
r. z. z n. z. 

Izbrišejo se izstopivši člani načelstva: 
Trbovec Mihael, Hal 1er Ivan, Moser Al
bert ter umrli Kos Jurij, vpišejo pa no
voizvoljeni načelstveni člani: Pohar Al
bert, posestnik v Radečah, Gradišar Ja
nez, posestnik na Dobravi, Jane Simon, 
posestnik v Radečah in Laznik Ferdo, 
posestnik v Radečah. 

Okrožno sodišče v' Novem mestu, . 
• odd. IL, dne 15. oktobra 1932. 

Firm. 154/32 — Zadr. I 93/19. ;• 

1357. Sedež: Št. Peter pri Novem mestu. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

, Št. Petru pri Novem mestu, r. z. z n. z. 
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Izbrisal se- je izstopivši načelstverii 
Clan Kovačič Anton, vpisal pa novoizvo-
'jetLi član načelstva Kristane Leon, ka-

jPlftû v Št. Petru. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

odd. IL, dne 15. oktobra 1932. 
Firm. 153/32 — Zadr. II 46/18. 

4*358. Sedež: Št. Rupei, 
;f Dan vpisa: 15. oktobra 1932. 

Besedilo: Mlekarska zadruga v Št. Ru-
\ &ertu, r. z. z o. z. 
? Izbrisali so se izstopivši načelstveni 

M l a ni: Cerkovnik Andrej, Bartolj Anton, 
j № t ] a g e n Peter, Mavsar Anton in Lokar 
J°že, vpisali pa novoizvoljeni člani na-
i'Celstva- Mavsar Jože, posestnik v Stra
ni št. 13, Zidar Anton, posestnik v Tr-
^eniku št. 8, Jakoš Alojzij, posestnik v 
,£<>ženbergu št. 4, Cugelj Ignacij, pos. v 
*t- Rnpen-tu št. 58 in Gričar Anton, pos. 
v Dol. Jesenicah št. 1. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, dne 15. oktobra 1932. 
Firm. 103/32 — Zadr. II 66/11. 

Konkurzni razglasi 
S 34/32—9. 3412 
1359. 

Odprava konkurza. 
[ Prezadolženec: Markič Franc, pekov
imi mojster v Ljubljani, Cerkvena ulica 

! ' Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pam opr. št. S 34/32—2 o imovini' pre-
P&dolženca, se odpravi, ker ni kritja za 
proške postopanja po § 178 odst. 2 k. z. 
^eželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
I dne 24. oktobra 1932.' 
r:' 

|?a 13/32—1 ' 3400 
N880. - -
t, 

Poravnalni oklic. 
. Uvedba poravnalnega postopanja o 
kovini Strevsa Avguština, krojaškega 
Mojstra vPodturnu pri Toplicah. 

K t Poravnalni sodnik: sodnik okr. sod. 
f Kobe Viktor. 
I .Poravnalni upravitelj: dr. Gros Davo-. 
Џ*% advokat v Novem mestu. 
| . Narok za sklepanje poravnave pri 
|°«rožinem sodišču" v Novem mestu, v 
F<*i §t. 52, dne 24. novembra 1932 ob 
| M 11. uri. . 

Rok za oglasitevl4terjatev pri okrož-
б̂гп sodišču v Novem mestu do 19.'no--

|ve.mbra 1932. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 
, odd. IL, dne 25. oktobra 1932. 

K 

1^10/32-25. : • ! • " 3388-

Oklic. 
I , Izvenstečajna poravnalna stvar Wach-* 
I £ rja Matije,' urarja in trgovca v Novem 

sicar vsi pri naroku prisotni upniki z 
glasovalno pravico, a oelotni iznos njih 
terjatev ne dosega 2/:, celokupnega iz
nosa vseh terjatev, ki dajo pravico za 
glasovanje, se na predlog dolžnika po
ravnalni narok preloži na dan 

10. novembra 1932 ob pol enajstih 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu, 
soba št. 30, pritličje. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 20. oktobra 1932. 
' * 

Sa 36/32—12. 3397 
1362. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Bau-

mana Franca, posestnika, mesarja in 
gostilničarja v Tratah pri Mariji Snežni, 
je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dine 20. oktobra 1932. 
* 

3407 

U.Ker so pri poravnalnem naroku dne 
¥"• oktobra 1932 glasovali za poravnavo 

Sa 74/32—46. 
1363. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico: tvrdko Josip Höfer, 

trgovina 7. muzikalijami in godbenimi 
instrumenti, Maribor, Ulica 10. oktobra, 
in« njenimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 3. oktobra 1932. pred okrož
nim sodiščem v Mariboru sklenjena pri
silna poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 20. oktobra '1932. 
* 

3398 Sa 56/32—» 
1364. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Jonašem Janezom, tr

govcem v Murski Soboti, in njegovimi 
upniki pri poravnalnem naroku dne 9.-
septembra 1932 pred okrajnim sodiščem 
v Murski Soboti sklenjena prisima po
ravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 

dne 20. oktobra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 2001'. 3378 3—2 

Razpis dobave. 
Na podstavi čl. 59., 82. do 105. zakona 

o državnem računovodstvu ter pravil
niku za izvrševanje^dredb tega zakona 
(B ppgpdbe in nabave) se razpisuje za 
dobo od 1. oktobra 1932. do 31. marca 
1933. za bolnico za duševne bolezni v 
Ljubljani in za bolnico za duševne bo
lezni'' na Studencu v skrajšanem roku 
d r u g a pismena ofertalna licitacija za 
dobavo naslednjih1 živilskih potrebščin: 

1. moke in mlevskih izdelkov. 
2. vseh vrst kruha, 
3. špecerijskega in kolonialnega blaga, 
4. mleka in mlečnih izdelkov. 
Licitacija se bo vršila v ponedeljek. 

dne 14. novembra 1932;. ob 11. uri do
poldne v upravni pisarni bolnice za du

ševne bolezni v Ljubljani, Poljanski 
nasip 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. 

Predpisno kolkovane ponudbe v zape
čatenem ovitku z oznako »Ponudba za 
dobavo (navesti predmet) ponudnika 
I. N.«, morajo dospeti najkesneje do 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo od 1. oktobra 
1932. do 31. marca 1933. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studenec v Ljubljani, 

dne 22. oktobra 1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije., 3402 

Stanje 22. oktobra 1932. 
aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 2.019,263.912-37 (-f 1,884.678-82) 

Devize, ki ni
so vpodlogi 87,419.973-65 (— 9,299.123-76) 

Kovani no
vec v niklju 85,742.082-60 (— 8,929.994-50) 

Posojila . .-2:557,685.564-93 ( + 8,733.929-78) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520*— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.810,418.063-37 (+ 340.505-59) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000-— 

Vrednosti re
zerv n. fonda 53,861.017-89 (-4- 32.907'—) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,631.552-76. 

Nepremični
ne . . . . 157,065.597-31 (4- 691.007 48) 

Razna aktiva 124.246.521-43 (-j- 4.687.938-67) 
7.511,206.806-21 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond.-..'. . 62,526.799-35 

Ostali fondi 3,966.933-59 
Novčanice v 

obtoku . .4.687,254.280-—(—109.483,210-—) 
Obveze na 
pokaz . . 905,941.176-12 (+109.633.808-74) 

Obveze z ro
kom . . . 1.487,097.924-25 (+ 7,700.000-—) 

Razna равјуа 184,419.692-90 (— 4,708.749-66) 
7.511,206.806-21 

Obtok in ob
veze . . . 5.593,195.456-12 

Celotno kritje . . . 36-10°/0 
Kritje v zlato . . . 31-52°/, 

Obrestna mera: 
po eskomptu , . [ » • » • * » ' ?И% 
oo lombardi! » . . . , , , , 9% 

.* 
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Tehn. No. 1731/3. 3395 

Razglas. 
o drugi pismeni ponudbeni licitaciji za 
gradbo zeîezobetcnskega mostu čez Viš-
njico v km 590.840 drž. ceste št. 2 pri 

Višnji gori. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani razpisuje фо nal&gu kraljev
ske banske uprave V—No. 5328/6 V dne 
20. oktobra 1932. drugo javno pismeno 
ponudbeno licitacijo :. 
na dan 16. novembra 1932., ob 11. uri, 
v prostorih tehničnega razdelka, : Ljub
ljana, Šentpeterska vojašnica. 

Načrti in preračuni so interesentom 
na razpolago med uradnimi urami v 
prostorih tehničnega razdelka, Ljublja
na, soba št; 55, odnosno je mogoče do
biti vse ponudbene pripomočke proti 
plačilu Din 50--!— pri tem uradu. .. ., 

Ponudbe se morajo predložiti v-obliki 
enotnega popusta v procentih na uradno 
odmerjeni proračunski znesek, ki znaša 
Din 133.4CO-—; Vsaka ponudba pa mo
ra biti nižja od zneska Din 126.596-60, 
ki je bil kot najnižji dosežen pri prvi li
citaciji. 

Zapečatene ponudbe, opremljene s 
kolkom Din. 200-— in vsaka priloga s 
kolkom za Din 2-—, morajo izročiti po
nudniki ali'njih pooblaščenci na dan li
citacije z označbo »Ponudba za gradbo 
zeîezobetcnskega mostu čez Višnjico.-v 
km 590.840 drž. cesta št. 2« cd ponud
nika N. N.- neposredno predsedniku li
citaci jske kemisre med 10. in 11. uro do
poldne. 

Kavcija znaša Din 14.0ÛO— za naše 
in Din 28ßOO'— za tuje državljane ter 
se mora na predpisani način položiti 
najkesneje na dan licitacije do 10. ure. 

O položeni kavciji prejme ponudnik 
blagajflično položnico. To položnico in 

ostale predpisane dokumente za pripust 
k licitacijam je obenem z vročitvijo po
nudbe predložiti odprte predsedniku li-
citacijske komisije. Pooblaščenci mora
jo predložiti poleg tega pooblastilo, da 
smejo zastopati svojo firmo pri licitaciji. 

Državna uprava si izrecno pridržuje 
pravico, òddtti razpisano delo ne ozira
je se na višino ponujene vsote ali tudi 
vse ppnudbe odkloniti brez vsake ob-
veznosti. . . , . . 
Tehnični razdelek sreskega načelstva v 

Ljubljani, 
dne 25. oktobra 1932. 

Štev. 1506/32 
* 

3393 

Objava. 
Gospod M'lčinski Fran,- advokat v 

Ljubljani, je umrl dne 24. oktobra 1932, 
Po § 44.Д adv. zakona je postavil od

bor za začasnega prevzemnika pokojni
kove pisarne gospoda dr. Krejčija Vilje
ma, advokata y Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 25. oktobra 1932. 
Za odbor 

Advokatske, komore v Ljubljani 
predsednik dr. Žirovnik Janko s. r. 

Razne objave 

Oklic javnih dražb. 
3411 

Javljamo, da se bodo vršile v javnem 
skladišču tvrdke »Javna skladišta« druž
ba/z o. z. v Ljubljani, Tyi^eva c. 33 
(preje Dunajska cesta), javne dražbe in' 
sicer: 

dne 2. h o v e m b r a t. L o b"14. u r i 
d r a ž b a n e r a b l j e n e g a . p o h i -
šf.v a ;r i s t i 'da n o b 15'. u r i , t e r 
d n e 6. n o v e m b r ' a o b . 14. u r i p ä 

d r a ž b a r a b l j e n e g a ' p o h i š t v a , 
t e r r a b l j e n i h p r e d m e t o v h i š 
n e g a g o s p o d i n j s t v a . 

Ljubljana, dne 28. oktobra 1932. 
Skladiščna uprava. 

* 
3394 

Objava. 
Izgubil sem v Krâgujevcu izpričevali 

petega razreda- osnovne in odpustnico 
meščanske šole y Mariboru na ime: AJ-

. tur Aleš;, Proglašam ju za neveljavna/ 
Arjur Aleš s. r.,J Maribor, Cvetlična,. 

' 'ulica Št. 21. ' ;' '-, * 
338? 

Objava. 
Izgubil sem orožji ,list za posest № 

' nošenje ene lovske puške, izdan od srb
skega načelstva Maribor — levi breg, D# 
ime: Kodrič Matija, posestnik v Dobre-f 

.nju, p. Pesnica pri Maribor. Proglašam 
ga za neveljavnega. . 

Kodrič Matija s. r. 
* 

3405 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo 3. • razreda 

drž. realke v Ljubljani, izdano 28. juni1 

ja 1924. na ime Nardin Milan. Proglä' 
šam ga za neveljavno. 

Nardin Milan s. r. 
: • * 

Objava. 
340Г 

Na-potovanju v Knin sem izgubil oroiN 
ni list št. 6802/29, izdan dne .2,6. jànùar-| 
ja, 1929.'na .moje ime, ter ga proglašali 
za neveljavnega. 

Oman Ivan's. r., žel. upokojenec,? 
vas Selo — Žirovnica. 

Za Službeni lisd kraljevske .banske ungate Pravské banòvinjj 
znaša naročnina: mesečno Din 16—, četrtletno Din 48'—/polletno Din 96'—, letno Din 192'-r in se mora plaçeyativeđno naprej' 

Na » S l u ž b e n i l i$ t« s e l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 
L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, bano*|; 

uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne občeveljavnè odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremeinbe,^ 
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in, druge sodne oklice, licitacij&pj 
razpise služb in razne objave. ,/• % 

L i s t j e v a ž e n za v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. . , . . ' ; 

LPpravmštvo »Službenega lista kraljevske banske imraff 
Dravske banovine« v Ljubljani, (Gregorčičeva ulica št.--Ш 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BAISKE UPRAVE DRAVSKE BAIOVIWE 
Priloga h kosu 87. letnika III . z dne 2. novembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6676/38. 3434 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. oktobra do 21. oktobra 1932 

Po naredbi ministrstva га narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 

• ^ 

3 
t» 

o 

o v 
«•3 

z ° 

t» 

S 
ca 

P 

s 
o — 

il 
O»-

Skupina tifnznib bolezni. 

Gornjierad . . . . . . . 

Konjice . . . . . . i • > 
Krško . . . • > • « » . . 
Litija 
Ljubljana (erez) . . , 
Ljubljana (mesto) . , 
Ljutomer v . 
Maribor desni bree , • 
Maribor (mesto) . . , -
N o mesto . . . . . . . 

Slovenjeradec . . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah . . . . 

Vseea . . 

4 
. 8 

1 
1 

5 
> 2 

1 
1 
7 
6 
1 
9 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

64' 

3 

2 

1 

1 

7 

2 
1 

.3 

1 

1 
1 

1 

10 

— 

— 

4 
9 

1 

? 
3 

1 
6 
5 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

61 

Griža. — Dy 
Đ rezi ce •••••••••• 

Dolnja Lendava . . . . > 

Krško . . • t » . « • » . . 
Litija . . > • > . » . . . . 

Ljubljana (mesto) . . . 
Maribor levi breg . . , 
Metlika . . . . . . . . . . 
Murska Sobota. . . , » , 
Novo mesto . . . . . . . 

Vseèa . . . 

sent« 

8 
8 
1 
1 
1 

- 3 
2 
1 
1 
1 

10 
6 

29 
6 

77 

sria 
i 

2 

6 
22 

30 

1 
3 

2 

1 
1 

23 

31 

1 
3 

' 4 

T 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

10 
10 
26 
5 

72 

. Skrlatinka. — 
Celje . . . ' . . . . . » . 
Celle (mesto) . , . . . • 
Kamnik . . . . . . . >> 
Kranj . . . . * • > t • • 
Kočevje . . . > . . • » • i 
Konjice .<(•••• i • > 
Krško . . . . « » • > . » i 
Laš&o . i n , » i • » » i 

Ljubljana (erezV •>•• 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomei . . '. • . . . » 
Maribor levi bree . . • 
Maribor (mesto) . m 
Murska Sobota. . . . » • 
Novo mesto . .••••> 
Prevalje • • • • 

.Vseea . . < 

Scarlatina. 
3 

• • " 1 

1 
b 
6 

. 2 
1 
li 
•b 

a 
12 
3 
8 
2 
1 

IV 
— 

1 
78 

— 
• — 

— 
— 

6 
— 
— 
— 
— 

2 
1 

— • 

— 
1 

— 
— 

2 
— 
12 j 

— 
1 

— 
: 2 
.— 

1 
— 
— 
3 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
—• 
— 
— 

9] 

— 
— 
— 
— 
—т 

— 
— 
— 
— 
— 
—• 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

"~ 

3 
— 

1 
3 

12 
1 
1 
2 

'2 
U 

12 
3 
U 
3 
1 

17 
2 
i 

81 

S r ez fils 

Ošpice. — Morbilli. 

Kran] 
Krško . . . . 
Ptui 
Ptui (mesto) 
Radovljica . 

Vseea 

9 
7 
5 

1 

22 

3 
46 
14 

1 

63 

42 
6 

1 

49 

— 
— 

— 

— 

Davica. — Diphteria et '/roup. 

Brežice . . . . . . . . . 
Celje . . . . . . . . . . 
Celie (mesto) . . . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . • • . 
Gornjierad 
Kranj . . . . • 
Kočevje • , • 
Konjice . . . . . . i • . 
Krško . . . . . . . . . 
Laško . . . . . . . . . . 
Litija 
Loeatec . . . . . . . . . 
Ljubljana ferez) . . . 
Ljubljana (mesto) . » 
Ljutomei -, . . . . . . 
Maribor desni bree « 
Maribor levi bres . . 
Maribor (mesto) . . . 
Metlika 
Murska Sobota 
Novo mesto . . 
Prevalje . . . . 
Ptui . . . . . . 
Ptui (mesto) . . 
Radovljica . . • 
Slovenjeradec • 
Šmarje Drl Jelšah 

» . . 
• » • 

Vseea 

Du šljivi kašelj. — Pertussis; 

Gornjierad 
Kočevie 
Radovljica 

Šen. — Erysipelas. 

. . . 
Brežice 
Celje . 
Črnomelj . . . 
Kranl . . . . . . . 
Laško . . . . . . . 
Litija 
Maribor levi bree 
Novo mesto 
Prevalje . , 
Ptuj . . . . . . 
Radovljica . 

. . . 
» . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. W » 

Vseea 23 б 

• • • • 

1 . . . 

— 
1 
1 

1 
— 

1 

.— 
— 
— 

1 
— 

1 

—r 

1 
1 

Brežice . . . . 
Novo mesto . 

Vseea 

Vranični prisad. — Antbrax. 

Šmarje pri Jelšah . . . . I 11 — 

Vseea . . . j 1J — 

12 
10 
13 

1 

- 36 

8 
4 

2 
1 
3 
5 
4 
2 
6 
3 

•8 
9 
9 
1 
1 

18 
6 
2 
1 
2 

17 
3 

4 
10 

128 

4 
4 
1 

2 

•1 
2 
4 
2 
1 
2 

6 
3 
3 
2 
6 
6 
1 
1 

2 
6 
1 
1 
2 
8 

70 

— 
2 

1 
— 

3 
— 
— 
— 

1 

2 
2 
1 
2 
7 
3 

— 
— 

6 
2 

2 
6 

39 

— 
— 

2 

— 
— 
— 
— 

Z 
— 

1 
1 
1 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
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Otrpnjenje tilnika, — Polyorayelitis 
acuta. 

Brežice . . . . . . . . . . 

Kočevje. « . . . 

Ljubljana fsrez) . . . . 
Maribor desni breg . . 
Maribor levi b r e e . . , . 
Maribor (mesto) . . . . 

Vseea . . . 
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Otročriiška vročica. — Sepsis 
puerperal is . 

Črnomelj , . . , , . . . . 
Kranj . . . . . . . . . . . 
Ptuj . 
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. 1 Vseea . ... 

Ljubljana, dne 18. oktolira 1932. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

VI. No. 25770/1 ••!. 3422 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 

Dravsko banovino. 
Dr. Kutschera Gottfried, zasebni 

zdravnik v Št. Ilju v Slovenskih gori
cah, je bil vpisan.v; ijfnènik zdravniške 
zbornice za Dravsko banovino. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 23. oktobra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preda. 757.—13/31—4 3447 

Objava. 
Notar na. razpoloženju v Vel. Laščah, 

Hanžič I vanj preneha poslovati 31. ok
tobra 1932. in prione poslovati kot novo-
postavljeni notar v Vel. Laščah 1. no
vembra 1932. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišče 
v.Ljubljani, dne 28. oktobra 1932. 

* 

3446 Predjs. 1122—13/32—6. 

Objava. 
Notar dr. Krevl Josip prestane poslo

vati kot vršilec dolžnosti j avnega,noi 
larja v Ljubljani in prične .poslovati kot 
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novopostavJjeni notar v Ljubljani due 
2. novembra 1932.. 
Predsedništro Tišjega deželnega sodišča 

T Ljubljani, dne 30. oktobra 1932. 

* 
Preds. 801—13/31—5. 3448 

Objava. 
Notar dr. Stojan Ivan konča svojo 

službo kot notar na razpoloženju v Lju
tomeru in kot vršilec dolžnosti javnega 
notarja v Celju z dnem 31. oktobra 1932. 
in jo nastopi kot novopostavljeni notar 
v Celju, z dnem 1. novembra 1932. 
Predsedništro Tišjega deželnega sodišča 

T Ljubljani, dne 28. oktobra 1932. 

T 60/32—2 3437 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Šega Franc, industrijski delavec, rojen 
29. septembra 1889. v Ravnem dolu, ob
čina Sodražica na Dolenjskem, pristojen 
istotja, zadnje njegovo bivališče je bilo 
v Ptuju, se je odselil leta 1913. v. Ame
riko. Zadnjikrat je pisal 4. II. 1916 iz 
Puebii-Colorado Severna Amerika in od 
tedaj ni nobenega glasu več njem. 

Ker je potemtakem smatrati, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v smi
slu § 24./1. o. d. ž., se uvaja na prošnjo 
brata Šege Antona, ravnatelja kmetijske 
šole v p. v Ptuju, postopanje za progla
sitev mrtvim ter se izdaje poziv, da se 
o pogrešanem poroča sodišču. 

Sega Franc se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču aH drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 1. novembru 19331 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 

dne 13. oktobra 1932. 

C 860/32—4 ! . 3429 

Oklic. 
Palfi Štefan, posestnik v Čikečki vasi, 

zastopan po dr. škerlaku Vladimiru, 
odvetniku v Murski Soboti, je vložil 
proti Bukovcu Kalmanu, podjetniku v 
Kobilju, sedaj neznanega bivališča, radi 
plačila 314 Din 40 p s pripadki tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 29. novembra 1932. ob 9. uri 

pri podpisanem sodišču, v sobi št. 23. 
Ker je bivališče Bukovca Kolomana 

neznano, se mu postavlja Puhan Janez, 
posestnik v Kobilju št. 64, za skrbnika, 
ki ga bo zastopal na njegovo,nevarnost 
iu stroške, dokler ne nastopi' sam ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 15. oktobra 1932. 

afe 
C 553/31—8 3430 

Oklic. 
: Tožeča stranka Zavec Franc, delavec 

y Kuštanovcih štev. 24, zastopan po 
đr. Škerlaku Vladimirju,- odvetniku v 
Murski Soboti, je vložila zoper Novaka 
Franca, posestnika v Kuštanovcih in 
druge, radi priznanja lastninske pra

vice in podpisa listine k gornji opr. šte
vilki tožbo. . . 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 29. novembra 1932. ob % 10. uri 

pred tem sodiščem, v sobi št. 23. 
Ker je bivališče Novaka Franca ne

znano, se mu postavlja g. Filo Franc, 
posestnik v Kuštanovcih, za skrbnika, 
ki ga bo zastopal na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sam ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, dne 20. oktobra 1932. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i z a 

d r u g i : 
1365. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 26. oktobra 1932. 
Besedilo: Nabavi jalna zadruga držav

nih uslužbencev v Celju, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Dosedanja pravila se v celem obse
gu izpremenijo in nadomestijo s pra
vili, ki so bila sprejeta na izrednem obč
nem zboru dne 1. oktobra 1932. 

Besedilo zadruge sedaj: Zadruga dr
žavnih uslužbencev za nabavo potreb
ščin v Celju, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Namen zadruge je, da preskrbuje 
svoje člane z živežnimi,. oblačilnimi in 
gospodarskimi potrebščinami, da naku-, 
puje, izdeluje in predelava blago vsake 
vrste ter ga oddaja svojim članom za 
njih osebno in hišno potrebo. 

Zadruga prodaja živila in drugo robo 
članom za gotovino, . na kredit brez 
obresti pa samo po sklepu upravnega 
odbora na pismeno, osebno obvezo člana, 
ali na podstavi pismenega jamstva dveh 
članov, ali na podlagi prostovoljno stav
ljene zabrane na prejemke in sicer po 
pravilniku, ki ga podpisuje Zveza na-
bavljalnih zadrug. • 

Samo izjemoma, in sicer, kadar je 
gotovega blaga na skladišču več, kakor 
je. povpraševanje zadrugarjev po njem, 

.more upravni odbor to in tako blago 
odstopiti drugim zadrugam, pa tudi ne~ 
zadrugarjem (člen 2. zakona). 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 26. oktobra 1932. 

Firm. 362/32. — Zadr. III 22/32. 

Konkurzni razglasi 
S 36/32—2 3433 

1366. Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Rape 

Jožeta, posestnika in trgovca z manu
fakturo v Domžalah, Ljubljanska c. 78. 

Konkurzni sodnik: Hutter Ivan, sta
rešina okrajnega sodišča v Kamniku. 

Upravnik, mase: dr. Žvokelj Dominik, 
odvetnik v .Kamniku. Prvi zbor upnikov 
pri okrajnem sodišču v Kamniku, dne 
5. novembra 1932. ob d e s e t i h . 

Oglasitveni rok do 1. decembra 1932. 
na okr. sod. v Kamniku. Ugotovitveni 
narok pri okrajnem sodišču v Kamniku, 
dne 10. decembra 1932. ob d e s e t i h. 

Deželno sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne.25. oktobra 1932. 

S 17/32—189. 3415 
1367. 
Določitev naroka za prisilno 

poravnavo. 
Prezadolžemec: Tvrdka >Saua«, tvor

nica čokolade v Hočah. 
Za razpravljanje in sklepanje o pri

silni poravnavi, ki jo predlaga preza-
dolženec, se določa narok na dan 17. 
nov'èimbra 1932. ob 10. uri pri tem sodi
šču, soba št. 84. 

Prezadolženec mora priti k naroku 
osebno. ' 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 25. oktobra 1932. 

•j» 
Sa 90/32—1. • 3416 
1368. P o r a v n a l n i oklic. 

Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini M a j d i č a Josipa, restavrater-
ja v Mariboru, Grajska klet. 

Poravnalni sodnik: dr. K ovca. Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik; dr. Rosina Igor, 
odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave. pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84, dne 
12. decembra 1932. ob 9. uri. 

Rok za oglasitev do 6. decembra 1932. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 27. oktobra 1932. 
- • • • * . . • 

Sa 85/32—71 3424 
1369. 

Poravnalni narok 
Dolžnika: Löwy Antonija in Mytzky 

Geza, trgovca v Središču. 
Ker se je pri prvem naroku dosegla 

le ena izmed večin, omenjenih v §,46. 
por. zakona, je bil poravnalni narok 
preložen na predlog dolžnikov na 12. 
novembra 1932. ob d e v e t i h in se bo 
vršil pri tem sodišču, soba št. 4.' 

Dolžnika morata ' priti k naroku 
osebno. 

Okrajno sodišče v Ormožu, odd. L, 
dne 28. oktobra 1932. 

Sa 11/32—28 
1370. 

* 

Oklic. 

3435 \ 

Poravnalna stvar Horvata Urbana, tr
govca v Novem mestu. 

Ker na poravnalnem naroku dne.27. 
oktobra 1932 vsota terjatev upnikov, ki 
so pristali; na ponujeno poravnavo, ni 
dosegla V* vsote vseh terjatev, ki dajejo 
pravico do glasovanja, se je pò § 46. 
zak. o prisilni poravnavi izven konkurza 
poravnalni narok preložil na 
10. (desetega) novembra 1932. ob p o K 

e n a j s t i h v sobi št. 52 
podpisanega sodišča.. 

Na ta rok se pozivajo vsi upniki, ki 
na naroku dne 27. oktobra 1932. nisö 
bili prisotni. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
ödd. IL, dne 27. oktobra 1932. . 

и 
* 

3432-Sa 33/32—62 

mi: Sklep. 
Poravnalna zadeva Franca Jagodica, 

posestnika in gostilničarja, ter Franci-' 
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ške Jagodic, trgovke z manufakturnim 
blagom, obeh v Kamniku. Graben št. 13. 

Prisilna poravnava izven, ;konkurza, 
sklenjena na poravnalnem naroku dne 
28. septemlbra 1932. pred okrajnim so
diščem v Kamniku med dolžnikoma 
Francem Jagodicem in Frančiško Jago
dic in njihovimi upniki, se potrja. ' 
Deželno sodišče V Ljubljani, odd. III., 

dne 25. oktobra 1932. 

* 
3418 Sa 22/J32—K). 

1372. 
Ustavitev poravnalnega 

postopanja. 
Poravnalna: zadeva: Likar ..Àloj&ija, 

branjevka v Meži p. Dravogradu,. , 
Poravnalno postopanje se po §u 56., 

' t 4 , ustavlja. . ••_ 
Okrožno kot poravnalno sodišče, v Celju, 

dne 26. oktobra 1932. 

No. 9307/4—32. 3403 

Objava. 

Razglasi raznih 
uradov in oblast èv 

Tehn. No 1731/3. 3395a—2—1 

Razglas 
o drugi pismeni ponudbeni licitaciji za 
zgradbo železobetonskega mostu čez 
Višnjico v km 590.840 drž. ceste št. 2 
pri Višnji gori. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v Ljubljani raapisuje po nalogu kraT 

ljevske banske uprave V. No' 5328/6 ž 
dne 20. oktobra 193'2. 
drugo javno pdsmeno ponudbeno lici
tacijo na dan 16. novembra 1932. ob 

11. uri, 
v prostorih tehničnega razdelka v-Ljub
ljani, Šentpet&rska; vojašnica. 

Vse natančnejše >podatke glej prilogo 
»Službenega lista« št. 86 z dne 29. ok
tobra 1932... .,-'•..• . _. . ; 4 ; \ 
Tehnični razdelek sfeskega naželstva v 

Ljubljani, ' l 

dne 25. otetob*a'1932. . 

Štev. 8978/1. 

* 

Razglas 
3417 

V smislu § 52. .uredbe o izvrševanju 
odredb (»Uradni Hst.'kr. banske uprave 
Dravske banovine« št. 28/125 od 6. fe
bruarja 1930.) se- razglašaj, da je ^gla
som izvršne, sodbe "okrajnega sodišča y 
Dol. Lendàvi z dne 21. jùnija 1932 opr. 
št. Kps 294/32-5, Zaliku Ignacu, rbj. 22. 

• oktobra 1907; y Mali Polani, tja pristoj-
i' nému in stennjocemu -'*f Mali Polani st. 

81, obema leta, srez -Ddlrlja Lehdaya, 
Dravska banovina, prèjpovedano zähä-

•.. jati v Ш т о ža dobo' enega 'leta. ' Zače
tek dobe1 prepovedi posedanja krčem se 
začne dne 30. oMobra • 1932. in kofača s 

: potekom 30. oktobra 1933. , ' 
Po § 268. ka&. zale. se kaznuje vsakdo, 

\ ki ve za razglašeno prepoved, ga vendar 
postreže taki osebi z opojjilpm.,-: : ^ , . . 

Srosko načelstvo v DoïnjO^ndavi, ,. 
i : ' dne 18. oktobra ±932.' 

Kralj Anton, usnjar v Polju štev. 19, 
občina Sv. Peter pod Sv. Gorami, je 
zgubil orožni list, izdan od sreskega na
čelstva v Šmarju pri Jelšah pod št. 569 
z dne 29. 1. 1930. za nošenje 1 samo
kresa kal. 7 mm. Listina se proglaša za 
neveljavno. 
, Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 

dne 20. oktobra 1932. 

* •• ' 
Štev. 2001. " . 3378 3—3 

Razpis dobave. 
Na podstavi čl.' 59., 82. do 105. zakona 

0 državnem računovodstvu ter pravil
niku za izvrševanje odredb tega zakona 
(B pogodbe in nabave) se razpisuje za 
dobo od 1. oktobra 1932. do 31. marca 
1933. za bolnico za duševne bolezni v 
Ljubljani in za bolnico za duševne bo
lezni na Studencu v skrajšanem roku 
d r u g a pismena oîertalna licitacija za 
dobavo naslednjih živilskih potrebščin: 

1. moke in mlevskih izdelkov, 
2. vseh vrst kruha, 

: 3. špecerijskega in kolonialnega blaga, 
1 4. mleka in mlečnih izdelkov. 

Licitacija se bo vršila v ponedeljek, 
dne 14. novembra 1932., ob 11. uri do
poldne v upravni pisarni bolnice za du
ševne bolezni . v Ljubljani, Poljanski 
nasip 52. 

Podrobni dražbeni in dobavni pogoji 
in izkazi potrebščin so interesentom na 
vpogled pri upravi bolnice za duševne 
bolezni v Ljubljani. 
: Predpisno kolkovane.ponudbe v zape
čatenem ovitku z oznako'»Ponudba za 
dobavo (navesti predmet) ponudnika 
I. N.«, morajo dospeti najkesneje do. 
pričetka licitacije v roke dražbene ko
misije. .. • "•;• 

Ponudnik se mora že v ponudbi ob
vezati, da v polni meri pristaja na draž
bene in dobavne pogoje. Položiti mora 
najkesneje eno uro pred pričetkom lici
tacije predpisano kavcijo pri zavodni 
blagajni. Licitacijski komisiji mora 
predložiti potrdilo o založeni kavciji, 
plačanih davkih in dražiteljski sposob
nosti. 

Ponudba se mora glasiti na stalno 
ceno za dobavno dobo, od i. oktobra, 
1932. do 31. marca 1933. 

Uprava bolnice za duševne bolezni 
Ljubljana-Studcnëc v Ljubljani, 

, ''••-:'•'.• dne 22. oktobra 1932. 

* 

Dir., štev. 3700/32. 3442 

Razglas. 
Direkcija šum v Ljubljani odda na 

ustni licitaciji dne 14-" novembra 1932. 
v enoletni zakup verskozakladno lovišče 
pri sedmih jezerih — Komna — Govnač 
in pni Jezeru z vsemi enklavami na 
področju \ šupiske uprave v Bohinjski 
districi., , . , . 
., Licitacija se .bo vršila, po predpisih 
zakona o.drž. računovodstvu. 

Zakupni pogoji in ostali podatki so 
interesentom na vpogled pri direkciji 
šum. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 26. oktobra 1932. 

* 
Agrarni slučaj: Dol-Laze, pašnik. 

• Štev. R. U. 534/26—34.- < 3445 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadrobni razde Ibi skupnega sveta po
sestnikov iz Laz, Dola, Borovnice in 

Bistre. 
Načrt o nadrobni delitvi v katastrski 

občini Borovnici vpisanih parcel (vlož. 
štev. 534) bo na podstavi § 96. zakona z 
dne 26. oktobra 1887., dež. zak. š£ 2/1888, 
od dne 9. novembra 1932. do vštetega 
dne 22. novembra 1932. v občinski pi
sarni v Borovnici razgrnjen -na vpogled 
vsem udeležencem. 

Omejitev sveta s kolci- na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 9. no
vembra 1932, v času od 8. dO 9. ure v 
občanski, pisarni v Borovnici. 
, To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, t. j . od. dne 9. 
novembra 1932, do dne 9. decembra 
1932. pri podpisanem komisarju za 
agrarne operacije v Ljubljani vložiti .pis
meno ali dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 31. oktobra 1932.. 
KomisaT za agrarne operacije I. 

Pokorn s .r . 

Štev. 5943. . 3443—3—1 

Razpis nabavke. 
Za nabavo potrebščin v razdobju, od 

1. januarja 1933. do 31. marca 1933. se 
razpisujejo ustne licitacije, ki se bodo 
vršile po določilih čl. 82 do 105 zakona 
o državnem računovodstvu in pravilnika 
za njegovo izvrševanje 

X. dne 5. decembra 1932. za goveje 
meso in kruh, 

II. dne 6. decembra 1932. za moko ш 
mlevske izdelke ter mleko in mlecV 
ne izdelke, 

III. dne 7. decembra 1932. za špecerijo 
in hišne potrebščine, 

IV. dne 9. decembra 1932. zdravila, ob-
vezila in lekarniške potrebščine, 

vsakikrat ob 11. uri, in sicer za potreb
ščine pod L—III. v pisarni upravnika ,dn 
za one pod IV. pa v prostorih lekarne. 

Pcjgoje in napodila za udeležbo pr-i.li
citaciji daje uprava bolnice. 

Obča državna bolnica v Ljubljani, 
dne 27. oktobra 1932. 

Štev. 5845/32. 
* 

3444-^-3—1 

Razpis nabavke. 
Ofertna licitacija za nabavo zdravil, 

obvezil, zdravniškega pribora in lekar
niških potrebščin,, objavljena v ^Službe
nih novinah« št. 175 z dne 2. avgusta. 
1C32. in izvršena dne' 2. septembra 1932., 
se na,odlok ministrstva za šocialnopoli-
tiko in narodno zdravje O. br. 18139 z 
ctoie 18. oktobra 1932. vnovič razpisuje 
ter se oO vršila dne 18. novembra 1932. 

•Ev.' ', 
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v prostorih lekarne obče državne bol
nice. 

Razpis nabavke velja za čas od 18. 
novembra do 31. decembra 1932. 

Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice. 

Obča аггауда bolnica v Ljubljani, 
dne 27. oktobra 1932. 

Štev. 1C443/H. 
* 

Objava. 
3441 

Direkcija drž. rudnika Velenje razpi- , 
suje za dan 7. novembra 1932. ]50 plošč 
pocinkane pločevine 1000X2000X1 mm, 
katero je dobaviti za Prometno upravo 
Zabukovife, postaja Žalec. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

dne 22. oktobra 1932. 
* 

Štev. 10664/11. 3440 

Objava. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za dne 7. novembra t. 1. na
bavo 20.000 komadov krajnikov za Pro
metno upravo v Zabukovci. Pogoji pri 
podpisani. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

dne 26. oktobra 1932. 
* 

Št. 833/1932. 3438 

Razpis. 
Z odobritvijo gospoda bana Dravske 

banovine in na podstavi člena 85. za
kona o državnem računovodstvu 1er 
§ 14., točka 4. finančnega zakona za leto 
1932./33. razpisuje podpisana direkcija 
oddajo sledečih restavracijskih in obrat
nih prostorov zdravilišča: 

1. Restavracije in kavarne v Zdravili
škem domu, 

2. >Nove švicarije«, 
,t 3. >Stare Švicarije< v Zagrebškem; 

domu, 
4. Slaščičarne v Zagrebškem domu. 
Navedeni prostori se oddajo v najem 

za dobo 5 let s tem, da se veljavnost' 
najemne pogodbe lahko podaljša vsaki-
krat za nadaljnje leto, če se pogodba ni 
odpovedala do 1. novembra vsakega 
leta. 

Ker se nameravajo oddati lokali v na
jem vsi skupno, je ponuditi najemnino 
za vse razpisane lokale skupaj. Ponud
niki, ki bi ponudili najemnino samo za 
nekatere od razpisanih lokalov, se ne 
bodo upoštevali. 

Oddaja ni vezana na ' najvišjega po
nudnika, prav tako si tudi uprava pri
držuje pravico, da se lokali vobče ne 
oddajajo, ali pa da se oddaja vnovič 
razpiše. 

Vsaki ponudbi je priložiti potrdilo 
zdraviliške blagajne o plačanem vadiin 
v višini 10% ponuđene vsote za l. 1933. 
Z vadijem jamči ponudnik, da.ostane v 
besedi do končne rešitve svoje po
nudbe. Ponudniku, kateremu se obrati 
dodeliio. se pridrži vadij kot, kavcija za 
izpolnjevanje naiemne pogodbe, ostalim 
pa se vrne. 

Ponudbi je končno priložiti dokazila 
o strokovni sposobnosti, državljanstvu 
oziroma domovinstvu in o zadostni viši
ni obratne glavnice. 

Pismene ponudbe, opremljene po na
vedenih pogojih in pravilno kòlkovane 
je vložiti najkasneje do 20. novembra 
.t. 1. pri direkciji zdravilišča Rogaška 
Slatina. 
Banovinsko zdravilišče Ros-aška Slatina, 

dne 31. oktobra 1932. 
* 

Broj 42.457-.1932. 3428 

Oglas jeftimbe. 
Predmet: Dobava ovojnog materijala za 

mjesne organe Središnjeg ureda za 
osiguranje radnika. 

Mjesni organi Središnjeg ureda za 
osiguranje radnika trebaju za povreme
no snalbdjevanje svojih ambulanata, sa
natorija, lječilišta, .bolnica, oporavilišta 
uredskih lekara i osiguranih Članova 
ovojnim mterijalom kroz pola godine 
po prilici 1500 kg vate; 1000 kg vate iz 
staničevine; 25.000 m hidrofilne tkani
ne; 25.000 kom. kaliko ovoja razne širi
ne i duljine; 25.000 komada muli ovoja 
razne, širine i duljine; 1000 kom. sadre
nih ovoja; 3000 m impregnirane hidro
filne tkanine; 500 kom. trouglastih ru-
baca, te 1000 m Billroth i Mozetik bati
sta, te drugi Sitniji ovojni materijal. 

Za dobavu ove robe' raspisuje se na, 
osnovu odluke Predsjedništva Središ
njeg ureda za osiguranje radnika od 
26. oktobra 1932. javna pismena ofert-
na jeftimba na dan 10. novembra 1932. 
u И. sati, do kojega se roka imade za
pečaćena pismena ponuda predati u 
uručbenom zapisniku potpisanoga ureda 
(soba broj 305). Na omotu zapečaćene 
kuverte valja označiti »Ponuda na jef-
timbeni oglas broj 42.457/1932. za do
bavu ovojne robe«. 

Sve ponudjene cijene imadu se raz-
umjevati franco pakovanje, ocarinjeno, 
mjesto odredišta mesnog organa Sre
dišnjeg ureda — uračunav u jediničnu 
cijenu sve državne i samoupravne po
reze i prireze, te državne i samouprav
ne takse, trošarine i slično. 

Uz svaku ponudu valja predložiti 
uzorke za sve ponudjene vrsti robe. 

Svaki nudilac'ostaje svojom ponudom 
u obvezi '30 dana iza dana održane lici
tacije, te imade do 11 sati 10. novem
bra 1932. položiti kod blagajne Središ
njeg ureda ("soba broj 413) kauciju, koja 
iznosi Din 30.000-— za. naše državljane, 
a Din 60.000-— za strane državljane. 

Središnji ured nije vezan na prihvat 
najjeftinije ponude, ili uopće bilo koje, 
te svoju odluku nije dužan obrazložiti, 
a nije vezan ni na označene količine, 
te imade pravo dobavu razdijeliti medju 
dva ili više ponudjača prema povoljno-
st; ponuda. 

Ponuda mora biti taksirana sa držav
nom taksenom markom od Din 100—, 
te taksenom markom savske banovine 
od Din 100-—. jer se inače ne će uzeti 

u obzir, nadalje obložena uvjerenjem 
nadležne komore (esnafa, sindikata) o 
pravu učestvovanja kod javnih licitaci
ja, kao 1 uvjerenjem nadležnog Okruž
nog ureda za osiguranje radnika o tom, 
da je ponudjač platio sve dospjele pro
pisane mu prinose osiguranja i konačno 
podpisana izjavom nadmetača, da su mu 
uvjeti jeftimbe poznati i da pristaje po 
istima obavezno nadmetati se. 

Ponudu treba podnijeti na propisnom 
formularu tiskanice, koju svaki nad-
metač može dobiti kod Središnjeg ure
da za osiguranje radnika (soba broj 
805) uz odštetu od Din 5*— po komadu. 
U toj su tiskanici sadržani i svi pobliži 
uvjeti dobave. Ponude, koje ne će biti 
stavljene nâ ovim tiskanicama, telegraf
ske ponude, neodredjene ponude ili 
primljene nakon započetka licitacije 1 
otvaranja ponuda makar i pravodobno 
impostirane, otvorene iH uvjetne, kao 1 
ponude, koje ne bi odgovarale propisa
nim uslovima i naknadne ponude pre
dane nakon odredjenog roka ne će se 
moći uzeti u obzir. 

U Zagrebu, dne.27. oktobra 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

Milianovićeva ul. Ibroj 3./III. 
A.A. 

6tev. 1525/32. 3431 

Objava. 
Gospod dr. Vodušek Konrad, advokat 

v Ljubljani, je umri dne 29. okto
bra 1932. 

Po § 44. f) adv. zakona je postavil 
odbor za začasnega prevzemnika pokoj
nikove pisarne gospoda dr. Vodiiška 
Božidarja, advokata v Ljubljani, Tav
čarjeva ulica 10. 

V Ljubljani, dne 29. oktobra 1932. 
Za odbor 

. Advokatske komore v Ljubljani 
predsednik: 

dr. Žirovnik Janko 1. r. 

Razne objave 
3439 

Objava. 
Izgubil sem izpričevalo II. b razreda 

obrtno-nadaljevalne šole v Ljubljani 
(Ledina) in odpustnicb meščanske šole 
v Šiški na ime: Kovic Franc, rodom iz 
Ljubljane. Proglašam ju za neveljavni. 

Kovic Franc s. r. 
* 

3413 

Objava. 
Izgubil sem sledeča izpričevala: 
Letno izpričevalo IV. razreda drž. 

realke v Ljubljani za leto. 1906./07.; 
letno izpričevalo Mahrove trgovske 

Sole v Ljubljani za leto 1908./09 in 
letno izpričevalo II. letnika Mahrove 

trgovske šole v Ljubljani za 1. 1909./10., 
Vse na ime: RepovŠ Franjo, rodom iz 
Carpana (Istra). Proglašam jih za neve
ljavna. • "". 

Repovš Franjo s. r. 

Izdala kraljevika bantka oprava Dravske banovina Urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska ID zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani: nlen predstavnik: O. Mlebàlek v LJubllani 
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SLUŽBEM LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BA1®V№ 
Priloga h kosu 88. letnika III. z doe 5. novembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 8799/4. 3454 

Razglas. 
V. registru pomožnih blagajn se je pri 

>Samopomoči zveze bojevnikov«, regi-
strovani pomožni blagajni v Ljubljani, 
vpisala izprememba pravil v §§ 4., 8. 
in 11. 

Izprememba pravil se nanaša na zvi
šanje pristopne starosti članov in na 
uvedbo še enega zavarovalnega razreda 
in temu odgovarjajoče članske dajatve. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 28. oktobra 1932. 

I. No. 5144/2. 3475 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski upra

vi se razpisujejo v območju sreskega 
cestnega odbora v. Ljubljani tri službe
na mesta banovinskih cestarjev, in 
sicer: 

1 mesto-za progo št. 51 Vič—Dobro
va— Polhovgradec—Malavoda od km 14 
do km 16 in odcep ceste - Polhovgra-
dec—Crni vrh od km 0.0 do km 5.—; 

1 mesto za progo št. 51 Vič—Dobro
va—Polhovgradec—Malavoda od km 16 
do km 23—; ' 

1 mesto, za- progo št. 57 Suha—Jeper-
ca—Smlednik od km 6 do km 9.714, za 
progo št. 176 Medvode—Mavčiče od km 
0.0 do km 1.900 in za progo št. 177 
Medvode—Sora od km 0.0 do km 3.465 
ter za dovozno cesto na postajo Medvo
de 120 m, skupno 9.199 km. 

Prosilci za ta mesta morajo Izpolnje
vati iz 51. 2. uredbe o službenih razmer
jih drž. cestarjev in njih • prejemkih in 
ne sunejo .biti-mlajši od 23 in ne sta
rejši cd 30 let. 

Lastnoročno pisane in. s kolkom za 
Din 5-— kolkovane prošnje, opremlje
ne s pravilnimi in zadostno koikovani-
mi prilogami (rojstni in krstni list, do
movinski list, zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega ro
ka, zdravniško izpričevalo, nravstveno 
izpričevalo, potrdilo pristojnega . obla-
stva, da niso bili obsojeni zbog kaznivih 
dejanj- iz koristoljubja, eventualna do
kazila o strokovni usposobljenosti) ]в 
vložiti do 25, .novembra • 1932.. pri sre-
sikem cestnem .-dboru v Ljubljani. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, 
dne 31. oktobra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1153-13/32-3. 3455 

Objava. 
Notar na razpoloženju v. Krškem Za-

vršnik Hubert prične poslovati kot nc-

vopostavljeni notar v Krškem dne 2. 
novembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dine 30. oktobra 932. 

* 

Preds. 1362—13/30—6. 3456 

Objava. 
Notar L o v š i n Anton prične ' poslo

vati kot javni notar v Kočevju dné' 2. 
novembra. 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 30.'oktobra 932. 

* 

Cg I a 807/32. 3466 

Oklic. 
Tožeča stranka dr. Puc Dinko, odvet

nik v Ljubljani, je vložila proti toženi 
stranici 1. Mareš Uršuli, pos. v Ljubljani, 
Staničeva ul. 10, in 2. zapuščini po pok. 
Rožniču Alojzu, pleskarju drž. žel. v 
pok. v Ljubljani, v roke skrbnika radi 
Din 15.357-— s pp. k opr. št. Cg I a 
807/32 tožbo. 

I. narek za ustno razpravo se je dolo
čil na 17. novembra ob pol 9. uri pred 
tem sodiščem v sobi št. 34. 

Ker. je drugoteženec umrl, se postav^ 
lja Mareš Uršula,, posestnica v Ljublja
ni, Staničeva ul. 10, za skrbnico, ki ga 
bo zastopala na njegovo nevarnost in 
stroške. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I a. 
dne 26. oktobra 1932. 

T 89/32—3. 
* 

3473 

Amortizacija. 
Na prošnjo Berganta Josipa iz Rečice, 

pošta Bled II., vlastelinstvo Wilsonija 
se uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilec baje izgubil, ter se njih imet
nik pozivlje, da uveljavi tekom šestih 
mesecev od dneva objave v >Službenem 
listu« svoje pravice, sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznaimenilo vrednostnih papirjev: . 
Zavarovalna polica Vzajemne zavaro

valnice v Ljubl;'ani št. 484, glaseča na 
ime Josip Bergant in na zavarovalno 
vsoto Din 2500-—. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 24. oktobra 1932. 

T 79/32—2. 3469 

Amortizacija. 
Na prošnjo E r z a r j a Matevža iz Bri-

tofa št. 4, p. Podbrezje, se uvede posto
panje za amortizacijo spodaj navedenih 
vrednostnih papirjev ter se njih imet
nik pozivlje, da' uveljavi tekom šestih 
mesecev cd dneva objave v >Službenem 
listu« svoje pravice. Po preteku tega 

roka se bo izreklo, da so vrednostni pa
pirji brez moči. 

Označba vrednostnih papirjev: 
Vložne knjižice Mestne hranilnice v 

Ljubljani, in sicer: 
1. št. 81S2, glaseča na ime Erzar Ma

tevž z vlogo Din 49Г95; 
2. št. 19.385, glaseča na ime Erzar Ka

tarina z vlogo Din 825-05 in 
3. št. 24.123, glaseča na ime Erzar Ma

tevž, Podbrezje št. 4, z vlogo 4916 Din 
90 par. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 27. oktobra 1932. 

*{• 
T 80/32—2. 3468 

Amortizacija. 
Na prošnjo E r za r j a Matevža, Bri-

tof št. 4 pri Podbrezjah, p. Podbrezje, 
se uvede postopanje za amortizacijo 
spodaj označenih vrednostnih papirjev, 
katere je prosilec baje izgubil. Njih 
imetnik se pozivlje, da uveljavi tekom 
šestih mesecev od dneva objave v »Služ
benem listu« svoje pravice, sicer bi se 
po poteku tega roka proglasilo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznaimenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Ljudske posojilnice v 

Ljubljani št. 72.964, glaseča na ime Ma
tevž Erzar in na znesek Din 14.545é16. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 24. oktobfV 1932. 

•j; 
T 85/32—3. 3472 

Amortizacija. 
Na prošnjo Mike Krstnika, posestnika 

v Trojanah, Log 8, se uvede postopanje 
za amortizacijo sledečih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi te
kom šestih mesecev od dneva objave v 
>Službenem listu« svoje pravice, sicer 
bi se po potejùi tega roka proglasilo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Ozmamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Ljubljanske kreditne 

banke v Ljubljani z vlogoDin 41.490-—, 
glaseča na ime Mike Krstnik. 

Deželno sodišče* v Ljubljani, odd. V., 
dne 27. oktobra 1932. 

sfc 
T 67/32-3. ,'. 3470 

Amortizacija. 
Na prošnjo Plemelja Ivana, stavbeni

ka na Bledu št. 175, se uvede postopa
nje za amortizacijo na koncu navedenih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil. 
Njih imetnik se pozivlje, da uveljavi te
kom šestih mesecev od dneva objave v 
»Službenem listu« svoje pravice, ker bi 
se sicer po poteku tega roka izreklo, da 
so vrednostni papirji neveljavni. 
. Oznamenilo vrednostnih papirjev: 

Vložna knjižica Jadransko^podunav-
ske banke d. d. Beograd, podružnice v 
Kranju, št. 3119, glaseča na ime Vilar 
Josip in z vlogo Din 10.000*—. 

Deželno aodiŠče v Ljubljani, odd. V., 
dne 27. oktobra 1932. 
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Uvedba postopanja v dokaz smrti. 
Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanciza mrtve, ker se more 

o njih po § 240. o. d. z., odnosno po § 1. zak. z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Pogrešance 
navedeno sodišče pozivlje, da naj se zglase pri njem, ako še Žive, ali naj mu dajo kako drugače na znanje. 

Po preteku spodaj označenega roka. in po prejemu dokazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti. — Vsakdo, ki bi 
kaj vedel o katerem teh pogrešahcev, naj to sporoči sodišču. 

Ime. rojstni dan, stan in 
bivališče pogrešancev Bistvene okolnosti, na katere se opira predlog Uvedbo postopa

nja predlaga 
Dan in opr. 

št. oklica 
Oklicni rok 
poteže dne 

Jakopin Matija, rojen 13. fe-
biuarja 1885. v Grahovem 
št. 88. 

Žumer Janez, roj. 30. junija 
1S75. v Dolenji vasi. 

Berce Janez. roj. 19. decem
bra 1888. v Topoljah št. 15. 

Klomenîiï Jožef, roj. 10. mar
ca 1876. na Gabrški gori. 

Pogačuik .ToLc. roj. 5. marca 
1881., strojarski pomočnik 
v Koroški Beli. 

Švajgar Jože, roj. 18. februar
ja .1876.'v Mednem, mizar 
v Rožni dolini. 

Rezek Jože, rojen 1. marca 
1879., posestnik v Dolenjem 
brdu 9. 

Mrak Pavel, roj. 22. januarja 
1879. v Cabinati 14. 

Ob izbruhu vojne odšel z bivšim 97. p. p. na rusko 
fronto, zadnje poročilo prišlo 1. septembra 1914. iz 

Krasne, pozneje brez sledu izginil. 

Odšel v maju 1915. s 7. lovskim bataljonom na gališko 
fronto, zadnjič pisal 12. avgusta 1915., baje je bil 

17. julija 1915. ranjen in je od takrat pogrešan. 

Ob mobilizaciji leta 1914. odšel na gališko fronto s 
17. p. p., bil ranjen in odšel iz bolnice v Segedinu s 
27. črnovojn. polkom zopet v Galicijo, pozneje pogrešan. 

Novembra leta 1915. odšel s 17. p. p. na bojišče v 
Galicijo, zadnjič pisal julija 1916., odtlej pogrešan. 

Ob'izbruhu vojne leta 1914. odšel s 7. lovskim baonom 
v Tirole, zadnjič pisal 3. junija 1917., poslej pogrešan. 

Leta 1914. odšel s 17. p. p. v Galicijo, pozneje na 
italijansko bojišče, prišel v ujetništvo, bil interniran v 

Veroni, zadnjič-pisal okoli božiča 1918. 

14. julija 1917. odšel's 17. p. p. na italijansko bojišče, 
pri Gorici bil ranjen, baje umrl o božiču 1917. v 

bolnici v Ogleju. 

Odšel ob izbruhu svetovne vojne s 17. p. p. na srbsko 
bojišče proti Beogradu, zadnjič pisal decembra 1914., 

poslej se ni več javil. 

Žena 
Jakopin Marija 

Žena 
Žumer Marija 

24./9. 1932. 
T 65/32—2 

Žena 
Berce Lucija 

Žena Klemenčič 
Apolonija 

Žena 
Pogačnik Antonija 

Žena 
Švajgar Katarina 

'Žena ; 
Bežek Barba 

Žena 
Mrak Terezija 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 11. novembra 1932. 

24./9. 1932. 
T 77/32—2 

1./4.1933. 

24./9. 1932. 
T 82/32-2 

24./9. 1932. 
T 81/32—2 

27./10. 1932. 
T 76/32—2 

28./Ì0. 1932, 
T 78/32—3 ' 

27./Ï0. 1932. 
T 84/32-2 

27.710. 1932. 
T 86/32—2 

1./4.1933. 

1./4.1933. 

1./4.1933. 

1./5.1933. 

1./5.1933. 

1./5.1933. 

1./5.1933. 

Nc V 1462/32—3. 3452 

Amortizacija. 
Na prošnjo Božiča Akjza, delavca v 

Sv. Juriju ob Pesnici, se uvede posto
panje za amortizacijo sledečih vred
nostnih papirjev, ki jih je prosilec baje 
izguibl, ter se njih imetnik pozivlje, da 
uveljavi tekom šestih mescih od danes, 
ko se objavi ta ckJic v.»Službenem; Id-' 
slu« svoje pravice, sicer bi se p-,o poteku 
tega roka proglasilo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev, 
hranilna knjižica št. 24.504 Posojilnice 
v Mariboru, na ime Božič Alcjz, v vred
nosti 11.992 Din. • 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

•dne 28. oktobra 1932. " 

* 
Nc I 553/28—3. s;53 

Oklic. 
Okrajno sodišče Črnomelj hrani že 

nad 30 let sledeče sklade: :; 

Konto 53,. Kapš Marija, Kot 45, izvr
šilni sklad, naloženo dne 27. februarja 
1886. Din 223-09, lastnika Kapš, Marija, 
Kot 45, in Majerle Jurij, Suha vas 6. 

Konto 109. Rožič Marija, Rodine, skrb
stveni sklad, naloženo dne-14. februar
ja 1591. r i z 1 CCÜG, VÜ.UÜ posojilo Din 

250-—, 50-—, 50'— in 25-—, lastnik Ro
žič Marija, Rodine. 

Konto 188, Kump Lovrenc, Labina 3, 
izvršilni sklad,'naloženo 23. junija 1898. 
Din 50-94, lastniki Albert, Rudolf in Ida 
Röthel, Novi Lazi pri Koprivniku. 

Konto 195, Kobe Štefan, Otok 21, iz
vršilni sklad, naloženo dne 24. novem
bra 1898. Din 53-99, lastnik Kobe Šte
fan, Otok 21. 

S tem se pozivljejo vsi, ki imajo pra
vice do teh skladov, da predlože v roku 
enega leta,šestih tednov in treh dni od te 
objave potrebne izkaznice o teh pravic 
cah, ker se bedo sicer izrekli skladi za 
zapadle v korist državne' biagajne. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I., 
dne 24. oktobra 1932. 

..-'• . * « o 
E 26/32—12! .-Ч ' - 3464' 

Sklep. 
S tusodnim sklepom E 26/32—12 dovo

ljena prisilna dražba nepremičnin vi. 
št.. 35 in 148, k. o. Brezovo, se v smislu 
§200, št. 3 izvrš. reda ustavi. . 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se 
radi iste terjatve ne sme : predlagati 
novo dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. II., 
. dne. 21. oktobra 1932. 

E 536/32:3 , 3414-

Dražbeni oklic. 
Dne 17. novembra 1932.. dopoldne oh 

10. u,ri se bo vršila v gradu Puchenstein 
v Me%i pri Dravi javna dražba tega gra
du z vsemi gospodarskimi poslopji, ne
premičninami in pritiklinami-vr^d, kai 
vse spada k vlož. št. 83 in 133, zemlji
ška knjiga Otiški vrh. 

Cenilna vrednost, s pritikJinami vred 
znaša Din 2,091.291-—, .najnižji ponudek 
pa Din 1,394.194'—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-' 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi. se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se • opozarja ria dražbeni. 
oklic, ki je. nabit,na uradni deski tega 
sodišča.. ,'s; .'•••_'•:. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, 
1 odd. II., dne 25. oktobra 1932. 

• • • * • • • • • ' • ' ! • . : ' 

E 720/32—8 ' 3426 

Dražbeni oklici 
Dne 18. novembra 1932 dopoldne- ob . 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču, 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Št. Andraž, vi. št. 54. 
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Cehilna vrednost: Din 34.497-80. 
Vrednost pritikline: Din 2890-—. 
Najmanjši ponudek: Din 22.998-67. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne 'mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 7. oktobra 1932. 

* 
E 472/32—4 3425 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. novembra 1932 dopoldne o!b 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 7 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Mozirje, vi. št. 37. 

Cenilna vrednost: Din 124.918—. 
Najmanjši ponudek: Din 62459—v 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasita' sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na. dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega. 
sodišča. 

Okrajno sodišče Gorrtjigrad, 
dne 17. oktobra 1932. 

ч 
* 

E 439/32. 3449 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. n o v e m b r a ,1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču' v sobi št. 4 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Radoslavci,. vi. 
št. 92, 297, zemljiška-knjiga Grezovščak, 
vi. št. 64. 

Cenilna vrednost : Din 128.832-76. 
Vrednost pritikline: Din 7250-—. 
Najmanjši ponudek: Din 90.723-—. 
Pravice, ki bi ne, pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beriem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se" ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 5. oktobra 1932. 

747/32 

* 

Dražbeni oklic. 
3427 

Dne 25. novembra 1932 dopoldne ob 
d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču' 
v sobi štev. 6 dražba polovice nepre
mičnin: zemlj. knjiga Šoštanj, vL št. 71o. 

Cenilna vrednost: Din 28.634 
Najmanjši ponudek: Dm 1*-**17-—. 
Pravice 'ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Šoštanj, 
dne 10. oktobra 1932. 

H* 
E 654/32-15 3423 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. novembra 1932 dopoldne ob 

d e v e t i h bo na mestu samem v Rad-
možancih št. 28 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Radmožanci, vi. 
Št. 72, 364 in 394!' 

Cenilna vrednost: Din 145.400-—. 
Vrednost pritikline: Din 2.720-—. 
Najmanjši ponudek: Din 96.933-34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
ben&m naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 23. oktobra 1932. 

* 
E 750/32—7. 3462 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. n o v e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič-
nnie: zemljiška. knjiga Vel. Podljuben, 
vL št. 622 in 466. 

Cenilna vrednost Din 14.360-90. 
Najmanjši ponudek: Din 10.307-—. * 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benern naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deški tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 25. oktobra 1932. 

# . 
E 426/32—23 3436 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. novembra 1932. dopoldne ob 

d e v e t i h Ibo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin tovar
niške stavbe s stroji in vodno močjo in 
zemlj. parcele: zemljiška knjiga Kranj 
in Huje, vi. št. 883, 492, 500 in 23. 

Cenilna vrednost: Din 5,517.367-80. 
Najmanjši ponudek: Din 2,758.683-90. 
Pravice, ki bi,ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kranj, 
dne 22. oktobra 1932. 

" • ' • • - * 

E IV 1454/32—9. 3450 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. d e c e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: .zemljiška knjiga k. o. Spod. Rad-
vanje, vi. št. 571. 

Cenilna vrednost: Din 35.932-—. 
Najmanjši ponudek: Din 23.954-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine ,v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišže v Mariboru, 
dne 12. oktobra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so s e * i z p r e m e m b e In 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1373. Sedež: Sv. Jurij ob juž. žeL 

Dan vpisa: 26. oktobra 1932. 
Besedilo: Adam Kincl in drug, javna 

trgovska družba. 
Obratni predmet: Trgovina s špecerij

skim in manufakturnim blagom ter z 
deželnimi pridelki. 
^ Izbriše se javni družabnik Jurij Vre-
čer, trgovski sotrudnik v Celju. 

Odslej se glasi firma: Adam Kincl, 
trgovec v Sv. Juriju-ob juž. žel. 

, Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 26. oktdbra 1932. 

Firm. 346/32. — Rg. A II 216/5. 

Konkurzni razglasi 
S 37/32-2. 347! 
1 3 7 4 Konkurzni oklic. 
• Razglasitev konkurza o imovini tt. 
»Mana« d. z o..^. tvornice kanditov v 
Ljubljani, regisrtrovane pod firmo. »Ma
na« tovarna kanditov in mlenje dišav in ' 
soli, družba z o. z. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod-, 
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: Stojkovič Gojko, pis. 
ravnatelj v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču, soba št. 140, dne 12. novembra 
1932. ob 9. uri. 

Oglasitveni rok do 4. decembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem so

dišču dne. 10. decembra 1932. ob 9. uri 
v sobi št. 140. ' 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 2. "novembra 1932. . 

S 16/32—55. ,3459 
1373. 

Oklic. 
V konkurzni stvari Orla Huberta, tr

govca v Šoštanju, se bo 
dne 21. decembra 1932. ob 10. uri na 

sodišču v Šoštanju 
prodala na javni dražbi nepremičnina 
prezadolženca, vi. št. 74,'d. o. Šoštanj, 
Vi oK<*tivi iz v-o-Mi'o t-f"""1-'-" Tibenom 
stanovanjske hiše na Kralja Petra trgu 

k 
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s prostornimi skladišči, popolno trgov
sko opravo ter dvema vrtnima parce
lama, eno na dvorišču, drugo v nepo
sredni bližini hiše. 

Cenilna vrednost Din 655.070-— 
Vadij Din 65.Ó07-—. 
Najnižji ponudek Din 35O.00O*-> 
Plačilo po sporazumu z vknjiženimi 

upniki. 
Informacije dajeta podpisano sodišče 

ali konkurzni upravnik advokat dr. Ter-
čič v Šoštanju. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. I., 
dne 3. novembra 1932. 

* 
3458 S 17/32—187. 

1376. 

Določitev posebnega 
ugotovitvenega naroka. 
Prezadolženka »Sana«, tvornica čoko

lade v Hočah. 
Za preizkušanje naknadno prija'-.je-

nih terjatev se določa posebni ugotov't-
veni narok na 

17. novembra 1932. ob J. uri, 
soba &t. 84. podpisanega sodišča. 
OkrcI J r„ jče y jVIarihoru, . III., 

dne 29. oktobra 1932. 
•g. 

Sa 26/32. 3467 
1377. 

Konec poravnave. 
Sklep opr. št. Sa 26/32-56, s katerim 

je bila od sodišča potrjena poravnava 
dolžnice tvrdke Stegu in drug, koman-
ditne družb© za strojno in električno in-
dutriijo Vič—Glince, registrovane pod 
firmo Stegu in drug, komanditna družba 
za strojno in električno industrijo Vič— 
Glince, je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Deželno sodišče Y Ljubljani, odd. III., 

dne 28. oktobra 1932. 
•J; 

Sa 79/32—72, ' - • 3451 
1378. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnico Hobacher Ano, modist-

ko in trgovko v Mariboru, Aleksandrova 
cesta štev. 11, in njenimi upniki pri po
ravnalnem naroku dne 21. oktobra 1932. 
pred okrožnim sodiščem v Mariboru 
sklenjena prisilna poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 27. oktobra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

rehn. No. 1731/3. 3395a—2—2 

Razglas 
o drugi pismeni ponudbeni licitaciji za 
zgradbo železobetonskega mostu čez 
Višnjico v km 590.840 drž. ceste št. 2 
pri Višnji gori. 

Tehnični razdelek sreskega načelstva 
v LJubljani razpisuje po nalogu kra

ljevske banske uprave V. No 5328/6 z 
dne 20. oktobra 1932. 
drugo javno pismeno ponudbeno lici
tacijo na dan 16. novembra 1932. ob 

11. uri 
v prostorih tehničnega razdelka v Ljub
ljani, Šentpeterska vojašnica. 

Vse natančnejše podatke glej prilogo 
»Službenega lista« št. 86 z dne 29. ok
tobra 1932. 
Tehnični razdelek sreskega načelstva v 

Ljubljani, 
dne 25. oktobra 1932. 

* 
Štev. 5943. 3443—3—2 

Razpis nabavke. 
Za nabavo potrebščin v razdobju od 

1. januarja 1933. do 31. marca 1933. se 
razpisujejo ustne licitacije, ki se bodo 
vršile po določilih čl. 82 do 105 zakona 
o državnem računovodstvu in pravilnika 
za njegovo izvrševanje 

1. dne 5. decembra 1932. za goveje 
meso in kruh, 

II. dne 6. decembra 1932. za moko in 
mlevske izdelke ter mleko in mleč
ne izdelke, 

III. dne 7. decembra 1932. za špecerijo 
in hišne potrebščine, 

IV. dne 9. decembra 1932. zdravila, ob-
vezila in lekarniške potrebščine, 

vsakikrat ob 11. uri, in sicer za potreb
ščine pod I.—III. v pisarni upravnika in 
za one pod IV. pa v prostorih lekarne. 

Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice. 

Obča državna bolnica r Ljubljani, 
dne 27. oktobra 1932. 

* 
Štev. 5845/32. 3444—3—2 

Razpis nabavke. 
Ofertna licitacija za nabavo zdravil, 

obvezu,, zdravniškega pribora in lekar
niških potrebščin, objavljena v »Službe
nih novinah« št. 175 z dne 2. avgusta 
1932. in izvršena dne 2. septembra 1932., 
se na odlok ministrstva za socialno poli
tiko in narodno zdravje O. br. 18139 z 
dne 18. oktobra 1932. vnovič razpisuje 
ter se bo vršila dne 18. novembra 1932. 
v prostorih lekarne obče državne bol
nice. 

Razpis nabavke velja za čas od 18. 
novembra do 31. decembra 1932. 

Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice. 

Obča državna bolnica v Ljubljani, 
dne 27. oktobra 1932. 

* 

No. 3140/6. '3460 

Razglas. 
Ribolov zakupnega ribarskega okraja 

štev. 99. Kočevje (Riinža od tako zvanega 
Botung do usahnitve pri Črnem potoku) 
se bo oddal na javni dražbi v zakup pri 
podpisanem oblastvu v Kočevju za dobo 
devetih let in 11 mesecev, to je od 1. de

cembra 1932 do 1. novembra 1942. leta, 
v petek 
dne 18. novembra 1932. ob 11. uri dop. 

Dražbam pogoji so na vpogled VT\ 
podpisanem oblastvu med uradnimi 
urami. 

Sresko načelstvo v Kočevju, 
dne 31. oktobra 1932. 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 7̂4 

Stanje 31. oktobra 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 2.022,567.552-22 ( + 3,303.639-85) 

Devize, ki ni-
80 v podlogi 87,979.002-68 ( + 559.028-93) 

Kovani no
vec v niklju 83.97ft.741-- (— 1,784.341-50)' 

Posojila . . 2.545,988.314-24 (-11,697.250-69) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.810,618.699-92 •(+ 200.63655) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000*— 

Vrednosti re-
zervir. fonda 53,861.017-89 

Vrednosti 
ostalih fon
dov , . . 2,631.552-76 

Nepremični
ne . . . . 157,166.044-14 (4- 100.446-83) 

Razna aktiVa 139.503.8,15"92 (+15.257.294-49) 
7.517,146.260-67 

Pasiva Dinarjev 
Kapital i. . 180,000.000-— 
Rezervni 
fond . . . 62,526.799-35 

ustali fondi 3,966.933-69 
Novčanice v 

obtoku . . 4.759,351.235-—(+ 72,096.955'—) 
Obveze na 
pokaz . . 851.648.204-46 (— 54.292.971-66) 

Obveze z ro
kom . . . 1.471,052.374-26 (— 16,045.650-—) 

Raznapasiva 188,600.714-02 ( + 4,181.021-12) 

7.517,146.260-67 
Obtok in ob
veze . . . 5.610,999.439-46 

Celotno kritje . . . 36-04«/, 
Kritie v zlatu . . . 81-42°/0 

Obredna mera: 
oo eskomptu . . . . < > » » > 7И95 
DO lombardu • • • • « » « . 9% 

Razne objave 
Oklic javnih dražb. 

8473 

V javnem skladišču tvrdke »Javna 
skladišta« družba z o. z. v Ljubljani, 
Tyrseva c. (preje Dunajska cesta) št. 33 
se vršijo 8. novembra t. I. jav e dražbe, 
in • sicer: 

ob 14. uri: dražba rabljenega >ohištva 
in rabljenih predmetov hišnega зозро-
d: jstva; 

ob 15. uri pa dražba knjig, revij, ti
skovin in rabljene trgovske owave. 

Ljubljana, dne 4. novembra 1932. 
Skladiščna uprava. 

Izdaja kraljevska haDSka uprava Dravski» banovine. Urednik: Pobai Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkut « LJubljani j njen predstavnik; 0. Michalak У Ljubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 89. letnika III. z dne 9. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1141—13/32—3. •' 3492 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Ljubljani 

G a l l e Anton prične poslovati kot no-
vopostavljeni notar v Ljubljani 2. no
vembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 30. oktobra 1932. 

Preds. 540-13/31-11. " 3491 

Objava. 
Dr. G r o b e 1 n i k Ludvik prestane 

poslovati kot notar na razpoloženju v 
Ribnici in prične poslovati kot novopo-
stavljeni notar v Ribnici 6. novembra 
1932. . 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
• dne 2. novembra 1932. 

C IV -954/32—8. . 3515 

Tožeča stranka: dr. Alojzij Kobal, od
vetnik v'Ljubljani, je vložila proti toženi 
stranki: • špiru Poznanoviću, lastniku 
rudnika »Manija « Završje, p. Celje, 
Tužno radi Din 1069-— k opravilni štev. 
C IV 954/32 tožbo.-

Prvi narok za ustno razpravo se je 
določil na. 28. novembra 1932. ob pol de
vetih pred tem sodiščem v izbi št. 38, 
razpravna dvorana. 

Ker je' bivališče tožene stranke nezna
no, se postavlja Ivan Hibšer, sodni sluga 
v p. v Ljubljani, Napoleonov trg 7, za 
skrbnika, ki jo" bo zastopal na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. IV., 
dne 2. novembra 1932. 

C III 1718/32-4. . 3507 

Oklic. 
Tožeča stranka: dr. Igor Rosina, kot 

konkurzni upravitelj konkurzne mase 
Ane Mažurana, žene trgovca, ^edaj ne
znanega bivališča, je vložila proti tože
ni'stranici: Hans Zuber, trgovec Wien 
VI., Maria Hilfersteaese št. 95 sedaj ne
znanega bivališča, radi izročitve premič
nin k opr.št. CMII-1 1718/32 tožbo. 

.Narok za ustno razpravo se je določil 
na 10. decembra 1932 ob tričetrt na 12. 
uro dop. pred-tem sodiščem v izbi št. 14 
razpravne dvorana. 

Ker > bivališče tožene stranke nezna
no, se postavlja gospod dr. Kukovec Ve : 

koala v-, .odvetnik v Mariboru, za skrbni
ka na čin ki jo bo ; zastopal na .njeno 
nevarnost "in stroške,.dokler ne nastopi 
sama чИ ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. III., 

. dne 3. novembra 1932. 

T. 77/32—4 
Amortizacija. 

3494 

Na prošnjo Gselman Jožefe, om. Ver
nik, posestnice v Bobovi, še uvede po
stopanje v svrho amortizacije sledečih, 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imejitelj poziv
lje, da uveljavi tekom 6 mesecev svoje 
pravice. Sicer bi se po poteku tega roka 
proglasilo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev;. ..',' 
hranilna knjižica Mestne hranilnice v 

Mariboru štev. 17.227/159.877 z vlogo 
Din 3733-76, glaseča se na ime Gselman 
Franc. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd, IV., 

dne 20. oktobra 1932,. 

T 65/32—4 . 3495 

Amortizacija. 
Na prošnjo tvrdke »Kokra« tekstilna 

d. d. Kranj, podružnica Maribor, Kreko
va ulica štev. 14., se uvede postopanje v 
svrho amortizacije sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imejitelj pozivlje, d l uveljavi 
tekom šestih mesecev svoje pravice. Si
cer bi se po poteku tega roka proglasi
lo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica Mestne hranilnice y 

Mariboru štev. 7450 z vlogo Din 1844-80', 
glaseča se na ime »Šivilj© Kokra«. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
dne 20. oktobra 1932-

T 76/32—4 3496 

Amortizacija. 
Na prošnjo Seher Terezije v Mariboru, 

Ruška cesta št. 35, se uvede postopanje 
v svrho amortizacije sledečih vrednost
nih papirjev, ki jih je prosilec baje iz
gubil, ter se njih imejitelj pozivlje, da 
uvede tekom šestih mesecev svoje. pra-. 
vice. Sicer bi se po poteku tega, roka 
preglasilo, da so vrednostni papirji brez: 

m o č i . '•'.'.. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: . 
hranilna knjižica Mestne hranilnice v 

Mariboru štev. 20.912 z vlogo 2100 Din, 
glaseča se na ime Seher Tereza., 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 

dne 20. oktobra 193?- •• • 
îfe ~ ' 

E 511/32—22. 3506 

Določitev novega 
dražbenega naroka. 

Na dne 4. novembra 1932. ob 9. uri 
pri podpisanem, sodišču v sobi št. 4 do
ločena dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Sp. Hudinja vi. št. .627 se prekliče 
in določi nov dražbeni narok na . • 

28. decembra 1932. ob 10. uri 
V. i s t i Sob i . . . , • . ' . • ' • .'• ; :• 

V ostalem ostanejo v veljavi določbe 
dražbenega oklica, objavljenega v 81. 

št. »SI. l.< z dne 12. oktobra 1932 pod 
it. 3175. . 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
. , ; : dne 31..oktobra.,1932. 

# 
E 1686/32—12. 

Določitev novega 
'"•ha'roka. 

3501 

Na dne 8. novembra 1932. òb 9. uri 
pri podpisanem sodišču v šobi št. 4. do
ločeni dražbeni narok , nepremičnin:' 
zemljiška knjiga Brezova št. 77 se pre
kliče in se določi nov narok na 

28; decembra 1982 ob 11. uri 
v isti sobi. 

V ostalem :ostanejo v veljavi določbe 
dražbenega oklica, objavljenega v 81. 
št. »SI. 1:< z dne 12. oktobra 1932 pod 
št. 3250. , 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 31. oktobra 1932. 

* 
r26. 3499 E 3483/31-

Določitev novega 
dražbenega naroka. 

Na dan 18. novembra 1932. ob 9. uri 
pri podpisanem sodišču v sebi št. 4 do
ločeni dražbeni narok nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zavrh vi. št. 67 in 68 
ter zemljiška knjiga Čreškova vi. št. 53 
se prekliče in ee določi nov dražbeni 
narok na 

28. decembra 1932 ob enaki (9. uri) 
v isti sobi. 

V ostalem .ostanejo v.veljavi določbe 
dražbenega , oklica, objavljenega v .83. 
št. »SI. L« z dne 19., oktobra 1932 pod 
št. 3249: .'..-.' 

Okrajno sodišče v Celju, odd. .Ш., 
dne 31. oktobra 1932. 

E 1136/32—12. 
* 

3500 

Določitev novega 
dražbenega naroka. 

Na dne 16. novembra 1932 ob 10. uri 
pri podpisaraem,'Bcdišcuiy;fobl št. 4 do
ločena dražba ' nepremičnine: zemljiška 
knjiga Teharje vi. št. 121 se prekliče 
in se določi nov dražbeni narok 

na 30. decembra 1982 ob 11. url 
v isti sobi. ' 

V'ostalem ostanejo v veljavi določbe 
dražbenega oklica, objavljenega v 83, 
št. »SI. 1.« z dne 19. oktobra pod št. ob
jave 3262. • '• • , 

Okrajno sodišče У Celju; odd. III., 
dne 31. oktobra 1932. 

E 1740/32—18. 
* 

3Ô02 

Določitev novega 
dražbenega naroka. 

Na dne 18. novembra 1982 ob 9. uri 
pri podpisanem "sodišču v sobi št. 4 do^ 
lečen dražbeni narok glede nepremič
nin: zemljiška knjiga Brezova vi. št. 130 



•^ш 

»trau 518. Štev. 89. 

ee prekliče in določi nov dražbeni na
rok na 

30. decembra 1932 ob 9. uri 
v isti sobi. 

V ostalem ostanejo v veljavi določbe 
prvega.dražbenega oklica, objavljenega 
v št. 84. >SI. Le z dne 22. oktobra 1932 
pod št. objave 3337. 

Okrajno sodišče т Celju, odd. III., 
dne 31. oktobra 1932. 

H* 
E-619/32—6. 3480 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. novembra 1932. popoldne ob 

t r i n a j s t i h bo na mestu samem v Vel. 
Slatnikù 36 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Potovrh, vi. št. 294 in 437. 

Cenilna vrednost: Din 7478-—. 
Najmanjši ponudek: Din 4985-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. • ' 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 14 oktobra 1932. 

s& 
E 940/32—7. ' 3482 

Dražbeni oklic. 
Dne 28л n o v e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 26 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Sp. Gorje, vi. št. 14, 15, 180 
in 289, obstoječa iz 8 parcel. 

Cenilna vrednost: Din 58.900-50. 
Najmanjši ponudek: Din 39.267-—. 
Pravice, k i bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na. uradni deski tega 
sodišča.. -

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 27. oktobra 1932. 

• • ' • * - • • 

, E 678/31—14. 3478 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. n o v e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 18 ponovna dražba nepremič
ninskih deležev: zemljiška knjiga Киг-
ma, 1/20 vi. &L3, 1/4 vi. št. 93, 136. 188, 
1/8 vi. št. 128, 159, 1/80 vi. št. 101. in 
1/2 vi. št. 212. 

Cenilna vrednost: Din 18.468-45. 
Najmanjši ponudek: Din 9234-25. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dra/.'ie, 

Je priglasiti sodišču najpozneje pri druž
benem naroku pred začetkom dražbe, 
elcer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnire v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic ki je nabit na uradni deski tega 
eodišča. '/••"•••. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
• d-2 l/oliioLra 1C32. 

E 311/30-111. 3479 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. d e c e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 10 z o p e t n a dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga k. o. Treb
nje, vi. št. 37, in sicer zemljiške par
cele št 3805/1 in 3625/1 in 2625/2 gozdovi 
v k. o. Lukovk, ki so bile prodane dne 
11. marca 193? kot tretja skupina. 

Cenilna vrednost: Din °7.237-—. 
Najmanjši ponudek: Din 13.619-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benern naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 1. novembra 1932. 

E V 1035/32—19 
* 

3513 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. decembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 16 dražba nepremičnin: zemlj. knji
ga k. o. Podsmreka, vi. št. 235. 

Cenilna vrednost: Din 70.184-—. 
Najmanjši ponudek: Din 46.789'34. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

Y ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. oktobra 1932. 

* 
E 410/32—5. 3481 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. d e c e j n b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi štev. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiške parcele št. 1770 travnik; zem
ljiška knjiga Cerkovska vas, vi. št. 957. 

Cenilna vrednost : Din 20.896-50. 
Najmanjši ponudek: Din 13.931. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku <pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne ; mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal' v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 28. oktobra 1932. 

• # 

E 338/31—13. 3461 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. d e c e m b r a 1932. dopol

dne ob 10. uri bo na Mihovcu št. 25 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiaa 
Vrbpolje, vL št. 220, 287, .721, 906,- 992, 
б81. 

Ceenilna vrednost: Din 35.412-50. 
Najmanjši ponudek: Din 23.608-31. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

Ì& priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kostanjevica. 
dne 30. oktobra 1932. . ' 

•j. 
E 413/32-5. " 3463 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. d e c e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo na mestu samem 
na Martinjhribu št. 13 dražba nepre- ' 
mičnin:Stp. št. 118/1-hiše št. 13 z ma-' 
lim kozolcem, parc. št. 1298 vrt, 1292, • 
1094, 1087 in 169 njive,' 1084/1, 1071, ' 
1073/1 in 1310/3 pašniki, 1038/103, 
1038/104, 1038/105, 1038/117 in 1038/118 
pašniki z lesom, 929 travnik, zemljiška 
knjiga Dol. Logatec, vi.-št. 81 in.288. 

Cenilna vrednost: Din 62:700-—. 
Vrednost pritiklin: Din 800-—. '. 
Najmanjši ponudek : Din 25.800-—. 
Pravice, ki b: ne pripuščale dražbe, 

|e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
k: je ravnil v dobri veri.' '•..-•'.''.' 

V ostalem se opozarja na; dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni -deska tega 
sodišč»1. • . 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
' • dne 28. oktobra 1932. 

E V 3572/31—16.' .'•••• 3514 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. deoembra 1932 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 16 dražba nepremičnin: zemlj. knjiga 
k. o. Vel. Lipljenje, vi. Št. 286. ' .,' 

Cenilna vrednost: Din .139.622-70. 
Najmanjši ponudek:, Din 93.082-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja, na 'dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deska tega 
sodišča. . : . . ' . . •''•'•.'. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. oktobra 1932/ 

'.'•••' :fc 
E,555/32—16 . 3503 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. decembra 1932 dopoldne ob. .; 

9. uri bò pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 .dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Dobrna vi. št. 13, zemljiška knji
ga Lembèrg vi. št. 118. 

Cenilna vTednost: Din 38.501-80. -
Vrednost pritikline: Din .515-—; 

• 'Najmanjši ponudek: Din': 25.670'—. 
Pravice, ki bi né pripuščale dražbe, 

jo priglasiti sodišču najpozneje pri draž- ч 

benem naroku, ored začetkom dražbe, ..v 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati -.'$ 
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glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dfažbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
* dne 24. oktobra 1932. 

Л* 
E 1947/32—11 . 3504 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. decembra 1932. dopoldne ob 

11. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Gotovlje vi. št. 97* 582, zemljiška 
knjiga Ponikva vi. št. 282. 

CeniLna vrednost: Din 173.117-80. 
Vrednost pritikline: Din 4342-—. 
Najmanjši ponudek: Din 118.306'52. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

• V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 2. novembra 1932. 

' E 1920/32—9 
* 

3505 

Dražbeni oklic. 
Dne 23.'decembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
Št. 4 dražba nepremičnin: zemlj. knjiga 
Homec vi. št.-13, 68, zemlj. knjiga No-

• vake vi. št. 118. 
Cenilna vrednost: Din 22.955-82. 
Vrednost pritikline: po polovici Din 

Ш 6 - . . 
Najmanjši ponudek: Din 16.314'54. 
Pravice^ ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

f lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
i je ravnal4 v dobri veri. 
V ; ostalem se- opozarja na dražbeni 

oklic, ki" je nabit na uradni deski tega 
eodišča. . . 

Okrajno sodišče v Celju, 
dîné 2. novembra 1932. 

E IX 3613/32—8. 
* 

3476 

Dražbeni Oklic. 
Dne 28. d e c e m b r a 1932. dopoldne 

^b d e s e t i h bo pri podpisanem sodigli 
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Bresternica, vi. št. 229. 

'Cenilna vrednost: Din, 129.800-—. 
' Najmanjši ponudek: Din 65.366-33. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
-i« priglasiti 'sodišču najpozneje pri draž-4 

benem naroku pred začetkom dražbe, 
; Sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
Slede nepremičnine V škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. • 

"• V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 

sodišča.-
Okrajno sodišče v Mariboru, 

dne 26. oktobra 1932. 

E 342/32—8. 3419 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. decembra 1932. dopoldne ob 

10. uri bo'1 pri podpisanem sodišču v sobi 
štev. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Videm, vi. št. 14. 

Cenilna vrednost: Din 3.016. 
Najmanjši ponudek: Din 3.016*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, k i je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vel. Lašče, 
dne 25. oktobra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

f i r m a : 
1379. Sedež: Celje. 

Dan vpisa: 2. novembra 1932. 
Besedilo: Blaž Sodin & drug. 
Obratni predmet: Stavbeno in pohi

štveno strojno mizarstvo. 
Družbena oblika: Javna družba od 1. 

oktobra 1932. 
Družabniki: Sodin Blaž, industrialec 

v Celju, in Mihalič Josip, mizarski moj
ster v Celju. 

Za' namestovanje upravičen in firmo 
podpisuje družabnik Sodin Blaž sam. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dhë 2. novembra 1932. 

Firm. 366/32 — Rg A H I 157/2,.' 

V p i s a l e . s o se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1380. Sedež podružnice: Maribor. 

Sedež glavnega \avbda: Liubljana. 
Dan vpisa: 27. oktobra 1932. 
Besedilo: »Salus« d. d. 
Izbriše se zaradi izstopa član uprav

nega sveta Mr. Ph. Mavec Ciril. . 
Okrožno kot trgovinsko sodišče 

• " v Mariboru, odd. III., 
dne 27. oktobra 1932. 

Firm. 944/32. — B II 22. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i nas topn ih , , e . àd rueab : 
1381. Sedež: Celje. 

, Dan vpisa: 2. novembra 1932. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Celju, 

registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Izbriše se' iz načelstva umrli član 
Kmecl Franc in vpiše kot nov član načel
stva Peter Jurak, opat v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 2. novembra 1932. , 

Firm. 370/32 — Zadr. I I 11/60. : 

sfe 
1382. Sedež: Ribnica. 

Dan'vpisa: 29. oktobra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Ribnici, T. z. H . z. 

Izbrisali so se načelstveni člani: Stare 
Gašper, Marolt Kari in Lovšin Alojzij; 
vpisali pa novoizvoljeni člani načelstva: 
Levstik Franc, posestnik v Gorici vasi 
št. 40; Bolha Jože, poisestoLk v Gorici 
vasi št. 38 in Klun Silvester, posestnik 
v Slataiku št. 2. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 29. oktobra 1932. 
Firm. 188/32 — Zadr. I. 49/39. 

1383. Sedež: St. Jernej. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica т 

Št. Jerneju na Dolenjskem, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je izstopivši načelstveni 

član Francie France, vpisal pa novolz-. 
voljeni član načelstva Francie Ignacij, 
posestnik v Dol. Brezovici št. 24. 
Okrožno sodišče v Novem mestu; odd. IL, 

dne 29. oktobra 1932. 
Firm. 163/32 — Zadr. I 23/39. 

Konkurzni razglasi 
S 14/32—49. 3483 
1384. 

Sklep. 
Konkurzna zadeva Ahčana Rudolfa iz 

Zagorja. 
Prezadolženec je stavil predlog na 

sklenitev prisilne poravnave v tem smi
slu, da plača upnikom III. .razreda 20% 
njih ugotovljenih terjatev v 4 enakih 
zaporednih tromesečnib obrokih, oočen-
ši z dnem 4. februarja 1933. V ločitvene, 
izločitvene in -prvenstvene terjatve ta 
poravnava ne poseza. ,: -

Narok za razpravljanje in sklepanje» 
o poravnavi se vrši dne 3. decembra 
1932 ob pol 10. uri pri tem sodišču v 
sobi št. ?3. " 

Okrajno sodišče v Litiji, odd. I.j 
dne .2. novembra 1932.' 

• • ' ' ' " ' ' • § : 
Sa 28/32-12. 3509 
1385.» 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opr. št. Sa 28/32—9, в katerim 
je bila -od sodišča potrjena poravnava 
dolžnice- Starovašnik Antonije, trgovke' 
v Vitanju, je pravomočen. ' 

Poravnalno postopanje se izreka za 
•končano. i • • • ' : . - . • • 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 2, novembra 1932. 

Sa 27/32-
1386. 

-28. 
* 

3493 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opr. št. Sa 27/32—26, s katerim 
je bila od sodišča potrjena poravnava 
dojžnika -Strašek Štefana, trgovca s čev
lji) je pravomočen. '••"..-

Poravnalno postopanje'.se' izreka za 
končano. : '• . 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 2 novembra 1932. 
• # 
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Sa 24/32—89. 3400 
1387. 8 J 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opr. št. Sa 24/32—79, s katerim 
je bila od sodišča potrjena poravnava 
dolžnika: Franc Veho var, lesna trg. in 
industrijska družba z o. z. v Celju, re~ 
gistrcvana pod firmo C I 85, je pravo-
mcčen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče y Celju 

odd. L, 
dne 2. novembra 1932. 

Sa 37/32-11. ч 3498 

1388. Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Koc

beka Simona, trgovca in posestnika pri 
sv. Ani na Krerhbergu, je končano. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
, dne 3. novembra 1932. 

Sa 20/32—13. 3497 
1389. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice Pevec 

Rozalije, trgovke v Ormožu, registro-
vane pod firmo R. Pevec, trgovina z 
mešanim blagom v Ormožu, je končano. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 3. novembra 1932. 

Sa 69/32—5. 3511 
1390. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Veseličem Ivanom, 

Vinogradnikom in trgovcem v Ormožu, 
in njegovimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 22. septembra 1932. pred 
okrajnim sodiščem v Ormožu sklenjena 
prisilna poravnava se potr ja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 3. novembra 19^2. 

S a 32/32—33 3512 
1391- Sklep. 

Poravnalna zadeva , ivrdke Florjančič 
in drug iz Šmartna. 

Prisilna poravnava izven konkurza, 
sklenjena na poravnalnem naroku dne 
l.»oktobra 1932 med dolžnikom tvrdko 
Florjančič in drug in njegovimi upniki, 
se potr j a. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 31. oktobra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in qblastev 

Stev. 3722/32. ч 3487 

Razglas 
Direkcija šum v Ljubljani razpisuje 

prvo pismeno ofertalno licitacijo za pro
dajo ca 1530 plm s bukovih hlodov in ca 
300 prm bukovih drv, izdelanih v lastni 
režiji na Opatovi gori v področju šumske 
uprave v Kostanjevici. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani in 
pri šumski upravi v Kostanjevici, je vlo
žiti do 22. novembra 1932. do 11. ure 
dopoldne pri podpisani direkciji, kjer se 
bo tega dne vršila licitacija. 

Pojasnila dajeta omenjena dva urada. 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 29. oktobra 1932. 
•g. 

Štev. 5845/32. 3444_з_з 

Razpis nabavke. 
Ofertna licitacija za nabavo zdravil, 

obvezil, zdravniškega pribora in lekar
niških potrebščin, objavljena v »Službe
nih novinah« št. 175 z dne 2. avgusta 
1932. in izvršena dne 2. septembra 1932., 
se na odlok ministrstva za socialno poli
tiko in narodno zdravje O. br. 18139 z 
dne 18. oktobra 1932. vnovič razpisuje 
ter se bo vršila dne 18. novembra 1932; 
v prostorih lekarne obče državne bol
nice. 

Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice. 

Razpis nabavke velja za čas od 18. 
novembra do 31. decembra 1932. 

Obča državna bolnica v Ljubljani, 
dne 27. oktobra 1932. 

& 
Štev. 5943. 3 4 4 з _ з _ з 

Razpis nabavke. 
Za nabavo potrebščin v razdobju od 

1. januarja 1933. do 31. marca 1933. se 
razpisujejo ustne licitacije, ki se bodo 
vršile po določilih čl. 82 do 105 zakona 
o državnem računovodstvu in pravilnika 
za njegovo izvrševanje 

1. dne 5. decembra 1932. za goveje 
meso in kruh, 

II. dne 6. decembra 1932. za moko in 
mlevske izdelke ter mleko in mleč
ne izdelke, 

HI. dne 7. decembra 1932. za špecerijo 
in hišne potrebščine, 

IV. dne 9. decembra 1932. zdravila, ob-
vezila in lekarniške potrebščine, 

ysakikrat ob 11. uri, in sicer za potrebr 
ščine pod L—III. v pisarni upravnika in 
za one pod IV. pa v prostorih lekarne. 

Pogoje in navodila za udeležbo pri li
citaciji daje uprava bolnice. 

Obča državna bolnica v L'ubljäni. 
dne 27. oktobra 1932.. 

Štev. 10.666/11. 3485 

' Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje- za na dan 14. novembra t. 1. 
nabavo 400 m3 mehkega, jamskega lesa. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje 
dne 26. oktobra 1932. 

Štev. 10.665/11. 3486 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za na dan 14. novembra 1932. 

nabavo matičnih vijakov, zakovic, žični-
kov, »U«-žeIeza in drugega materiala. 

Pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 26. oktobra 1932. 

Razne • objave 
3517 

Kranjska industrijska 
družba, Jesenice-Fužine. 

Vabilo 
na 63. redno glavno skup

ščino delničarjev, 
ki bo v petek, dne 25. novembra 1932. 
s pričetkom ob .17-30 uri, v prostorih 
Kreditnega zavoda za trgovino in indu

strijo v Ljubljani. 
D n e v n i r e d : 

1. Poslovno poročilo za letô 1931/32. 
2. Poročilo pregledniškega odbora in 

sklepanje po njegovem predlogu o] 
razrešnici, ki naj se izreče upravnemu' 
svetu. 

3. Sklepanje o računskem zaključku in 
o uporabi čistega dobička. ' ' 

4. Volitev pregledniškega odbora. 
5. Volitev članov upravnega sveta. 
. Gospodje delničarji se naprošajo, da 

polože svoje delnice najkesneje do 18. 
novembra 1932. v polog pri Kranjski in
dustrijski družbi na. Jesenicah ali pri 
Kreditnem zavodu za trgovino in indu
strijo v Ljubljani ali pa pri Dunavski 
banki v Beogradu, ter da si istotam dado 
izročiti svoje izkaznice. 

Upravni svet. 
* 

3477 

Redni letni občni zbor 
Gostilnlčarske pivovarne 

d. d. Laško 
za leto 1932. se bo vršil v sredo, dne 
14. decembra 1932. ob 10. uri v hotelu 
»Savinja« v Laškem. 

D n e v n i r-ed': 
1. Poročilo upravnega odbora, 
2. poročilo nadzornega odbora, 

'• 3. slučajnosti. 
Pravico do udeležbe na občnem zbo

ru ima vsak delničar; na vsakih 10 del
nic odpade en glas: Delničarji, ki ima
jo manjše število delnic, imajo pravico 
do skupnega pooblaščenca, ki jih bo 
zastopal. -..'•:• 

V L a š k e m , 4. novembra 1932. . 
Gostilničarska pivovarna d. d. Laško. 

Ciril Majcen 1. r. Ognjeslav Trop 1. Г. 
•J: 

3508 

Preklic. 
Podpisani sem izgubil odpustnico, iz- , 

dano 1. 1921. od upraviteljstva državn© : 
osnovne šole na Ščavnici srez Ljutomer» 
ter jo smatram za neveljavno. • ' 

Mele, 26. oktobra 1932. 
Eileč Jožef, šofer s. r. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Drednfk: Pobar Robert v LJubljani 
Tiska ta zalaga: TIskarna Merkur v LJubljani; njen predstavnik: 0. Mlchâlek v LJubljani 
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Priloga h kosu 90. letnika III. z dne 12. novembra 1932. v : 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VIII. No. 0600/3, 3532 

Razglas. 
Mariborski industriji svile, d. d., ргеј 

Metra v Ljubljani, sem odobril novo re
dakcijo pravil in zadevne izpreimembe 
v smislu sklepa >rednega občnega zbora: 

z dne 1. marca 1932. 
Sklenjena izprememba pravil se na

naša na §§ 1. in 9. pravil, in sicer, se 
odslej nazivlje družba .Mariborska in
dustrija svile d. d. v Ljubljani in. se iz
pusti dostevek >prej Metrac, v § 9. pa 
se nanovo predpišejo obraraci delnic, 
kuponov in: talonov glede na izpreme-
njeni § 1. 
Kraljevska banska uprava Dravske ba

novine T Ljubljani, ' 
dne 4. novembra 1932. 

Ban: dr, Marušič s. r. 

• • ' * ; . . 

VI. No. 26.656/1. 3539 
Ižprememba v Imeniku 

zdravniške zbornice za 
Dravsko banovino. 

Dr. Mog i l n i c k i Leon, zdravnik 
v Ljubljani, je, radi preselitve, v Beo
grad črtan iz imenika Zdravniške zbor 
nice za Dravsko banovino. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani, 
dne 5. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Prede. 874—13/31—8. 3534 

Objava. 
Notar na razpoloženju v'Ljubljani, 

H a f n e r Mate, pridne poslovati kot no-
vopos'.avljeni,'nolar v Ljubljani !ne_U. 
novembra 1932. '•• 
PredsëdriSïvo višjega deželnega sodišča 

' v Ljubljani,' 
,-• dne 7. novembra 1932, ..;. 

• * • ' • • - . ' 

Prede. 1191—5/32—,i. , 3536 

Razglas. 
Višje dei >lno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo gospoda ; 6 o r1 -i. j a Odona, 
notarskega pripravnika v Mariboru, tol
mačem za i angleška, francoski, italijan
ski in nemški jezik pri okrožnem sodi
šču v Mariboru. 
^redsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani,,. 
dne 3. novembra 1932. : 

C 122/32—1 3540 

Oklic. 
Kovač Alojzij, posestnik v Grahovem 

Št. 28, je vložil proti Kovaču Antonu in 
Matevžu, oba iz Grahovega št. 28, se
daj neznanega bivališča, radi 1474 Din 
30 p s pripadki tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 24. november 1932. ob 9. uri 

pri podpisanem sodišču, v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Kovača Antona in 

Kovača Matevža neznano, se jima po
stavlja Lovrenc Premrov, upokojenec v 
Cerknici za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Cerknici, odd. IL, 
dne 7. novembra 1932. 

C 433/32—1 
* 

Oklic. 
3541 

Hozjan Marko, pos. v Bodislavcih, ki 
ga zastopa dr. A. Salberger; odv. v Lju
tomeru, je vložil zoper Zalik Izidorja, 
pos. v Crenšovcih, tožbo zaradi 15-— K. 
dol. s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
3. decembra 1932 ob d e v e t i h pri tem 
sodišču v sobi štev. 21. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja dr. Strasser Armin, 
odvetnik v Dolnji Lendavi, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
, Okrajno sodišče, v Dolnji Lendavi, 

odd. IL, dne i. novembra 1932. 

C 438/32-1 
* 

Oklic. 
3542 

_ Osterò Peter, trgovec v Beltincih, za
stopan po dr. Strasserju Armimi, odvet
niku v Dolnji Lendavi, je vložil zoper 
Kanič Elizabeto iz Hotize tožbo zaradi 
4470 Din s prip. 
- Ustna sporna razprava se določa na 
3. decembra 1932 ob d e v e t i h pri tem 
sodišču v sobi št. 21. 
; Ker, je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja dr. Pikuš Janko, 
odv. v Dolnji. Lendavi, za skrbnika, ki 
jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
istroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 30. oktobra 1932. 

* 
E 279/32—8. 3531 

Dražbeni oklic in preložitev 
naroka za dražbo. 

Na predlog zahtevajoče stranke Za
družne elektrarne v Ljubnem, zastop. 
po dr. Sbrizaju, odvetniku v Gornjem-
^radu, na dan 12. novembra 1932. ob 
9. uri določena dražba nepremičnin: 

zemljiška knjiga Sv. Primož, vL',št 'Џа 
in 148 po polovicah,, ,ee uradoma pre
loži . . ' . . • ' . 
na dan 14. decembra 1932. ob devetih 
pri tem sodišču, soba. šjey. 7., . ' 

Pouk za hipotekarrie upnike,'.kakor v 
prvotne::: oklicu. '' 

Okrajno sodišče v^Gornjemgradu 
odd. IL, 

dne 8. novfcmbrjâ  $$% 
. * " , " " " " " 

E 233/32—13. 3544 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. n o v e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin': '• 
kmečka hiša z gospodarskimi poslopji, 
8 travniških, 2 njivskih, en pašnik, dve 
vinogradski parceli iü ena gozdna-par
cela: zemljiška knjiga Kal, vi- št. 167-in 
Podboršt, vL št. 348. 

Cenilna vrednost: 142.925'—. 
Vrednost pritikline: Din*10.040*~2' 
Najmanjši ponudek: Din 102.577-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale draSbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, : 
ki je ravnal v dóbri veri/ 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit1 na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Radeče, » 
dne 15. septembra 1932/ 

E 48/32-23. ...: 3623., 

Dražbeni рЈЦјјс̂  
Dne l a d e c e m b r a 1932, dopol

dne ob d e s e t i h bo, pri podpisanem 
sodišču v sobi št 2 dražba nepremič
nin: -omljiška knjiga k. o. Jelševč, vi" 
št. 80 in 119. '•• 

Cenilna vrednost: Din 12414"—:. 
Vrednost pritikiine: Din'SO"—y ' 
Najmanjši ponudek: Din 8.33Ì'—.'"; 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, . 

]e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe,, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.- ; 

V ostalem se opozarja na dražbeni. 
oklic, ki je nabit na.iira'dnï deski tega 
sodrišča. • 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 1. novembra 

E 401/31-17. / 3522 

Dražbeni oklic. 
Dne 16.' < l e c è ï r t Ш е Ч ш . Ш0? 

dne ob d e v e t i h bo,pri, podpisanem 
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga, k. .0, gl Rupert 
vi. št. 76 in 798 in zemljiška knjiga ! F 
o. Straža, vi. št. 253. ë ' ' 

Cenilna vrednost : ' Din ЗО.ббб'̂ -. ' ; ' 
Najmanjši ponudek: Din 13.776/67:! •" 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
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je priglasili sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnaj v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 1. novembra 1932. 

$ 
E 442/32. 3521 

Dražbenf oklic. 
Dne 19. d i e c e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremič
nin: : .nljiska knjiga k. o. Pmava, vi. 
št. 41, 5, 245, k. o. Orlavas, vi. št. 68, 
103, 161, 207, k. o. Podvrh, vi. št. 160, 
k. o. Reka, vi. št. 84, 86. 

Centina vrednost: Din 202.097-90. 
Vrednost pritikline: Din 2.645'—. 
Najmanjši ponudek: Din 134.732—. 
Posestvo se bo skušalo prodati naj

prej po posameznih vložkih, nato šele 
skupaj kot celota. Obveljala bo dražba, 
ki bo znesla več. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
Je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, kd je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 8. novembra 1932. 

E 301/32—7. 3519 

Dražbeni oklic. 
Den 20. d e c e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 7 dražba nepremič
ni p - polovici: zemljiška knjiga Konj-
skivrhj vi. št. 46 in 60. 

Cenilha vrednost: Din 6.043*—, od
nosno Din 406;—. 

Najmanjši ponudek: Din 4.300 za obe 
nepremičnini. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem, naroku pred začetkom dražbe, 
efcer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Gornjigrad, 
dne 26. oktobra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

' f i r m a : 

1392. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. septembra 1932. 
Besedilo: Čadež & Komp. družba z 

• . t. . • ' • : • 

, Obratni predmet: Trgovina s tehnič
nimi potrebščinami vsake vrste, potreb

ščinami za mline in žage in zadevnimi 
stroji. Trgovina s tiskovinami. Trgovina 
s čevlji in čevljarskimi potrebščinami. 

Družbena pogodba z dne 13. septem
bra 1932. 

Doba družbe je dogovorjena za nedo
ločen čas. 

Visokost osnovne glavnice: 5000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovim: 

5000 Din. 
Poslovodja: Gale Vilko, tiskamar in 

hišni posestnik v Rožni dolini, cesta 
V/36. 

Poslovodja zastopa družbo samostojno 
in podpisuje za njo na ta način, da pri
stavlja pod tiskano ali od kogarkoli pi
sano ali s pečatom, odtisnjeno tvrdkino 
besedilo samostojno svoj lastnoročni 
podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 16. septembra 1932. 
Firm. 778/32 — Rg C V 89/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m é m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1393. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1932. 
Besedilo: Nogavice >Bemberg«, druž

ba z omejeno zavezo v Ljubljani. 
Izbriše se poslovodja Böhmerwald 

Henrik, vpiše pa ' poslovodja Friškovič 
Gabrijela, trgovska uslužbenka v Ljub
ljani, Bežigrad XII/4. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

dne 30. septembra 1932. 
Firm. 806 — Rg CV 85/2. 

* 
1394. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa:. 4. oktobra 1932. 
Besedilo: G. Giulini, družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja dr. Müller Maks,, 

vpiše pa poslovodja baron Kurt von 
Salmuth, Mannheim, Werderstraese 38 
(Nemčija). 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

dnè 30. septembra 1932. 
• Firm. 792 — Rg C I 33/129. 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
13S5. Sedež: Metlika. 

Dan izbrisa: 8. novembra 1932. 
Ime firme in obratni predmet: Franc 

Gustin, trgovina i. mešanim blagom in 
točenje opojnih pijač. ' 

Lastnik firme: Gustin Milan, trgovec 
.•; Metliki štev. 24, samoimetnik tvrdke. 
ZboT opušta te trgovske obrti in ker se 
je preselil imetnik kot drogerist v Ljub
ljani, Staničeva ulica' št. 6, Bežigrad. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Novem mestu, odd. IL, 
dne 8. novembra 1932. 

Firm. 135/32. — Pos. .42/8. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a s e j e n a s t o p n a 

z a d r u g a : 
1396. Sedež: Ljubljana. • • • • ч 

Dan vpisa: 27. oktobra 1932. 
Besedilo:" čebelarska zadruga usluž

bencev državnih železnic v Ljubljani, 
regištrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Olbrat in predmet: 
Namen zadruge je širjenje in povzdi

govanje racionalnega in umnega čebe
larstva svojih članov in posredovanje 
pri prodaji in nakupu čebelarskih pro
izvodov in potrebščin svojih članov. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 
9. oktobra 1932. 

_ Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavo v za
družnem glasilu >Zadrugar« ali na vid
nem mestu v zadružnih ' prostorih. 

Načelstvo sestoji iz predsednika, pod
predsednika, tajnika in 3 odbornikov. 

Člani načelstva so: " 
1. dr. Meliva Viktor, železniški urad

nik, Ljubljana, Ljubljanski dvor, pred
sednik; 

2. Sluga Anton, železniški uradnik,' 
Moste, Tovarniška ul. 26, podpredsedr 
nik; 

3. Cvetko Franc, oficial, Stožice štev. 
107, tajnik; ' 

4.. Kolar Ivan, železniški upokojenec, 
Ljubljana VII., Zibertova ul. 10; 

5. Borštnik Bruno, železniški uradnik, 
Rožna dolina VIII, št. 14, in 

6. Perkavec Albin, železniški urad
nik, Zelena jama, Valentin Vodnikova 
ulica št. 3. 

Upravni odbor podpisuje za zadrugo 
(čl. 20. zakona) in sicer tako, da po
stavita pod napisani, natisnjeni ali z 
žigom odtisnjeni naslov zadruge svoje-
ročni podpis dva člana upravnega od
bora, oziroma en član in upravnik, ako 
le-téga upravni odbor za sopodpieovanje 
pooblasti in ga prijavi v zadružni regi
ster. Eden teh podpisanih mora biti 
predsednik ali njega nadomestujoči 
podpredsednik, oziroma tajnik. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., dne 21. oktobra 1932. : 

Firm. 851/32 — Zadr. X 293/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m é m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1397. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 11. oktobra 1932. 
Besedilo: >Gruda«, gospodarska dija

ška zadruga v Ljubljani, regištrovana, 
zadruga z omejeno zavezo. 

Izbrišejo se člani načelstva Karadjole 
Jole, dr. Belle Ivan, Sancin Ivo, Mrav
lje Milan in Pipan Ivan. 

Vpišejo se člani načelstva: 
Tomšič Stanko, albe, rar., Ljubljana, 

Zrinjskega e. 5; . 
ing. Strajnar Franc, Ljubljana, Stross-

mayerjeva 3; 
Sëkolc Anton, stud. med.,, Ljubljana, 

Wblfovaul. 12; 
Zarga Marcel, stud. techn.« Ljubljana* 

Univerza, in , 
Barle Karol, cand. techn., Ljubljana, 

Kolodvorska ul. 22. . 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani. 

odd. III.,' dne 8. oktobra 1932. 
Firm. 822 — Zadr. VII 272/9. 

* 



Štev. 90. Sgfflagi S8S. 

1398. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: dne 4. oktobra 1932. 
Besedilo: Revizijska zveza v Ljublja

ni, registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 

Izbriše se član načelstva Šinkovec 
Rudolf, vpiše pa elan načelstva Amer-
šek Franc, obratovodja v Zagorju ob 
Savi. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

dne 30. septembra 1932. 
1 Firm. 710 — Zadr. VIII 93/9. 

1399. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1932. 
Besedilo: Stavbna hranilnica in po

sojilnica »Moj dom«, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Izbrišeta se člana načelstva Cepin 
Josip in Kunst Ivan, vpišejo pa se 
člani načelstva: 

Jank Gabrijel, železničar iz Virij 93, 
predsednik; 

dr. Ražem Joahim, odvetnik v Ljub
ljani, in 

Šerbec Josip, posestnik v Mostah, 
Povšetova ulica. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

dne 30. septembra 1932. 
Firm. 799 — Zadr. X 244/2. . 

* 
1400. Sedež: Velesovo. 

Dan vpisa: 4. oktobra 1932. 
Besedilo: Strojna zadruga v Veleso-

vom, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbrišejo se člani načelstva Jenko 
Ivan, Jagodic Franc, Jenko Ciril in Sa-
jovic Jože. 

Vpišejo se člani načelstva: 
Kern Janez, posestnik, Velesovo 4; 

'Jenko Jože, posestnik, Praprotna po
lica 15 i 

Re mie Jože, posestnik, Praprotna- por 
lica 6, in 

Kne Jakob, posestnik, Praprotna po
lica i : 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

dne 30. septembra 1932. 
Firm. 805 — Zadr. IX 58/4. 

Konkurzni razglasi 
S 38/32—2. . 3550 
1401. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkuitza o imovini-Fran

ca Weilgonija. trgovca z modnim bla
gom v Ljubljani, Celovška cesta 49,. 
registrovanega pod firmo Fr. Weilgoni. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton,, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. . 

Upravnik mase: dr. Hacin Josip, od
vetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so
dišču, soba št. 140, dne 17. novembra 
1932. ob 9. uri. 

Oglasitveni rok do 17. decembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri deželnem so

dišču v Ljubljani, dne 24. decembra 
1932. ob 9. uri v sobi št. 140. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ili., 

dne 5. novembra 1932. 

* 

S 20/31—31. 3549 
1402. 

Odprava .konkurza. 
Prezadolženke Žitnik Franje, trg. z 

meš. blagom v Medvodah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. štev. S 20/31—2 o imovini 
prezadolženke, se odpravlja, ker je bila 
razdeljena vsa masa, po § 151 k. z. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 2. novembra 1932. 

* 
Sa 40/32—5. 3530 
1403. 

Poravnalni oklic. 
-Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Kollarja Franca, lastnika vino-
toča in posestnika v Slovenjgradcu, Can
karjeva ulica 11. 

Poravnalni sodnik: Romold Ivan, sta
rešina okrajnega sod. v Slovenjgradcu. 

Poravnalni upravitelj: dr. Lavrič Jo
sip, jodvetnik v Slovenjgradcu. 

Poravnalni narok pri okrajnem sodi
šču v Slovenjgradcu dne 12. decembra 
1932. ob pol enajstih, prijavni rok do 7. 
decembra 1932., poravnalna kvota 50 
odstotkov. 

Okrožno sodišče Celje, odd. I., 
dne 9. novembra 1932.. 

. :' * 

Sa 59/32-2. ' 3548 
1404. . 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Vrhunca Jožeta, posestnika in 
last. hotela »Astoria« na Bledu, Grad 
št. 197. 

Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Radov
ljici. 

Poravnalni upravnik: dr. Dobravec 
Ivan, odvetnik v Radovljici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Radovljici dne 16. 
decembra 1932. ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 10. decembra 
1932. (okr. sod. Radovljica). 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 5. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 10.247/4. 3524—2—1 

Oklic. 
Likozar Jožef iz Cerkelj št.'8/je pred 

tremi leti napravil novo klavnico brez 
oblastvenega dovoljenja. Sedaj prosi 
za naknadno odobrenje klavnice. 

To se daje v smislu § 109. zakona o 
obrtih na znanje in se razpisuje komi-
sionàlna razprava na mestu samem 
na dan 28. novembra 1932. ob 15. uri. 

Komisija se, ,snide pri, klavnici. 
Komisionalna razprava se bo . izved

la v smislu določb .zakona o obrtih IV. 
poglavje in § 83. • stavbenega reda za 

bivšo deželo Kranjsko. 
Interesenti morejo pregledata do coe

va razprave načrte na sreskem naČel-
stvu, soba št. 4, ter .podati morebifcae 
ugovore pismeno do-dneva razprave adi 
ustno pri razpravi sami. Poznejši ugo
vori se ne bodo uvaževaii in se bo na
prava dovolila, ako ne bo javnih ovir, 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 4. novembra 1933. 

* 
Štev. R. U. 443/23—26. 3527 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadrobni delitvi skupnega sveta po
sestnikov iz Kleč. 

Načrt o nadrobni delitvi v katastr
ski občini Podstendoi bo na .podstavi § 
96. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zak. št. 2/1888., od dne 18. novembra 
1932. do vštetega dne 2. decembra 
1932. v občinskem uradu Mala gora 
razgrnjen na vpogled vsem udeležen
cem. 

ObmejMev načrta s kolci na mestu 
samem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 18. no
vembra 1932. v času- od 8.30 do 9<30 ure 
v občinskem uradu Mala gora. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 3 dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 18. 
novembra 1932. do dne lft decembra 
1932. pri podpisanem komisarju za 
agrarne operacije v Ljubljani vložiti 
pismeno аИ dati ustoo na zapisnik; . 
, V Ljubljani, dne 8. novembra 1932. 

Komisar za agrarne operacije IL: 
&?. Maršič s.'ir. 

$ 
Broj 44.869/1932. 3525 

Oglas licitacije. 
Predmet :Izrada pokrivaokih i izolacionih 

radova na gradnji Okružnog ureda za 
osiguranje radnika u Skoplju. 

Središnji ured za osiguranje- radni
ka u Zagrebu održati će dne 22. novem
bra 1932. u službenim prostorijama 
Okružnog ureda za osiguranje radnika u 
Skoplju u 10 sati prije podne ponovnu 
pismenu ofertalnu licitaciju sa skraće
nim rokom za izdavanje pokrivaokih i 
izolacionih radova novogradnje Okruž
nog ureda za osiguranje radnika v 
Skoplju. /> 

Ponude moraju glasiti za sve'radove u 
pojedinom predračunu navedene, te se 
imadu u predračun uvrstiti jediničke,-ci-
jene v dinarima. Jedinične cijene ^mo
raju biti ispisane, te ukupne cijene tačno 
množene i zbrajane, a konačna svota i 
pisana brojevima i slovima. 

Cjelokupni radovi' izdaće se uz obra
čunavanje po faktičnoj izvedbi a po je
diničnim cijenama. Dostaoc radova imati 
će se sain pobrinuti kako za dovoz ma
terijala na gradilište tako i za odvoz te 
pohranu istog. 

Ponude se imadu biljegovati prema 
odredbama T. br. 25 taksene, tarife Za
kona o izmenama i dopunama Zakona 
o taksama od 25. marta 1932. (SL N. 
26/3. bi. 196) i to: 
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1. Za poslove do 20.000-— dinara 50 
dinara, 

2. preko 20.000-— do 100.000-— dina
ra ICO* —dinara, 

3. preko 100.000-— do 500.000-— di
nara 2C0-— dinara, 

4. preko 500.000 do l.OOO.OOO-— dina
ra 300-— dinara, 

5. za poslove preko 1,000.000 dinara, 
za svaki započeti milijun još po 100-— 
dinara. Ponude treba, u zapečatenom 
crno tu do gore označenog roka u urudž
beni zrpisnik Okružnog ureda za osigu
ranje radnika v Skoplju, predati. Na 
omotu valja napisati: 

»Ponuda za izvedbu pokrivačkih ra
dova za novogradnju Okružnog ureda u 
Skoplju na oglas licitacije broj 44.869/ 
1932.« 

Kauciju u iznosu od 5% za domaće dr
žavljane, a 10% za strane im ade svaki 
nudicc položiti kod blagajne Okružnog 
ureda za osiguranje radnika u Skoplju, 
te potvrdu o tome uručiti komisiji prije 
otvaranja ponuda. 

Kao kaucija mogu služiti: 1. Nevinku-
lirane uložne knjižice koje velebanke 
ili gotov novac, 2. Državni vrednosni pa
piri računajući ih po otpisu Ministarstva 
finansija od 11. maja 1932. Br. H-55644, 
3. Uložnica Drž. Hipotekarne banke, za
ložnice i komunalne obveznice, koje je 
Ministar finansija oglasio podesnima za 
kaucije i priznao im pupilarnu sigurnost 
sve po berzanskom tečaju ali ne preko 
nominale, konačno 4. Garantno pismo 
novčanog zavoda prvog reda registrova-
no kod generalnog inspektorata Ministar
stva finansija samo kao privremena kau
cija, koju dostaoc u roku od 8 dana iz
menjuje sa jednom od ostalih spome
nutih kaucija. 

Dcsiaoc radnje imade ovu kauciju po
visiti prigodom potpisa ugovora na 10% 
(strani na 20%) proračunate svote. 

Ponudjači dužni su ponudi priložiti 
pismenu izjavu, da su im uslovi licita
cije poznati te da pristaju po istima 
nadmetati se. Ujedno imadu priložiti 
pismeno očitovanje, da su im sve mjesne 
prilike kao i one gdje se radovi imaju 
izvesti, dobro poznate. 

Svaki nudioc ima doprineti pismeno 
uvjerenje svoje nadležne trgovačko-obrt-
ničke komore, esnafa ili sindikata te 
uvjerenje Ministarstva Ghradjevina o pra
vu učestvovanja kod javnih licitacija. 

Isplata zaslužbine izvršavat će se na
mirama providjenim taksenim markama 
u iznosu od 0*5% svote koja se podiže 
nakon odbitka državne takse prema 
odredbama T. Br.' .262 i. 263 taksene ta
rife Zakona o izmenama i dopunama Za
kona o taksama od 25. marta 1932. 
(Služb. Novine 26/3. br. 196) te banovin
ske prenosne takse. Kot potpisa ugovora 
plača poduzetnik 1% ugovorene svote u 
ime državne pristojbe za pravni posao. 

Ponude, koje nebi odgovarale propisa
nim uslovima, neće se uvažiti, isto tako i 

naknadno te brzojavno podnesene po
nude. 

Središnji ured za osiguranje radnika u 
Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni jednu 
ponudu, kao ni prihvatiti najjeftiniju, te 
nije dužan obrazložiti svoj postupak o 
izboru dostaoca. 

Uslove licitacije, opšte i posebne 
gradjevne uslove, predračun i nacrte 
mogu nadmetači dobiti kod Središnjeg 
ureda za osiguranje radnika u Zagrebu 
te kod Ofcrulnog ureda za osiguranje 
radnika u Skoplju. Cijena uslova i pred
računa je Din 25-—, a nacrti Din 20'—. 

_ Za vreme raspisa mogu interesenti do
biti eventualna nužna razjašnjenja kao i 
uvid u nacrte u uredovnici Središnjeg 
ureda za osiguranje radnika, Mihanovi-
ćeva ul. br. 3, soba 417, te kod Okružnog 
ureda za osiguranje radnika u Skoplju.' 

U Zagrebu, mjeseca novembra 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

u Zagrebu. 
A. A. 

SŽ16 

Vabilo 
W smislu soglasnega sklepa načelstva 

z dne 5. t. m. sklicujem 

izredni občni zbor 
Pokojninskega zavoda za 
nameščence v LJubljani 

v solato, dne 17. decembra 1932., ob 
10. uri dopoldne v dvorani Zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo, Ljubljana, 

Beethovnova ulica, s sledečim 
d n e v n i m r e d o m : 

1. Poročilo predsednika. 
2. Gradbena akcija. 
3. Slučajnosti. 

§ 34., t. 3., statuta Pokojninskega za
voda: 

>0bčni zbor je sfclepčen, ako je od vsa
ke skunine (službodajalcev in nameščen
ce-) nav.: jča vsaj ena tretjina izvoljenih 
de'e-jatov.« 

V Ljubljani, dne 5. novembra 1932. 
Vekoelav Vrtovec s. r. 

predsednik. 
* 

Štev. 10899/H. 35S8 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 21. novembra 1932 ob 
11. uri nabavo 450 m3 jamskega lesa. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

dne 5. novembra 1932. 

Razne objave 

Vabilo. 
3537 

Ker občni zbor Dolnje Lendavske 
hranilnice za mestno okolico d. d. v li
kvidaciji v Dolnji Lendavi, dno 31. ok

tobra 1932., ki je bil razglašen v >Služ-
benem listu« št. 82 z dne 15. oktobra 
1932., ni bil sklepčen, se vrši v smislu 
§ 21. osnovnih pravil ponovni občni, 
zbor 

dne 21. novembra 1932. 

ob 14. uri v hiši Grosa in Schvarca v 
Dol. Lendavi, Glavna ulica, 46, z istim 
dnevnim redom. 

Na ta ponovni občni zbor se vabijo 
vsi gg. delničarji s tem, da bode ta obč
ni zbor sklepčen brez ozira na število 
navzočih delničarjev, odnosno zastopa
nih,, delnic. 

Likvidatorji. 
* 

3533 
Vabilo 

na redni občni zbor 
delniške družbe 

Commerce d. d. v LJubljani, 
ki se bo vršil dne 30. novembra 1932. 
ob 15. uri v Ljubljani, na Krekovem tr
gu 10/11. 

D n e v n i r e d : 
1. Poročilo upravnega sveta in pred

ložitev bilance za 1. 1931. 
2. Poročilo revizorjev. 
3. Sklepanje o odobritvi bilance za 

1. 1931. 
4. Volitev revizorjev. 
Po § 14. družabnih pravil se smejo 

udeležiti občnega zbora oni delničarji, 
ki so položili pri družbeni blagajni v, 
Ljubljani, Krekov trg 10/11., šest .dni, 
pred zborovanjem vsaj 10 delnic z ne-
zapadlimi kuponi vred. 

Ljubljana, dne 9. novembra 1932. 
Upravni svet. 

* 
3547 

Objava. 
Izgubila sem potni list, izdan dne 2. 

oktobra 1931., št. 5504, na ime: Kusterle 
Sonja iz Škofje Loke. Proglašam ga za, 
neveljavnega. 

Kusterle Sonja s. r. 
* 

Objava. 
3536 

Izgubil sem potni list (veljaven za več 
držav), izdan od sreskega načelstva.v 
Metliki na ime: Selaković Dako iz Rada-
tovičev (srez Metlika). Proglašam ga za 
neveljavnega. 

! Selakovič Dako s. r. 
$ 

3526 

Obiava. 
Izgubil sem orožni list št. 1059, izdan 

od sreskega načelstva v Celju, dne 23. 
maja 1931., in ga proglašam za neveljav
nega. 

Ulaga Franc s. r., 
vrtnarski pomočnik v Medlogu 17, 

pošta Celje. 

Izdaja kraljev.ka banaka oprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska In zalaga: Tlakama Мегкад » Ljubljani j njen predstavnik; Q. Mlchalek v LJubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE ВАИОШЕ 
Pr i ìncra. h V nei t- Ol 1л+«Л,„ ТТТ _ j . _ _ ^ л . __ Priloga, h kosu 91. letnika III, z dne 16. novembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

I. No. '7514/1. 

Razpis. 
3578 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, razpisuje na podstavi § 31. 
zakona o. banski, upravi službeno mesto 
upravnika banovinskega dečjega doma 
v Mariboru., 

Za to mesto se bodo upoštevali uči-
telji-pedagogi z dovršenim usposoblje-
uostnim, izpitom za osnovne šole. 

Prednost imajo prosilci, ki delujejo, 
ali so že delovali v mladinskem skrb
stvu. 

Prošnje, opremljene z dokazili po § 3. 
zakona o uradnikih, je vložiti do 30. no
vembra 1932, pri kraljevski -banski 
upravi v Ljubljani. •• 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 
, dne. 11. novembra 1932. 

%i 

• I- No. 7517/1. 3562 

Razpis. 
f Na osnovi § 31. zaifona o banski upra-
• vi se razpisuje v območju sreskega 

odbora litijskega službeno 
mesto banovinskega cestarja, 

, in sicer na banovinski cesti štev. 61. 
; Trojane—Izlake—Kandrše (Vače) v od

seku od vasi Mlinš (most) do. vrh 
• klanca nad Vačami, z odcepom brdska 

meja, t. j . na banovinski cesti II. reda 
štev.' 6. v skupni izmeri 6-660 km. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5 Din kolkovane prošnje, opremljene s 
Pravilnimi in zadostno kolkovanimi pri-
Jogamf (rojstni iri krstni list. domovin
ski list, zadnje šolsko izpričevalo, do
kazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško izpričevalo, nravstveno iz
pričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, 
da niso bili obsojeni zboe kaznivih 
dejanj iz koristoljubja, event, dokazila 
0 strokovni usposobljenosti) je vložiti 
öajkesneje do 30. novembra 1932. pri 
sreskem cestnem odboru y Litiji. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 9. novembra 1932. 

' . - ' . • * . . . ' - ' • 

Ш./б. No. 8331/1. 3567 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. novembra 1932. 

P P o m b a: Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih, magistratov), so natis

njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami;kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d : 
Novo mesto: Dvor (Stavca vas 1 dv.'). 

S t e k l i n a : 
Dolnja Lendava: Petišovci (Benica 1 

dvorec). 

K o n j s k e g a r j e : 
Ptuj: Janežovci (Placar 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Artiče (Arnovasela 2 dv.). 
Globoko (Mali vrh 1 dv., Piršenberg 7 
dvorcev), Sromlje (Okljukóva gora 1 
dvorec). .Celje: Celje okolica (Babno 
2 dv., Lopata 1 dv., Nova vas 2 dv., Sp. 
Iludinja 2 dv.), Dramlje (Marija Dobje 
2 dv., Svetelka 1 dv.), Gomilsko (Go-
milsko 1 dv.). Griže (Migojnice 2 dv.), 
Petrovce (Kasaze 1 dv.), Sv. Pavel pri 
Preboldu (Sv. Pavel pri Preboldu 1 dv.), 
Šmartno v Rožni dolini (Rožni vrh 
1 dv.), Teharje (Lipa 1 dv.). Kranj: Ro
vo r (Kovor 1 dv., Hudo 7 dv.), Križe 
(Golnik 1 dv.). Krško: Cerklje (Skopice 
9 dv., Vel. Mraševo 13 dv., Vel. Podkx* 
6 dv.), Kostr.-ijevica (Gl:;boči?e 1 dv.)" 
Sv. Križ (Dobrava 13 dvorcev, Sv. Križ 
15 dvorcev), Raka (Kržišče 6 dvorcev, 
Mršeča vas 7 dvorcev, Mali Koren 1 dv.. 
Ravno 5 dvorcev, Smednik 2 dv.), št 
Jernej (Sv. Jakob 2 dv.). Ljubljana: 
Šmartno. (Zavrh 1 dvorec). Maribor 
desni breg: Pohorje" (Pohorje 2 dvorca). 
Maribor levi breg: Sp. Jakobski dol 
(Sp. Jakobski dol 1. dvorec). Metlika: 
Suhor (Beračavas 5 dvorcev). Novo me
sto: Novo mesto (Novo mesto 3 dvorci) 
Prevalje: Tolsti vrh (Dobrava t dv ) 
Vuzenica (Št. Janž 1 dv.). Ptuj: Cirkov-
ci (Pangerci4dv.). Radovljica: Bled (Za-
genca 4 dv., Mlinol dv.), Breznica (Brez-
mca £ dv.), Dovje (Mojstrana 4 dvorci), 

: Gorje (Podhom 13 dv.). Kranjska gora 
(Kranjska gora 6 dv.), Srednja vas (Sta
re Fužine 2 dvorca). Ljubljana mesto: 
5 dvorcev. Maribor mesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 
Celje: Grajska vas (Graj. vas 1 dv ) 

Sv Jurij ob^ Taboru (Ojstrška vas 
/TÏ / ' K S v - P e t e r v Savinjski dolini 
(Dobrtesa vas 1 dv.). Gornjigrad: KK)-
karje (Pusto polje 1 dvorec). Kočevje-
Novi Lazi (Štalcerji 2 dv.).. Konjice: 
Konjice okolica (Bukovlje 1 dv.). Stra
f e 6 /Stranice 1 dv.). Laško: Jurklo-
ster (Henina 4 dv.). Ljubljana: Borov
nica (Borovnica 1 dv.). Dobrova (Hru-

• n T , 1 №ì i D o b r u n i e (Zadvor 1 dv.), 
Dolsko (Dolsko 1 dv.), Podgorica (Pša-

Д 1 d v : y ' , š m a r t n ° pod Šmarno roro 
(Tacen 1 dv,). Ljutomer: Cven (Gor 
Krapje 1 dv.), Godemarci (Bodislavci 
1 dv.). Ključarovci (Ključarovci 2 dv.V 
Logarovci (Kokoriči 2 dv.), Okosjavci 
(DragotiiicL 1 dv.). štrigova (Štrigova 
1 dvorec)..Logatec: Bloke (Runarsko 1 
dvorec), Dol. -Logatec, (Blekova vas 3 
dvorci), Gor. Logatec (Gor. vas 1 dvo

rec), Hotedrščica (Hotedrščica' 1 dvo
rec). Šmarje pri Jelšah: Sladka gora 
(Pozanska vas 5 dv.), Šmarje pri Jelšah 
okolica (Cerovec 3 dvorci),' 

P e r u t n i n s k a k o l e r a : 
Maribor levi breg: Kolaki (Pečehova 

1 dvorec). 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 
Ljutomer: Cven (Gor. Krapje l ' dvo-

г е с)> Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2 
dvorca). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

dne 10. novembra 1932. ' 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 875—13/31—7 3534 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Mariboru, 

Asič Ivan, prične poslovati kot novo
postavljeni notar v Mariboru dne 15 
novembra 1932. 

Predsedništvo višjega deželnega sadišra 
v Ljubljani, 

dne 9. novembra 1932 
* 

Preds. 797—13/31—5 з 5 8 2 

Objava. 
мЛ?*Ч " š r a z P o l °ženju v Trebnjem, 
Mastnak Fran, prične poslovati kot 
novopostavljeni notar v Trebnjem dne 
15. novembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 9. novembra "1932 

* 
Preds. 819-13/32-5 з 5 8 3 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Mariboru, 

dr Sorli Ivo, prične poslovati kot novo
postavljeni notar v Mariboru dne 15 
novembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 9. novembra 1932 

* 
Preds. 724—13/31—7 ' , 3531 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Ljubljani, 

« 5 , A n d r e - l ' P"ßne poslovati kot 
novopostavljeni notar v Ljubljani dne 
1. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani. 
dne 9. novembra 1932. 

U 9/31-54. * 3 5 5 8 

V imenu Njega Veličanstva 
kralja! 

Okrožno kot vzklicno sodišče v No
vem incestu je razsodilo 2 razsodbo z 



Stran 526. 
Štev. 91.-

dne 28. -septembra 1932., BI 9/32—7, 
da so: 

Skubic Julij, star 25 let, po poklicu 
mesar v Črnomlju št. 1.29; 

Fabjan Alojzij, star 33 let, p« poklicu 
mesar v Črnomlju št. 47; 

Sinkovič Jakob, star 51 let, po pokli
cu mesar v Črnomlju št. 6; 

Kolbezen Alojzij, star 28 let, po po
klicu mesar v Črnomlju št. 75; 

Müller Adolf, star 29 let, po poklicu 
mesar v Črnomlju št. 69; 

krivi prekrška po členu 8. zak. o po
bijanju draginje življeriskih potrebščin 
in brezvestne špekulacije, storjenega s 
tem. da so koncem maja, junija in za
četkom julija 1931. v Črnomlju proda
jali govedino, katero so kup.ivali ne 
nad Din 6-021 za 1 kg žive teže, po 
Din 14-— 1 kg, da so torej zahtevali za 
življenske potrebščine višjo ceno, nego 
ie ona. ki zajamčuje običajni in dovo
ljeni trgovski čisti dobiček, kateri ni' 
kdar ne sme presezati 25%. 

Zaradi tega so bili obsojeni po čle
nu 8. zgoraj.navedenega zakona: 

a) Skubic Julij na 48 ur zapora, po-, 
ostrenega s poštenjem in na 500 dinar
jev denarne kazni, ki se izpremeni ob 
neizterljivosti v nadaljnjo kazen 10 dni 
zapora; 

b) Fabjan Alojzij in Kolbezen Alojzij 
vsak na 48 ur zapora, poostrenega s 
poštenjem in vsak na 400 dinarjev de
narne kazni, ki se izpremeni bb neiz
terljivosti glede vsakega v. nadaljnjo 
kazen 8 dni zapora; j 

c) Sinkovič Jakob' na pet dni zapora, 
poostrenega s poštenjem in na 1200 
dinarjev denarne kazni, ki se izpreme
ni ob neizterljivosti v nadaljnjo kazen 
24 dni zapora; 

č) Müller Adolf na 24 ur zapora, po
ostrenega s poštenjem in na 100 dinar
jev denarne kazni, ki se izpremeni ob 
neizterljivosti na nadaljnjo kazen 2 dni 
zapora. 
Okrajno sodišče v Črnomliu. odd. III., 

dne 26. oktobra 1932. 
* 

T III 65/32-1 3539 3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Sinkoviča Franca, pos. v 

Križan vrhu 9, p. Sv. Peter pod Sv. Go
rami, se uvede postopanje za amortiza
cijo naslednjih vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilec baje izgubil, ter se njih 
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 6 
mesecev .svoje pravice, sicer bi se po 
poteku te'ga roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
vložna knjižica Okrajne, hranilnice v 
Kozjem, št. 6138. glaseča se.na ime Sin
kovič Franc s stanjem Din 112785., ..-. 

Okrožno sodišče v Celju. odd. III., 
dne 9. novembra 1932. 

* 
3560 T ICO/32—2. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Prve hrvatske štedionice, 

podružnice v Mariboru se uvede posto-
гзпје /i amorHzjtriio p^lednje baje iz
gubljene menice ter se imetnik poziva, 

da jo tekom 60 dni od dne objave tega 
oklica v »Službenem listu« predloži pod-, 
pisanemu sodišču, sicer bi se. izreklo 
po preteku tega roka, da je menica 
amortizirana in da nima moči. 

Menica je izdana s krajem plačila pri 
Prvi hrvatski štedionici, podružnice v 
Mariboru na vsoto Din 2.700-— v Mari
boru dne 30. oktobra 1931. Podpisala 
sta jo Ferdo in Barbara Sernec, posest
nika v Selnici ob Dravi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd, IV., 

dne 4. novembra 1932. 

T 62/32-4 . 3591 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

Pcpošek Franc, rojen 24. septembra 
1869 v Novi vasi št. 1, občina Rogoz-
nica, pristojen v Pod vince, srez Ptuj, 
samski, posestnik in delavec v Podvin-
cih, se je v letih 1920 do 1922 zadrže
val večinoma v Zagrebu kot delavec. 
Tam je koncem maja 1922 brez vsake
ga sledu izginil. 

Ker je potemtakem smatrati, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v 
smislu § 24., št. 1. o. d. z., se uvede na 
prošnjo brata Popoška Antona, posest
nika in gostilničarja v. Podvincih, po
stopanjema proglasitev mrtvim ter se 
izda poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču. 

Popošek Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po_15. novembru 1933. ho sodišče na • 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 27. oktobra 1932. 

E 375/32-8 
* 

Sklep, 
3590 

V izvršilni stvari Kmetske posojilni
ce vrhniške okolice na .Vrhniki zoper 
Mlakar Nežo se po §200, št.. 3. izvršil
nega reda ustavlja dražbeno postopanje 
nepremičnin vi. št. 291, k. o. Dobrače-
va, ki jo je dovolilo podpisano sodišče 
3 sklepom z dne 22. avgusta 1932, opr. 
št. E 375/32. . . 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev 
se ne sme dovoliti nova dražba; dokler 
ne poteče od te ustavitve pol leta. 

Okrajno sodišče v Logatcu, odd. II., 
..,• . dne 9. novembra, 1932. 
•''ri--' Sfe 

E1247/32-7 i ,, ' 3588. 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. decembra 1932. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št: 24 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Jurka vas, vi. št.'177, 805, 816. 

Cenilna vrednost: Din 109.343-40 (bre
mena Din 96.000-—). 

Vrednost pritikline: Din 1880—. 
Najmanjši ponudek: Din 72-896*—.-, 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
•rlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri, ' 

V ostalem se opozarja-na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 11. novembra 1932. 

•j; 
E 493/32-8. 3556 

Dražbeni oklic. 
D n e 12. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob pol d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 26 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Lancovo, 
vi. št. 38, 40, solastninski delež 12/93 
do vi. št. 177 in solastninski delež 
12/152 do vi. št. 213.. 

Cenilna vrednost: Din 144.884-13. ; 

Vrednost pritikline: Din 5.975-10. ki 
je že všteta v cenilni vrednosti.' 

Najmanjši ponudek: Din 102.439-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benerri naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več " uveljavi jati 
glede nepremičnine v, škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deški tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 27. oktobra 1932. 

E 623/32, 3555 

Dražbeni oklic. 
Dne-13. d e c e m b r a 1932. dopol

d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Čepinci, polovica 
vi. š t 269. 

Cenilna vrednost: Din 20.347-—. 
Vrednost pritikline: Din 2140-—. 
Najmanjši ponudek: Din 6.782-33. 
Pravice,, ki bi. ne. pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred .začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več, uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
s o d i š č a . .'•"•-.,.'•'. • 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 14. oktobra 1932. 

• A 

E1129/32-6. ' ,•'•' ; .•• ' ' - ' - 3553 

Dražbeni oklic. 
D n e 13. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e v e t i h bo pri, podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič-

: nin: gostilniška hiša, zemljiška knjiga 
Ocinje, vi. št. 2.92. " : 
' Cenilna vrednost: Din'52Л.58"<—."•'• 

Vrednost pritikline; Din 500-—. 
Najmanjši ponudek: Din 34.772-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je prjglasitl sodišču najpozneje pri draž> 
benem naroku pred začetkom., dražbe, 
sicer bi se ne mogle več - uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražiteljav 
ki je. ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ..• ' ' , - ' • ; 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, * 
dne 14: oktobra 1932.: 



Štev. 91.: 
Stran 5&7. 

E 2089/32-11. .3586 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. decembra 1932.4ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
d. o.'Senčak,, vi. št. 58. 

Cenilna vrednost: Din 28.618-—. 
Najmanjši ponuđek: Din 19.100-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti eodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi ; se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V i ostalem se. opozafja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 3. novembra 1932. 

•j» 
. E 1028/32. | . 3554 

Dražbeni oklic. 
D n e 1.6. d e c e m b r a 19.32. d o p o l 

d n e ob d e v e t i h , bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Šaldvci, 18/228 
vi. št. 392. ; , 

Cenilna vrednost: Din 10.342—. 
Najmanjši ponudek:.Din 6.895-—. '•' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje, pri draž-
bonem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine .v škodo zdražitelja, 
ki "je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
, dne 17. oktobra 1932. 

4 • • - : f e 

E ; 291/32-15 3587 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. decembra 1932. ob desetih 

bo. pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Vel. Lašče, vi. št. 169, 343 in 492, zem
ljiška knjiga Dvorska .vas, vi.. Št. 495. 
. Cenilna vrednost: Di^ 159.000-—." 

Vrednost pritikline: Din 28.820-—. 
Najmanjši ponudek: Din 78.820-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer, bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri;veri. 
• •V, ostalem,se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski teea 
sodišča. ; '••••• 

Okrajno,sodišče v Velikih Laščah, 
: ;. .dne 28. oktobra 1932. 

E 1074/32-6. 3552 

Dražbeni oklic. 
D n ë 2 0. d éò è fnb r a 1932;' d o po l 

d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št.' 18 dražba, nepremič
nin: zemljiška knjiga Polana, vi. št. 69. 

Cenilna vrednost: Din 48.618-—. 
. Najmanjši ponudek: Din 32.412-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču,najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v. Murski Soboti, 
dne 21. oktobra 1932. 

E Va 1093/32-8. 3551 

Dražbeni oklic. 
Dne .20. d e e e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 16. dražba neoremičnin: 
zemljiška knjiga Poljansko predmestje, 
vi. št. 197. 

Cenilna vrednost: Din 440.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 220.000-—. • 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred " začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, 
dne 22. oktobra 1932. 

* 
E Va 2043/32—7. 3580 

Dražbeni oklic. 
D n e 20. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 16 dražba nepremič
nih: zemljiška knjiga k. o. Zg. Šiška, 
vi. št. 471. 

Cenilna vrednost: Din 135.600-—. 
Vrednost pritikline: Din 1.400-—. 
Najmanjši ponudek: Din 90.400-—. 
-Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer ,bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
dne 15. oktobra 1932. 

Konkurzni razglasi 
S| 093/32-2 . 3576 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice tvrdke Dolček in Ma-, 
rini, trgovine z manufakturnim blagom 
v. Mariboru, registrovane pod* firmo 
Dolček & Marini v Mariboru. 

Poravnalni, sodnik; dr. Kovča Fran, 
sodnik okrožnega. sodišča v Mariboru. 

Poravnalni,upravitelj: dr. Farkaš Fr.. 
advokat v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84. dne 
22. decembra 1932 ob d e s e t i h. . 

Rok za oglasitev do 16. dec. 1Б32. 
Poravnalna ponudba: 60?g kvota. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 10. novembra Ì932. : 

Sa 91/32—2 3575 
1406. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Sicherl Engelberta, 
trgovca z mešanim blagom v Spodnji 
Polskavi, registrovanega pod firmo 
Engelbert Sicher], trgovina z mešanim 
blagom v Spodnji Polskavi. 

Poravnalni sodnik:. Vodušek Štefan, 
starešina okrajnega sodišča'v Slovenski 
Bistrici. 

; Poravnalni upravitelj: dr-. Pučnik Jo
sip, advokat v Slovenski Bistrici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici, 
dne 20. decembra 1932. ob d e s e t i h . 

Rok za oglasitev do 15. decembra 
1932. pri okrajnem sodišču v Slovenski 
Bistrici. 

Poravnalna kvota: 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne Г0. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Ш.' 10.247/4. 3524—2—2 

Oklic. 
Likozar Jožef iz Cerkelj št. 8 je pred 

tremi leti napravil novo klavnico brez 
oblastvenega dovoljenja. Sedaj prosi 
za naknadno odobrenje klavnice. 

To s© daje v smislu § 109. zakona o 
obrtih na znanje in se razpisuje komi-
sionalna razprava na mestu samem 
na dan 28. novembra 1932. ob 15. uri. 

Komisija se snide pri klavnici. 
Komisionalna razprava se bo izved

la v smislu določb zakona o obrtih IV. 
poglavje in § 83. stavbenega reda za 
bivšo deželo Kranjsko. 

Interesenti morejo pregledati do dne
va razprave načrte na'sreskem načel-
stvu, soba št. 4, ter podati morebitne 
ugovore pismeno do dneva razprave ali 
ustno pri razpravi sami. Poznejši ugo
vori se" ne bodo uvaževali in se bo na
prava dovolila, ako ne bo javnih ovir. 

Sresko n^čelstvo v Kranju, 
dne 4. novembra 1932. 

•ft 
Ш 11266/1. 3569 

Razglas. 
V smislu § 54. uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (Ur. list št. 28/125 
ex 1930) se razglaša, da je. po sodbi 
okrajnega sodišča na Brdu z dne 2. IX.. 
1932. KPS, 188/32, Brezniku Ivanu, roj. 
28 I. 1901 na Viru, pristojnemu v ob
čino Rafolče. srez Kamnik, Dravska ba
novina, stamijočemu na Viru št. 73, ože-
njenemu delavcu, prepovedano, .zahajati 
v krčme za dobo enega leta, t. j . od 
21. IX. 1932 do 21, IX. 1933. 

Po § 268. kaz: zakona se kaznuje 
vsakdo, ki ve za razglašeno prepoved iz 
§ 55. kaz. zakona, pa vendarle postreže 
talci osebi z opojnimi pijačami. 

Srosko načelstvo y Kamniku, 
dne 10. novembra 1932! 

. • • • . ' • • ' * • 
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No. 10916/1 3574—2—1 

Razglas. 
Z vlogo z dne 31. X. t. 1. je prosil 

Bovha Janko, pirotehnični podjetnik v 
Celju, za olbrtno oblastveno odobrenje 
za postavitev pirotehničnega laborato
rija, sestoječega iz štirih lesenih barak 
na pare. 717/5 in 717/6, k. o. Ostrožno. 
O tem se odreja v smislu §§ 107., 108., 
109., 110. in 111. ob. z. in ustreznih 
določil pravilnika za izvrševanje zakona 
o izdelovanju, uvažanju in izvažanju in 
prodajanju smodnikov, raznesil in osta
lih razpočnih zmesi, streliva in orožja 
obravnava za petek, dne 25. nov. 1932. 
s sestankom na mestu samem ob p o 1 -
e n a j s t i h . 

Pri tej obravnavi je vložiti ugovore, 
če ве niso prej ustno ali pismeno po
dali, sicer se bo dopustila izvršitev na
prave, ako ne bo uradnih pomislekov. 

Mejaši in drugi interesenti so povab
ljeni, da obravnavi prisostvujejo. 

Načrti so do dneva komisije med 
uradnimi urami na vpogled pri sreskem 
načelstvu v Celju. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 9. novembra 1932. 

Štev. 11205/11. 
* 

Razpis. 
3573 

Direkcija drž. rudnika Velenje raz
pisuje na dan 28. novembra t. 1. ob 
11. uri dopoldne nabavo 

5000 kg bencina. 
Pogoji se dobe pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 10. novembra 1932. 

Štev:' 11288/H. 8572 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za dne 28. novembrat. 1. ob 
11. uri dopoldne nabavo 1250 m žične 
vrvi. 

Pogoji pri podpisani. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

dne 10. novembra 1932. • 
•J; 

Broj 4354/1932. 3559 
Natječaj. 

Glavna bratinska blagajna za osigura
nje rudarskih radnika i namještenika u 
Sarajevu raspisuje natječaj za upražnje-
no mjesto ugovornog ljekara Bratinske 
blagajne kod Mjesne B. B. kod Državne 
željezare i rudnika u Varešu. 

Prinadležnosti ugovornog ljekara od
ređuju se srazmjerno broju osigurapih 
članova i broju kreveta u bolnici B. B. 

Osimplate-i doplataka uživaće ljekar 
u naravi i besplatno stan, ogrijev i 
osvetlenje. Za ogrijev dobiVaće godiš
nje 100 q srednjeg ugljena, koji se pro
izvodi- na najbližem državnom rudniku. 

Ostale uslove o plati i doplacima mogu 
interesenti dobiti kod Glavne B. B.̂  u 
Sarajevu ili kod odnosnog Mjesnog 
upravnog odbora B. B. u Varešu. 

Sva prava i dužnosti utvrđuju se 
naknadno posebnim ugovorom koji će 
se sklopiti između Glavne B. B. i lje
kara. 

Natjecatelji moraju dokazati: 
1. da su državljani Kraljevine Jugo

slavije i da znadu srpsko-hrvatski ili 
slovenački jezik; 

2. da imaju ljekarsku diplomu i pra
vo vršenja prakse u državi; 

3. da su tjelesno, duševno -i moralno 
sposobni za vršenje ljekarske službe i 
da ne boluju od tuberkuloze u bilo 
kojoj formi; 

4. da nisu stariji od 45 godina i da 
imaju najmanje 5 godina ljekarske 
prakse poslije svršenog staža. Prednost 
imaju Ijekari koji su ranije ibili u 
službi B. B. ili kod općeg osiguranja 
radnika, kao i oni sa dokazanim spo
sobnostima za malu i srednju kirurgiju 
kao i za porođaje sa ginekologijom; 

5. da slobodno raspolažu svojim ima
njem i da nisu bili kažnjeni niti su u 
istrazi radi zločina ili prestupka iz ko
ristoljublja. 

Natjecatelji moraju molbi priklopiti i 
svjedočanstvo o danu rođenja, uvjere
nje o nadležnosti, uvjerenje o dosadaš
njem namještanju i zdravlju, o reguli-
sanoj vojnoj dužnosti, diplomu o pro
mociji na čast doktora medicine, te. 
dokaz o stečenom pravu opće privatne 
prakse. 

Vlastoručno pisano molbe imaju se 
predati ili poštom dostaviti Mjesnom 
upravnom odboru B. B. na odnosnom 
rudniku najkasnije do 30. novembra 
1932. do 18. sati. 

Zakašnjele molbe kao i one. kojima 
ne budu priloženi svi potrebni doku
menti neće se uzimati u obzir. 

Obzirom na odredbu § 190. Rudar
skog zakona i na snecijalne prilike u 
rudarskoj struci ne mogu se natjecati 
za mjesto ljekara B. B. ženska lica. 

Sarajevo, dne 5. novembra 1932. 
Glavna bratinska blagajna 

za osiguranje rudarskih radnika 
i namještenika u Sarajevu. 

Razne objave 
S557 

Vabilo na redni občni zbor 
Klavnice za Gorenjsko, 
r. z. z o. z. v likvidaciji 

na Jesenicah, 
' " ki se bo vršil 

dne 28. novembra 1932, ob pol osjni uri 
zvečer v zadružnih prostorih v Delav
skem domu na Jesenicah, Cankarjeva 

cesta 3 (Sava). 
s s l e d e č i m d n e v n i m r e d o m : ' 

1. Poročilo likvidatorjev. 
2. Sklep o končani likvidaciji in izbrisu, 

iz zadružnega registra. 
J e s e n i c e , dne 11. novembra 1932. 

Likvidatorji. 

Vabilo 
na 11. redni občni zbor 

delničarjev tvrdke 

»KOVINA«, 
prve jugoslovanske meta-
lurgične Industrije d. d. v 

Mariboru, 
ki je bil klican že za 3. junija 1932., pa 
radi formalnosti po predsedniku odlo
žen pred prehodom na dnevni red in 

se bo sedaj vršil • ' • 
dne 15. decembra 1932. ob 16. uri 

v pisarniških prostorih tvrdke na Teznu 
pri Mariboru, Vodnikova ulica štev. 28, 

z naslednjim 
d n e v n i m r e d o m : 

I. Čitanje in verificiranje zapisnikov 
o 10. rednem občnem zboru z dne 
27. maja 1931. ter o prekinjenem 
11. rednem občnem zboru z dne 
3. junija 1932. 

Il*-1 Predložitev računskega zaključka 
in poslovno poročilo upravnega 
sveta o letu 1931. 

III. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
IV. Predložitev račun, zaključka za 

31. decembra 1931. in podelitev 
absolutorija upravnemu in nad
zorstvenemu svetu. 

V. Izpremmba pravil. 
VI. Vclitev članov upravnega sveta in 

odobritev kooptacij, izvršenih cd 
rednega občnega zbora z dne 27. 

. maja 1931. 
VII. Volitev članov nadzorstvenega 

sveta in sklepanje o njihovih na
gradah. 

VIII, Slučajnosti. 
Posest vsakih 10 delnic daje pravico 

do enega glasu. Delničarji, ki hočejo 
izvrševati glasovalno pravico,- morajo' 
svoje delnice — najmanj 4 4ni pred se
stankom zbora — položiti pri: 
1. blagajni tvrdke >Koviria<, 
2. Celjski posojilnici, y Mariboru, 
3. Jadranski banki v Ljubljani, 
4 Obrtni Banki v Zagrebu, 
5. Merkur-Bank Wien. 

UPRAVNI SVET. 
* 

', .3577 

.••.,.* Objava. 
Dne 21. oktobra t. 1. bila mi je v 

Ljubljani ukradena denarnica s šofer
sko legitimacijo in izpričevalom, izda-
nini oktobra 1928;/od sreskega načel-; 

stva1 v Gornjemgradu. Proglašam obe 
listini za neveljavni. 

Sem Ciril s. r. 
trgovski porhočnik-šofer 

^ Ljulbnem, srez Gornjigrad. 

Preklic. 
3563 

Izgubila se je trgovska legitimacija 
štev. 307/32 na ime lastnice Josipine 
Lobnig. Zaradi izdaje duplikata se pre-
klicuje listina kot neveljavna. 

Tvrdka Zupančič. Maribor; 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. D red al k: Pob ar Robert t Ljubljani 
liska In zalaga: Tiskarna Merkur t LJubljani; njon predstavnik; Q. Michalak y Ljubljani 

i'-Ш 



Štev. 92. 

SLUŽBENI LIST KRALIEVSftE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 92. letnika III. z dne 19. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Cw 14/32-4'. 3610 

Oklic. 
Smiljanskemu Gjuru star. in Smiljan-

skému' Radivoju, obema trgovcema in 
posestnikoma v Curugu, sedaj nezna
nega bivališča, je vročiti menično tožbo 
z dne 13. oktobra 1932, opr. štev. Cw 
14/32-1 radi Din 750.000-— s prip. 

•Ker je bivališče Smiljanskega Gjura 
starejšega in Smiljanskega.Radivoja ne
znano,, se njima postavlja za skrbnika 
v obrambo njunih pravic gosp. dr. Sa--

vič Mirko,- advokat y Novem Sadu. 
Ta skrbnik ju bo zastopal v ozname-

njeni pravni stvari na njuno nevarnost 
in stroške, dokler se ali ne oglasita pri 
sodišču ali -ne imenujeta pooblaščenca. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani; odd. III., 

dne 5. novembra 1932. ' 
* 

Cw H a 631/32-1 3607 

Oklic. 
Tožeča stranka Hranilno in posojilno 

društvo.' delavcev r. z. z o. z., Maribor, 
Frankopanova Ć. 37, je vložila proti to
ženi stranki Marčiču Francu, činovniku 
drž; železnice v Mariboru, Klavniška ul., 
sedaj v blaznici na Studencu pri Ljub
ljani, iradi plačila 3200 Din s prip. k 
opr. št. Cw. Ha 631/32 tožbo. 

Toženi stranki se postavlja Marčič Te
rezija, žena gori imenovanega, za skrb
nico, ki jo bo zastopala na njeno nevar
nost in -stroške. •• . . . 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ha, 
• j • dne 25. oktobra 1932. 

* 
C 298/32—1; 

Oklic. 
3598. 

Tože-Ča stranka Dravska banovina v 
Ljubljani je vložila proti toženi stranki 
Vodopivcu Antonu, pos. v. Kalcah radi 
priznanja '•• ̂ lastninske pravice k oprav, 
št..,C 298/32 tožbo. . . 
.; Narok za ustno razpravo se je določil 
na, 13. decembra 1932. ob. 10. uri pred 
tem sodiščem v sobi. štev. 2 razpravna 

; dvorana. 
; Ker - je- bivališče tožene stranite ne-
: znano, s© postavlja IvaČič Franc. sod. 

kanclist v Krškem, ža skrbnika, 'ki jo 
i. bo zastopal na njeno, nevarnost in stro-
;. ške; dokler ne nastopi sama ali ne. imer 
; nujè pooblaščenca. 

îno sodišče v Krškem, odd. IL, 
# " i ' dne 12. novembra 1Ö32. 

* 
C II 1606/132-3 3613 

Oklic. 
Tožeča stranka' Osvald Pëngov. trgo

vec v Ljubljani, Karlovška cesta 19, je 
vložila proti toženi stranki Antonu Dre-

melju, posestniku, Bičje 18, p. Grosup
lje, radi 1200 Din s pp. k opr. št. C II 
1606/82—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 7. decembra 1932. ob 3Л 10. uro pred 
tem sodiščem v izbi št. 38, razpravna 
dvorana. 

Ker je bivališče tožene . stranke ne
znano, se postavlja' Ana Dremelj, pos. 
žena, Bičje 18, p. Grosuplje, za skrb
nico, ki jo bo zastopala na njeno ne
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama aH ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 11. novembra 1932. 

* 
T III 65/32-1 3589 3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Sinkoviča Franca,- pos. v 

Križan vrhu 9, p. Sv. Peter pod Sv. Go
rami, se uvede postopanje za amortiza
cijo naslednjih vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilec baje izgubil,, ter se njih 
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 6 
mesecev svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
vložna knjižica Okrajne hranilnice v 
Kozjem, št. 6138. glaseča se na ime Sin-
kovič Franc s stanjem Din 1127-85. 

Okrožno sodišče v Celju. odd. III., 
dne 9. novembra 1932. 

* 
-Ne II 3 0/32—44. 3594 

Oklic. 
V stečaju Slanca Antona, trgovca v 

Gradacui odreja stečajni sodnik ponovni 
• ugotovitveni narok na dan 5. decembra 
1932. ob 10., uri dop. v sobi št. 20. 

Okrajno sodišče v Metliki, odd. IL, 
dne 15. novembra 1932. 

L 3/32—6. 
* 

Sklep. 
3629 

Kutnar Mariia. rojena Zaje, rudarja 
žena iz Holandije. pristojna v. Podboršt, 
srez Litija, roj. .23. januarja 1887. v So-
strem. še'vsled slaboumnosti popolnoma 
prekliče. 

Za skrbnika U je postavljen1 Kutnar 
Anton, pos., Škofije št. 2. 

Okrajno Sodišče v Višnji s-nri, odd. L, 
dne .18. oktobra 1932." 

* 

L 3/31-20.. 3630 

Sklep. 
Toinažin Frančiška, rojena Zavodnik, 

trgovka nà Gmajni št.-22. roj. 1896. pri
stojna v občino Krka. srez Litija, se 
vsled slaboumnosti popolnoma prekliče. 

Za skrbnika, ji ìe pòstavlien Jeraj 
Franc. Posestnik v Gradičku št. 4. 
Okrajn«.4o-*i£čp v Viš.nii ernr«-. odd. L, 

dne 15. novembra 1932. 

E 242/32—9. 
Sklep. 

3631 

S tusodnim sklepom E 242/32—2 do
voljena prisilna dražba nepremičnin vi. 
št. 73 in 75 k. o. Planina se' v smislu 
§ 200 št. 3 izvrš. reda ustavlja. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se 
radi iste terjatve ne sme predlagati 
novo dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. IL, 
dne 24. oktobra 1932. 

H* 
E 840/32-6. 3626 

Dvažbeni oklic. 
D n e 13. d e c e m b r a 1932. dopol

d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Dol. Lendava 
in Dolgavas, vi. št. 919, 1373, 1370, 1371 
in 129. 

Cenilna vrednost: Din 84.000-—. 
Vrednost pritikline: Din 30C-—. 
Najmanjiš ponudek: Din 56.001-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž^ 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelia, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
• dne 10. novembra 1932. 

E 990/31-16. .3543 

Dražbeni oklic. 
Dne 21. d e c e m b r a 1932. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Podgorje, vi. št. 53. 

Cenilna vrednost: Din 94.557-—. 
Vrednost pritikline: Din 400--^. 
Najmanjši ponudek: Din 63.038. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sice-
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v. škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
dne 18. oktobra 1932. 

* 

E IV lì 19/32—7. 3599 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. d e c e m b r a 1932 . do

poldne ob d e v e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 25 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Gradišče, 
vi. št. 16, 17. 

Cenilna vrednost: Din 217.728:50-—. 
Vrednost pritikline: Din 870O-—. 

i Najmanjši ponudek: Din 145.152-32. 
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Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je 
ravnal v dobri veri... 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 25. oktobra 1932. 

* 

E IV 2764/32. 3600 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. d e c e m b r a 19 32. do

poldne ob, d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi.št. 25 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga k. o. Gradiška, 
vi. št 18. 

Cenilna vrednost: Din 22.404-80. 
Najmanjši ponudek: Din 14.936-52. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
Den&m naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
çlede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Ckraino sodišče v Mariboru, 
dne 26. oktobra 1932. 

• • ' . * 

F. 338/32—28. 3561 

Dražbeni oklic. 
D n e 22. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št.. 3 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kozje, vi. št. 214, 
246, 256 in 274. 

Cenilna vrednost: Din 94.954-25. 
Najmanjši ponudek: Din 63.303-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dTaž-
benem naroku pred začetkom dražbe,' 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

• V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit.na uradni deski tega 
sodišča. 

Hkratu se prekliče dražbeni narok, 
določen za prodajo gornjih nepremič
nin na dan 15. novembra 1932. ob enaj
stih. 

Okrajno sodišče, v Kozjem, 
dne 11. novembra 1932. 

. * 
•E 402/32—12 ..•••••' З 6 1 8 

Dražbeni oklic. 
Dne 22. decembra 1932. ob 9. uri bo 

pri, podpisanem sodišču v sobi št. 6 dra
žba nepremičnin: zemljiška knjiga d., o. 
Moškanjci, vi. št. 321. • ..,-.. 

Cenilna vrednost: Din 41.454"—. 
Najmanjši, ponudek: Din 27.656-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

jr» priglasiti sodišču najpozneje pri. dra//-
benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki. je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV., 
dne 7. novembra 1932. 

* 

E 435/32—7. 3628 

Dražbeni oklic. 

E Va 4111/32-7- 3593 

Dražbeni oklic. 

D n e 23. d e c e m b r a 1932. d o p o l 
d n e ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Krka, vi. št. 27 in 57. 

Cenilna vrednost: Din 3700—. 
Najmanjši ponudek: Din 2500—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer b i , se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. • 

V ostalem se opozarja na' dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, 
dne 15. novembra 1932. 

* ' • ' 

E 194/32—79. : 3633 

Dražbeni oklic. 
D n e 27. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Cerovec, vi. št. 170. 

Cenilna vrednost: Din 14.903-—. 
Najmanjši ponudek: Din 9.935-40. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi še ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 9. novembra 1932., 

• • • * • • - ' 

E Va 129732-10 , , . . . ' . ; 3614 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. decembra 1932. ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška . knjiga 
k. o. Javor, vi. št. 109, zemljišča dinar
jev 18.986-70, poslopja Din 5550—-, pri
tikline Din 1793-—; skupaj Din 26Д 29-70. 

Vrednost pritikline: Din 1793—:, bre
mena: prevžitek Din 17.900-—. 

Najmanjši ponudek: Din 80Q0-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču; najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi ' se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okraino sodišče v Ljubljani. 
dne 7. oktobra 1932, 

Dne 27. decembra 1932. ob devetih 
bo pri podpisanem sodišču y sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Zg. Šiška, vi. št. 667. 

Cenilna vrednost: Din 90,000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.000—-. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
behem« naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo.zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . : 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V.a, 

dne 11. novembra ; 1932. 

* 

E IV 2422/32 3623 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. decembra 1932 ob 9. uri. bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 27 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 1. 
k. o. Rafie, vi. št. 660, 2. k. o. Podova, vi. 
št. 502. 3. k. o. Skoke, vi. št. 318. • .. 

Cenilna vrednost:, ad 1. Din 4,123.965 
70 p, ad 2. Din 1,140.647'90, ad 3. Din 
213.310-—. 

Vrednost pritikline: Din 332.404--Цко. 
je v prvi cen. vrednosti všteta. 

Najmanjši'ponudek: a d : l . 2,749.309-86' 
Din, ad 2. Din 760.431-92,. ad 3. Din ž 
142.206-80. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku- pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v, škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.: . " . .••-

, V ostalem se opozarja na dražbeni -
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. •' * 

Okrajno sodišče v Mariboru, ,i 
dne 7. novembra 1932. : '- \'y 

' 7% '•' . , . - . •'.-:•" 

E ,669/32., •••'".• ;•./• • . 3 5 2 0 j 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. d e o e m b r a 1932. dopol

dne ob d e v e t i h bo pri podpisaneni : \ 
sodišču v sobi št. 5 dražba nepremič- -'•; 
nin: zemljiška knjiga k. o. Reka, vi. "•-' 
š t . 5 8 . : ' • . ' : . ' ' • 

Cenilna vrednost: Din 188.018-25.' o 
Vrednost pritikline: Din 10.094*-^. •'•-£ 
Najmanjši ponudek: Din125.345-50. , .-' 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, Q 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr- - i 
benem naroku .pred začetkom; dražbe, i ^ 

.- sicer bi se ne mogle .več ' uveljavljati•'; • 
glede nepremičnine v škodo : zdražiteljfc, J; 
ki je ravnal v dobri veri. '.', ',, 

V ostalem se opozarja na dJ-ažberil1 - ' 
, oklic, ki jé nabit na. uradni deski tega-•. 
sodišča.1 -•'•••! . ^ : : 

Okrajno sodišče Vransko, •[$: 
. d n e 3. novembra 1932. :''.•'(: 

& 



Stev:92. Sttàn >63ï-; 

E 1008/32-7. 3568 

DražbenI oklic. 
Dne 30. d e c e m b r a 1932. d o p o l 

d n e ob pol d e s e t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Reinšnik, vi. 
š t 13 in 44. 

Cenilria vrednost: Din 61.286-50. 
Vrednost pritikline: Din 1310-—: 
Najmanjši poriudek: Din 40.857-66. 
Varščina znaša Din 6.128-65 in jo je 

položiti v gotovini ali drž. vrednostnih 
papirjih ali vložhih knjižicah regula-
tivnih hranilnic in posojilnic — zadrug 
^Dravske banovine. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
]"e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Marcnbergu, odd. IL, 
dne 27. oktobra 1932. 

* 

E 537/32^7 3592 

Dražbeni oklic. 
Dne. 31. decembra 1932. ob desetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 7 
dražba nepremičnin: zemlj. knjiga Ra-
dencè, vi. št. 205, 227;- zemljiška knjiga 
Vrh, vi. št. 330, 307, 332, 644, 686, 687 
in 72.1. 

Cenilna vrednost: Din 71.42Г60. 
Vrednost pritikline: Din 719-—. 
Najmanjši ponudek: Din 47.614-50. .. 

^ Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. IL, 

dne 8.. novembra. 1932. 

* 

E 259/32—10. ' 3595 

Dražbeni oklic. 
» Dne 2. j a n u a r j a 19 3 3. dopoldne, 
ob p o l d e v e t i h , bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 26 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Savica, vi. št. 61. 

Cenilrm vrednost: a), poslopja na Din 
11.900"—; h)'. pritiklin ..na Din 2420'—.; 
c) srenjske pravice Din 700-—; č).zem--
Ijišca Din 52.520:—, skupaj Din 67.040. 

Najmanjši ponudek Din 45.Ò27/—., 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe; 

je priglasiti sodišču najpozneje.pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
eicer bi se . ne mogle več .uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki ie ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 14. decembra 1932. 

* 
E IX 3255/32—8. 3518 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. j a n u a r j a 1933. dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Prepola, VI. 
št. 276. 

Cenilnà vrednost: Diu 4.817-—. 
Najmanjši ponudek: Din 3.212-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 29. oktobra 1932. 

* 
E X 4210/29 3510 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. januarja 1933 dopoldne ob 10. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 11 dražba nepremičnin: zemlj. knjiga 
k. o. Račje, vi. št. 344. 
• Cenilna vrednost: Din 440.491-20.. 

Vrednost pritikline: Din 585'—, (ki je 
zgoraj všteta). 

Najmanjši ponudek: Din 220.245-60. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. X., 
dne 27. oktobra 1932. 

E 68/32-22. 3545 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. j a n u a r j a 1933. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 20. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. 6. Božjakovo, vi. št. 
39, 37 in 228, k. o. Drašiči, vi. št. 901. 

Cenilna vrednost: Din 34.805-—. 
Vrednost pritikline: Din 635-—. 
Najmanjši ponudek: Din 23.626-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku • pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče т Metliki, 
dne 7. novembra 1932. 

* 

E 373/32—9.' r- •"•:•!•• •••?• 3 5 4 6 

Dražbeni oklica 
Dne 11. j a n u a r j a * 1933. dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem sodir 
šču v sobi št. 20. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o; Radovica;. vt št. 
285 in 739. • ;. , :.., ,.. -. ;; .. 

Cenilna vrednost: Din 1.25.5.0Q-—..• 
Vrednost .pritikline: :Din 10.224--^ 
Najmanjši ponudek: Din 52.178-—. .. 
Pravice, ki bi ne pripuščale^ dražbe, 

je priglasiti sodišču najpoipej'e pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne- mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo:izdražite]ja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se- opozarja':,Т"dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega • 
sodišča. ' ' : ; ' ' 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 7,. novembra 1932. . ,,. . . 

* 
E IX 2847/32—9' 3622 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. januarja 1933 àppoldnè ob "l i . 

ori bo p гд podpisanem' sodišču,.v cobi 
št. 11 dražba, nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Vurmat, vi. š t 33^ 72. ' 

Cenilna vrednost: Din 109.869-75 i n 
Din 7079-35. . . ./"!. ' ,, . . ' . "'.' ' ../.. • 

Vrednost pritikline: Dih 6255'—, ki je 
zgoraj všteta. . ,.. • . 

Najmanjši ponudek: Din 73.24б''50 in 
Din 4720-—. 

V ostalem se. opöZärja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.. :.*?.;'v'.\JfT* '••? kl??? 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IX., 

dne 4. novembra 1932. 
• - • • • * • • • : ; ; • ; . - • • = . : • • • • ! ' 

E 473/32-8.' . Л,-ч' :,;>':.'..A 

Dražbeni oklici 
Dne 20. j a n u a r j a 19 33;.;dopò,l-

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem, 
sodišču v sobi št.. 2 dražba ,nepremiôr ; 

nin: zemljiška knjiga Leskovica, vložna 
š t- 94. ,.",, . ,;. .... 

Cenilna vrednost:,Din 16.849*—. 
Vrednost pritikline: Din 1.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 5.453/—. _•,. . 
Pravice, ki bi'ne'pripuščal^,UjažbeJ 

je priglasiti sodišču najpozneje pri dcaž-
benem naroku pred 'začetkoiti. dražbe, 
sicer bi se ne mogle' več' uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri veri,/ ."'; ,', .̂  т . " 

V ostalem so opozarja" ha'*$'fažlpeni 
oklic, ki je nabit na uradni deški 'tega' 
sodišča. ' ; ' • "••••!;•'- о-:>\ •?<•«• 
Okrajno sodišče v SkofjiLpki; odd, L, 

dne 11. novembra 1932. '"'r • 
.... «j; 

E 366/32-13 ; f t S^6 

Dražbeni oklic. 7j ':.'Lf; 

Dne 6. februarja 1933: ób 9.\iwà bo'^fi* 
podpisanem; sodišču- v sobi št. 12 .dražba 
nepremičnin zemljiška.knjiga Mostec.-vl. 
št. 9, posamezne ^parcelne iskupiné'ì óai 
podlagi dražbenih. pogojev,. -, ,;.r. ;;•;!,' 

Cenilna vrednost: Din 11б.ЗЈ.6.'т**,; .•';;!! 
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; Vrednost prit&line: Din 4175-—. . 
Najmanjši ponudek : Din 76.877-32. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II.. 
dne 12: novembra 1932. 

* 
E 419/32-10 3617 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. februarja 1933. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 12 
dražba nepremičnin: niša št. 92 v Bre-
äoah z delavnico in vrtom,- zemljiška 
knjiga Brežice, vi. št. 103. 

Cenilna vrednost: Din 50.380'—. 
Najmanjši ponudek: Din 33.586"66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beném naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi; se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 
' V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic ki. je nabit na uradni deski tega 
sodišča." 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II., 
dine l i . novembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
Vpisali sta se nastopni f i rmi : 

1407. Sedež: Maribor, Koroška cesta 3. 
' Dan vpisa: 8. novembra'1932. ^ 

'Besedilo; Plauc Maks. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi 

pridelki ta izvoz sadja na debelo. 
Imetnik:.Plauc Maks, trgovec; v Mari

boru, Koroška cesta št. 3. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dine 3. novembra 1932. 
Firm. 956/32 — Kg. A III. 226/1. 

. - • ' • , ' - . * 

1408. Sedež: Straže, obč Sv. Jurij pod 
Turjakom. 
' Dan : vpisa: 9. novembra 1932. 

Besedilo: Ivan Čas ini. 
1 Obratni predmet: Trgovina z lesom 

In vinom na'debelo. 
. Imetnik: Ivan Čas mL, trgovec Straže 

ri. Mislinje. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 

. dne 9. novembra 1932. 
Firm. 373/32 - Rg. A III 158/2. 

V p i s a l e s o . s e i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1409. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. novembra 1932. 
Besedilo': >Jelén< tvornica kemičnih 

iidelkoT, družba z omejeno zavezo. 
Družba se je razdružila in prešla v 

likvidacijo. 

Besedilo likvidacijske firme »Jele<a<, 
tvornica kemičDih izdelkov, družba z o. 
z. v Mariboru v, likvidaciji. 

Likvidator: Ribarič Anton, posestnik 
v Krčevini št. 177. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje 
samostojno likvidacijsko firmo. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. novembra 1932. 
Firm. 912/32. — Rg C I 71/29. 

* 

1410. Sedež: Središče. 
Dan vpisa: 10. novembra 1932. 
Besedilo: Jakob Zadravec, umetni 

mlin na paro in vodo v Središču. 
Vstopil je v firmo: Zadraveć Jurica, 

posestnik v Središču ob Dravi.. 
Firma je od 1. oktobra 1932 javna 

trgovska družba. 
Besedilo firme odslej: >Parni in 

umetni mlin J. Zadravec v. Središču 
ob Dravi, družabnika Jakob Zadravec 
in Jurica Zadravec. 

Firmo zastopa vsak družabnik samo
stojno. - • . . . . 

Podpis ^firme:'Vsak družabnik pod
pisuje samostojno tako, da natisnjene
mu, s štampiljko odtisnjenemu ali od 
kogarkoli napisanemu besedilu firme 
pristavi svoje ime. . . 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. novembra 1932. 
Firm. 926/32. — A III 227/4. 

* 

1411. Sedež: Sv. Lovrenc na Pohorju. 
Dan vpisa:.'Л0. novembra 1932. 
Besedilo: Aug. Löschnigg, trgovina 

z lesom in deželnimi pridelki. 
Vpiše se ženitna in obenem dedna 

pogodba ddo. Maribor, 20. maja 1895,. 
opr. št. 648, odnosno v isti zagotovljene 
premoženjske pravice Marije Lešnik 
(Löschnigg) roj.' Rušnik. 

Okrožno, kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, odd TV., ; 

dne 10. novembra 1932. . 
, Firm.-9,68/32. — Reg. Einz. I. 248/13. 

I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1412; Sedež: Laško. 

Dan izbrisa: 9. novembra 1932. 
Besedilo: Belak, Inkret in drug, in

štalacijsko podjetje v Laškem. 
. Obratni predmet.: Elektrotehnična in 

vodovodna inštalacija. 
Zbog razdružitve. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. Tli.*, 

dne 9: novembra 1932. 
Firm. 321/31 — Reg. A III 31/6. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

1413. Sedež: Maribor., ' • 
Dan vpisa: 3. novembra 1932. ,, 
Besedilo: Jügozädrüga za vnovčevanje 

Kmetijskih pridelkov v Mariboru, regi-
strovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat ' in predmet: Zadruga ima 
namen:' 

a)' razpečevati in ipredelavati kme
tijske pridelke in obrtne izdelke svojih 
udov, 

b) oskrbovati. svojim udom' gospo
darske in obrtne ,; potrebščine vsake 
vrste, 

c) ustanavljati in vzdrževati zadružna 
skladišča, 

d) nabavljati kmetijske stroje in jih 
posoj evati udom, 

e) pospeševati vobče kmetijsko go
spodarstvo svojih udov, zlasti s tem, da: 

1. snuje naprave in naredbe v . po-
vzdigo kmetijstva in domače obrti svo
jih udov; 

2. daje v gospodarskih zadevah svo
jim udom svete, 

3. prireja poučne ' gospodarske shode 
in razstave ter izdaja primerne knjige 
in tiskovine. ' 

Zadružna pogodba (statut) z dne 23. 
oktobra 1932; 

Vsak zadružnik jamči s vojim • opra
vilnim deležem in pa z njegovim deset
kratnim zneskom. .'•••" 

Oznanila se izvršujejo z enkratno ob
javo v glasniku »Narodni gospodar«.:•, 

Načelstvo sestoji iz 7 do 9 zadružni
kov. Člani načelstva so: 

1. Spindler Josip, posestnik na Zgor. 
Rečici 30 (načelnik), ...;.,. ., ,, 
• 2. dr. Kramberger Ludvik, pos. in 
zdravnik:pri-Sv.. Lenartu 89 ,(nam. na
čelnika), 

3. Voglaf Martin,- tajnik hranilnice in. 
posojilnice pri Sv. Rupertu v Slovenskih" 
goricah, ч '• ' . 

4. Rojs Martin, .pos. in, trg. v Sv.. Ru
pertu v Slov., goricah, ' '' 

5. šuman. Franc,, upravnik pošte ' in 
pos., Sv. Lenart v Slov. gor.,..', 

6. Breznik Ludvik-,, pos. v Zg.'Zërjâv-
cih štev. 6,. •' 

7. Bezanič Anton, gostilničar: v Mari
boru, Vodnikov trg 4.--- '•; : :'•••'• • 

Pravico zastopati zadrugo ima;: načel-
stvo... ' ' ..' '' ''.[.•"• '"' 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno dva člana načelstva. ' 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 3. novembra. 1932. 
Firm. 957/32. — Zadr. V.'37/ï! 

* ; ' . ' • • 

1414. Sedež: Ptuj. ,: p; : Л 
Dan vpisa: l0. novembra 1932. 
Besedilo: Delavska-kmečka,\nakupna, 

prodajna in stavbna zadruga registri
rana zadruga z omejeno zavezo. " • 

Obrat in predmet: Zadruga ima', 
namen: '.-'••' . ' ' 

a) nakupovati, pridelovati in;prede- , 
levati živila, oblačila,.'.stvari za gospó;-r 

darstvo, kakor sploh blago vsake vrste 
in oddajati to' blago pTpti plačilu1 med; 
syòje'clàne, •'" ",' ' ' . •••••• ' '•'. 

b) nalagati v svojem hranilnem od
delku p rih ranke članov, • : ; ' : ! . ; 

ç) zbirati iz ënegà delà, Čistega dgj 
biČka podporne sklade v pomoč'članoca^ 
za: pTirher dolgotrajne bolezni, ali'brež-^. 
pbselnosti, in/ njih rodbinain za' prinjèfv 
smrti,' • ' • ' -r!.';v-.' ; ':-' ••'. "\ 

,r' 

У 
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6) ustanavljati gostilne, predvsem pa 
vzgajališča za izobrazbo in razvedrilo, 

d) graditi svojim članom stanovanj
ske hiše, ki ostanejo last-zadruge, 

e) dajati svojim, članom nasvete in 
nuditi pravno pomoč v zadevah social
nega zavarovanja in strokovnega vpra
šanja. 

. Zadružna, pogodba (statut), z dne 15. 
oktobra 1932. .. ' . , 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim en
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem v 
zadružni prodajalnici ali v listu »Delav
ska politika« ali v listu, ki ga odloči 
načelstvo. 
«• Načelstvo sestoji iz 5 do 6 zadružni
kov. Člani načelstva so: 

1. gegula Ivan, železničar v pok. v 
Ptuju (načelnik), 

2. Herzog Miha, tovarniški delavec v 
Ptuju (nač. namestnik). ,. 

з! .Kuntara. Zofija, pletilja y Ptuju, 
4. Matjašič Štefan, mizarski pomoč

nik v Ptuju, 
5, Podlaha' Ana, žena. železniškega 

upokojenca v Ptuju.. 
Pravico zastopati zadrugo ima načel

s t v o . >•'••"•'• 
.„Podpis firme:; Besedilo firme podpi

sujeta, skupno po. dva, Člana načelstva. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. novembra 1932.: > 
• t-Firan..955/32;. — Zadr. V 39/1. 
• - . = • • ' : • : - . • ' , „ , - • • • • ' • : - . < 

'iilSV'SedežrSvV'Marili:^'1 ••'•••'•"•'••'. 
Dan vpisa: 10.' novembra 1932.' 

'Besedilo:",Slovènskò-Goriska sadjar
ska zadruga, Sv." Martin pód Vurbergom 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Namen zadruge 
: j e , d a ' - - i . •••••, 

1. Vnovčuje sadje .svojih, članov po
tom direktne, prodaje odjemalcem, 

2.'preskrbuje svojim članom razno
vrstne stroje in orodje, umetna.'gnojila 
in palico, V '' ' ,.''., 

3. skrbi za strokovni pouk in poglo
bitev zadružne ' misli1 svojih • članov, 

4..osnavlja podružnice. , 
Zadružna pogodba '(statut) ž dne 9. 

oktobra 193'2: 
Vsak zadružnik jamči s svojim opra

vilnim deležem in pa še, z. njegovim 
petkratnim zneskom. 

Oznanila : se izvršujejo po. •.„•enkratni 
objavi Vl.ž&družli pisarni z nabitjem 
zadevnega : oznanila in z oglasom > v ča
sopisu, ìki'ga določi načelstvo, oziroma 

• nadzorstvo. • . i. ;; ' ; ' '""•••:•• 
•Načelstvo sestoji iz ;4 zadružnikov. • — 

Člani' naèëlstva sô: •' : г..'.-: 
Ramuta Dorninik,. veleposestnik',! Sv.; 

Mattin, rPilüer , ! Anten, posestnik. Gig-
ienci; Hrastnik Martin;' pos. ZgJ'Duplek; 
Cernčič Ivan, posestnik. Zg.Duplek. 
.; Wavico zastopati zadrugo ima načel

stvo. 
ilRodplfe f ime^es .ed i lo i5iT;rnë,i.-R(jdpi-

. sujeta skupno DO. jdvjft, ,Čl&na načelstva. 
Okrožnp sodišč« t Mariboru,, odd, ,Ш., 
' dne \ù.-. noyembra• 1Ö32'.' ,,. 

Firm,; 929/32. — Zädr., V. 38/1. r ' 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1416. Sedež: Cvetkovci. 
Dan vpisa: 3. novembra 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v Cvet-

kovcih, registrovana zadruga z neomeje
no zavezo. 
• Glasom sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 25. julija 1932. se je skle
nila likvidacija zadruge. 

Likvidacijska firma se glasi: Agrarna 
zajednica v Cvetkovcih, reg. zadruga 
z neomejeno zavezo v likvidaciji. 

Zadrugo v likvidaciji zastopajo kot 
likvidatorji dosedanji člani načelstva 
na zunaj tako, da stavijo pod likvida
cijsko firmo s k u p n o svoj podpis. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, odd. III., 
dne 3. novembra 1932. 

Firm. 796/32. — Zadr. IV. 53/8, 

. . . * 

1417. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. novembra 1932. 
Besedilo: Mariborski Kreditni zavod 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Mariboru, 
nemški: Marburger Kreditanstalt, reg. 
Genossenschaft mit beschränkter Haf
tung in Marilbor. 

Besedilo -firme v nemškem jeziku 
odslej:. 

Mariborer Kreditanstalt, reg. Genos
senschaft mit beschränkter Haftung in 
Maribor. 
Okrožno sodišče v Maribora, odd. III., 

dne 10. novembra 1932. 
. Firm. 945/32. — Zadr. I 2/Ш. 

' • • • ' . 

1418. Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. novembra 1932. 
Besedilo: Mariborski konzum v Mari

boru registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 

Zadruga sloni odslej na pravilih, spre-
1 jetih na občnem zboru dne 15. oktobra 

1932. 
Besedilo odslej: Gospodarska zadruga, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Mariboru. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je, pospeševati gospo

darske ^nterese in nravno povzdigo svo
jih-članov s. tem, da 

11. nabavlja svojim članom po ugod
nih ' pogojih živila, oblačila ter ostale 
gospodarske in, gospodinjske potrebšči-

; ne, oziroma pri nakupu takih predme
tov posreduje; ;

; 

2.. vnovčuje pridelke in izdelke svojih 
zadružnikov ali posreduje pri'prodaji 
teh, na debelo in drobno; 

3. jemlje pridelke in izdelke svojih za7 

drulžnikov y skladišča, jih predeluje in 
vnovči, na drobno in debelo;' 

4. preskrbuje svojim članom razno
vrstne stroje in orodja, semena," umetna 
gnojila, močna krmila, plemensko živi
no in druga "obratna sredstva, jih poso-

'juje, oz., te posle za.,svoje- člane posre
duje;, .'.' '.'•;'. " ' '.'".,/: '.' ." 

;5.; vzdržuje zaidružne gostilne z alko
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, 

mrzlimi in toplimi jedili, restavracije, 
bufete, zajutrkovadiiice,' javne kuhinje, 
ter si v ta namen pridobi potrebne kon
cesije; ' : ' 

6. skrbi za'strokovni pouk in poglo
bitev zadružne misli svojih članov; za
druga more poslovati tudi z nečlani, ako 
je to v korist članom;" 

7. si oskrbi v dosego teh ciljev in' na
menov potrebne stavbe in -tehnične na
prave, osnuje-podružnice, skladišča-ter 
pridobi za to potrebne koncesije. : . 

Vsak član jamči poleg, vplačanih dele
žev še s petkratnim zneskejm istih. 

Razglasi zadruge se vršijo po enkrat
ni objavi v zadružni pisarni z nabitjem 
zadevnega naznanila ali z oglasom v ča
sopisu, ki ga .določi.načelstvo ali nad
zorstvo. •;•••- •••• " • 

Načelstvo sestoji iz 5 .zadružnikov. 
Pravico zastopati zadrugo- ima načel

stvo. ....... 
. Podpis firme se vrši- na- ta način, da 

se podpišeta pod zadmžno tvrjiko. dva 
člana načelstva ali en član načelstva in 
eno pooblaščenec*, 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva 
ing. &turm Rado, Snoj Anton in Cergolj 
Leon, vpišejo pa novi-člani načelstva 
Novak Franjo, banov, uradnik<v Maribo
ru, Tržaška cesta 5 (načelnik), Jaijl Ig
nac, urar in juvelir v Maritar, 'JSäieta-
nova ul. 36, Canjkar Stanislav, profesor 
v Mariboru, Slomškov trg 18, in Kores 
Anton strok, tajnik v Mariboru, Sodna 
ulica 9. .. .•;-!.. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 10. novembra 1932. 
Firm. 962/32 — Zadr. IV. 63/14 

1419. Sedež: Murska'Sobota. •„ 
Dan vpisa: 10. novembra 1932. 
Besedilo: Nabavi jalna zadruga držav

nih uslužbencev т Murski Soboti regi
strovana zadruga z omejeno „zavezo. 

Dosedanja'pravila'se nadomestijo z 
novimi pravili,; ki so bila sprejeta na 
izrednem občnem zboru dne-28. sep
tembra 1932. •-• 

Namen zadruge je,, da- preskrbuje svo
je člane z življenskimi.... potrebščinami 

, in ostalimi predmeti za njih osebno in 
hišno rabo. л ' 

Zadruga oddaja potrebščine in drugo 
robo članom za gotovino, na kreditbrez 
obresti pa po sklepu upravnega odbora 
na pismeno osebno obvezo. Člana ali na 
podstavi pismenega jamstva dveh čla
nov ali na podlagi prostovoljno stavlje
ne zabrane na prejemke, in^to.po pra
vilniku, ki ga predpiše Savez; . , 

Samo izjemoma, in sicer kadar Je'go
tovega blaga na skladišču več.' nego je 
povpraševanje z^drugarjev po njem, 
sme upravni* odbor to in'tako blago od
stopiti drugim zadrugam, pa tudi. ne-
zadrugarjem (čl. 2. zakona). 

Delež se more vplačati ob pristopu 
ali da se, vplača pri vstopu v zadrugo 
jrdno desetinko vpisanega deleža, a 
ostanek y 9 zaporednih obrokih po eno 

' desetinko mesécnó.v' Д 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 

dne 10. novembra 1932. " 
' ; Firm; v93'0/32. — Zadr. IV.. 28/9. , 
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I z b r i s a l i s t a s e , n a s t o p n i 
z a d r u g i : 

1420. Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 10. novembra 1932. 
Besedilo: Tiskarna Sv. Cirila, registro-

vana zadruga z omejeno zavezo v Ma
riboru v likvidaciji. 

Zbog končane likvidacije-... 
Okrožno sodine« ,v Mariboru, odd. III.. 

dne 10. novembra 1932. 
Firm. 966/32 Rg. Zadr. III 35/10. 

* 
1421. Sedež: Zg. Voličina. 

Dan izbrisa: .3. novembra 1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica Zg. Ve

ličina registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo v likvidaciji. 

Zlbog končane likvidacije. 
0!;rožn0 kot trgovinsko sodišče 

. v Mariboru, odd. III., 
dne 3. novembra 1932 

Firm. 954/32. — Zadr. IV 57/9. 

Konkurzni razglasi 
S 7/32-1 
1422. 

3608 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini zapu

ščine Livka Janeza, posestnika v Zbu-
rah 25, ,'pošta Šmarjeta. 
_ Konkurzni sodnik: Coš Fran, stare
šina okrajnega sodišča v Mokronogu; 

Upravnik, mase: Demšar Gregor, jav
ni 'notar'y Mokronogu'. 

Prvi zbor upnikov pri okraj, sodišču 
v Mokronogu dne 24. novembra 1932 òb 
devetih. . 

OglasitvenLrok.pri okrajnem sodišču 
v Mokronogu, do 16.. decembra I932« 

Ugotovitveni, narok' pri okrajnem so
dišču y.Mpkronogü dne 22. decembra 
1932 ob.devetih.' . 
Okrož. sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne. 12. novembra 1932. 

S 19/32—3. 
1423. 

* 
3632 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Urši-

ča Antona, trgovca v. Laškem. . 
Konkurzni sodnik: dr. Pernat Arnoldv 

starešina okrajnega sodišča^v Laškem. 
Upravnik mase: dr. Roš Fran, odv. 

v Laškem. • : . ' i 
Prvi-zbor upnikov pri okrajnem sodi-' 

šču v Laškem dne 3. decembra 1932. ob 
10. uri. ;;;; 

Oglasitveni rok do 24. decembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri okrairierh so

dišči- v Laškem dne 9. januarja 1933. 
o b 1 0 . u r i . , ,; ,.! .<;•:.j• :,-. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L,: 

dne 17. novembra 1932. 

S 28/32-34' ''•• '• . ' ' '.,:'-,/- 36-12-
Ш •:•" ''"., ' •"; •. ' 

Odprava konkurza. .; 
• Prezađolženec: 'Keramičniin gradb'é'-' 

ni materijal L. Bättelino& drug, d. z 
o. z. -v 'Mengšu" V likvid. .:::•''•! 

Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opr. št. S 28/32-2 o imovini pre
ža dolženke se odpravlja, ker ni pokritja 
za stroške postopanja po § 178, odst. 
2 k. z. , 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 4. novembra 1932. 

:ff 
Sa 60/32-2 3611 
1425. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Staniča Alojza in Marije, me
sarjev z Bleda, Grad št. 9. 

Poravnalni sodnik: dr. Štular Josip, 
starešina okrajnega sodišča v Radov
ljici. 

Poravnalni upravnik: Krištof Vladi
mir, odvetnik v Radovljici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Radovljici dne 23. 
decembra 1932. ob desetih. 

Rok za oglasitev do 17. decembra 1932. 
(okr. sod. v Radovljici), 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. novembra 1932. 

Sa 39/32-7 
1426. 

* 
3605 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice Surovinske zadruge 
čevljarjev v Celju reg. zadr. z om. zav. 
pod Zadr. I 278. 

Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip,, sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Poravnalni upravnik: dr. Goričan 
Alojz, odvetnik v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave dne 
24. decembra 1932 ob 8.30 pri okrož
nem sodišču v Celju. Prijavni rok do 
19. decembra 1932., poravnalna ponud
ba 70% kvota. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 16. novembra 1932. 

Sa 6/32-45 
1427. 

# 

Oklic. 

3606 

i T poravnalni stvari Midoferja Aloj-
; zija, krojaškega mojstra in trgovca v 

Novem mestu, se odobruje pri naroku 
dne 14. oktobra .1932. v smislu «L 46. za-
kona o prisilni poravnavi izven stečaja 
dosežena poravnava, da plača dolžnik 
upnikom 60%) kvoto njih terjatev v 

: štirih zaporednih četrtletnih obrokih,, od 
katerihdospe prvi 3 mesece po pravo-

; močnosti odobritve poravnave ob poro-
; štvu Knafliča Antona, posestnika in me-
; hanika v: Kandiji in Pirnarja Josipa, 
-, posestnika in sedlarja v Kandiji, proti 
: katerima je poravnava izvršna. 

Okrož. sodišče v Novem mestu, odd. IL, 
dne 12. novembra 1932. 

Sa 79/32—76. 
! 1428. . 

* 
3621 

Konec poravnave. 
Poravnalno 'postopanje 'dölzriice'Hoba-

cher Ane, modistke in. trgovke v Mari
boru, Aleksandrova cesta 11, registro-

vane pod firmo Ana Hobacher, trgovka 
v Mariboru, je končano. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 10. novembra 1932. 

•g» 
Sa 74/32-49. 3619 
1429. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnice: tvrd-

ke Höfer Josip, trgovina z muzikalijami 
in godbenimi instrumenti v Mariboru, 
Ulica 10. oktobra — imetnik Höfer 
Herman, je končano. 

Okrožno sodišče y Mariboru, odd. IIL, 
dne 10. novembra 1932. 

Sa 56/32-7. 3620 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Jona-

ša Janeza, trgovca v Murski Soboti, je 
končano.. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 11. novembra 1932. 

Sa 27/32-37 3579 
1431. 

Konec poravnave. 
Sklep, opr. štev. Sa 27/32, s katerim 

je sodišče potrdilo poravnavo dolžnice 
Merješič Jelisave, trgovke v Medvodah 
štev. 9, registrovahe pod .firmo'E. Mer-
ješič, trgovina z mešanim blagom in de
želnimi pridelki v Medvodah, je pravo-
močen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. -
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. IIL, 

dne 7. novembra 1932. 
' ' . . ' . ' ' • ' • . ' " 

Sa .58/32—110. 3624 
1432. 

Konec poravnave. 
. Poravnalno postopanje dolžnika Pih-

larja Srečka, trgovca z mešanim bla
gom v Marilboru, Gosposka ulica št. 5, 
reg. pod firmo Srečko Pihlar, trgovec z 
mešanim blagom na drobno v Mariboru, 
je končano. 

Okrožno, sodišče v Mariboru, odd. ГП., 
dne 10. novembra 1932. 

* 
Sa 63/32—102. 
1433. 

3626 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Ze

lenke Ernesta, trgovca • s pohištvom v 
Mariboru, Ulica 10. oktobra št. 5, regi-
strovanega pod firmo Ernst Zelenka, 
trgovina z mešanim blagom v Mariboru,; 
je končano. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 
dne 10. novembra 1932. 

# 
3671 Sa 32/32—6 ;,, 

1434. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva:' Tischler 'Ernest, 

trgovec in posestnik v'Vitanju. 
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Potrjuje se poravnava, ki jo je skle
nil poravnalni dolžnik s svojimi upniki 
pri naroku dne 25..oktobra 1932. in ki 
določa, da je prednostne terjatve in za
htevke, ki jih ne doseza poravnava pr
venstveno, v celoti plačati, ostali upniki 
pa dobijo 40% kvoto, plačljivo v 12 ena
kih mesečnih obrokih, od katerih za
pade prvi v plačilo tekom 2 mesecev 
izza dne, ko so upniki sprejeli porav
navo. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. i., dne 9. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

:3604 

Objava. 
Mestno načelstvo v Ljubljani razpi

suje javno licitacijo oddaje 4 lokalov v 
stanovanjski koloniji carinarnice ob Vil-

>harjevi cesti. 
Licitacija se bo vršila v sredo, dne 

23. novembra 1932. ob 12., uri v mest
nem gospodarskem uradu, Reflektanti, 
odnosno dražitelji morajo zadostiti vsem 
razpisnim pogojem, ki se dobe v mest
nem gospodarskem uradu (soba št. 12), 
sicer se ne bodo pripustili k licitaciji. 

Mestno načelstvo т Ljubljani, 
dne 16. novembra 1932. 

No. 1Ò9Ì6/1 
* 

Razglas. 
3574—2—2 

Z vlogo z-dne. 31. X; t. 1. je ' prosil 
Bovha Janko, pirotehnični podjetnik v 
Celju, za oibrtnò oblastveno odobrenje 
za postavitev pirotehničnega laborato
rija, sestoječega iz štirih lesenih barak 
na pare. 717/5 in' 717/6, k . o . Ostrožno. 
O tem se odreja v smislu §§ 107.,. 108., 
109., 110. in ì l i . ob. z. in. ustreznih 
določil pravilnika za izvrševanje zakona 
o izdelovanju, uvažanju in izvažanju in 
prodajanju smodnikov, raznesil in osta
lih razppčnih zmesi, sir;!!va in.orožja 
obravnava za petek, dne 25. nov. 1932. 
s sestankom na mestu samem ob. p o 1 -
e n a j s t i h . 

Pri tej obravnavi je vložiti ugovore, 
če se niso prej ustno ali pismeno po
dali, > sider, se bo dopustila izvršitev na
prave, ako ne' bo uradnih- pomislekov. 

Mejaši in drugi .interesenti so povab
ljeni, da obravnavi prisostvujejo. 

Načrti so do dneva komisije med 
uradnimi urami na. vpogled pri sreskem: 
načelstvu v Celju. 

Sresko načelstvo v Celju, 
dne 9.. novembra 1932. 

Er. 406/32. -:: •..' V 3602 
Er:- 1426/32.' ! . • • : . • 
Agrarni primer: Svetli potok. 
Agrarni primer:, Beli Kamen. 

Razglas. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887, 

kranj. dež. zak. št. 2 iz 1. 1888., je.komi
sija za agrarne operacije v Ljubljani^ 

, izvršitev uredbe užitnih in gospodar

skih pravic na skupnem zemljišču, ki je 
vpisano pod vi. št. 68, k. o. Kumrova 
vas, sodni okraj Kočevje, in pod vložno 
št. 354, k. o. Stari log, sodni okraj Ko
čevje, postavila banovinskega sekretarja 
df. Mairšiča Roberta kot komisao-ja za 
agrarne operacije v Ljubljani. 

Uradno poslovanje tega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnevom stopijo v veljavnost do
ločila zakona z dne 26. oktobra 1887, 
kranj. dež. zak. št. 2 iz 1. 1888., glede 
pristojnosti oblastev potem neposredno-
in posredno udeleženih kakor tudi iz
jav, ki jih ti oddajo ali poravnav, ki jih 
sklenejo, naposled glede zaveznosti 
pravnih naslednikov, da morajo pripp-
znati zaradi izvršitve agrarne operacije 
ustvarjeni pravni položaj. 

Komisija za agrane operacije 
v Ljubljani, 

dne 4. oktobra 1932. 
Za predsednika: dr. Lukan s. r. 

Ä 
gl. R. U. 461/24, 660/27 3609 
Razglas o razgrnitvi načrta 
a) o nadrobni delitvi skupnih zemljišč 

posestnikov iz Stare vasi - Imenja, 
b) o nadrobni delitvi skupnih zemljišč 

posestnikov iz Sv. Ane nad Tržičem. 
Načrt o nadrobni raždelbi 

k a) pod vložno štev. 342, k. o. Ostrog, 
k b) pod vložno štev. 88, 89 in 169, k. o. 

Sv. Ana, 
bo na podstavi § 96. zakona z dne 
26. oktobra 1887, kranj. dež. zak. štev. 2 
iz leta 1888, 
od dne 24. novembra 1932. do vštetega 

dne 7. decembra 1932. 
k a) v občinski pisarni v Št. Jerneju, 
k b) v občinski pisarni Sv. Ana nad Trži

čem razgrnjen na splošen vpogled 
vsem udeležencem. 

K a) Obmejitev načrta s kolci nä mestu 
samem in pojasnjevanje istega sta se 
že izvršila. 

K b) Obmejitev načrta s kolci nâ mestu 
samem se je že izvršila, pojasnjeval 
pa se bo načrt dne 21. novembra 
1932. v času od 10. do 11.. ure v hiši 

• načelnika gospodarskega odbora g. 
'Janeza A-b. a f r i c a , Sv. Ana št. 13. 
K a) in b) To se daje splošno na zna

nje s pozivem, da morejo neposredno 
kakor tudi posredno udeležene stranke 
svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh 
od prvega dneva razgrnitve dalje, t.. j . 
od. 24. novembra 1932. do dne 23. de
cembra 1932. pri podpisanem komisar
ju za. agrarne operacije I. v Ljubljani 
vložiti pismeno ali dati ustno na za
pisnik. 

: Ljubljana, dne 12. novembra 1932. 
Komisar za agrarne operacije I. 

Pokora s. r. 

• * • . ' : 

Štev. R. U. 19/11—57. : ' 3603 
Štev.R.U. 98/20—43. 
Agrarni primer: Gomilsko. 
Agrarni primer: Vologa. 

Razglas o razgrnitvi načrtov 
a) o šingularni delitvi in ureditvi užit-

ikov in uprave na skupnem zemljišču 
posestnikov iz Gomilskega, vpisa

nim pod vi. štev. 98 in 99, k. o. Go
milsko; 

b) o šingularni delitvi in ureditvi užit
kov in uprave skupnega sveta po
sestnikov iz Vologe, vpisanim pod vi. 
4. 31, k. o. Sv. Jeronim. 

N a č r t 
ad a) o šingularni delitvi in ureditvi 

užitkov in uprave na skupnem zemljišču 
posestnikov iz Gomilskega, vpisanim 
pod vi. št. 98 in 99, k. o. Gomilsko; 

ad b) o šingularni delitvi in ureditvi 
užitkov in uprave skupnega sveta po
sestnikov iz Vologe, vpisanim pod vi. 
štev. 31., k. o. Sv. Jeronim 

bo na podstavi ß 95. zakona z dne 
26. maja 1909, staj. dež. zak. št. 44, od 
dne 24. novembra 1932. do vštetega 
7. decembra 1932. 

ad a) v občinskem uradu Gomilsko, 
ad b) v občinskem uradu Sv. Jero

nim, 
razgrnjen na vpogled vsem udeležen

cem. 
Obmejitev sveta s kolci na mestu sa

mem se je že izvršila. 
Načrt se bo pojasnjeval 
ad a) dne 25. novembra 1932. v času 

od 15. do 16. ure v občinskem, uradu 
Gomilsko, • ' " • ' . . . 

ad b) dne 26. novembra 1932. v času 
od 10. do 11, une pri načelniku gospo
darskega odbora, Hribemiku Blažu, v 
Vologi štev. 8. 
. To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke s^oje ugo
vore zoper ta načrt v 30. dneh od prvega 
dneva razgrnitve dalje, to je od dne 24. 
novembra 1932. do dne 23. decembra 
1932., vložiti pismeno ali dati ustno na 
zapisnik pri podpisanem komisarju za 
agrarne operacije II v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 15. novembra 1932. 
Komisar za agrarne operacije II 

dr. Maršič, 1. r. 

* 

Razpis. 
3596 

Javna borza dela v Ljubljani razpi
suje v smislu določb §§ 4., 5., 7. in 11. 
pragmatike uslužbencev Javne službe 
posredovanja dela (Radnička zaštita 
štev. 8, leto XIV. od 1. avguste 1932.) 
mesto zvaničnika-pripravnika pri po
družnici Javne ' borze dela v Mariboru 
s početno mesečno plačo Din 600'— 
(šest sto dinarjev). 

Prošnji je priložiti: 
1. krstni list,' 
2. domovnico, 
3. izpričevalo o - šolski naobrazbi in 

spričevalo o dosedanjem službovanju, 
4./vojaško odpustnico, . 

"5. zdravniško izpričevalo, . 
6. nravstveno izpričevalo.. 
Po predpisih-, kolkovane prošnje je 

vložiti v teku 15 dni po objavi tega raz
pisa pri podpisanem predsedniku uprav
nega odbora Javne borzle dela v Ljub
ljani, Čopova ulica št. 1. 

V Ljubljani, dne 12. novembra 1932. 
Predsednik 

: upravnega odbora Javne borze dela 
dr. Karlin s. r. 
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Štev. 11373/11. 3615 

Razpis. 
. Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje na dan 28. novembra t. 1. ob 
11. uri dopoldne dobavo 
50.000 kg visokovrcdnega portlanskega 

cementa 
v papirnatih vrečah. Pogoji pri podpi
sani. 
Direkcija državnega rudnika Velenje, 

dne 15. novembra ,1932. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 3566 

Stanje 8. novembra 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 2.026,043.843.99 (4- 3.476.291-77) 

Devize, ki ni
so v podlogi 90,760.069-06 ( + 2,771.066-48i 

Kovani no
vec v niklju 89,998.307-50 <-f- 6,040.616 50) 

Posojila . . 2.552,162.685-14 (-j- 6,174.370-901 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520'— 

Prejšnji pred: 

ujmi državi 1.8,10,908.731-04 (+ 2.90.C31 121 
Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000>— 

Vrednosti re- . -
zervh. fonda 53,861.017-89 

Vrednosti ... \ . , 
ostalih fon- ' ' 
dov . . . 2,631.552-76 

Nepremični
ne •'.'; :. . 157,469.169-51 ( + 303.125-37) 

Razna aktiva 131.750.360-17 (— 7 753.455-75) 
7.528,448.307-06 

180,000.000-— 
Dinarjev 

63,058.371-40 ( + 531.572-05) 
3,967.581-09 ( + 647-50) 

-<+ 22,461.630-

Pasiva 
Kapital' .' . 
Rezervni 
fond . . . 

Ostali fondi 
Novčanice v 

obtoku . . 4.781,812.865 
Obveze na 
pokaz . . 839,717.980-70 (— 11.930.223-76 

Obveze z ro
kom . . . 1.460,272.074-25 (— 10,780.300'—1 

Raznapaaiva 199,619.434-62 (j- 11,018.720-60; 
7.528,448.307-06 

Obtok in ob
veze . . . 5.621,530.845-70 

Celotno kritje . . . 3o-04°/0 
Kritje v zlatn . . . 31-39°/0 

Obrestna mera: 
po eäkomptu , , . . 1Yi% 
DO lom bard u . . . . , , , . 9% 

* 
Broj 44.842/1932. 3627 

Oglas licitacije. 
Predmet: Izrada bravarskih radova na 

gradnji Okružnog ureda za osigura
nje radnika u Skoplju.' 

^Središnji ured za osiguranje radnika 
u Zagrebu držati će dne 3. decembra 
.1932. u službenim prostorijama Središ-
nfee ureda za osiguranje radnika u Za- I 

grebu u 10 sati prije podne treću javnu 
pismenu ofertalnu licitaciju sa skraće
nim rokom za izdavanje bravarskih ra
dova novogradnje Okružnog ureda za 
osiguranje radnika u Skoplju. 

Ponude moraju glasiti za sve radove 
u predračunu navedene, te se imadu u 
predračun uvrstiti jedinične cijene u di
narima. Jedinične cijene moraju biti 
ispisane, te ukupne cijene tačno množe-
ne i zbrajane, a konačna svota pisana 
brojevima i slovima. 

Cjelokupni radovi izdaće se uz obra
čunavanje po faktičnoj izvedbi a po je
diničnim cijenama. Dostaoc radova irria-
će se sam pobrinuti kako za dovoz ma
terijala na gradilište tako i za odvoz te 
pohranu istog. ' 

Ponude se imadu biljegovati prema 
odredbama T. Br. 25 taksene tarife Za
kona ö izmenama i dopunama Zakona o 
taksama od 25. marta 1932. (SI. Novine 
26/3 br. 196) i to: 
1. za poslove do 20.000-—Din Din 50— 
2. preko 20.000 do 100.000 

dinara . . . . . . . „ 100-— 
3. preko 100.000 do 500.000 
, dinara .'•' . . . . . . „ 200-^-
4. preko 50Q.000 do 1,000.000 ' 

dinara . . . . . ' . . „ 300— 
5. za poslove preko 1,000.000 Din za 
svaki započeti milijun još po 100-— Din. 
Ponude treba predati u zapečaćenom 
onioiü do gore označenog roka. u uruč-
beni zapisnik Središnjeg ureda 'za osi
guranje radnika u Zagrebu. Na omotu 
valja napisati: 

>Ponuda za izvedbu.bravarskih rado
va za novogradnju Okružnog ureda za 
osiguranje radnika u Skoplju na oglas 
licitacije Br. 44.842/1932.« 

Kauciju u iznosu od 5% za domače 
državljane, a 10% za strane imade svaki 
nudioc položiti kod blagajne Središnjeg 
ureda za. osiguranje radnika u Skoplju, 
te potvrdu o tome uručiti komisiji prije 
otvaranja ponuda. 

Kao kaucija mogu služiti: 1. Nevin-
kulirane uložne knjižice koje velebanke • 
ili gotovi: novac; 2. Državni vrednosni 
papiri računajući ih po otpisu Min. Fi
nansija od 11.. maja 1932, Br. II-55644-. 
3.,Uložnica Državne hipotekarne banke, 
založnica i komunalna ob^znica. koje 
j? Ministar finansija o?lasio podesnima 
za kaucije i priznao im pupilarnu si
gurnost sve po berzanskom tečaju ali ne 
preko nominale, konačno 4. Garantno 
pismo novčanog zavoda prvog redà 
reçristrovano kod generalnog inspekto
rata Ministarstva finansija. samo: kao 
privremena kaucija, koju dostaoc u 
roku od 8 dana izmenjuje, sa jednom 
od ostalih spomenutih kaucija. 
• Do?taoc radnje imade ovu kauciju 
povisiti prigodom potpisa ugovora na 
10% Cstrani na 20%) proračunate svote. 

Ponudjači dužni su ponudi priložiti 
oUmenu izjavu, da su im, uslovi licita
cije poznati, te da .pristaju po istima 

nadmetati se. Ujedno imadu priložiti 
pismeno očitovanje, da su im sve mjes
ne prilike kao i one gdje se radovi 
imadu izvesti, dobro poznate. 

Svaki nudioc ima doprineti pismeno 
uvjerenje svoje nadležne trgovačko-
obrtničke komore, esnafa ili sindikata 
te uvjerenje Ministarstva gradjevina o 
pravu učestvovanja kod javnih licita
cija. 

Isplata zaslužbine izvršavat će se na
mirama providjenim taksenim marka
ma u iznosu od 0-5% svote koja se po
diže nakon odbitka državne takse pre
ma odredbama T. Br. 262 i 263 taksene' 
tarife Zakona o izmenama i. dopunama 
Zakona o taksama od 25. marta 1932. 
(SI. N. 26/3 br. 196): tè banovinske, pre
nosne takse. Kod potpisa ugovora plaća 
poduzetnik 1% ugovorne svote u ime 
državne pristojbe za pravni posao. 

Ponude, koje ne bi odgovarale pro
pisanim'uslovima, neće se uvažiti, isto 
tako i naknadno te brzojavno podnese
ne ponude. ; . ' ' • ' . " ' ' " 

Središnji ured za osiguranje radnika1 

u Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni 
jednu ponudu; kao ni prihvatiti naj
jeftiniju, te nije'-dužan obrazložiti svoj 
postupak o izboru dostaoca. ' ' 

Uslove licitacije, opšte i posebne gra-
djevne ušlove, predračun i nacrte niogu 
nadmetači dobiti kod Središnjeg ureda 
za osiguranje radnika li Zagrebu te kod 
Okružnog ureda za osiguranje radnika 
u Skoplju. Cijena uslova i predračuna 
je Din 30-—. a nacrti će se posebno na
platiti prema veličini i broju istih. 

Za vreme raspisa- mogu interesenti 
dobiti eventualna nužna razjašnjenja kao 
i uvid u nacrte u uredovnici Središnjeg 
ureda. za osiguranje radnika, Mihand-
vićeva ulica 3. soba '417x, te kod Okruž
nog ureda za osiguranje' radnika u 
SkOpljU. .-.•'::•. 

U Zagrebu, тјезеса novembra 1932. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

Д. A. u Zagrebu. 

tik 
Štev. 1518/32... . 3597 

Objava. 
Po §:;8. adv. zakona se objavlja da' je 

gospod Pečar Stanko z današnjim dn&m 
vpisan, v tukajšnji imenik advokatov s 
sedežem y Novem mestu. 
Za odbor advokatske komore v Ljubljani, 

dne 15. novembra 1932. : 

Predsednik: dr. žirovnik Janko s. r. 

Razne objave 
Objava. 

3634 

Izgubil sem diplomo o dovršeni inže
njerski podoficirski' šoli y Mariboru na 
ime: Michler Lambert, rodom iz Ljub-, 
l j a n e . ••.•'' . -

Proglašam jo. za neveljavno. ,-.-,' 
Michler Lambert s. r. 

Izdale kraljpcuku banske oprava Dravgkp banovina Uradnik: Pobar Robert v Ljubljani 
Tiska in lalana; Tiskarna Merkur ?J,Jubljaul; njen predstavnik; O. Mlchaiek v LJubljani 



Štev. 93. 

SLUZBEll LISI KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE ВкШУШ 
Priloga h kosu 93. letnika III. z dne 23. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblaste v 

Preds. 1090—15/26—37 3647 

Razglas. 
Višje deželno sodišč: v Ljubljani je 

za cenilve, navedene v «j 19. min. na
redbe z dne 25. VII. 1897, št. 175 d. z., 
ki se bodo vršile v letu 1933., določilo, 
da je kapitalizovati čisti donqs po ob
restni meri 4% (štiri od sto). 
PredsednistvQ višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 11. novembra 1932. 

. . * . • • • 

Preds. 761—13/31—5 3649 

Objava. 
Notar na, razpoloženju , v Mokronogu, 

D e m š a r G r e g o r , prestane poslo
vati dne 31. decembra 1932 in prične 
poslovati kot novopostavljeni notar v 
Mokronogu dne 1. januarja 1933. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 16. novembra 1932. . . 

Preds. 796—13/31—7 3651 

Objava. 
Notar na razpoloženju:-v ? Črnem 1 ju, 

dr . K r i s p'e'r F r ä'n j o , prične po
slovati'kot novopostavljeni notar v Čr
nomlju dne 16; novembra 1932. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

. d n e 7. novembra 1932. 

* 

Preds. 726—13/32—4 ; 3648 

Objava. 
.Notar na razpoloženju v Novem me

stu, M a r i n č e k M a t i j a , prične po
slovati kot novopostavljeni notar v No
vem mestu drie 11. novembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 7. novembra 1932. 

* 

Preds. 1152—13/32—3 . ; 3650 

Objava. 
Notar na razpoloženju pri Sv. Lenartu 

v Slovenskih goricah, S t u p i c a F r a n , 
prestane poslovati dne 31. decembra 
1932 in prične poslovati kot novopo
stavljeni notar pri Sv. Lenartu v Slo
venskih, goricah dne 1«. januarja 1933. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

dne 13. novembra 1932. 
& . 

Çg la 973/32. 3646 

Oklic. 
Tožeča stranita Zabukovec Ana, babi

ca, Glince cesta X/3, je vložila proti to
ženi stranki Zabukovcu Janezu, delavcu 
iz Starega trga št. 35, sedaj neznano kje 
v Ameriki radi plačila preživnine tožbo. 

Prvi narok za usino razpravo se je 
določil na 22. decembra 1932' ob pol de
vetih pred, tem sodiščem y, sobi št 134, 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja dx. Jakše-Josip, od
vetnik v Ljubljani, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. la, 
dne 14. novembra 1932. 

* 

T III 65/32-1; 3589 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjor Sinkoviča Franca, pos. y 

Križan vrhu 9, p. Sv. Peter pod Sv. Go
rami, se uvede postopanje, za' amortiza
cijo naslednjih, vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilec baje izgubil, ter se njih 
imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 8 
mesecev svoje pravice, sicer bi se po 
poteku tega roka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

.Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
vložna knjižica Okrajne hranilnice v 
Kozjem, št. 6138, glaseča se na. ime Sin-
kovič Franc s stanjem Din 1127'85. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. ÏÎL, 
dne 9. novembra 1932. 

T 69/32. 

* 

Amortizacija. 
3641 

Na prošnjo Moscha Ivana, gostilni
čarja v Mariboru, Stolna ulica 8, se 
uvede postopanje za amortizacijo sle
dečih vrednostnih papirjev ki jih je. pro
silec baje. izgubil ter se njih imetnik 
pozivlje, da> uveljavi, tekom šestih me
secev od dneva razglasitve v »Službe
nem listu« svoje pravice,, sicer bi se 
po poteku tega roka preglasilo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
zavarovalni polici št. 131208 in 131209, 
glaseča se vsaka na Din 500'— jugoslo
vanske zavarovalne banke »Slavija« na 
ime Mihael Rutnik. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 

dne 16. novembra 1932. 

* 
T 101/32—3. 3640 

Amortizacija. 
Na prošnjo Sitar Mihe, posestnika iz 

Stožic 15, se uvede postopanje za amor
tizacijo sledečih vrednostnih papirjev, 

ki jih je prosilec baje izgubil, ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 
šestih mesecev od dneva ebjave'v »Služ
benem listu« svoje pravice, sicer bi se 
po poteku tega roka proglasilo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice 
št. 23532, glaseča se na ime Siici- Miha 
in na vlogo Din 5513-43. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 

dne 16. novembra 1932. 

Ne III 834/32-1. 
* 

3661 

Sklep. 
Predlog upnika na uvedbo konkurza 

o imovini dolžnika Karničnika Ivana, 
trgovca v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. 19, se je zavrnil, кет ni imovine. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. novembra 1932. 
* 

E 1030/32—7. . 3671 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. d e c e m b r a 1 9 3 2 . ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi- Št. 24 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zagorica, vi. št. 95. 

Cenirna-vrednost: Din 71.631-10. 
Najmanjši ponudek: Din 10.000-— 

(ker znaša breme Din 71.110-—.). 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 8. novembra 1932. 

* 
E 587/32—7. 3638 

Dražbeni oklic in poziv 
k napovedi. 

Na predlog zahtevajoče stranke Fifolt 
Antonije, pos. v Starem logu 29, bo dne 
16. decembra 1932 dopoldne ob devetih, 
pri tem sodišču v sobi št 3, dražba sle
dečih nepremičnin: zemljiška knjiga 
Stari, log, vi. št. 114, koča-skedenj, ci
sterna, in zemljišče. 

CeniLha vrednost Din 14.6C0-—. 
Najmanjši ponudek Din 9734-—. 
Vadij: Din 1460-—. 
Pod najmanjšim ponudkem se ne 

prodaje. 
Okrajno sodišče v Kočevju, odd. IL, 

dne 4. novembra 1932. 

sfe 
E 445/32—6. 3658 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. d e c e m b r a 1 9 3 2. ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
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v sobi št. 7 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Petero va vas, vi. št. 212. 

Cenilua vrednost Din 9792'90. 
Najmanjši ponudek: Dio 6528"60. 
Pravice, ki bi -ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Črnomelj, odd. II. 
dne 29. oktobra 1932. 

* 
E Va 2439/32—8 3679 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. decembra 1932 ob 9. uri bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga k. 
o. Udmat, vi. št. 465. 

Cenilna vrednost: Din 70.000. 
Najmanjši ponuđek: Din 35.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. Va., 
. . dne 11. novembra 1932. 

* 

E 216/32—17. 3667 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 3 2. ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 2 ponovna dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Trebelno, 
vložna št. 18. 

Cenilna vrednost: Din 63.450-—. 
Vrednost pritikline: Din 4125-—. 
Najmanjši ponudek: Din 45.050-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
jo priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. z . 

Okrajno sodišče v Mokroncgu, 
dne 1. novembra 1932. 

* 

E 614/32. 3639 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. decembra 1932 ob d e s e t i h 

ix) pri podpisanem sodišču v sobi št. o 
.tražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
ti. o. Orlavas. vi. št. 19. 

Cenilna vrednost Din 44.070-—. 
Najmanjši ponudek; Din 29.380-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja, na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deska tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 12. novembra 1932. 

* 

E V 2913/32—6 3644 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. decembra 1932 dopoldne ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 16 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga k. o. Kapucinsko pred
mestje, vi. št. 61. -

Cenilna vrednost: Din 65.340-—. 
Najmanjši ponudek: Din 43.560-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd V., 

dne 9. novembra 1932. 

* 
E 1467/32—5. 3664 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. d e c e m b r a 1 9 3 2. do

poldne ob p o I d e v e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sebi št. 5 dražba ne
premičnin lastninska polovica kmečkega 
posestva v Lahovgrabnu št. 16, zemlji
ška knjiga Paneče, vl. št. 6. 

Cenilna vrednost: Din 15.629-20. 
Vrednost pritikline: Din 850-—. 
Najmanjši ponudek: Din 10.419-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

. Okrajno sodišče 'v Laškem, 
dne 15. novembra 1932. 

* ' • . ' 

E 912/32—9. 3663 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. d e c e m b r a 19 3 2. do

poldne ob p o l d e v e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Slivno, vl. 
št. 25. 

Cenilna vrednost: Din 84.757.—. 
Vrednost pritikline: Din 11.000'—. 
Najmanjši ponudek: Din 56.504"67. 
Pravice,' ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. II., 
dne 15. novembra 1932, 

* 
E 1030/32 In E 1197/32. ' 3665 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. d e c e m b r a 1:932. do

poldne ob p o 1 d e v e t i h bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Zg. Muta, 
vl. št. 1, 2, 87. 

Cenilna vrednost: Din 346.340-50. 
Vrednost pritikline: Din 13.446'—. 
Najmanjši ponudek: Din 230.894. 

^ Vadij znaša Din 34.634 in ga je polo
žiti v gotovini ali vrednostnih papirjih, 
sposobnih za naložbo denarjev mlado
letnikov. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri dfaž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer t i se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja'. 
ki je ravnal v dobri veri. : 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tegđ 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 25. oktobra 1932. 

E 1692/32—12. 
• 

3662 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. j a n t a r j a , 193.3. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so. 
dišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška.knjiga k. o. Št. Pavétpri Pre
boldu, vl. š. 256. 

Cenilna vrednost: Din 41.016-—. 
Najmanjši ponudek: Din 20.508-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri.. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 2. novembra 1932. 

* 
E 878/31—10. 3666 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. j a n u a r j a 1933. dopoldne 

ob d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi š t 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Radovci, 50/106 vložna 
št. 271, 25/784 .vl. št. 111. •. 

Cenilna vrednost: Din 26.193-50. 
Najmanjši ponudek: Din 17.463-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale 'aražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja.. 
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ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
! dne 8. novembra 1932. 

* 

E IX 3566/32. 3673 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j a n u a r j a 1 9 3 3. ob de

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 11 dražba nepremičnin: 1. zem
ljiška, knjiga Grajska vrata, vi. št. 2 
in 337; 2. zemljiška knjiga Orešje, vi. 
št. 12T. 

Cenilna vrednost: ad 1. Dih 182.430; 
ad 2. Din 67.029-20. 

Vrednost pritikline: ad 1. Din 195.056; 
ad 2. Din 2325-—. 

Najmanjši ponudek: ad 1. 188.784'50 
dinarjev; ad 2. 46.369-46 dinarjev. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki' je ravnal ,v dobrj veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča! * . « " 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. XI., 
dne 2. novembra 1932. 

# 
E IX 3321/32-8. 3659 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. j a n u a r j a 1 9 3 3 . dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Krčevina, 
vi. št. 88. 

Cenilna vrednost: Din 124.894-—. 
.Najmanjši ponudek: Din 83261-70. . 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se obozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . : 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 11. novembra 1932. 

* • • ' 

E IX •3871732-̂ -8. ' • - 3637 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. januarja 1933. dopoldne ob 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 11 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Polička vas, vi. št. 220. 79. 
. Cenilna vrednost: Din 132.709.— in 

Din 894-—. 
Najmanjši ponudek: Din 88.472-67 in 

Din 596"—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

jo priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 

ki je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 5. novembra 1932. 

* 
E 704/32—7. 3672 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. j a n u a r j a 1 9 3 3 . dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dovje, vi. št. 471. 

Cenilna vrednost: Din 4886'52. 
Najmanjši ponudek: Din 3258-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščal© dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki.je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, 
dne 17. novembra 1932. 

* 
E IX 3361/32-8. 3674 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. j a n u a r j a 1 9 3 3. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Sv. Miklavž, 
vi. št. 15, 221; k. o. Digole, vi. št. 438. 

Skupna cenilna vrednost: 56.297.-50 
dinarjev. r 

' Najmanjši ponudek: Din 37.531-66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 11. novembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e 

f i r m e : 

\ 1435. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 16. novembra 1932. 
Besedilo: Stober in Guček, čevljar

stvo v Celju. 
Obratni predmet: Izdelovanje in pro

daja čevljev. 
Oblika družbe: trg. družba. 
Družabnik: Stober Ivan, čevljar v 

Celju, G-uček Franc, čevlj. pomočnik, 
Zagrad 21. . . . л • 

Firmo zastopana zunaj Stober Ivan, 
čevljar v' Celju, Gosposka ulica. ; 

Podpis firme: Besedilu firme pristavi 
svoj podpis Stober Ivan. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 16. novembra 1932. 

Firm. 365/32 — Rg A III 159/2. 

* 

1436. Sedež: LjttHjtuaa. 
Dan vpisa: 12. novembra 1992. 
Besedilo: B. Kolb & Predalič. 
Obratni predmet: trgovina s športni

mi potrebščinami. 
Družbena oblika: Javna trgovska dru

žba od 16. novembra' 1932. 
Družabniki: Kolb Bine, lastnik šport

ne delavnice v Št. Vidu nad Ljubljano, 
Predailič Stane, trgovski sotrudnik v 

Ljubljani, Tržaška cesta 21. 
Zastopstvo je kolektivno po obeh dru

žabnikih. 
Družabnika podpisujeta za dražbo ko

lektivno na ta način,, da pristavita ped 
od kogarkoli napisano, natisnjeno ali s 
stampiljko odtisnjeno besedilo firme 
svoja osebna podpisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 

Firm 928/32. — Rg A VII 110/1. 

* 

1437. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. novembra 1932. 
Besedilo: »Panreklam« družba z o. t. 
Obratni predmet: zastopstva in izvr

ševanje vseh vrst reklam v tu- in ino
zemstvu. — Izdajanje in razmnoževanje 
vseh vrst edicij in publikacij, zlasti iz
dajanje brošur, koledarjev, spisov, časo
pisov, letakov, lepakov, not, propagand
nih in drugih filmov, slik, fotografij in 
izdelkov likovne umetnosti. — Pretipka
vanje in '•azmnoževanje vseh vrst po
slovnih spisov in poslovne koresponden
co, oskrbovanje prevodov iz vseh mo
dernih jezikov, in v vse moderne jezike 
sveta po kvalificiranih profesorjih, uva
janje trgovskega knjigovodstva in trgov
sko bilanciranje, posojevanje pisalnih 
strojev, podajanje. raznih informacij. in 
nasvetov. 

Družbena pogodba z dne 22. oktobra 
1932. . 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
cas. 

Visokost osnovne glavnice Din 10.000. 
Га to vplačani zneski v gotovini Din 

r .00-—. 
Poslovodje: Kranjc Slavko, profesor v 

Zg. Šiški 182, 
KTOŠI Anton, profesor v Ljubljani, Kr-

žičeva ul. 6. 
Družbo zastopata dva poslovodji ko

lektivno. Tvrdka družbe, kj je lahko na
tisnjena, od kogarkoli napisana ali s 
stampiljko vtisnjena, se podpisuje na ta 
način, da pristavita pod, besedilo tvrdke 
oba poslovodji vsak svoj lastnoročni 
podpis. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 4. novembra 1932. 
Firm. 906/32. — Rg C V 95/1.. 

' * " 

1438. Sedež: Sinja Gorica. . 
Dan vpisa: 25. oktobra 1932. 
Besedilo: Tone VerbiČ, tovarna usnja. 
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Obratni predmet: Nakup sirovih kož 
in potrebnih strojilnih snovi, predelova
nje istih v usnje in prodaja usnja. 

Imetnik: Tone Verbid, usnjar, Sinja 
Gorica št. 26, občina in pošta Vrhnika. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 
dne 21. oktobra 1932. 

Firm. 843/32. — Rg A VII 107/1. 

V p i s a l e so зе i z p r e m e m b e in 
• 1 o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

14S9. Sedež: Kovor pri Tržiču. 
Dan vpisa: 12. novembra 1932. 
Hesedilo: »Peko«, družba z o. z. Fa-

iïrikacija in prodaja čevljev. 
S sklepom občnega zbora družabni

kov z dne 19. VIII. "1932 se je osnovala 
v Novem Sadu podružnica pod tvrdko: 
>Peko« družba z o. z. Fabrikacija in 
predaja čevljev, filijala u Novom Sadu. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm 919. — Rg C III 201/31. 

* 
1440. 

Sedež: Kranj — podružnica Ljubljana. 
, Dan vpisa: 24. septembra 1932. 

Besedilo: K. Pučnik. s 
Obratni predmet: Krojaštvo. 
Obratni predmet odslej: '•• 
Krojaštvo in trgovina z manufaktur-

dni, modnim, galanterijskim' blagom 
1er narejeno obleko. . ; 
Del. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 23. septembra 1932. 

Firm 693 — Rg A II 103/6 

* 
1441. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: Ì2. novembra 1932. 
Besedilo: »Alpina«, izdelava in pro

daja alpinističnih potrebščin, družba z-
oinejeno zavezo. 

Izpremenili sta se točki »Sedmič« in 
»Osmič« družabne pogodbe. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopa eden ali več poslovodij. — Ce 
je samo eden poslovodja, zastopa ta 
družbo samostojno, če pa postavijo dru
žabniki več poslovodij, zastopata družbo 
vedno po dva poslovodji kolektivno. 

Podpis tvrdke se vrši tako. da akó 
je samo en poslovodja, pristavi ta'-sam 
pod besedilo tvrdke, ki je lahko od ko
garkoli pisano, natisnjeno ali s štam-
piljkp odtisnjeno, svoj lastnoročni znak. 
— Äko pa je več poslovodij, podpisu
jeta vedno po dva poslovodji" ali pa en 
poslovodja in odnosno postavljen Pro
kurist skupno s tvrdko na gori nave
deni način, prokurist vedno ? »pp«. 

Izbriše se poslovodja Predalič Stane. 

Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm. 911 - Rg C IV 97/2 

* 

1442. Sedež: Ljubljana. 
Dan- vpisa: 12. novembra 1932. 
Besedilo; Commerce d. d. 
Po sklepu rednega občnega zbora z 

dne 2. novembra 1931. in sklepa uprav
nega sveta z dne 4. avgusta 1932. se je 
znižala delniška glavnica od 1,000.000 
dinarjev na 250.000 Din in obstoji iz 
2500 delnic nom. Din 100— ter .se je 
zadevno spremenil § 7. pravil. 

Izpremembo. pravil je odobril ban 
Dravske banovine z odlokom z dne 
20. septembra 1932., VIII žt. 5460/1. 
Dež. kot: trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne l i . novembra 1932. 

. Firm. 921 — Rg B II 160/20 

" " " * - . . 
1443. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 19. septembra 1932. '" 
Besedilo: Mariborska industrija svilo 

d. d. preje Metra v Ljubljani. 
ч Izbriše se, član upravnega sveta dok

tor Lapajrte; Stanislav, vpiše pa član 
upravnega sveta inž. Sernec Dušan, mi
nister n> r. ..v Ljubljani, Breg 20, . 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 16. septembra 1932. 

Firm 765 — Rg B II 105/14 

1444. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. septembra 1932. 
Besedilo: Julio Meinl d. d. 
Izbriše se'član upravnega-sveta Fric 

Ehrenfest. • .. .- ' • <. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

, odd. III., 
dnë 16. septembra 1932. *' 

Firm 711 — Rg B I 187/15 

""""'*'"'.= ". 

1445. Sedež: Ljubljana; 
Dari vpisa:"28. oktobra 1932. 
Besedilo: StaVbna družba d"; d. 
"Vpišejo se upravni svetniki: dr. P.e-

stotnik Pavel, profesor v pok.' v Ljub
ljani; ing. Pirkmajer Milko, .ravnatelj 
v Ljubljani; Počkar Lovro, hàdrëvident 
v pok. v Ljubljani, Kladezna"ul. št. 7; 
dr. Ravnihar Vladimir, advokat v Ljub
ljani in Tosti Avgust, ravnatelj v Ljub-, 
ljàni. ; . ; . . < -, •.* . '. • ; 

Izbrišejo se upravni svetniki Božič-
kovič Aleksander, ing. Karnitschnigg 
Egon, Guttman Josip, ' Ehrenfest Fric, 
ing. Šuklje Milan in Reich Viktor. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. n i . , ; 
dne 21. oktobra 1932.: : 

Firm 831 — R g B 1.57/34 

• • • - • . . * ; . • : • ; 

1446. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. septembra 1932. 
Besedilo: Emerik Zelinka. 
Izbriše se Oroslavu Jezersku podelje

na prokura. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 16. septembra 1932. 

Firm 761 — Rg A V 64/4 
* 

1447. Sedež: Trbovlje. -
• Dan vpisa: 16. novembra 1932. > 
Besedilo: Miloš Rozin in drug, klepar-

stvo, slikarstvo in pleskarstvo k. d. v 
Trbovljah. 

Obratni predmet: izvrševanje klepar-
stva, slikarstva in pleskarske obrti, na
slednja prememba: 

Za namestovanje ;••' » upravičena dru
žabnika Rozin Miloš in Carrier Konrad, 
in sicer vsak'zase. 

Podpis firme: Pod napisano, natisnje
no ali s štampiljko odtisnjeno besedilo 

•firme pristavita Rozin Miloš in Čamer 
Konrad svoj podpis vsak zase. 

Okrožno, sodišče v Celju, odd. L, 
dne re. novembra 1932. * 

Firm.' 377/32 — Rg A III 143/5 

• • * 

1448. Sedež: Vič pri'Ljubljani. 
Dan vpisa: 11. novembra' 1932. 
Besedilo: Golob &. Kò. 

.Izbriše se zbog .smrti'družabnik Go
lob Franc. ' '• ' "• - ' 

Besedilo firme odslej: Golob & Ko., 
lastnik Rozman Ivan. 

Edini lastnik- tvrdke Rozman Ivan, 
tovarnar, stanujoč sedaj v„ Ljubljani, 
Streliška ulica 31. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
dne 28. oktobra 1932. . 

Firm 883 — Rg À I 177/8 

I z b r i s a l i sta se n a s t o p n i f i r m i : 

1449. Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. septembra' 1932. 
Besedilo: Franjo Gcrkniàn. 
Obratni predmet: Trgovina ž meša

nim blagom na debelo. ' 
Radi opušta obrata. 

Dež. kòt trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
odd. III., 

dne 16..septembra 1932. 
Firm 756 — Rg A II 208/2',,-, 

. • ' • : • • • ' . * - ' . ' , i : , • " • • ' . ' . 

1450, Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 2.4. septembra 1932. 
Besedilo: L. Gerkman. 
Radi opušta obrata. 

Dež. kot trgovinsko, sodišče v. Ljubljani, 
odd. Ili:," 

dne 23. septembra 1932. 
Firm 786 — Rg A VI 42/2 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

1451. Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 16. novembra 1932. 
Besedilo: Zadruga državnih uslužben-

bev za nabavo kredita r. z. z o. z. 
Obrat in predmet: 
Namen zadruge je: 
1. da med svojimi člani propagira in 

širi smisel za štednjo; 
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2. da sprejema hranilne vloge od svo
jih članov ili nečlanov; 

3. da daje posojila svojim članom z 
najugodnejšimi pogoji; 

4. da organizira specialne'fonde''(čl. 7 
zakona točka 6. in ;9.), iz katerih bo ali 
sama ali pa s pomočjo Saveza ali drugih 
zadrug, ki so članice Saveza,, ustanav
ljala, vzdrževala- in podpirala razne so-
cialno-humame in higienske ustanove v 
korist svojih članov in njih otrok; 

5. da za svoje" namerne zaključuje 
•ugodna posojila* ako j i .ne zadostujejo' 
lastna sredstva (čl. 56. zakona, točka 1.) ; 

6. da za svoje člane izplačuje in in
kasira; 

7. da posreduje v vseh .poslih zavaro
vanja svojih članov. 

Pravila, sprejeta na ustanovnem, obč
nem zboru dne 22. oktobra 1932. 

Opravilni delež znaša 100 Din in se 
mora plačati takoj po vstopu v zadrugo 
v celoti ali pa položiti ob vstopu v. za
drugo vsaj ena;, desetina podpisanega 
deleža, ostanek .pa- devet. mesecev za
pored po ena desetina mesečno.. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opra
nim, deležem in pa z njegovim 10 krat-
nim zneskom. 

Vse objave namešča zadruga na vid
nem kraju v svojih prostorih. v ,'••'-'..';.'•'• 

Vabilo na skupščino mora biti razpo
loženo na vpogled vsaj 15 dni pred skup
ščino in isto tako tudi objava' o ražpolo-
žitvi polletnega računskega stanja. Dru
ge objave bedo razpoložene po potrebi 
in odločitvi Upravnega odbora. 

Upravni odbor more zadružne objave 
podajati tudi v krajevnih in drugih li
stih, z letaki, lepaki ali na druge načine. 

Upravni odbor sestoji iz 1 zadružni
kov. Člani upravnega odbora so: dr.Dol-
ničar Josip, sodnik okrožnega sodišča 
v Celju, predsednik Voglar Franc, šol
ski upravitelj v Celju, podpredsednik, 
Močan Josip, davčni upravitelj v p., taj
nik in blagajnik. Kocjan Franc; okrajni 
tajnik v Celju, Veh-gust Jernej, poštni 
kontrolor v Celju, Proselc Martin, jeth. 
paznik v Celju in Lehassi Konrad, pro
fesor v Celju. 

Pravico zastopati zadrugo ima: uprav
ni prJl'Cr. , 

Podpis firme: , : . 
Upravni odbor podpisuje za zadrugo, 

in to tako," da podpišeta pod napisano, 
tiskano ali s štampiljko odtisnjeno ime 
zadruge svojeročno svoje ime predsedr 
nik ali podpredsednik in en član, ali 
dva člana upravnega odbora, ali eden 
teh in tisti uslužbenec zadruge, ki- ga za 
podpisovanje pooblasti (ampak samo za 
posle, za katere ga izrecno pooblasti) 
ter pri sodišču registrira upravni odbor. 

Zadruga stopi takoj v članstvo Saveza 
Nabavljačkih zadrug državnih uslužben
cev v Beogradu; 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 16. novembra 1932. 

Firm. 378/32 — Zadr. IV 60)2; 

'' * 
1452. Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 19. septembra 1932. 
Besedilo: »Belokranjska klet«, vinar

ska in sadjarska registrovana zadruga 
z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Obrat in predmet: -Zadruga ima na
men, pospeševati, gospodarsko in nrav-
ho: povzdigo svojih članov s tem", da 
. 1. sprejema od svojih članov vino, 
grozdje in sadje ter vnovčuje te pri
delke predelane ali nepredelane, 
- 2. nabavlja in vzdržuje v dosego svo
jih namenov potrebne stavbe, orodje 
in druge naprave, . ' . 

\ 3. izvršuje gostilniški obrt za boljše 
razpečavanje belokranjskih vin, 

4. vrši vse potrebne priprave za usta
navljanje gospodarskih zadrug za go
spodarsko povzdigo Bele Krajine, 

5. prireja za svoje člane strokovna 
predavanja, razstave in sejme za groz
dje, vino, sadje in druge pridelke in 
izdelke Bele Krajine. 

Zadružna pogodba z dne 21. julija 
Ì932. i ' . . . . - ' 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži iri pa z njihovim dva
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po pismenih 
obvestilih posameznih članov ter z ogla
si na uradni deski. 

Načelstvo sestoja iz načelnika, pod-
načelnika in 7 odbornikov. 

Člani načelstva so: 
1. dr. Riko Fux, magistratni višji 

svetnik v Ljubljani, načelnik. 
2. dr. Miha Kambič, tajnik Kmetske 

posojilnice - ljubljanske okolice v Ljub
ljani, podnačelnik. :. 

•3. Martin Cesar, soimetiiik realitetne 
pisarne, Ljubljana, Miklošičeva cesta 4. 

4. Franc Kafol, tajnik Kmetijske 
družbe v Ljubljani. 

'5. Božo Račič, ravnatelj Osrednjega 
zavoda za žensko domačo obrt v Ljub
ljani. 

6. dr. Juro Adlešič, odvetnik v Ljub
ljani. 

7. Lojze Hočevar, akademik v Ljub
ljani. • . - - ••-,-,. 

.8. Karl Müller, trgovec in župan v 
Črnomlju.. 

9. Konrad Barle, šolski nadzornik v 
Metliki. •.,..,•;-. 

Načelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje zanjo na ta 'način, da se .podpišeta 
pod zadružno tvrdko po dva člana na
čelstva. 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odđ. III., 
dne 16. septembra 1932. '; 

' Firm 735 — Žadr X. 287/1 

- ' ' • # 

1453. Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. septembra 1932. 
Besedilo: Narodno obrambna tiskov

na zadruga v Ljubljani, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men pospeševati gospodarstvo in nrav-
no povzdigo svojih članov z izdajanjem 
lastnega glasila, publikacij in knjig. 
Vse publikacije naj služijo propagandi 
jugoslovenske miselnosti. 

Zadružna pogodba.z dne '29."avgusta 
1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra-, 
vilnimi deleži in pa z njihovim enkrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z razglasi, na
bitimi v zadružni pisarni. 

Načelstvo sestoja iz 5 članov. 
Člani načelstva so: 
Majcen. Ciril, restavrater v Ljubljani, 

glavni kolodvor, načelnik; 
Žemljic Joško, ind. uradnik v Ljub

ljani, Podlimbarskega ulica št. 31, pod
načelnik; 

Mlekuž Vekoslav, učitelj, Ljubljana, 
Poljanska cesta 15; 

Rebek Josip, ključavničarski mojster 
v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje št. 9; 

Sire Franc, ravnatelj, Kranj. 
Pravico, zastopati zadrugo ima: 
Načelstvo zastopa zadrugo in podpi

suje za zadrugo na ta način, da se pod
pišeta načelnik in še en član načelstva 
ali pa dva člana načelstva pod zadruž
no tvrdko. * 
Dež. kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 

odd. III., 
due 23. septembra 1932. 

Firm 785/32 — Zadr. X 290/1 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i ' z a * 

d r u g i : 
1454. Sedež: Kapela. 

Dan vpisa: 16. novembra 1932. 
Besedilo: Kmečka posojilnica za kraj

ni občini Kapela in Bojsno, reg. zadru
ga z neomejeno zavezo. 

Izstopila sta iz načelstva: Živio Jože, 
pos. v Kopelah 17, kot načelnika na
mestnik in Šepetavc Andrej, pos., Zu-
pelevc 13, kot odbor, namestnik. 

Vstopila sta: Požar Anton, pos., Slo-
gonsko 55, kakor načelnikov namestnik-
in Medvedec Franc, pos., Jereslavo 42, 
kakor odborn. namestnik. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 16. novembra 1932. 

, Firm. 67/29 —. Zadr. I. 307/34 

Konkurzni razglasi 
S 39/32—2 3677 
1455.. . , 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Prve 

jugoslovanske tovarne hladilnih strojev, 
dr. z o. z. v Ljubljani, ŠeJenburgova- ul. 
št. 7 registrovane pod navedeno firmo. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik maše: dr. Kreč Vladimir, 
odvetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem sodi
šču, soba št. 140 dne 2. decembra 1932 
ob :9. uri. 

Oglasitveni rok do 31. decembra 1932. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 7. januarja 1933 ob 9. uri. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 18. novembra 1932. 



Stran 542. 
Štev. 98. 

3669 S 14/32-33 
1456. 

Določitev naroka za prisilno 
poravnavo. 

Prezadolženec Gorenjak Konrad, čev
ljar v Celju. 

Za razpravljanje in sklepanje o pri
silni poravnavi, ki jo predlaga pre
zadolženec, se določa narok na dan 
3. decembra 1932. ob polenajstih pri tem 
sodišču, soba št. 2. Prezadolženec mora 
priti k naroku osebno. 

Okrožno sodišče т Celju, odd. L, 
dne 15. novembra 1932. 

* 
S 18/32-4041 3660 
1457. 

Določitev posebnega 
ugotovitvenega naroka. 
Prezadolženka: Kmetijska eksportna 

zadruga r z. z o. z. v Mariboru. 
Za preizkušanje naknadno prijavlje

nih in morda do naroka še prijavljenih 
terjatev se odreja poseben ugotovitveni 
narok . . 

na. 15. decembra 1932. ob enajstih 

pri podpisanem sodišču, soba št. 84. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 18. novembra 1932. • 

* 

Sa61/32-2. 
1458. 

3678 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnika Trebar Matije, prot. tr
govca v Ljubljani, Sv. Petra cesta 6. 

Poravnalni-sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Tavčar Ivan, 
odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140 dne 31. de
cembra 1832 ob 9. uri. 

Rok za oglasi'tev do 25. decembra 1932 
na dež. sodišču v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 19. novembra 1932. 

* 
Sa 34/32—47 .3643 
1459. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep oprav. št. Sa 34/32—45, ' s kate
rim je bila od sodišča potrjena poravna
va dolžnika Skoka Antona, posestnika 
in trgovca y Domžalah, Mlinska .ulica "9j 
je pravomocen. 

Poravnalno postopanje .se smatra za 
končano. -

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dné 12. novembra 1932. • ч 

* 

3645 Sa 29/32—43 
1460. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opr. š t v Sa 29/32—41, s katerim 
je bila od sodišča potrjena poravnava 
dolžnika Franza Draga, trgovca v Ljub
ljani, Stari trg 24, je pràvoimioceri. 

Poravnalno postopanje se smatra za 
končano. ' . 
DežeJno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 12. novembra 1932. 

Sä 36/32—23 3642 
1461. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opravi štev. Sa 36/32—21. s 
katerim je bila od sodišča potrjena po
ravnava dolžnice Ahlih Angele, trgov
ke v Ljubljani, Poljanska cesta št. 5, 
je pravomocen. 

Poravnalno postopanje se smatra za 
končano., , 
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. III., 

dne 12. novembra 1932. 
Sa 34/32-47 . 3668 
1462. 
Potrditev poravnave izven 

stečaja. 
Poravnalna zadeva Krell Josip, trgo

vec v Celju. 
Potrjuje se ..poravnava, ki jo. je skle

nil poravnalni dolžnik s svojimi upni
ki pri naroku dne 14. novembra 1932. 
ih .ki določa, d a j e prednostne terjatve 
in zahtevke, ki jih ne doseza poravna
va, prvenstveno v. celoti plačati, ostali 
upniki pa dobijo 40% kvoto, plačljivo.: 
v 10 mesečnih enakih obrokih, počenši 
60 dni. izza sprejetja poravnave po upT 

nikih. 
. Poravnalni ponudbi pristopa kot. po- : 
fokinja in plačnica Krell Josipina, tr
govka v Celju, z učinkom.§ 60. zak. o 
prie. por;: izven stečaja. 
Okrožno ijOt poravnalno sodišče v Celju! 

odd. L, 
'. .; dne 16. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov ip oblastev 

Razpis nabavke. 
3652 

Licitacije, objavljene v >Službenem 
listu Dravske banoviné< Št- 87. z dne 
2. novembra 1932, 88 z dne 5. novembra 
1932 in 89 z dne 9. novembra 1932.in do

ločene za 5., 6.; 7. in 9: decembra 1932» 
se preložijo po istem vrstnem redu na 
27., 28., ,29. in 30. ;deçerpbra 1932. .J 
! Obča državna bolnica y Ljubljani, 
\. dne i7. novembra 1932. 

, •' . ' ' ; l ; v ; ; . : * • • • ; . • ; • - • • 

Štev. И.556/Ш- • 3653 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

re" - z a na dan 6. decembra 1932 
Ć. ... • 

15.000; kg pšenične moke št. Ogg. Og, 
2 in 6, 

2.40D kg svinjske masti, 
400 kg bučnega olja, 
400 kg sirove kave, 

.2.000 kg riža »Carolina Diamante«, 
600 kg terpentinovega mila, 
300 kg cikorijo,. 

1.800 kg koruznega zdroba, 
400 kg papirnatih vrečic. 

Dobavnic pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dine 15. novembra 1932. 

* 
Štev. 11.545/11. 3654 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje za na dan 6. decembra 1932 
za dobavo franko Žalec: 

20.000 kg pšenične moke št. Ogg, Og, 
2 in 6. 

Dobavni pogoji pri podpisani: 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 15. novembra 1 9 3 2 . ' 

' • * • • • 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. /-mi-

Stanje 15 novembra 1932. 
Aktiva.' "^ ,.; •':. ̂  • Dinarjev 

Metalna . . ' . '", ..,. 
podloga '• . 1.990,492.428.19 (—35.551.415*80) 

Devize,kini- . . , . 
so vpfcdlpgi :'79;489.9.Ì3-U'(—11,260.156-92) 

• Kovani no- ' " ' • •• > 
•> veovnikljij 165,249.636-50 (+76,251279-—) 
. Posojila . . 2.639.760.829-55! (-12i401.8&6-59) 
Vrednostni 
papirji.. . .12,872.520-—... . 

Prejšnji predr - ' , 
ujmi.državi 1.811,178.682-80 ( + 269.96176) 

Začasni pred
ujmi gl. dri. '••"" « ' ' 

. blagajni . 600.000.0ÖO-— 
Vrednostlre- •",'• ; 

zervn. fonda ,53,861.017*89 
Vrednosti 

: oatalib fon
dov . . . 2,631.652-76 

Nepremični
ne . . . . .168,143.386-38 M- .674.216-87) 

Razna aktiva, 134,417.064-58 (-j- 2,666.704-41) 

7.548,097.031-79 
Pasiva Dinarjev 

Kapital . ,. 180,000.000'— 
Rezervni ' 

fond . . . 63,058.446-40 ( + 75*—V 
Ostali fondi 3,967.581-09 . 
Novčanice v 

obtoku. .4.691,205.325-—(— 90,607.540-—) 
Obveze na • 
pokaz . . 870.585.624-06 ( + 30,867.543-36) 

.Obveze z f o- r 

kom . . . 1.466,977.487-80(— 3,294.686-46) 
Razna pasiva 282,302.667-44 (^- 82,683.232-82) 
. 7.548,097.031-79 
Obtok in o b 
veze i...... 6.561,790.849-06 

Celotno kritje . ..36-78°/,. 
Kritje v zlatu . .'. ". Sl;77°/e 

Obrestna mera: 
t» eekomptii . . . »..., •',;,'• , , ; 7 И % 
DO lombardu - %e • « * • • - • - -• • • » • » 

* 



Štev. 93. 

-:» Ч?%7 

Stran 543. 

3676 

Razpis za sprejem 
uradniških pripravnikov. 
Po sklepu izvršilnega odbora Narodne 

banke objavi ja direkcija banke tem po
tem razpis za sprejem desetih uradni
ških pripravnikov v sjužbo Narodne 
banke. 

Na ta razpis se lahko prijavi -vsakdo, 
kdor izpolnjuje sledeče pogoje: 

1. da je državljan kraljevine. Jugo
slavije; 

2. da je dobrega vedenja; 
3. da ni pod küratelo ali v konkurzu; 
4. da ni bil obsojen in da ni v, sodni 

preiskavi; 
5. da je dovršil univerzo aH višjo tr

govsko akademijo v državi ali v inozem
stvu, ki je enakovredna fakulteti, ali 
državno trgovsko akademijo v državi aH 
v inozemstvu; 

•6. da je telesno in umsko popolnoma 
zdrav;. 

7'. da je urediil svojo vojaško obvez
nost; 

8. da ni mlajši od 20 in ne starejši od 
3 1 l e t . ,-;•-. . . . . . . •;•• 

Zadostitev vsem tem pogojem mora 
kandidat dokazati z izpričevali pristoj
nih oblasti, zdravje, pa z izpričevaloin 
zdravnika, ki ga odredi banka. 

.Po. izvršenem razpisu in predsprejë*-
moril v ' bančno sluzbò morajo vsi kan
didati opravljati spfejemne izpite iz 
naslednjih predmetov: pismenega iz 
dvojnega knjigovodstva, trgovskega in 
bančnega računstva ter korespondence, 
ustnega, iz trgovskega, in meničnega 
prava., • • ":•••-;.•.- ••• - •••.... ••-• 

Izmed priglašenih kjaudàdatov;.jih bo 
direkcija izbrala 30, ki bodo pripuščemi 
k izpitu. . •.•.:••, } 

Izmed kandidatov,- ki bodo napravili 
izpit, jih bo uprava banke izbrala 10, ki 
jih bo sprejela za bančne uradniške 
pripravnike. 

Po preteku enega leta začasne službe 
bodo morali pripravniki opraviti izpit,. 
Ici ga predpisuje uredba o bančnih- urad
nikih, zaradi definitiv:::^a sprejema v 
bančno službo. • 

Sprejeti kandidati se po potrebi dode
lijo na slu žbovanj e katere mukoid banč
nemu sedišču. . . 

Prošnje z dokumenti sprejema In
spektorat banke najdalj do 16. decem
bra 1932 in daje tudi vsa pojasnila o 
tem razpiau. 
, Sprejemni izpit, ki ga predvideva ta 
razpis, se bo polagal. v drugi polovici 
meseca januarja 1933. 

Direkcija Narodne banke kraljevine 
Jugoslavije 

y Beogradu, dne 16. novembra 1932. ' 

* 

Bròj: ;46.574/1932, 3636 

Oglas Jeftimbe. 
Predmet: Dobava ovojnog materijala 

za mjesne organe Sredic 
njeg ureda zä osiguranje• ..' 

. radnika.4 -• • ' • .,••-.-; 
Mjesni organi Središnjeg ureda za-osi-

guranje radnika trebaju za povremeno 
snabdjevanje svojih ambulanata, sana
torija, lječilišta, bolnica, opravdlišta, 
uredskih lekara i osiguranih članova 
ovojnim materijalom, znatnije količine 
vate; vate dz staničevine; hidrofüne tka
nine; kàliko i murtlcovoja^razne širine i 
duljine; sadrenih ovoja; impregnirane 
hidrofilne tkanine; trougkstrih ru'baca, 
Billroth i Mozetik batista, te drugi sit
niji ovojni materijal. 

Za povremenu dobavu ove robe čija 
vrednost mjesečno iznosi od prilike 
Din 50.000*— raspisuje se na osnovu od
luke Pretsjedništva Središnjeg ureda za 
osiguranje, radnika od 12. novembra 
1932. druga javna pismena — ofertalna 
jeftknba na dan130. novembra 1932. u 
11 sati, do kojega se roka- dmade zape-1 

čaćena pismena ponudavpr.edati ,u : uruč-
benom zapisniku ' potpisanoga . ureda 
(soba broj 305). Na omotu zapečaćene 
kuverte valja označiti »Ponuda na jef-
timbeni oglas broj 46.574/1932. za do
bavu ovojne robe«. 

Sv© ponudjene cijene imadu se razu-
mjevati franco pakovanje, ocarinjeno," 
mjesto odredišta mjesnog organa Središ
njeg ureda za osiguranje radnika — ura-
čunav u jediničnu cijenu sve državne 
i samoupravne poreze, prireze, takse, 
trošarine i slično. 

Uz svaku ponudu valja predložiti 
uzorke'za sve ponuđjeh© vi-sti robe. 

Svaki nudilac ostaje svojom ponudom 
u obvezi 30 dana iza dama održane lici
tacije, te imade do 11 sati 30. novembra 
1932. položiti kod blagajne Središnjeg 
ureda (soba broj 413) kauciju, köja iz
nosi Din 10.000— za naše državljane* a 
Dinara 20.000*— za strane državljane. 
. Središnji ured nije vezan na prihvat 

najjeftinije ponude, ili uopće bilo koje, 
te svoju odluku nije dužan obrazložiti, a 
nije vezan ni na označene količine, te 
imade pravo dobavu razdijeliti medju' 
dva Ш : više ponudjača prema povoljno-
sti ponuda. . ••'•'. 

Ponuda mora biti taksirana sa držav
nom taksenom markom od Din .50"—, 
te taksenom markom savske banovine 
od Dinara 50*—, jer se inače neće uzeti 
u obzir, nadalje obložena uvjerenjem 
nadležne komore (esnafa, sindikata) o 
pravu učestvovanja kod javnih licitacija, 
kao i uvjerenjem nadležnog Okružnog 
ureda (soba broj 413) kauciju, koja iz
je ponudjač platio sve, dospjela propisa
ne mu. prinose osiguranja i konačno 
podpisana izjavom nadmetača, da su 
mu uvjeti jeftimbe poznati i da „pristaje 
po istima obavezno nadmetati se. 

' Ponudu treba podnijeti na pTopisnom 
formulam tiskanice, koju svaki nad-
metač može dobiti kod Središnjeg ufe;da 
za osiguranje radnika (soba broj 305) 
uz odštetu od Din 5'— po komadu. U toj 
su tiskanici sadržani i svi pobliži; uvjeti' 
dobave. Ponude, koje n© će biti stavlje
ne na ovim tiskanicama, telegrafske 
ponude, neodredjene ponude ili prim
ljene nakon započetka licitacije i otva
ranja ponuda makar i-pravodobno im-
postirane, otvorene ili .uvjetne.-kao i 
ponude, koje ne bi'odgovarale propisa

nim uslovima i naknadne ponude pre
dane nakon odred'jenog roka ne će se 
moći uzeti u obzir. 

U Zagrebu, dne 12. novembra 1932. 

SREDIŠNJI URED ZA OSIGURANJE 
A.A. RADNIKA 

Mihanovićeva ul. broj ЗД11 

Broj 46.478/1932. 3636 

Oglas licitacije. 
Predmet: Izrada stolarskih radova na

mještaja apoteke u zgradi 
Središnjeg ureda za osigu
ranje radnika u Zagrebu. 

Središnji ured za osiguranje radnika 
u Zagrebu održati će dne 20. decembra 
1932. u svojim službenim prostorijama, 
u 10 sati prije podne javnu pismenu 
ofertalnu licitaciju za izdavanje stolar-
skih radova uredjaja apoteke u svojoj 
zgradi;u- Zagrebu, Mihanovićeva ulica 
broj 3. 

Ponude moraju glasiti za sve radove 
u predračunu navedene, te se imadu u 
predračun uvrstiti jediničke cijene u di
narima. -Jedinične cijiene moraju biti 
ispisane, te ukupne cijene tačno množe-
ne i zbrajane, a konačna svota i pisana 
brojevima-i slovima. 

Cjelokupni radovi izdaće se uz obra
čunavanje po faktičnoj izvedbi a po je
diničnim cijenama. 

Ponude se imadu biljegovaitï prema 
odredbama T. Br. 25 taksene tarife Za
kona o izmenama i dopunama Zakona 
o taksama od 25. marta 1932. (Službene 
novine 26/3 br. 196) i to: 

1. za poslove do 20.000e— dinara 
50 D in , . - • • . - • • 

2. preko 20.000*— do 100.000*— di
nara 100 Din, 

3. preko 100.000*— do 560.000*— dì-
nara 200 Din, 

4. preko 500.000*—-do 1,0О0Л0О*— di
nara 300 Din, 
} 5. za poslove preko 1,000.000*— Din 
za svaki započeti milijun još po 100*— 
dinara. Ponude treba u zapečaćenom 
omotu do gore označenog roka u uruč-
beni zapisnik Središnjeg ureda za osi-, 
guranje radnika u Zagrebu predati. Na 
omotu valja napisati: 

>Ponuda za izvedbu stolarskih radova 
•sa uredjaj apoteke u zgradi Središnjeg 
ureda za osiguranje radnika u Zagrebu 
na oglas licitacije broj 46.478/1932.« 

Kauciju u iznosu od 5% za domače 
državljane a 10% za strane imade svaki 
nudioc položiti na blagajni Središnjeg 
ureda za osiguranje radnika u Zagrebu, 
te potvrdu o tome uručiti komisiji prije 
otvaranja ponuda. 

Kao kaucija mogu služiti: 1. Nevimku-
Hrane uložne knjižice koje velebanke ili 
gotov novac; 2. .Državni vrednosni pa
piri računajući ih po otpisu Min. finan-
sija od 11.. maja 1932. Br. II-55644; 3. 
Uložnica Državne hipotekam« banke, 
založnice i komunalne obveznice, koje 
'e Ministar finansdja oglasio podesnima 
za kaucije i-priznao inv :popilarnu si-
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gurnost sve po berzanskom tečaju-ali 
ne preko nominale, konačno 4. Garantno 
pismo novčanog zavoda prvog reda re
gistravano kod generalnog inspektorata 
Ministarstva finansija samo kao privre
mena kaucija, koju dostaoc u roku od 
8 dana izmenjuje sa jednom od ostalih 
spomenutih kaucija. 

Dostaoc radnje imade ovu kauciju po
visiti prigodom potpisa ugovora na 10% 
(strani na 20%) preračunane svote. 

Ponudjači dužni su ponudi priložiti 
pismenu izjavu, da su im uslovi licita
cije poznati te da pristaju po istima nad
metati se. Ujedno imadu priložiti pisme
no očitovanje, da su im sve mjesne pri
like kao i one gdje se radovi imadu : 
izvesti, dobro poznate. 

Svaiki nudioc ima doprineti pismeno 
uvjerenje svoje nadležne trgovačko-
obrtničke komore, esnafa ili sindikata : 
te. uvjerenje Ministarstva gradjevina o ! 
pravu učestvovanja kod javnih licitacija. ' 

Isplata zaslužbine izvršavat će se na
mirama providjenim taksenim marka
ma u iznesu od 0-5% svote koja se po
diže nakon odbitka državne takse prèma : 

odredbama T. Br. 262 i 263 taksene ta
rife Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o taksama od 25. marta 1932. 
(Službene novine 26/3. br.< 106)- te ba
novinske prenosne takse. Kod .'potpisa 
ugovora plaća poduzetnije 1% ugovorene 
svote u ime diržavne pristojbe za pravni 
posao. 

Ponude,'koje ne bi odgovarale propi
sanim uslovima, neće se uvažiti, isto 
tako kao ni naknadno te brzojavno pod
nesene ponude. 

Središnji ured za osiguranje radnika. 
u Zagrebu nije obvezan prihvatiti ni 
jednu ponudu, 'kao ni prihvatiti najjef
tiniju, te nije dužan' obrazložiti svoj 
postupale o izboru dostaoca. : 

• Uslove licitacije, opšte i posebne u slo
ve,'predračun i nacrte mogu nadmetaći 
dobiti kod Središnjeg ureda'za osigura
nje radnika ц Zagrebu. Cijena uelova i 
predračuna je Din 30\— a nacrti će se 
posebno naplatiti prema veličini i broju 
istih. ' 

Za vrijeme raspisa mogu interesenti 
dobiti eventualna nužna . razjašnjenja 
kao i uvid u nacrte u uredevnici Središč J 
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njeg ureda za osiguranje radnika, Mina
no viceva iilica 3, soba 418. 

U" Zagrebu, mjeseca novembra 1932. 
SREDIŠNJI UEED ZA OSIGURANJE 

A. A. RADNIKA U ZAGREBU. 

Razne objave 
Raziđ društva. 

.3670 

Društvo »Narodna čitalnica« v Ribnici 
se je po sklepu občnega zbora z dne 
11. .oktobra 1932! prostovoljno razšlo. 
Premoženje se je. oddalo po društvenih 
pravilih Sokolskemu društvu v Ribnici. 

Ribnica, 17. novembra 1932. 

Objava. 

Odbor. 

3676 

Izgubila se je evidenčna tablica to
vornega avtomobila št. 2/144, ki se pro
glaša za neveljavno. 

Špedicija Turk, Ljubljana. 

^h->-4 

Z a Službeni lisd kraljevske banske мргауе Pravske banovine 
znaša naročnina: mesečno Din 1 6 - , četrtletno Din « _ , polletno Din 9 6 - , letno Din 1 9 2 - in se mora plačevati vedno naprej. 

' Nà s S l u ž b i e n H i s t e se l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

L i s t o b j a v 1 j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 
uredbe, okrožnice kraljevske banske uprave, razne obče vel javne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru; dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razpise služb in razne objave. " 

L i s t j e v a ž e n za v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Ljubljani. Gregorčičeva ulica št. 23. 

Udaja kralj^ska hanska oprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v LJubljani 
Tieka in- zalaga; Tiskarna MerJn« f Ljubljani; njen predstavnik; Q. fijlchâlek y Ljubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
PriJoga h kosu 94. letnika III. z dne 26. novembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6675/39. 3687 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. oktobra do 31. oktobra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 3 
ca ' 
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» ° 
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Skupina tifuznih bolezni. 
Brežice 
Celje . . . . . 
Gornjigrad 
Kamnik 
Kranj • . < . 
Konjice . . . . . . . . 
KršUo 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomer . . . . . . . 
Maribor desni breg 
Maribor (mesto) . . 
N o mesto . . . . » 
Ptuj 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . 
Šmarje pri Jelšah .. . 

Griža. — Dysenteria. 
Brežice . . 
Celje » . 
Črnomelj . . » 
Dolnja Lendava . . » . . 
Krani 
Kočevje , . » 
Konjice . . . . . . . . . . 
Krško . . . , 
Litija • •«. .•«». .• 
Logatec . . . . . . . . . . 
Ljutomer . . . 
Metlika . , . . . 
Murska S o b o t a . . . . . . 
Novo mesto . 
Prevalje. . . . Vseea 

4 
9 
1 
2 
2 
3 

1 
6 
6 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
5 

1 

1 

1 
2 

— 
1 
l 
1 
1 

— 
—. 

— 
6 

1 
1 

1 
— 

1 
6 
1 

— 
1 

1 
—' 

— 
1 

1 

— 

— 
— 
2 

— 
— 
— 

— 
— 

1 
7 
7 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

— 
10 
10 
25 
6 

72 

— 
— 

1 
2 

— 
3 

— 
— 
12 
— 

2 
4 

— 
24 

3 
6 

— 

1 
1 
1 

— 
— 
— 

1 
11 

2 

26 

— 
— 

— 

— 
1 

— 
1 
1-

— 
1 

— 
— 
4 

Vseea . . | 51115 118| 4 | 44 

I 
4 
1 
1 
1 
3 

2 
1 

11 
10 
10 
18 
3 

66 

Škrlatinka. — 

Kamnik . . . - . • 
Krani 
Kočevje . . . • , 
Konjice . . . . , 

Litija 

• a i 

• » % t 

• • • 

• « • 
Ljubljana ferez) . . . 
Ljubljana (mesto) . » 
Ljutomei -
Maribor levi bree . • 
Maribor (mesto) . > . 
Murska Sobota . . . . . . 
Novo mesto .•«•••• 
Prevalje 
Slovenjgradec . . 

Vsei 

• t ft . 

№ . » i 

Scarlatina. 
r 3 

1 
, 3 

12 
1 

, 1 
2 

, 2 
9 

12 
. 3 

8 
3 
1 

17 
2 
1 

81 

1 
1 

— 
8 

.— 

1 
2 

— 
2 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
1 6 J 

— 

1 
— 
— 
•1 

1 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
— 
1 

7j 

— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-

4 
1 

3 
20 
— 

1 
1 
3 

10 
12 
5 
9 
3 
1 

15 
2 

— 
90 

Sr ez si 
•S3 
o» 

Ošpice. — Morbilli. 
Kranj . . . . . , , , , . . 
Krško . . » . » • « t . » . 
Ptui . . . . . . . . . | . » 
Ptuj (mesto) , . . . . . . 

Vsesa 

12 
10 
13 
1 

36 

— 
2 
2 

— 
4 

6 
2 
•8 
1 

17 

— 
_ 
— 
— 
-

6 
10 
7 

- 23 

Davica. — Diphteria et Пгоир. 
Brežice 12 6 7 3 8 
Celje 6 5 5 — 6 
Celje (mesto) . . . . » • 1 1 1 — 1 
Črnomelj » 1 1 1 - 1 
Dolnja Lendava . . . . . 1 2 2 — 1 
Gornjigrad . . . . . . . . 3 2 3 — 2 
Kranj 3 4 7 
Kočevje . « > « . . . . . 6-T- — — 6 
Konjice 6 3 2 — 7 
Krško 8 7 4 2 9 
Laško . . . . . . . . . . . 3 5 — — 8 
Litija . . . . . . . . . . . 2 3 . 1 — 4 
Logatec , . » , 8 5 3 — 10 
Ljubljana (srez) . . . . 12 U 3 — 20 
Ljubljana (mesto) . . . 10 2 3 — 9 
Ljutomei > 2 5 — 2 5 
Maribor desni bree . . — 3 — 1 2 
Maribor levi breg . . . 16 14 7 1 22. 
Maribor (mesto) . . . . 8 б 2 1 10 
Metlika 3 5 8. 
Murska Sobota . . . . . 2 3 1 1 3 
Novo mesto . . . . . . . 2 1 1 — 2 
Prevalje . . . . . . . . . 13 12 6 — 19 
Ptui ». . t 6 3 1 9 
Ptui (mesto) s . . . . . . 1 1 1 — 1 
Radovljica . . . . . . . . . 1 2 1 — 2 
Slovenjeradec . . . . . . 4 1 2 — 3 
Smarie Dri Jelšah . . . 12 12 6 1 17 

Vseea . . 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Brežice 1 -

Vseea - 1 - 1 

Dušljivi kaSelj. — Pertussis. 
Gornjigrad 
Kočevje . 
Krško ' ,• . , 
Radovljica 

. • . . . « . . 

. . . . . b . 

Vseea ... . 

1 
1 

47 

49 

163 

163 

12 
47 

49 

— 

— 

1 
1 

151 

153 

Šen. — Erysipelas. 

. . » *. 

Brežice . . . 
Celje 
Celje 'mesto) . 
Kraal . . 
Konjice . . 
Laško 
Litija . . . . . . . . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Maribor levi bfee . . . 
Novo m es to 
Prevalje 
rtuj • - . . . . . . . . » . 
Radovljica 

Vseea . . . 22 8 8 1 21 

Vranični prisad. 
Šmarje pri Jelšah 

• Anthrax. 
II - -I. H - I 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

. . . 
. . . . 
1 . . . 

— 
1 
1 

1 
— 

1 

— 
— 
— 

1 
— 

1 

— 
1 
1 

Ljubljana (mesto) 
Novo mesto . . . 

Vseea 

Otrpnjenje tilnika; — Polyomyelitis 
acuta, 

Brežice 
Celje 
Dolnja Lébdava . . . 
Kočevie 
Krško 
Laško 
Ljubljana (srez) . . 
Ljutomer . . . . ; . . 
Maribor desnj bree 
Maribor levi bree . 
Murska Sobota. . . . 
Novo mesto . . . . . 
Prevalje . . . . . . . 
Ptui . . . . . . . . . . . 
Radovljica 

1 
2 
1 
1 

1 
3 

1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 

24 

1 

1 

1 

: -

3 

2 

1 

1 

i 
1 
6 

— 

— 

"""" 

— 

— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 

Vseea . 

Otročniška vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Črnomelj . . 
Kranj . . . . 
Novo mesto 

Vseea . . . 

1 

2 

— 

1 

1 

1 

1 

— 

— 

—. 

1 

1 

2 

Ljubljana, dne 6. novembra 1982. N 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine T Ljubljani, • ? 

•j; 

V No. 221/11. . 3 7 0 ! 

Razpis. 
_ V kr. dramskem gledališču v Ljub

ljani je izvršiti preureditev omrežja 
signalne naprave. Proračunska vsota 
znaša Din 6260'—'. Ponudniki naj pred
lože obvezne, s kolkom za Din 5 kole-' 
kovane ponudbe, v katerih je navesti 
popust v odstotkih na uradni proračun, 
najkesneje do 7. decembra t i , ob 
12. uri odseku 3 tehničnega oddelka 
kraljevske banske uprave, Novi trg 1, 
kjer se. more v sobi Št. 48 vpogledati 
tehnični elaborat, ter se dobe vši po
datki in pojasnila. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani^ 

dne 22. novembra 1932. 

Razglasi sodišč • 
in sodnih oblastev 

Preds. 1146—13/32—4 • '. • _ 3705 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Brežicah; 

K r a m e r R u d o l f , prestane pošlo-: 
vati 30. novembra 1932 in prične poelo-
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vati kot novopostavljeni mtfar v Bre
žicah 1. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

T Ljubljani, 
dne 20. novembra 1932. 

* 
3706 Preds. 789—13/32—5 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Radovljici, 

P e g a n A l o j z i j a prestane poslovati 
30. novembra 1932 in prične poslovati 
kot novopostavljeni notar v Radovljici 
1. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 20. novembra 1932. 

* 
Preds. 804—13/32—5 - 1 ' " . 3704 

Objava. ' 
. Notar na razpoloženju v Ljubljani, 

P l e i w e i sa K a r o i , prestane pošlo-
vrti 30. novemlbra 1932 in prične po
slovati kot novopostavljeni notar v 
Ljubljani 1. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani,; 
dne 19. novembra 1932. 

* 
Preds. 803 — 13/31—6. 3716 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Gornji Rad

goni, P o ž u n H i n k o,'prestane po
slovati 30. novemibra 1932 in prične 
poslovati kot novopostavljeni notar v 
Gornji Radgona 1. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 20. novemibra 1932. 
* 

3703 Preds. 1150^13/32—3 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Ložu, P o z-

n i k V i k t o r , prestane/poslovati 30. no
vembra 1932 in prične poslovati kot 
novopostavljeni notar v Ložu i . decem
b r i 1932. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča 
v Ljubljani, 

, dne 22. novembra 1932. 

T 91/32-т-б. 
* 

3711 

Uvedba postopanja za 
proglasitev mrtvim. 

DervariČ Anton, posestnik ; v Murski 
Soboti, Cvetna ul. 22, srez .Murska So
bota, rojen: dne 2-1. marca;1878 v Murski 
Soboti; in /tja. pristojen,-je leta 1912. 
odM v.Severno Ameriko.: Delal je v 
neki tovarni v Milwauku, kjer se je me-
seca> jumja;:. ;-1914 baje ponesrečil. Od 
tedaj m'b njem nobenega poročila in se 
pogreša,.?.,, ..„- • ..,. , ;\, ' ;/,-. . 

Ker j jiö -potemtakem4 "šm&tr&fe, dà" bo 
nastopila zakonita domneva smrti v 
smislu § 24., št. 1. o.A.tž., se uvaja na 
prošnjo Dervarič- Katarine, pos. v Mur
ski: Soboti. Gvetaa uK 22, postopanje za 
proglasitev mrtvim (ter se- izdaje poziv.' 
da 'se .0 jpogiešaenm,- poroča sodišču. '•• 

Dervarič Jožef se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o eebi. •' 

Po 1. decembru 1933 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IV., 
. dne 18. novembra 1932. 

% 
C 493/32-1 3698 

Oklic. 
Kmečka hranilnica in posojilnica v 

Dolnji Lendavi, r. z. z n. z., zast. po 
dr. PikuŠu Janku, od v. v Dolnji Len
davi, je vložila -proti Šebjaniču Francu, 
pos. v Ižakovcih, tožbo zaradi 1507 Din 
s prip. 

Ustna sporna razprava se določa na 
21. decembra 1932 

ob 9. uri pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Toženi stranki se postavlja v smislu 

§ 276. o. d. z. za skrbnika dr. Čeme 
Ferdinand, odv. v Dolnji Lendavi, ki 
jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, dne 17. novembra 1932. 

* 
C II 1017/28-13 - 3726 

Oklic. 
Zavezani stranki Ceglarju Ivanu, ru

darju, prej v Trbovljah, je vročiti v iz-
vršilni stvari ned!. Veretik Kristine, 
zast. po varuhinji Veretik Mariji, So-
strošt. 5 ter. po dir. Pircu, adv. v Ljub
ljani, zoper Ceglarja Ivana, rudarja, ra
di 10.200-— Din s.pp., sklep z dne 3. 
VII. 1932 leta; opravilna številka CII 
1017/28—10, s katerim se je zahtevani 
stranki zoper zavezano stranko dovoli
la izvršba z. rubežem zahtevka na izro
čitev hranilne knjižice z vlogo 10.200 
Din, ki'pristoja zavezani stranki na
pram'- Ceglar Marjeti do1 Ceglar Mariji 
(obe posestnici v Gozdu št. 3.) ter pre-
odkazom terjatve v poteg do višine iz
vršljivega zahtevka. 

Ker .je bivališče Çeglarja Ivana ne
znano, se. postavlja za skrbnika g. Roz
man Ivan, upok. v. sod. oficial v Ljub; 
ljami, ki ga bo zastopal na njegovo ne
varnost in stroške, dokler se ne oglasi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca! 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. II 

dmell2. oktobra 1932. 

* 
C.w a 390/31—e 

Oklic. 
3723 

V izvršilni zadevi Kmetske posojilnice 
ljubljanske okolice, r. z.-'z n. z. v Ljub-

•Ijani,--zoper Zajca Josipa, računovodjo 
v; pok. ; v Ljubljani, S.v.: Petra cesta št. 
54/L, sedaj neznanega bivališča, se po-

1 stavlja Skrbnikom - na čin • gosp. Ivan 
•Benkovič, zemljeknjižni vodja v pok. v 
Ljubljanij- -in- mu je vročiti izvršilni 

isklop z dne 21. novembra 1932, oprav. 
št. Cw a 390/3-1—3. 

Ta skrbnik ga bo zastopal v ozname^ 
njeni" izvršilni zadevi na' njega ;nevar
nost in "stroške, '.dokler. se'- on ali ne 

zglasi pri sodišču ali si ne imenuje po
oblaščenca. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. И. a., 

dne 21. novembra 1932. 
* 

Cw a 487/31—4 3724 

Oklic. 
V "pravdni zadevi drja Švigelja Anto

na odvetnika v Ljubljani, Dalmatinova 
ulica 11, zoper Zajca Josipa, računo
vodjo v pok. v Ljubljani, Sv. Petra ce
sta 54/1, eedaj neznanega bivališča, je 
vročiti izvršilni sklep z dne 26. oktobra 
1932, opr. št. Cw a 487/31—3. 

Ker je bivališče Zajca Josipa nezna
no, se mu postavlja za skrbnika v 
obrambo njegovih pravic gospod Ivan 
Benkovič, upokojeni zemlj. vodja v 
Ljubljani. 

Ta skrbnik ga bo zastopal v ozname-
njeni pravni zadevi na njega nevarnost 
in stroške, dokler se on ali ne zglasi 
pri sodišču adi. si ne imenuje poobla
ščenca. 

. Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. II. a., 

dne 19. novembra 1932. 
H* 

Ne. 132/32—2 • 3 6 9 1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Brodnik Marije, posestnice 

na Hudejem št. 11, se uvaja postopa
nje za amortizacijo izgubljene vložne 
knjižice Posojilnice v Trebnjem št. 1908, 
glaseče se na ime Brodnik Marija, z 
vrednostjo 3004 Din 73 p. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, da 
uveljavi svoje pravice v šestih mesecih, 
ker bi se drugače po tem roku izreklo, 
da je ta vložna knjižica (brez veljave. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
odd. L, dne 17. novembra 1932. . 

Popravek. 
Pri dražbenem oklicu E 291/32—15 

okrajnega sodišča v Velikih Laščah, raz-
glašeneni v prilogi »Službenega lista« z 
dne. 16, novembra 1932. št. 91, se mora 
najmanjši ponudek pravilno glasiti: 
Din 178.820-— in ne samo Din'78.820-— 
kakor je to pomotoma navedeno. 

H * ' ' ' ' • -

E 217/32^-13. ,. * 3708 

Dražbeni oklic. 
,Dne 9. d e c e m b r a 1 9 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h : bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 4' dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga' Vrhnika, vložna 
št. 1390> 1391, 637 in 1532. 

Çenilna vrednost: Din 3,502.695"60. 
Najmanjši ponudek:. Din 1*751.347'80. 

, Pravice, ki bi ne • pripuščale-dražbe, :'• 
je priglasiti sodišču-najpozneje pri draž
benem naroku pred začetkom dražbe* 
sicer bj.se ne. mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v Škodo. zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit'na- uradni deski tega 
sodišč*. . . 

Okrajno sodišče na Vrhniki, 
• dne 30V oktobra 1932. 

џ 
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E 1122/32-6. ., 3693 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. decembra 1932 dopoldne ob 

9. uri bo pri podpisanem sodišču v 
solbi št.. 24' dražba nepremičnini zem
ljiška knjiga Gaberje, vi. št. 11; Hru
ška, vi. št. 95 in 190. 

Cenilna vrednost: Din 9041-35. 
, Najmanjši ponudek: Din 6781-08. 
Pravice,. ki bi • ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 24. oktobra 1932. 

* 

E IV 2379/32—5. 3714 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. d e e e m bir a 19 3 2. dopol

dne ob d e v e t i h , bo pri podpisanem 
sodišču. v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Koroška 
vrata, vi. št. 267. 

Cenilna vrednost.: Din 286.848-37. 
Najmanjši ponudek: Din 143.424-25. 

i Pravice, ki bi ne. pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki' ie ravnal v dobri,veri. ' .-•..:'. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 31. oktobra 1932. 

: \ ...*' :.'.' ' V : : X 
E 156/32—7. • 3696' 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. decembra 1932. dopoldne ob , 

p o 1 d e v e t i h bo na mestu. samem v. 
Adrijancih dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Adrijanci'ned. del vložna 
št. 220; celi vi. št. 176, 17,8, 240; % vi.: 

: št. 185, B/n vi. št. 110. ••• • 
Cenilna vrednost: Din 16.864-—. • 
Vrednost pritikline: Din 1700-—. .. 
Na jim an j šd ponudek :. D in 11.245"—-.. 
Pravice, k i bi né pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer : 

bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri 

V ostalem se opozarja. na dražbeni 
oklic, ki je nabit nà uradni deški tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mui-Šlci Soboti, 
. dne 21. novembra 1932; 

• • • • • . • • * . • • • • ; • • ' • ' \ - : : - : . : 

E 1657/32—8. ;,,.,, : ' 3709 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. d e c e m b r a . 1.9;32.,dopol-

•., dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem.'' 
sodišču v sobi št. 6 dr'ažbaпергепШ-

nim: zemljiška knjiga d. o. Botkovci, vL 
štev. 196. 

Cenilna, vrednost: Din 7953'—. 
Najmanjši ponudek: Din 5302*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

;je priglasiti1 sodišču najpozneje pri draž-
;benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
; oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
: sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. -TV.; 
dne 15. novembra 1932. 

' • * - • 

;E682/32.; • - : ' 3682. 
; Dražbeni oklic. 

Dne 2.9. d e c e m b r a 1932. d o p o l 
d n e ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v,sobi št, 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. Male Braslovče, 

•• vi. št; 31, k. o. Letuš, vi. št. 67, 342. 
Cenilna vrednost: Din 56.099-25. 
Vrednost pritikline: Din 858-50. 
Najmanjši ponudek: Din 37.370-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
;ki je ravnal v dobri veri. 

"V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
; sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 12. novembra 1932. 

' - . • • ' • • • • • , : : / • • * • . ' . . . ; • . . ; . ' • 

E V 929/32—14 3718 

. Dražbeni oklic. 
)' Dne 30. d e c e m b r a .1932. ob de-
y e t i uri dopoldne bo pri podpisanem 
sodišču'v'sobi št. 16 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. Dobrova, vi. 

Џ 895. ' 
; Cenilna vrednost: Din 44.255*—. . 
' Najmanjši ponudek: Din 29.503-50. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benèm naroku pred začetkom dražbe, 
•sicer" bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
ioklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . 4 
•Okrajno sodišče v'Ljubljani, odd. V., 

dne, 11. novembra 1932. 

* 
:E 612/32—14. 3685 

Dražbeni oklic. 
• ,Dne 3 0 . - d e c e m b r a 1932. d o p o l -
(d-ne ob pol d e v e t i h jbo pri podpisa
nem 9odiščtt v sobi št:'6 dražba nepre-
jiniënin: zemljiška knjiga Stražišče. vi.' 
'Št 549;,.L: s. pare. št. 38/7 hiša. išupa • z 
;vrtom in polovica vodnjaka. .• '. 

Cenilna vrednost: Din 31.350-—. 
...Najmanjši-ponudek: Din 15.675-—. 

Pravice., ki bi ne pripuščale : dražbe.. 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
behem naroku pred začetkom dražba 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se1 opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni 'deski -.tega 
sodišča. 

Okrajno 'sodišče v Kranju, 
dne 17. novembra 1932. 

Konkurzni razglasi 
S 21/32—50. • .-• 3.715 
1463. 

Potrditev prisilne 
poravnave. 

Med 'prezatdolžencem Černetičem Slav
kom, trgovcem v Mariboru, Stolna ulica 
štev. 1, in njegovimi upniki pri porav
nalnem naroku dne 14 novembra 1932 
pred okrožnim sodiščem -v. Mariboru 
•sklenjena prisilna poravnava se potrja. 
(Kvota 20%). , 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd- HL, 

dne 17. novembra 1932. 

# 
5 39/32—30. 3722 
1464. 

Ustavitev poravnalnega 
postopanja. 

Prisilno poravnalno postopanje itsven 
konkurza dolžnika Smoleta • Antona, mi
zarja v Tacnu št. 37, se v smislu § 56 š t 
6 zak. o prisilni poravnavi izven kon
kurza ustavi. • ' . . " ' ' 
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. Ш., 

. dne 29..oktobra, 1932,. 

* 
Sa 61/32—4 
"1465. 

-8720 

Sklep. 
V poravnalnem postopanju- Ttfebarja 

Matije, trgovcar s. •čevlji v Ljubljani, Sv. 
Petra cesta št 6,. se dosedanji poravnal
ni upravitelj dr. Tavčar Ivan, odvetnik 
v Ljubljani, razreši tega posla in1 mesto 
njega imenuje za- upravitelja' g. Wisiak 
Aleksander, trgovski zastopnik v Ljub
ljani, МШоМсота cesta 14. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш м 

dnè 22. novembra 1932. 

* 
Sa 62/32—2 .3719 
1466. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega'postopanja o 

imovini Rožiča Franca, brivca, v Ljub
ljani VIII., Celovška c. 71. . 

Poravnalni sodnik:'Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr.. Kandare 
Fran, odvetnik v Ljubljani/ ; 

Narok za sklepanje-, poravnave pr i . 
deželnem sodišču, soba št 140,-dne 31. 
decembra 1932 ob pol 11. uri: ;Rok za 
cïlasitev do 24. decembra 1932.' 
Deželno sodišče - v Ljubljani; odd. Ш., 

dne 22. novembra 1932. 
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Sa 42/32—5 3695 
1467. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Sa.jovica Ivana, trg. v Trerner-
jih in Sajovic Antonije, gostilničarke 
istotam. 

Poravnalni sodnik: dr. Arnold Per
nat, starešina okrajnega sodišča v La
škem. 

Poravnalni upravitelj: dT. Ros Fran, 
odvetnik v Laškem. 

Poravnalni narok dne 23. decembra 
1932, prijavni rok,do 18. decembra 1932. 

Poravnalna ponudba 50% in poro
štvo. 

Okrožno kot poravnalno sodišče Celje, 
odd. L, dne 23. novembra 1932. 

* 
Sa 6/22—19 3694 
1468. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 6/32—19, s katerim je bila 
od sodišča potrjena poravnava dolžnika 
Beriiča Stanislava, trgovca v Starivasi 
pri Vidmu, je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 16. novembra 1932. 

* 
Sa 33/32—67 
1469. 

3721 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opravilna številka Sa 33/32—62, 
s katerim je. bila od sodišča potrjena' 
poravrava dolžnikov Jagodica Franca, 
posestnika in gostilničarja ter Jagodic 
Frančiške, trgovke z manufakturo, oba 
" Kamniku, Graben št. 13, je pravo-
mo.en 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 18. novembra 1932., . . ' 

* 
Sa 25/32—51 3725 
1470. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opravilna'številka Sa 25/32—47, 
s katerim je bila od sodišča potrjena 
poravnava dolžnika Miloša Vintarja, tr
govca z mešanim blagom v Sp. Brniku, 
je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 14. novembra 1932. 

Sa 69/32—7. 3683 
1471. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Ve

selica Ivana, vinogradnika.in trgovca v 
Ormožu, registrovanega pod firmo Ivan 
Veselic, trgovina z mešanim blagom v 
Ormožu, je končano. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 17. novembra 1932. 
•j» 

Sa 86/32—50. 3684 
1472. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Bračkom Josipom, 

trgovcem v Mariboru, Zrinjski trg Št. 6, 
in njegovimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 10. novemlbra 1932. pred 
okrožnim sodiščem v Mariboru sklenje
na prisilna poravnava se p o t r ja. (Kvo
ta 40%.) 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 17. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Štev. 4087/32. 3702 

Razglas. 
Direkcija šum . v Ljubljani razpisuje 

ponovno pismeno ofertalno licitacijo 
za prodajo ca 1530 plm bukovih hlo
dov in ca 300 prm bukovih drv, izde
lanih v lastni režiji na Opatovi gori v 
področju šumske uprave v Kostanjevici. 

Ponudbe, pisane na tiskovinah, ki se 
dobe pri direkciji šum v Ljubljani in 
pri šumski upravi v Kostanjevici, je 
vložiti do 9, decembra 1932 do 11. ure 
dopoldne pri podpisani direkciji, kjer 
se bo tega dne vršila licitacija. 

Pojasnila dajeta omenjena dva urada. 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 22. novemlbra 1932. 
* 

Štev.. 4281/32. , 3697 

Razpis. 
Županstvo občine Krško razpisuje 

službo občinske babice s sedežem v 
Krškem. 

Z Ddn 5-—kolkovane in s potrebnimi 
prilogami opremljene prošnje je vložiti 
do 10. decembra 1S32 pri podpisanem 
županstvu. 

Županstvo, občine Krško, 
\ dne 21. novembra 1932. 

* 
Štev. 11257/11. 3690, 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 27. decembra 1932 ob 
11. uri dopoldne nabavo 

1 rosta za klasiranje premoga. 
Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 14. novembra 1932. 

Štev. 3734/E—Ing. S. 3710 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljanska razpi

suje dobavo: 
2 števcev za vrtilni tok za 3 poljubno 

obtežene faze z nevtralnim vodom, 3 krat 
380/220 völtev, 150/5 amp. 50 period, 

3 tokovnih pretvarjalcev za zgoraj 
navedena števca, 

2 števcev za vrtilni tok za 3 poljubno 
obtežene laze z nevtralnim vodom, 3 krat 
380/220 voltov, 300/5 amp. 50 period, 

3 tokovnih pretvarjalcev za zgoraj 
navedena števca, 

1 trotarifnega števca za istomerni tok 
2x150 voltov, 150 amp., 

1 stikalne ure za zgoraj navedeni 
števee. 

Števca 150/5 amp. in 300/5 amp. naj se 
označita s številko 1 in 2, ker bosta ve
zana zaporedno in bo drugi števec kot 
kontrolni števec, števci in tokovni trans
formatorji morajo biti od iste tovarne. 

števci morajo imeti podaljšane po
krove, slovenske napise ter spodaj na-
•pisano »Last mestne elektrarne ljub
ljanske«. 

Cene je navesti v dinarjih franko 
Ljubljana s carino, z ovojnino in.vštevši 
vse odtegljaje za davek in pristojbine. 

Ponudbo je poslati do 9. decembra 
1932 v zaprtem ovoju z napisom »Po
nudba za števce«. 
Ravnateljstvo ljubljanskega mestnega 

vodovoda in elektrarne, 
dne 24. novembra 1932. . 

* 
Opr. št. 2170/4—1932. 3689 

Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

(OUZD) v Ljubljani 
razpisuje 

na dan 15. decembra 1932 ob 11. uri 
dopoldne javno pismeno licitacijo za 
dobavo obvezilnega materiala. S kol
kom za Din 1001— opremljene ponudbe 
je vložiti v zaprtem in zapečatenem 
ovitku, ki mora nositi napis: »Ponudba 
na opr,. št. 2170/4—1932«, do 15. de
cembra do 11. ure v vložišču urada. 

Ponudbe se morajo vložiti na poseb
nih tiskovinah, ki se dobijo obenem ž 
ostalimi licitacijskimi pripomočki za 
ceno .Din 30-— v ekonomatu OUZD, 
soba št. 233, vsak dan od 10. do 12. ure. 

Licitacija se vrši ob označenem času 
pri OUZD v Ljubljani, Miklošičeva 20, 
soba št. 203. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani, 
dne 19. novembra 1932. 

Razne objave 
3717 

Objava. 
Izgubili smo evidenčno številko to

vornega avtomobila št. 2/98, ter jo pro
glašamo za neveljavno. 

Pivovarna »Union« Ljubljana. 

Izdaja kraljevska banska oprava Drevake banovine, urednik: Pohar Robert v LJubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur, v LJubljani; njen predstavnik; Q. Michalak v LJubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BAN0VI1E 
Priloga h kosu 95. letnika III. e dne 30. novembra 1982» 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VL No. 6675/40 3688 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. novembra dò 7. novembra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 

S r e z 
— 

s o 

e« 
o ~ 

z « 

Ф 

? u a » 

Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice . . . 
Celje . . . . 
Dolnja Lendava 
Gornjiarad . 
Kamnik. . . 
Kranj . . . 
Konjice . • • 

.Krško . . . . 
Litija . . . . 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni breg 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Ptuj 
Radovljica . . . . . . 
Slçvenjeradec . . . 
Ornarle Dri Jelšah., 

Vseaa 44 

1 

Griža. — Dysenteria. 

Brežice . 
Celje . . . . . . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava . . 
Kranj . 
Kočevje . . . . . . 
Krško . . 
Litija 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Metlika 
Murska Sobota. . . 
Novo m es t p . . . . 
Prevalje 

1 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

11 
10 
10 
18 
R 

65 

— 

— 

2 

-

1 

•2 

6 

— 

1 

— 

1 

10 
1 
8 
1 

22 

— 

— 

— 

— 

1 

1 Vseaa 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Celje . . . 
Celie (mesto) 
Kranj . . . . 
Kočevje • . . 
Krško 
Laško . . . . . 
Litija . . . . . 
Ljubljana (irez) . . 
Ljubljana (mesto), . 
Ljutomer 
Maribor levi breg '. 
Maribor (mesto) . . 
Murska Sobota . . . 
Novo mesto ....•« 
Prevalje . . . . . . . 
Radovljica 

.Vsega . , . 80 8 36 

44 

1 
4 

1 
3 
S 
1 
1 
1 

11 

9 
11 

2 

48 

— 4 

62 
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Ošpice. — Morbilli 

Kranl 
Krško 
Ptuj . 

. . . 

6 
10 
7 

23 

1 
1 

? 
4 

6 
3 
3 

12 

— 
— 

1 
1 

1 
, 8 

6 
14 Vsega 

Davica. —Diphter ia et Croup. 

Brežice . . . . . 1 . . . > 

Celje (mesto) . . » » » . 
Črnomelj k 

Litija . . . . . . . . . . . 

Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) ,. • • 

Maribor desni bree . . 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Metlika 
Murska S o b o t a . . . . . . 
Novo mesto . . . . . . . 
Prevalje 
Ptui-
Ptui (mesto) . . . . . . . 

Smarie Dri Jelsan . . . . 
Vsega . . . 

8 
6 
1 
1 
1 
2 
V 
6 
7 
9 
8 
4 

10 
20 
9 
0 

2 
22 
10 
8 
8 
2 

19 
9 
1 
2 
8 

IV 
202 

4 
7 
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1 
2 
1 
8 
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2 
2 
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13 
b 
V 
8 
6 
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— 
1 
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—~ 
— 
2 
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— 
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2 
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3 
2 
b 
1 
9 
8 

— 
2 
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14 
3 

— 
2 
8 

75 

— 
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— 
— 
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— 
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— 
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— 
2 
1 
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— 
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— 
—' 

. — 
1 
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— 
— 
— 
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12 
11 
1 
2 
2 
3 
7 
6 
6 

13 
b 
3 
V 

26 
1Ü 
3 
2 

18 
10 
8 
6 
2 

22 
V 
2 
9 
4 

lb 
222 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Brežice 
Vsega 

- I 1 
- 1 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Gornjißrad 
KoiSev.e . 
Krško . . . 

Vsega . . . 

1 
1 

163 

— 

— 

1 
63 
64 

"̂* 

— 

1 

88 

89 

Šen. — Erysipelas. 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . 
Črnomel; 
Kamnik 
Kranj 
Konjice 
Litiia 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer . . % . 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 
Ptuj 
Radovljica . . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

.Vsega 21 15J. 6 28 
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Krte vita odrevenelost — Tetanus. 
Konjice • . . 
Novo mesto 

Vseaa 

1 

l 

1 
1 

2 

_ 1 j i 

— | — ] ' 2 

> | 1 | « 

.' ';'( 

. . . 
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-
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Vranični prisad. — Anthrax. 
Smarie bri Jelšah 

Vseaa 

Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. 

Brežice . . . . . . . . 
Celje . . . . . . . . . . 
Dolnja Lendava . . . 
Kočevje . . . ' . . . . 
Konjice . . . . . . . . 
Krško 
Laško . . . . . . . . . 
Ljubljana (srez) . . 
Ljutomer • •,..•: • • . 
Maribor̂  desni breg 
Maribor levi bree, . 
Maribor (mesto) . . 
Novo meeto 
Provalje • 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . . 

Vsega . . 

Otročična vročica. — 
puerperalis. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
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_ 
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1 
1 
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_ 
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1 
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1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
2 
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1 
2 
1 
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Sepsis 

• • * • 
• * • • 
a . . . 

1 
1 

2 

-fe|l 
- l - l 1 

1 

1 

Črnomelj.. . 
Novo mesto 

Ljubljana, dne 12. novembra 1982. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 

• . • * • - • • ' • ' • 

Ш./5. No. 8631/1 3740 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 25. novembra 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev areskib na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi òrkami;kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v. oklepajih. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a : 
Ljubljana meSto: Klavnica. 

V r a n i 2 n i p r i s a d : 
Novo mesto: Dvor (Stavöa vas 1 dv.). 

S u s t a v e c : 

Ljutomer- Grabonoš (Grabonoš 1 
dvorec).. , • 

K o n j s k e g a r j e : 
Ptuj: Janežovčl (Placar 1 dvorec). 



"?m 

'Stran"''SSO.:' Stev. 9č 

;: '•:••• . S v i n j s k a K t i g a : 
"Brežice: Globoko (Mali vrh 1 dvorec," 

Piršenberg 7 dvorcev), Celje:. Celje 
okolica (Babno. 2 dvorca, Lopaia 1 dvo
rec, Nova vas' 2 dvorca, Spodnja Hu-
dinja 2 dvorca), Dramlje'(Marija Dóbje 
2 dv., Sveteika 1 dv.), Gomilsko (Go-
milsko 1 dv.). Griže (Migojmce 2 dv.), 
Petrovce (Kasaze 1 dv.), Sv. Pavel pri 
Preboldu (Sv. Pavel pri Preboldu 1 dv.), 
Šmartno v Rožni dolini (Rožni vrh 
1 dv., -Loče 2 dvorca), Teharje Lipa 1 
d v.).- Kranj: Ko vor (K over 1 dv., Hudo 
7 dv.), Križe (Golnik 1 dv.). Krško: Cer
klje (Skopice 9 dv., Vel. Mraševo 13 dv., 
Vel. Podlog 6 dv.), Kostanjevica (Globo
čice 1 dv.), Raka (Kržišoe ^ d v o r c e v , 
Mršeča vas.7 dvorcev, Mali .Koren ldv. . 
Ravno & dvorcev, Smednik 2 dv.j, Št. 
Jernej (Sv: Jakob 2 dv.), Št. Jernej 1 
dv.). Litija: Hudo (Stranska vas .l.dv.). 
Ljubljana:" Šmartno (Žavrh i dvorec). 
Ljutomer: Štrigova (Šaiarsko 2 dv., Stri
go va 6 dv.). Maribor desni breg: Jelenca 
(Ješenca i dv.), Orehova vas (Orehova 
vas 1 dv.), Studenci (Studenca i dv.), Bi
strica pri Limbušu (Bistrica pri tknpu-
šu 1 dv.). Maribor levi breg: Sv. Marjeta 
(Ložane 4 dv.), Partinje '(Partinje i dv.). 
Metlika:- Suhor (Beračavas -5 dvorcev). 
Prevalje: Tolsti vrh (Dobravami dv.). 
Vuzenica (Št. ; Janž 1 dv.); Dravograd 
(Dravograd 1 dv.), Črna, (Črna 4 dv.), 
Mežica (Takraj 1 div). Radovljica: Dovje 
(Mojstrana 4 dvorci), Kranjska gora 
(Kranjska, gora 6 dv.), Srednja vas (Sta
re Fužine 2 dvorca). Ljubljana: mesto: 
5,'dvorčev. » .. "" 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Gorrijigrad: "Kokàrjè ' (Pusto polje 1 
dvorec). Konjice»' Konjice okolica (Ga-
brole 1 dv., Polena 1 dv.): Kočevje La
ški jiptok (Srednja .vas • i dv.). Krško : 
Kostanjevica (KarlČe .1 dv.). Litija: Mo
ravče (Moravče 1 dv.j, Veliki . Gaber 
(Podgaber 1 dvorec) i Velika vas (Zg. 
Ribiče 1 <dv.), Št. Vid, pri StičnL<(Roto-k?, 
1 dvorec). Maribor levi breg: Korena 
(Korena 1 dv.)'. '""''" '" 

P e r u t n i n s k a k o l e r a : 
Maribor levi breg: Kpšaki (Počehova 

l dvorec). 
Gini:l оДуа è*èj) ej tj e ,za lié 2 e : ,'. 

•„. Ljutomer: Cven-(Gor. Krapiel- dvo
rec)," 'Eufcavci Rukavc i 1 dvorec)" Mur
ska Sobota: Predanovći'-P'redanovci 2 
dvorca). , ... ,(. , . . •,.,.. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani, ; i 

dne 25. novembra 1932! < 

* 

ïï~-No« Ì6052/3—32 3,738—3—i 

'.. Razglas..;,'....,'.';•' 
Tvrdka Winter Slavko, lesna industri

ja Zreče, prosi žsf kolavdaeijo izpre-
memb, izvršenih na vodni napravi, »ležeči 
ча parceli 830/1 v Žrečah. ki ie last 
stranke. 

• Izpremenila se. je vtočna :yodna na-
: :ava in vzidala na novo francis turbi-" 
:'и maksimalne moči 33 k.\з.' 

Zaradi naknadne.,dovolitve, odnosno 

kolavdacije teh, izpremémb se razpisuje 
o'tem na podstavi §§9., 37. in 49. za
kona o izkoriščanju: vodnih sil z dne 

'30. junija,.1931, »SI. list« št. 333/52, ter 
čl. 73. zakona o občem upravnem po
stopku na četrtek, 22; decembra 1932, 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 8.: .uri na mestu samem. • 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa'do: dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami 
pri' sreskem načelstvu v Konjicah. [ 

É tej razpravi sé pozivajo vsi inte
resenti s pMstavkom, • da morejo svoje 
pripombe glede poslovanja, ki se izvaja 
na razpravi, predložiti pismeno uprav
nemu/oddelku kraljevske banske upra
ve v Ljubljani do dne 19. decembra 
1932, najkesneje pa pismeno ali ustno 
na razpravi sami, ker bi se sicer 
smatralo, da soglašajo s poslovanjem. 
Poznejši ugovori pa bi se mogli upo
števati samo ob pogojih iz čl. 75. zako
na o občem upravnem postopku. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine.v Ljubljani, 
. dne 25.. novembra 1932. 

Pò pooblastilu bana, 
,načelnik upravnega oddelka: '.. 

dr. Stare s. r. 

••: * ; v . ; . . * • : • • • : . • . . • " . • . У 

VI. No. .27.734/1:. • '.-•••:• 3741 

Izprememba v Imeniku 
zdraviliške zbornice za 

Dravsko banovino. •'./ 
Dr. S'a b a d o š Karel, zasebni zdrav

nik v Màribofù je bil vpisan v imenik 
.zdravniške zbornice' za Dravsko banp-

v i n O . . : ; ! • • ' • • ' . • • - , , • 

Kraljevska banska uprava Dravske 
; banovine 

v Ljubljani, dne 21. novembra 1932. 
! ' . . ч . х ^ ; - % *• ' . . • . ' •:'•" 

K V - N o . . 245/319. . 3736—3—1 

; i Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

''banovine-v,;Ljubljanj razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne кигјат 
ve, vodovoda in' toplovodne naprave 
III. etape v državni bolnici za duševne 
bolezni Novo Celjeл 

! II. javnó pismeno ponudbeno licitaci jo 
;na dan 27. d e c e m b r a 1932. ob 11. 
-uri dopoldne -v i šob i št. 38 tehničnega 
oddelka v Ljubljani. Pojasnila i:i po-

• nudbeni pripomočki se proti plačilu na-( 

: pravnih stroškov ' dobivajo med urad-
•'n-imi uramr v sob', št. 48. • .,. , 

' Ponudbe za ves posel je predložiti v 
obliki z detajli dopolnjenega uradnega 

• ргогасцпа.; Celotna vsota' proračuna 
. mora.jîhasàti nianj ko Din 475.761,58: . 

"Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
•razglasa-o licitaciji v »Službenih 1.novi-
; nah« un -na razglasni. deski tehničnega 
îoddelka. - : .-. '; ' ...• ..-.;• • 

'.. Kraljevska banska uprava Dravske 
i banovine 

jäni, dne5 25. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Cg la 1030/32. 3761 

Oklic. 
Tožeča stranka Prelog ,KarI, . veletr-

govec v Ljubljani, je.'vložila proti to
ženi stranki zapuščini po pok. Garlu Jo
sipu, kavarnarju v Ljubljani, Dvorni 
trg št. 3, radi Din 47.300v- s pripadki 
k opr. št. Cg la 1030/32 tožbo. . . 

Prvi narok za ustno razpravo se je do-' 
ločil na 15. decembra ob. pol devetih 
pred tem sodiščem v sobi št. 134, ras
pravna dvorana. 

Ker je tožena stranka umrla, se po
stavlja Carl Angela, vdova-po kavar
narju v Ljubljani, Dvomi trg št. 3, za 
skrbnika, Ici jo bo zastopal na njeno 
-nevarnost in stroške. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. I.a, 
dne 23. novembra 1932. • ••' 

C 499/32—1. 
Oklic. 

3756 

Kovač Mihael, gostilničar v Gaberjtf, 
ki ga zastopa ,dr. Čeme Ferdo,- odvetnifc-
v Dolnji Lendavi, • je vložil- zoper Kepeja 
Štefana, posestnika • v Gaberju, tožbo 
zaradi 1590 Din s prip. 
. Ustna sporna razprava se določa-na 

21. decembra 1932 ob .9. uifi- ]iri. tem 
sodišču v sobi štev, '21,..,,, ; ,.-..-/• 

Ker je bivališče tožene .strahke'fle-
•zhano, se postavlja dr. Strasser Armijn,, 
; odvetnik v Dolnji Lendavi, za skrbnika, ^ 
ki jo bo zastopal na njeno nevarriqst. 
in stroške, dokler ne nastopi sama ali 

-ne imenuje pooblaščenca. '".'.•' 
. Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 

odd. IL, dne 20. novembra 1932. 
' " # " " ' " 

;C И 1694/32-i •.••".•• ' 373Ì 

Oklic. 
; Tožeča stranka; Sterinepki " R., vele
trgovina, Celje,-zast..'pò .'dr.' F. Mikule-; 

;tiču,- odv.v Celju,: je vložila, proti toženi' 
stranki Magovcu Petru, krošnjarju,' Ka
menica 34, Pbč. Sošice, srez Jastrebarskij 
sedaj'neznanega bivališča •"•":.'!-,!• 
k.opr. št. C II 1694/32—1 radi 752.;Din 
20- p s prip. tožbo. '.[/'• '..•'.'•"' '.i-'.'; 

Narok.zâ ustno razpravo se je dolcn ' 
čil' na 14. januarja 1933 ob,9. uri döp. 
prèd tem sodiščem v izbi št. 6, razprav-« 

• na dvorana. -, 
Ker. je bivališče tožene stranke, ne

znano, še bostavlja g. Videmšek Josip, 
,viš. sodni oiicial v pok., -v Celju, Gregor
čičeva ulica, za skrbnika,-ki'jo bo zasto
pal, na, njeno nevarnost in stroške^ do
kler ne nastopi satfia' ali ne imenuje 

: pooblaščenca. '. ;' i •'• ' , [ '. ' ' . '.;','..-• 
Okrajno j sodišče v Celju, edd. H.,' ; 

:dne 19. novembra1193"2. " : i r 

i'" ::. : i " ! * ' ' -: - ••-, ''r^''''.'. 
E 570/32—4. .'•• - - . •••••:; •<S748 

;;'/„;,;•; ;:,Qklic. у:ХЏ;л" 
К .̂ре1атј.и Francetu, .rudarju v Bè%iji,; 

je vročiti y izvršilni stvari dr. Drùóvs&à 
Dominika, odvetnika v Laškem, proti 



štev. 9&. 

Kapelarju Francetu, rudarju nekje iv 
Belgiji,, radi Did 2437'— š- prip: sklep 
z dne 27. aprila 1932; opr. št. E 605/32-1, 
s katerim se je dovolila izvršba s prisil
no dražbo zavezancu lastne polovice vi. 
št. 132, k. o. Sv. Marko.' 

Ker: je. bivališče zavezanca: -Kapelarja 
Franceta neznano, se postavlja za skrb
nika i g. Kokol Josip, viš; piš. oiicial pri; 
okrajnem' sodišču v Laškem, ki. ga bo 
zastopal.na njegovo, nevarnost in stro
ške,; dokler se ne oglasi sam ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. IL, ' 
'•• dné 9;.'novembra: 1932. 

* 
' 3.742 Ne II 575/32-3. 

Amortizacija. 
Po prošnji Prijatlja Ivana iz Novega 

mesta, Tavčarjeva ulica št. 9, uyaja se 
postopanje v namen amortizacije na
stopne po . progitelju baje. izgubljene 
blagajniške položnice, -štev. 14 davčne 
uprave v Novem mestu. 

Imetnik te .blagajniške- položnice.,se 
torej pozivlje, da uveljavi svoje pravice 
v. 6 mesecih, ker. bi'se "sicer po preteku 
tega; rokaàzreklo, da ista nima moči.. 
Okrajno sodišče v Novem mestu, odd. I.,. 
. i .. : .. dne .23. novembra 1932. r 

• j « > . ' • : ' 

Kzp V.542/32—49.;.•';'' /. . .' 3763 

-u Preklic izsleditve. 
Izsleditev' okrajnega sodišča v Celju 

z' ;dhe 23: julija 1932 Kps' VI 251/32—4, 
ticbcla 'se' Košarja Dominika, objavljena 
v.''Sliizbeùém' listu kraljevske banske-
uprave Dravske banovine št.' 66 z dne 
20. avgusta 1932: točka 2683,#se prekliče. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. V., 
'."iamé 23.' novembra 1932; 

' ' • ' ' - ' - ' ' : ' « j - • •' ' '• ' < • - . ' . 

E 397/32—9. ; 3749 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. d e c e m b r a 19 3 2. ob 

e n a . j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
vi spbi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Beizovica, vi. št. 63. ' • 
, Cenilna vrednost:. Din 148.049-15. 

.Vrednost pritikliue:'"Din 6000-—. 
Najmanjši ponudek: 'Din; 98.699-.43. 
.Pravice, ki bï. né pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer'bi se ne . mogle več . uveljavljati 
glede'nepremičnine vi škodo zdražitelja. 
ki,je ravnal*v. dobri.veri. , ; : ' 
" :V ostalem se Opozarja na dražbeni 
olčiic, кГje nabit ; na uradni deski tega 

• sod i šča/ " ' • • : : ' : • : : ' • . • ••••••:•••'' 

..'••': , iOkrajrio sodišče v, Konjicah, 
- : ; : !. dne.22. novembra 1932v , 

' " , ' . . • , . , ' • . • . ' . " ' . ' • • : • . • % : ; . • • • '••. !•••• • • • • • • • ' : ' 

E-,517/32-^8.'. •'.'.'• '•••.' : •'••' "3751 

Dražbeni oklic. 
: Dne 2 8. d e c e m b r a , i 932. ob 
d e s e t i h bo: pri podpisanem sodišču 
v sobi 'it. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška, knjiga И • Дегјак,- yl. št.. 65.. • 

Cenilna vrednost: .Din 43,.347-90. 
' Vrednost ' pritiklirie: Din,5270'—. 
'Najmanjši ponudek:'»Din 28.898-60. , 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku :pred -začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ,. . _ 

V ostalem se opozarja ria dražbeni 
oklic, ki je nabit, na uradni deski'- tega 
sodišča. ' •' ' • , • 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
•"• dne 22. novembra 1932.•"-:"-

' '•.' ' . : : . * •,'. ,v"-:.; ;;:' :.-
E. 398/32. . . . .""•'.'. 3750' 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. d é c e m b r à i " J 1 9 3 2. \ob 

o s m i h bo pri.podpisanem 'sodišču_y 
sobi št., 4 dražba nepremičen: zemlji
ška knjiga a) Slémene, vi. št. 85, b) Ђр-. 
zovica, vi. 1% 61, c) Bezovica, vi. š t 69.. 

Cenilna' vrednost: ad a) 114.450 Din 
25 p, ad b) '26:144 Din 65 p, ad c) 743 
Din 90 p. Skupaj 118.838 Din 80 p. 

Vrednost prilikline: Din 4979;—,».., q 

•' Najmanjši ponudek: Din 79.225-86.^ -
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

; je priglasiti sodišča najpozneje pri draž-
'• bènem. naroku pred začetkom" dražbe, 

sicer bi se : ne mogle yeč : uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
k i j e ravnal v dobri veri. ':' " ' ; ' 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na. uradni deski tega 
sodišča.' 

Okrajno sodišče v Konjicah, 
, dne 22., novembra 1932. 

* 
.3743 E 1087/32-т-7л ':. ."; „,'.-„.•„.,.,.•: 

Dražbeni oklic; 
Dne 30. d e c e m b r a 19 32 dopol

dne 'ob p o Id e v e t i h bò ' na mestu 
samem v Krplivniku dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Krplivnik, V\ vi. 
št. 222, 202, 220, 201,'33;; И vi: št. 221 
in cela vi. št. 262. ,.-. 

Cenilna vrednost: Din 71.139'37. 
Vrednost pritikline: Din 450'—. 
Najmanjši ponudek: Din. 45.636-24.. 
Pravice, ki bi ne'pripuščate dražbe, 

jé priglasiti .sodišču najpozneje pr ! druž
benem naroku • pred začetkom dražbe,, 
sicer .bi- se. ne mogle več uveljavljati, 
glede, nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal'v dobri veri." ••"/.. 

V. ostalem se .opozarja ..-.na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski, tega 
s o d i š č a . . ... :••';' ' 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
, dne 21..novembra 1932.. 

. • ••• # . - . •• • 

Ë'. 1377/3-2-^6, • 3686 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. j a n u a r j a 1933, dopoldne 

ob p o l d v ' a n ä j s t i f r bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 26 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga/Bohinj. 
ČeŠnjica. vi. št. 134. 

Cenilna vrednost: Din 1771-50. in si-. 
cer parc št. 870 pašnik, št. 871 pašnik. 

•š|t, 1003/55 eozd. ; < ,••-;• .,-
Najmanjši^ ponudek: Din 1181-—•'. '.,' 
Pravice, fci bi ne pripuščale dražbe, 

je. prielasiti sodišču najpozneje prj dja*-
benem naroku 'pred začetkom .dražbe, 

. sicer bi se. ne mogle .več uveljavljati 
glede nepremičnine, y,škodo zdražitelja, 
kì jé'ravnal v dobr-i'.veijii."' '.' '',•;. - i ; Г;, 

V ostalem se .opozarja ça:.'dražbeni 
' oklic, ki *jjé','nabit riaVu'ra'dni.deski ; tega 
sodišča. {' ., "': '..""•••]:•••, ;: ; 

Okrâjipo sodišče v Radovljici, ., 
• ' " : dne 19. novembra Ï932. ' ' " . 

\ . . : i - i - . ! • • • ! . • . • • : . ' • . ; • ' - : . \ : : : " 

'E 3S6/32—11. •'•<•- - 3740'. 

Dražbeni oklic. ; •;" 
l -Dne 2: j&njjL.arja ,l9.3l3. dopoldpe, 
ob devetih',bo-r-pr^ •podpisane^, so-j. 
dišČu v.šobi,.št.: 4"dražba У? n^prejriič'-; 
nin:...2©mljiška,knjiga Cerana,•vr...Šti-74,r 

',511"in'"ö25'.' • ' ' " ' , . ' . : . . , ,;': 
' Cenilna vrednost: Din, 15.157-67< ., 

Vrednost ; рШЖтЈпе •;, Din. 1075'— ...:-.--
Ш\ЏшЏ1 poriiiđek:".•pìa;;10.108,'^4-. ; 

.':.. .Pravice.'ki'..'b j ne 'pfip^čale :;
: dražbe, 

je.prielaeiti sodišču^ najpozneje pri draž-
behein naroku r pred' začetkom' dražbe, 

, sicer-, bi se nei ..mogle ' več-, uveljavljati 
glede neprèïnicniu'e v škodo' zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ; •_ 

,V ostalem se,-opozarja na dražbeni-
oklic, ki jè a b i t u a , uradni deski, tega 
sodišča. J 

Okrajno sodišče Kostanjevica, 
. ,. dne 22. novembra 1932.,.. . 

E 364/32—16 3732: 

iPražfcienl oklic. 
- Dne 4. j a n u a r j a 1933 ob d e v e 

t i h se vrši, pri .rjodpisanem.,;sodišču. 
, soba št. 7 javna dražba zemljišča vlož. 
i; it. 17,. k o.; Šmartno pri : Slovenjgradou, 
i obstoječega^ is r.«|ne., stavbne- pa'r.çele„ na 

kateri .stoje:; novozidana z. opeko ftr,ita 
-hiša,: do Vi-.i slamo, sicer-pa e'skodlami 
krito gospodarsko: poslopje s pjrostOEom 
za 10. glav goveje živine, lesena, z «one-,, 
ko krita dryàrnicaiin.s skodianii-krit. 
kozolec, ena stavbna parcela v Legnu* 
na kateri stojita s kamenjem zidana,, 
neometana, i;z'op^ko i r i t a (hiša v sla
bem stanju iü Z;-deskami krit htev,, eri 
mlin na 3 tečaje v dobrem stanju, 3 vrt
ne, 13 njivskih, -4 pasniške, 1 nerodovit
na, 13 travniških in '2 gozdni: parceli. 

Cenilna vrednost Din 180.036-70. • 
Najmanjši ponudek Din 120.024-46. 

.-. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti, sodišču najpozneje pri draž-
benem narotu-preâ začetkom dražbe, 
sicer bi se, ne mogle več uveljavljati 
glede,nëpj'ëmic^ine. v,škodo zdfa|itelja. 
ki je ravhal'y/,do1)ri yèfL ' 

V ostalem se opozarja- na. dražDeni 
: oklic., ki je nabit na uradni deski tega 

Okrajno sodišče v.Slovenjgradcu, 
dne'ÉÏ. novembra 1932.. 
: Л ; - . :: i . - •• : , • ' - . . 

' . ' j - - ' « • • ' ; ! .• > . ' . ; ' 

É''Ï021/32 •••;' : 3 7 3 0 

Dražfeenl oklic. ^ 
• Dne 7. j a mu a r; j a 1933 dopoldne ob 
p o 1 d e v e t i ' l i r i ibo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin; 
zemljiškaknjiga Sv. Vid,.,vl. š t . l polo
vica zemljišča k. o. Sv. Vid, vi. št. 4 
in 194. '"•' 
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Cenllna vrednost: vL' št. 1: 78.Ï80-—, 
cenilna vrednost polovice vlož. štev.' 4 
in 194: Din 109.674-85. 

Vrednost pritikline, ki/spada k vlož. 
št. 4 in 194: Din 10.153-75, ki je v zgor
nji cenilni vrednosti že všteta. 

Najmanjši ponudek vi. št. 1: 52.120-— 
dinarjev. 

Najmanjši ponudek vi. Št. 4 in 194-
Din 73,116-57. 

Vadij za vi. št. 1 znaša Din 7818-—, 
vadij za vi. št. 4 in 194 znaša 10.968— 
dinarjev in se mora položiti v gotovini, 
drž. ali drugih domačih vfedh. papirjih, 
pripravnih za naložbo denarjev malo-
letnikov,.vlož. knjižicah domačih hranil
nic in posojilnic. 

Pravice, ki bi ne. pripuščale dražbe, 
;e priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku, pred začetkom dražbe, 
sicer bi ?e ne mogle več ''uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki ie ravna! v dobri veri, 

V ostalem se' .opozarja na dražbeni 
-''die. ki Je nabit na uradni deski tega 
.sodišča. ' ••' ' • i 

Okrajno sodišče Marehberg, 
dne 5. novembra 1932. 

' . " * ' '" 
E 349/32-9. '.'- : ; - 3692 

Dražbcni oklic. 
Dne 13. januarja ,1933. dopoldne ob 

10. uri bo* pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 2 dražba nepremičnin:' zemlji
ška knjiga Sv. Gregor, ti.':Št. 170, 172 
in 173. 

Cenilna vrednost: Din 191.830—*. 
Vrednost pritikline:'Din 18.905'—. 
Najmanjši ponudek: Din 141.000-—. 
Pravice, ki bi ne, pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi e© ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v1 škodo zdražitelja, ki Je 
ravnal v dobri veri. 

V 06talem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki Je nabit na uradni deaki tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vel. Lašče, 
." ' dne 16. novembra 1932: 

* 
E 1057/32-13 " ( 3735 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j a n u a r j a 1933 ob p o i 

de s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Kamnik, vi. Št. 86. 

Cenilna vrednost: Din 96.650'—. 
Najmanjši ponudek: Din 64.438-83. ' 
Pravice,,,ki bf ne pripuščale dražbe, 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogie več uveljavljati 

, glede nepremičnine v šk.cdo zdražitelja. 
ki je ravnal vdobH véri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, kf je nabit na uradni deski tega 
sodišča. , r 

Okrajno sodišče Kamnik, 
dne 18. novembra 1932. 

« 

E 448/32—10 3752 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. j a n u a r j a 1933. ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št,, 3 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjdga Veliku kamen, vi. št. 8. 

Cenilna vrednost: Din 75.540-92. 
V retinosi pritikline: Din 2614'—. 
Najmanjši ponudek: Din 75.541-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se .ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 25. novembra 1932. 

# 
E 671/32-.8. 3747 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. j a n u a r j a 1933. dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v eobi št. 6. dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Jesenice, vložna 
Štev. 750, hiša s pritiklinami. 

Cenilna vrednost: Din 156.610-—. 
Najmanjši ponudek:-: Din 104.406'6в. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
I benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kranjska gora, 
dne 21. novembra 1932. 

* 
E 367/32-18. 3707 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. j a n u a r j a 1938. dopol

dne ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v eobi št. 2 dražba nepremičnin: 
7emljlška knjitga Zagorica, vi. št. 129 
in 228. 

Cenilna vrednost: Din 315.527-—. 
'Vrednost pritikline: Din 15.810'—. 
Najmanjši ponudek: Din 222.000-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine, v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vel. Lašče, 
dne 19. novembra 1932. 

* 

E 724/32-8. 8755 

Dražbeni oklic. 
Dne, 3. f e b r u a r j a 193 3. dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisa-

Stenr. 95. 

nem sodišču v sobi št 6 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Javomik, vi. 
štev. 153. 

Cenilna vrednost: Din 80.075-—. 
Vrednost pritikline: Din 6028'—. 
Najmanjši ponudek: Din 53.383-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnaj v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Kranjska Gora, 
dne 24. novembra 1932. 

* 
E 130/32—29. 3680 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. februar ja 1938. dopol

dne ob devetih bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: Hiša št. 30 (preje 14) na Piršen-
bregu z gospodarskimi poslopji in pri-
tiklino ter 32 zemljiškimi parcelami, 
zemljiška knjiga Piršenbreg, vi. št. 1, 
208, 229.. 

Cenilna vrednost: Din 114.522-60. 
Vrednost pritikline: Din 11Д90-— (za-

popadena v gorenji cenilni vrednosti). 
Najmanjši ponudek: Din 76.348-40. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž. 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi, se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal*v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II., 
dne 12. novembra 1932. 

* 

E 188/32—16. 3681 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. februar ja 1938. dopol

dne ob deset ih bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: Vinski hram v Pišecah z dvema 
vinogradniškima parcelama in s pritik-
lino, zemljiška knjiga PiŠece, vi. št, 290. 

Cenilna vrednost: Din 16.685-—. 
Vrednost pritikline: Din 1.875— (že 

zapopadena v gorenji cenilni'vrednosti). 
Najmanjši ponudek: Din 11.123-32. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več : uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja nà dražbeni 
oklic, ki Je nabit na uradni deski tega 
sodišča. „ 

Okrajno sodišče Brežice, odd. II . 
dne 12. novembra 1932. 

• * 



Štev. 98. "BWBJI-€8K'-

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e ' so se n a s t o p n e f i r m e : 

1478. ... .. 
Sedež: Kamnik. 
Dam vpisa: 17. septembra. 
Besedilo: Avtobusno podjetje Rode in 

drug, družba z o. z. 
Obratni predimet;.•Obratovanje avto-. 

busnega podjetja na progi Ljubljana— 
Novo mesto. 

Družbena pogodba z dne 2. septem
bra 1982< Družba je ustanovljena za ne
določen <5as. 

Visokost osnovne glavnice: 16.000*— 
dinarjev. . 

Na tó 'vplačani zneski v gotovini: 
16.000-— dinarjev. 

Poslovodje: Rode Alojzij, avtopodjet-
nik iz Kamnika, Žica št. 1. . • -:-i 

Za naiinestovanje upravičen: Družbo 
zastopa in njeno tvrdiko podpisuje po
slovodja sam na ta način, da pod pisa
no, natisnjeno, ali s stampi! jko odtis
njeno besedilo tvrrdke pristavi lastnio-
ročno svoj podpis. 

Deželno >'kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, ođđ. Ш., v 

' dine 16. septembra 1932. ; 
Firm: 780/32 — Rg C V 90/1; 

* 
1474. ; 

Sedež:, Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. novembra 1932. 
Besedilo: Slovenska založba, družba 

i o. z. 
Obratni predmet: Založba in prodaja 

prvenstveno ' slovenskih slovstvenih, 
znanstvenih, umetniSkih in fotografskih 
publikacij.:— Prodaja vseh vrat papirja, 
papirnatih izdelkov, vseh pisarniških, 
šolskih in. knjigovodskih potrebščin. : 

Družbena pogodba z dne 10. novem
bra 1932... 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Višina osnovne glavnice 10.000 Din.' 
Na to' vplačani zneski v gotovini: 

10.000 Din. 
Poslovodje: Kranjc Slavko, profesor 

v Zg.. Šiški 182, Krošl Anton, profesor 
v Ljubljani, Kržičeva ul. 6. 

Družbo'zastopata, dva poslovodji ko
lektivno. vTvipdka družbe, ki je lahko 
natisnjena* od. kogarkoli .pisana, ali s 
štampiljko vtisnjena, sé podpisuje na ta 
načdn, da pristavita ali poslovodji skup
no vsak evoj lastnoročni znak pod be
sedilo tvrdke ali pa en poslovodja in 
postavljen Prokurist za celokupno pod
jetje na isti način skupno, vendar pror 
kurist vedno s pristavkom, ki označuje 
prokuro. -

Deželno kot trgovinsko Sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 18. novembra 1932. . 
Firm. 981/32 — Rg G V 97/1. :. 

# 
1475. 

Sedež: Maribor, Koroška cesta št. 27. 
Dan vpisa: 17. novembra 1932. 
Besedilo: Favorit, Fossi & Kunst. 
Obratni predmet: izdelovanje potreb

ščin za tekstilno industrijo. 

Družbena ' '! ' o/Mika: Javna trgovska 
idružba od 3.! oktobra 1932. 

Družabniki: 1. Fossi • Vàlko, trgovec^ 
. v Mariboru', Vodnikov trg št. 5/L' 2. Kunst 
Marica, zasebnica, v Mariboru, Vodni

kov trg Št; 6/1. ,.; , .. . • 
Za namestovanje:v upravičen: Tvrdko 

'•. zastopata oba "družabnika.' kolektivno. 
< Podpis firme se vrši na ta način, da 
; podpišeta oba družabnika kolektivno na 
•kakršenkoli način nepisano tvrdkiino 
besedilo'»Favorit Fossi & 'Kunst« last-

:погоспо svoji imeni. ; 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 
r dne 17. novembra'1932. 

FiiTO.. 965/32. — Rg A ДИ 228/1. ' ' 

• :V ""':-;М- '•%'. . 
i 1 4 7 6 . • ' v . . . . .. .-•..••...•: 
; Sedež: Vič-Glince, Tržaška cesta.št.8. 
! Dan ;vpisa: 21.^novembra-;19,32.,: 

Besedilo: Prva jugoslpvenska tovarna 
za diaslad, slad in kvas Rudolf .Zaloker 

\ Ljubljana- ViČ. 
\ Obratni predmet: • Tovarniška proiz
vodnja diaslada, slada in kvasa.. •'•"" i 

Imetnik: Zaloker Rudolf,; tovarnar,, 
Vič-Glince, Tržaška cesta št. 8.; 

Prokurista: Zaloker Marija, žena to
varnarja Gldnce-Vič, Tržaška cesta 8, 

i Habenberger Oto, družabnik; Vič-Glin-* 
ce, Tržaška cesta 6. 'i 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

! dne1%. novembra 1932.: 

' Firma 930/32' — Rg A 'VII 111/1." ^ 

V p i s a l e so; se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p т i, na s t o p n i h f i r m a h : 
1477. ••-' -l Љ ,(-;•: ' •- ;•••": )•-. : 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. novembra 1932. ;. r 

Besedilo: »Kovina« prva; jugoslovan
ska roetalurgična industrija d. d. ., 

Izbrišeta se dosedanja člana uprav
nega sveta Stein Artur, solastnik tvrd
ke Metallfabrik in '' Óed, in inž. ;. Stein 
Valter ravnatelj v Mariboru, vpišejo pa 
sé novokooptirani člani upravnega sveta 
Rudinger Pavel, ravn^itelj v, Mariboru, 
Tezno 30, Schiller Ernst, Tavnatelj tvrd
ke Rothmüller-Merva d. d. Wien I-, 
Goldsohmidtgasse 4, Hirsoh Viljem, in-
dustrialec v Plznu, Placheka ulica,. in 
inž. Stein Osvald, družabnik tvrdke Stein 
& Hirsch, Wien V. Markt Piestìng 6. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 17. novembra 1982. 

Firni. 969/32 — Rg B I 12/27. 

'...,•..":"."'. : i i " ;'.'"' 
1478. 

Sedež: Ljubljana. 
: Dan vpisa: 19. septembra .1932. 
,'.Besedilo: Češka industrijalna banka, 

podružnica v Ljubljani. 
Družba temelji sedaj, na pravilih, iz-

premenjenih glede .§§;Š9. in 61. 's,-.skier 
pom občnega zbora, z dne 10. marca 
1930 i n v to pooblaščenega predstojni- , 
štva z dne 21. maja 1930. Te izpremenir 
be so bile odobrene po ministrstvu no
tranjih zadev "republike; Češkoslovaške i 
z odlokom z dne li:' fjunija 1930, štev. i 
36.439/30/15, za podružnico v Ljubljani ; 
pa jih je vzela odobrujé na znanje kra 

Ijevška banska uprava Dravske bano
vine z odlokom z dne 6, marca 1932». 
VIII No. 1486/2... 

' Deželno kot trgovinsko sodišče ' 
v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 16. septembra 1932. • r> 
' F i r m '754 — Rg B' 1 89/133 

. • . " • • • ' - ' • . * " : . , " ; / ' ' 

1479. ;.. ..„..,.,„ ,/. .,, 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. septembra 1932. ' : 

Besedilo: Češka industrijalna banka, 
podružnica y Ljubljani. 

I. Izbrišejo se: član upravriéga sveta 
dr. Vladimir Škarda, dr. Josef Tvrsky, 
ravnatelj (prokurist) Henrik Kopriva, 
Član (predsednik) upravnega sveta Jan 
Novotny, član upravnega sveta' Jaroslav 
Ort, prokurist Stanislav Kolarsky, član 
predstojništva in drugi namestnik pred
sednika upravnega sveta František Ha-
nuš, prokurist (ravnatelj) podružnice v 
Ljubljani Emil Kroužek, prokurist ; (na
mestnik ravnatelja) Frančišek Hozak, 
član upravnega sVeta Jindrich Marek in 
ju.dr. Zdenek Kroutil, namestnik rav
natelja Eduard Papesch, član.upravnem, 
ga sveta Jindrich G; Maštalka. . ;•< ;•;-

II: Vpiše se: , .;• 
a) da je bil Kleinent: Florian imeno

van za vrhovnega ravnatelja in-izvoljen 
za člana upravnega sveta; ,,,.-•••• 

b) da sta bila kooptirana kot člana 
upravnega sveta arch. Eduard Socher, 
stavbenik v Pragi in Vaclav Vomela, 
posestnik v Opočnici priiPodebradih;. 

c) da sta imenovana ravnatelja gg. 
Jaroslav Hainz in JaroslaV Š imekza 
prava ravnatelja in člana predetojni-
Itva v smislu § 28. pravil; . • ,,, ; 

<d). da je. bil ravnatelj ju.dr. Karel Pe-; 
likan kooptiran za člana' i upravnega 
sveta; : .,...•• '•.•••,:;••., -^v, 

e) da je bil San upravnega sveta ing. 
arch. Otokar Nèkvasil.izvoljen za pred
sednika upravnega, sveta; :•;.>/• - , : ; , 

f) da je bil II. namestnik predsedni
ka upravnega sveta Rihard Ježek izvo
ljen za I. namestnika predsednika 
upravnega sveta; 

g) da je bil ing. Vaclav Schedlbauer 
izvoljen za drugega namestnika pred
sednika upravnega sveta; 

h) 'da je bil juidr. : Josef • Wëger iž 
Prage X. čp. 244 kooptiran za člana 
upravnega sveta; ; •;.-.;••-.;• 

i) da je bil ing. Emil Pick, veleipdu-
strijec v Caslovu,, izvoljen za člana 
upravnega sveta; .• , y. 

j) da je bila Josèfu Hlavačku pode
ljena, prokura; ,.•.•.•, ,,. . ! :, ;.;•. >j 

k) da je bil .prokuristu * ljubljanske 
podružnice Stanisiavu.HlusičJsi podeljen 
naslov,dirigenta. , . ,-..-•, 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

: •:• dne 16. septembra 1932. - V/ 
Firm 755 — Rg B I 89/134 

••'• :• . ' '• i . J •• • * • • : ; ' I :,' , •' i i i . . ' ; ' 

1480. .j.., 
Sedež: Ljubljana. 
Dan.;vpisa;;24. geptenibra 1932^ .j 
Besedilo: »Panubja« trgovina ,д .po

trebščinami za čevljarsko in usnjarsko 
industrijo, družba z o. z../ x м, ...'.,-,. 



Stran 564. Štev. 95*.;. 

Glasom »pogodbe o izpremembi dru
žabne pogodbe, z dne 16. marca 1932, 
opr. št. 291/1932«, z dne 2. IX. 1932 
se je izpremenila osnovna družbena po
godba te družbe v § 3. 

Osnovna glavnica družbe se- je po
višala za 2.500 Din .na 12,500 .Din in je 
v gotovini popolnoma vplačana. 

Vpiše se poslovodja rfaufl Fran, tr
govski poslovodja v Zgor. Šiški št.. 1. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. HI., 

dne 16. septembra Ì932.^. ... 
Firm 772 — .Rg C Y -6.3/3:•, 

;'"• v z:::'' *;-.-iV '!"'•.. •. 
1481. . : , 

Sedež: Ljubljana.: 
Dan vpisa: 21.. novembra 1932. 
Besedilo: Tovarna klobukov Šešir 

d. d. y Škof ji Loki. 
v S; sklepom rednega -občnega zbora z: 

dne) 10.' IX. 1931'se je znižala .osnovna 
glavnica od 2,500.000 Din na 50Œ000. 
Din,' ki obstoji - odslej iz 5;000 polno 
vplačanih in na-' prinosnika glasečih 
delnic nom. Din 100"— in se.je ižpre-
menil zadevno § 7. družbenih pravil. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

• "•• dne 18; novembra 1932. 
Firm 940 — Rg B II 1/14. - ;--

: ' ; • ' . ' . ' • ' ' ' . • ' * • • ' • " ' . ' . - •' " • ' , • ' - . v •; 

1 4 8 2 . - , - . •• . ••' . .•••••:•<•:. 
Sedež: Ljubljana.: , ;.-; 

Dan vpisa: 24.: septembra 1932;: •• 
Besedilo: Tovarna otroških vozičkov 

Kuçlèr & Comp.. ..".. . •• j - ; , , 
Zbog izstopa rjavnega-:dr;užabnika Mrz^ 

likarja^ Franceta je pTenehala: javna; .tr
govska družba-.- .'•': .. i.r.f\r:\A rr:,y;-l 

Besedilo firme odslej: 
Mehanična delavnica Stanko Kucler. 
Lastnik: Kuclèr': Stanko v , Ljubljani, 

VIL, Celovškafc. 42... ,.' ••>•.:•.<••. 

'• Deželno kot trgovinsko sodiate 
v Ljubljani^ odd. TH., 

dne 23. septembra 1932. 
Firm 794:—RgA'VII 9-7/2' ''•-•'•'-

I z b r i s a l a ' se \e n a s t o p n a f i r m a : 
1483. •; .••;•:•;'•:-•: •••=':• 

Sedež: Ljubljana. ;.':;„--.-. , > ; : - ! ! : 
r Dan-izbrisa: '2i:'iföovimbra 1932. • ":. 
Besedilo:1 Ingenieur àrchitekt Fatare 

Kos-Platner, družba z o, z. ,. M , : 
•Po končani likvidaciji... ;<.; .; >-.; 

Deželno kot trgovinsko sodišče i . 
. - vLjubljaui, odd-MIL, :.-, 

-•'.''••' - :dne':18; novembra 1932;': : " ; к ; 
Firm 935 — Rg C';V::iO/3';l/;: "' 

Vpisi v zadružni realster 
V p i s a l e a'o se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i oa^t-opoih aad . rueah: 
1484... , . . . . ' ( ' :V ' ' 

Sedež: Cerknica. •:•'"•'? . 
Dan- vpisa : ;27i septembra 1,932.- ' ; ' 

' Besedilo': .Hranilnioà in posojilnica v , 
^ërkniri. r^£»ietrovàriaç zadTugä' :,£'!џе-
omejeno zavezo; - •/.['-'••'••**'-

Izbriše se član načelstva Turk Viktor, 
-vpiše pa kooptirani član.r načelstva 
Franc Kirar, kaplan-v Cerknici. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
: У Ljubljani, odd. III., 

dne 23. septembra f1932. . . 
' ' Firm 777 -4- Za'dr; I • 52/69 • 

• -.,.; , . ' . . " . «je 

1485.. -: , . ; . . .-
Sedež: črensovci. 
•Dan vpisa: 17i. novembra 1932. 
Besedilo: Tiskarna Sv. Družine v 

Črensovpih s, podružnico v Murski So
boti, regigtròvana zadruga z omejeno 
zavezo., ' , . . . . , 

Zadružna pravila ;so' se" izjfrérriénila v 
§ 6 takse in § 8. Zadružni delež znaša 
100'— Din in se mora plačati takoj 'pri'; 
vstopu: v ' gotovini. - ' • •''• .'.' 
Okrožno sodišča "v Mariboru; odd.' IV., 
': ' ; „dne 17. novembra-1932. ''"•'"'•'•'. 

, ;Tirm. ;988/32 — ; Zadri ÏV 65/7. : 

->•-•• • - • > , , : • - o r * - , . , , . : ; . 

1486. . ,..-•: -• -::;.-- .,.';;•• 
• Sedež:. Dolsko. • ' - . / . 
Dan vpisa: 27. septembra 1932. , • 
Besedilo: Mlekarska zadruga v Dol

skem, -registro vana zadruga' z omejeno 
zavezo. 

Izbrišejo se člani načelstva,,Zupančič 
Franc, Jemec Valentin ini Klemenčič 
Jože, vpišejp pa se člani načelstva: Zu
pančič Ivan,, posestnik: v Kâmnici 11, 
Zajec Janez,/posestnik.'v--.-Ejpiškem,7, in 
Klemenčič Frân. posestnik v Dolu 8. 

Deželno kot trgovinsko sodišče 
v Ljubljani, odd. III., 

' • ' " dne % ; 'septembra1 1932: ' ; ' : ' 
Firm 796 — Zadr. III 50/42 . ; ; , , 

. . . . , ' • : • * - . ' ; : ' : ' . : ' : : , , / : : -

1 4 8 7 . ;. .'.•;. •"•"•••" .••'. ••'•>'-•> '.' •••;-'- •;• 
'Sedež: foiževci. ; '. 
Dan Vpisa: 7. novembra 1932... ., 
Besedilo: Posojilnica v Križevcih, re-

gistirpvana zadruga z neomejeno zavezo. 
Izbrišeta se dosedanja člana načelstva 

Korošali'Mihael in Magdič Vinko, vpi
šeta' : pa novoizvoljena člana načelstva 
Slavic Janko, posestnik v. Vučji yasi,in 
Novak ^òjz , posestnika 'Banovcih. 4 ' 

, Okrožno .sodišče v Mariboru^ odd. I., ; 
; '. '--'dne:17. novembra 1932.- • 

.';' /Firm. 984/32 — Zadr.. L 43/41./v. 

-" -' ' îj: '.' ..: ; '.'.-
1 4 8 8 . •'"..,.. : ; •..-„:,: •.- -.-.;.,.- - ;^.. • 

S e d e ž : ' ' . ' M đ r i b o r ; ( ... •-••'.; 
Dan vpisa: 17. novembra .1932.: 
Besedilo: Učiteljski dom v Mariboru, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
izbrišejo' se dosedanji, člani načelstva 

.Hočevar..Ciril, .Rajšpr;Jošip.;Petrič' Lud
vik, in/ Lóyse Ivan, ypisejp •pà''novoIzyo-
l jeni Člani načelstva. ^ Ivan, šol
ski nadzornik, Maribor,.'jMajstrova ü'Cl, 
V е.Љ.''Miloš,. sblçkï,', upravitelj/.Sv'.' Križ 
prj Slatini. 'Megra- Milan, 'šolski' ;tipTavi-
telj^,Sv;vLenàn..prr;^elt/.IÏèdeI.ii/ïn P;o-
rekar"' Angela''..'učiteljica- .'v Mariboru, 
î » â r j e v a : u l . 18V '"'V.'- -/Л • ! •' 
Okrožno sodišče -v, Marjbpru,' odd; Y., 

,, dne 17-.'.novembra'193'2,.:,, . 
;.,;•-. Tirni. 970(âg.ri- Zadr..'Vr3i/4- •'-';' 

1489. • . . . - - . . . - > . - , 
Sedež: Ruše; 

i Дад vpisa: 17. novembra 1932;..- ;. - •/ 
Î Besedilo: Posojilnica v Rušah, regi-
•strovana zadruga z omejeno zavezo. 
i Zadružna pravila so-se ;izpremenila'v 
!§ 28.. -'-v' -v-- , / ' . 
• Izbrišeta ee dósedanja- člalna 'načelstva 
.Glaser Franc in Lam-preht Escane, vpiše-'' 
; ta' -pa novoizvoljena i-"- člana-' načelstva 
'Stani/Tomaž, učitelj v pok. v Rušah, in 
Lingelj Dragotin, posestnik v Rušah.1 "> !-

Okrožno sodišče .1 Mariboru, odd. L,., j 

dne Ì7. novembra 1932.",'. .."•'•'' 
.Firm. 987/32 — Zadr.. I. 

Kotikurzni газ 
' s ii/32=-42.'.;;. . 
! 1490. ;v . •: .]~:^j.i ' •-

: Odprava konkurza. 
; Prezadolženća 'čepooi ' Karol in ;-;yika, 
trgovca na 'Jesenicah;"• ''[ , ''! ',;'. ;. ;[ ',''"' 

; . Konkùrz,.ki je ђП razglašen ó imovini" 
preaadolženca s sklepom opravilna š t 
S 11/32—2, .se , odpravlja, '.ker ,'je '"b'ila 
razdeljena Vsa' misa,'po1 § 151.'k. ž; • 
Deželno sodišče'l-v„'.Ljubljani^,'odd. III., 

dne '22. ' novembra1', Î932Ï'.., .. 

• Л ,-!V,'-':-. 37Ž7 

S 19/31—14 
1491. 

* 
3760: 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: .Produktivna^-i'zadruga 

pleskarjev, sobo-in črkoslikarjev. r.,..z.. 
z;o.:-z. v Ljubljani.' .-.-••- .•,.-.:.-.,:(: : ' 

Konkurz, ki .je bil razglase©„o. iPMJn' 
vini prezadolž0nca-.:s:sklepom•':opraлЏпа 
št.; S; 19/32—2, se odpra\dJaj. Heroini-!ç<?r, 
kritja1 za stroške/ postopanja pO •;'§'• Ј78« 
Ods'L.,2. k. Z.-, f:'i ' :;' •;;!:-,,- .-,., ''.,:•.;.'.': •-, . 

Deželno sodišče v Ljubljani; '.odd.; 'HI.. 
,dne 22. novembra 1932Г; !;' '•'•'•••• 

S- 16/31^95 
1492. ...;•". 

* 

) : • ! ^ . 
• • * ' 

Odprava konkurzà. o -
' Pre'žaaolžepec Kumef ;KarlV trgovec v 

Kà-miLikù.' ' -"'',;'"._••'• i \ \ . - . •;.;• • -',-•''•;.',•' ,•"'• • '•* 

Konkurz, ki' Џ;Мр,razglašen* ó 'imo
vini prezadolženća' s';skl'éf'òrti* opravilna 
št.. S. 16/3.1—2/&Црг&Ш; ker'je. bila''; 
raadeljena yea.*asâ,';pp^§.',l5l!;';feir.z: :' 
Deželno, sodišče v Ljubljani,, o40. rljl., 

• . .;. ; dne : 7. шууешЏт^ 1932.' -if.v,, ,'." • 
"! yi ••••'• - : - ' ^ %t iU; --^'rr -.yy. •... 

S a :30/32^-75'.'•>'• " " . " л < ; - ; '•-"=-:• g 7 S 9 

1 4 9 3 . ' ' '- ; •'• •::•;•::••• r,!-.;:.i :<•: :.:• ? ' / . , 

Konec poravnalnega ! 

postopanja. lf : v/ 
Sklep opravilna ište». Sk1 30/32—73, s 

katerim je1 bala-od sodišča potrjena po-
r mava.'; 'dolžnik»' Zavfšnika' '; Ignacija, 
trgovca na Glincah, Tržaška cesta št. 21 
je pravomočen. ' ' " '...'., 
,'• Poravnalno postopanje.. se . iziekâ,' za 

'.îonfaiià.'".•'•''.•^.•'.•"-'••••" '':'i:''^:!; : - - - - - . v v 

Deželno addišVe v Ljubijartî, : odd. Ш.> 
. '.' ! dhé' 2JJj. novembra '19'32'.v '•' '' 

• ' : - ' ' ! " ' . . V : ' - - " - . : . i - : ' . l - - ' ; . ; ; " ' : ' ' ' '•... 



Štev. 96. Strem 585. :t 

Sa; 36/32—42. 3745' 
1494. 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. 

Poravnalna' - zadeva: Mantel Karol, 
slaščičarski mojster in hišni posestnik 
v Celju. k . 

• Potrjuje se ' poravnava, ki jo je skle
nil poravnalni dolžnik s svojimi upniki 
dne 21. novembra 1932 in ki določa, da 
je prednostne terjatve in zahtevke, kijih 
ne doseza poravnava prvenstveno* .v-ce
loti plačati, ostali upniki p.a dobijo 40% 
kvoto, plačljivo, v" 10 mesečnih obrokih 
v 'enaki visini, počenši, po 2 mesecih-
izza sprejetja poravnave po upnikih..-: 

, Poravnavi pristopi., kot porokinja in 
plačnica Mantel Julijana, hišna posest-
nica v Celju, z učinkom § 60. zakona o 
prisilni poravnavi izven stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče т Celju, 

o d i I.,, dne 23. novembra 1932. 

* 
3713 Sa 67/324-8. ,. 

1495.' ' . -, ,., 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Jelovškom Josipom, 

rgovoem v Ljutomeru, in njegovimi up
niki pri poravnalnem патоки dne 6. ok
tobra 1932 pred okrajnim sodiščem v 
Ljutomeru sklenjena prisilna poravnava 
sepotrja. (Kvota 45%). 
Okrožno ^sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. novembra 1932. 
* 

3712 Sa 76/32—7. 
1496. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Neumanom Gvido-

nom, trgovcem in posestnikom v Tur
škem vrhu, pošta Zavrče pri Ptuju, in 
njegovimi upniki pri poravnalnem na
roku dne 13. oktobra 1932 pred okraj
nim sodiščem v Ptuju sklenjena pri
silna poravnava se potrja. (Kvota 50%). 
Okrožno' sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. novembra. 1932. 

"Razglasi raznih 
Uradov in oblastèy 

No: 13623/1 3734 

1 ' ^ Objava. 
Okrajno ' sodišče: 'v' Ptuju je s pravo-

moČnQ>t«Azsodbo -, Kps , V 20. IX. 1932 
prepovedalo zahajati v krčme za dobo 
enega leta Konradu Voda, ' pos. sinu 
v Plâcarju in Jožefu Càfuta;'pos. Binu 
istotäm. . " . . . . 

,,. ; NačelstVfl -sreza Ptuj, 
' ' dne 22;'novembra'1932. '' " ' 

No. 8687/1. 3754 

Objava. 
Okrajno sodišče v Višnji gori je š sod

bo ž dne 28. oktobra'1932, Kps 233/32-8 
prepovedalo Vidicu Jožefu, posestnice 
sinu iz- Police št. 1, posedanje gostiln 
od-14 novembra 1-932 do 16; maja "!'933; 

Nacelstvo sreza litijskega. 
'"..,, Litija, dne 24. nove®br.a4932.: 

Štev.. .11565/11. 
Razpis 

3727 

Direkcija državnega rudnika Velenje 
razpisuje na dan 12. d e c e r n ' b r a t. L 
ob 111 uri dopoldne nabavo 500 m gu
mijevega kablja.. Pogoji pri podpisani. 

Direkcija državnega rudnika Velenje, 
dne 22. novembra 1932. 

* " 
Štev. 3767/E-K. - •. • 3 7 4 4 

"-'Razpis..; •;;• '/_;. 
Ravnateljstvo mesjbne-.- elelri гатјое ljub

ljanske razpisuje dobavo sledečega elek
tričnega materiala: 
1000 m žice NLR'2X0-75.mm2, 
500 m žice NSA 2X1-5 mm'2, 

,5000 m žice NGA 1-5 mm2, 
3000 m žice NGA:2-5"'mm% 

500 m žice NGA' 16min 2 , ' 0 ' ' •'' : ; ' ' 
100 m žice NGA-50 mm2, ' 

2000 m žice NGAW Г5 mm2, 
300 m žice NBU 2X1-5 mm2 

200 m žice NBEU 2X1-6 mm2, 
200 m žice NBU 3X1-5. mm2, 
300 kom. varoval TZ 25 Amp., 
50 kom. oklepnih varoval 3X1 ba-

kelit, 
50 kom. varoval UZ 100 Amp., 

100 kom oklepnih varoval 1X1 ba-
kelit, '. -

.70 kom. oklepnih varoval 2X1 ba
kelit, 

30 m pregibne spojne cevi 18 mm 
(Peschel), 

30 m pregibne spojne cevi 14 mm 
(Peschel), 

100 kom. lokov za Peschel cev Ì4 mm, 
80 kom. lokov za Peschel cev 18 mm, 
25 kom. pollokov za Peschel cev 14 

mm, 
25 kom. pollokov za Peschel cev 18 

mm, . 
150 kom. končnic za Peschel cev 14 

mm, 
150 kom. obojk (Muffe) za Peschel-

cev 14 mm, -, *-: 
.500 kom. stikal pedoni etnih, " . 

50 kom. pretikal podometnih, me-
njalnih, j 

20 kom: pretikal vodedržnih, menjal-
: nih,: bakelit, • -*•.>' '.-..• o'•':'. 

10 kom. pretikal avtomatskih za stop-
.nice s. slovenskimi napisi, •> ••:•. 

200 kom. stikal nadometnih, . 
" 10 kòm. stikal na poteg belüi brez 

•'' v r v i c e , ".-••.-• • •.:•.••;:•;!'.•.•..;:-: 
20 kom. tipkal za stopinjice za avto

mate, " 
200 kóm." zatičnih -'kontaktov '* nadömet-: 

nih, , 
''OO kom. Shakles-izolatorjevj: • 

lOOOj kom. lamel 6 amp„ <-t 
100- kom:- lamel 10" amp:, ';" • 

3000 kom. jeklenih čepov z vijaki 10 mm, 
400 kom. doz za cevno žico s štirimi 

precepi, . . -
2000 kom. končnic za bergman . cev 13 

mm, 
50 köm razvodnic (Flurdosen) 4X16 

bakelit, podometnih. 
' 300 koìm.' Sigma precepov za,, hičlovod. 
500 kòm. Sigma precepov 6 ' mm'. '•• '•' 
500 kom.' doz. za podomefcha • stikala, 

100 kom. kletnih izolatorjev 45X45, 
1000 kom. pip: za bergman cevi 13 mm, 
1000 kom. končnic bergman cevi 13 min, 
400 kom. okovov brez petelina, • џ : 

300 kom. okovov s petelinom, 
100 kom. števčnih plošč z 1 tokbfcro-
..- gom,.... 
80 kom. števčnih" plošč z 2 tokokro

goma. ! , ' .. 
Ves ponuđeni .material, mora ustre

zati najnovejšim ..predpisom zveze nem-* 
škđh elektrotehnikov. '•'•''' 

Ponudbe z vzorci je vposlati do 7. de
cembra t. 1. 

Na; ovoju ponudbe naj bo označba: 
»Ponudba za eleMEÄi'.ahaiteriak. 

: Ravnateljstvo ljubljanskega, mestnega 
vodovoda in elektrarne, 
dne 26.: novenibra,, 1932,; 

• : • • ' * : . - : - ' - • • > 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. 3737 

Stanje 22. novembra 1932. 
Aktiva. Dinare? 

Metalna 
podloga .1.997,076.657.66 (4- 6,584.229-47) 

Devize, ki ni- « 
so v podlogi 29,442.148-59 (—50,047.764-55) 

Kovani no
vec vniklju 174.844.383-50 (4- 9,594.747-—) 

Posojila . . 2.640,872.122-06 (4- 1,111.292-51) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520*— 

Prejšnii pred
ujmi državi 1.811,525.693-89 ( + 347.011-09) 

Začasni pred- ' ' 
ujmi gl. drž. 
blagajni' . 600.000.000-— 

Vredno6tire-
zervn. fonda 53,861.017-89 

Vrednosti ; . " . . . 
ostalih fon
dov . . . 2,631.552-76 

Nepremični- ; . ' . . 
ne . . . . 158,206.700-67 ( + 63.314-29) 

Razna aktiva 135,143.117-Q3 (-j- 726.052-46) 
7.516,475.914-05 

Pasiva . Dinarjev . 
Kapital . . •180,000.000-—; ,. ' V . 
Rezervni ' 
fond . . . 63,OR8.446'40 

Ostali fondi 3,967.581-09 
Novčanice v v . • • '"' • 

obtoku . . 4.589,939.040-— (—101,266.285*-^-)Л 
Obveze na 

., pokaz. . . 1.022,603.551-18 (4-152,018.027-12) 
Obveze ž ro-
ktfm . . . 1.425,625;526'04t— 31,361.961-76) 

Razna pasiva 231,28,1.769-34/— 61,020;898-10j 
7.516,475.914-05 -.'.. 

Obtok in ob- " • - ' . . . . . . . . . . . 
, ..veze ;• . .-5.612^42,691'-18 '• « 
Celotno kritje . . .35-58°/,, 
Kritie v zlatu , . . 31-48°/0 

Obrestna mera: 
oo eskomptu , . . . , , , , , 7 И % 
oo lombardu , . , . . « , , , 9% 

Razne objave 
Štev. 1643/32 3733 

Objava. ч 
Odbor'Advokatske komore v Ljublja

ni objavlja, da.se je gospod dr. Lemež 
• Urban, advokat v Slov. Bistrici, radi 
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bolezni, dne 22. novembra 1932 začasno 
odpovedal • izvrševanju advokature. 

Za-njegovega začasnega namestnika 
po § 44/f adv. zakona je odbor imeno
val gospoda dr. Boštjančiča Leopolda, 
advokata y Mariboru. . .. 

Y Ljubljani, dne 25. novembra 1932. 
Za odbor advokatske komore 

• v. Ljubljani 
, , ,', ' predsednik: 

dr. Žirovnik Janko s. r. 

Razid društva. 
3728 

Izobraževalno društvo napredne tr
govske in obrtne 'mladine v Mariboru 
se glasom sklepa izrednega občnega 
zbora z dne 9. julija 1932 prostovoljno 
raziđe. 

J;, Dftmiter. 1. r., Franc Gtrobin 1. r. 
rjtf.č. tajnik. .'-.'; t.. .& predsednik. 

Maribor, dne 16. novembra 1932. 

* 

3729 

Razid društva. 
'furistični. klub >Triglav<:, Maribor, se 

glasom sklepa izrednega občnega zbora 
z dne 9. julija 1932 prostovoljno : raziđe. 
Franc Mlinaric 1. r., Franc Gnus 1. r., 

L č. tajnik. . . t. č. predeed. 
Maribor, dne 16. novembra 1932. 

- H * 
• 3746 

Poziv upnikom. 
Ker je >I. ljubljansko; skladišče Kri-

sper & Tomažie, družba z o. z.« v Ljub
ljani s sklepom izrednega, občnega zbora 
z dne 15. novembra 1932 sklenila raz
družitev in likvidacijo, se vsi upniki 
družbe pozivajo, da se tekom 14 dni 
zglase pri podpisanem likvidatorju. 

Ljubljana, dne 28. novembra 1932.. 
I. ljubljansko' skladišče Krisper & To-

mažič, družba z o. z. v Ljubljani, 
Pinter Jernej, s. r. likvidator. Ljubljana, 

Cigaletova viri. '< 

Objava. 
3753 

Izgubil sem odpustnico I. mestne de
ške šestrazredne osnovne šole v Ljub
ljani (na Ledini) iz 1. 1915. ter jo pro
glašam za neveljavno. 

J&ger Stane s. r. 
* 

8762 
Objava. 

Izgubila, sem izpričevalo o malem 
zrelostnem izpitu meščanske Šole v 
Lichtenthurnovem zavodu v • Ljubljani 
iz leta 1929/30 na ime: Lipovsek Marica. 

Proglašam ga za neveljavno. ' 
Lipovšek Marica s. r. 

* 

Objava. 
3739 

Izgubil sem orožni Hst za posest puške 
dvooevke in samokresa na ime: Seljak" 
Ivan iz Podilipe 22, občina., Vrhnika. 
Proglašam ga za neveljavnega,, 

Seljak Ivans, r. 

Z a Službeni lisi kraljevske banske uprave Dravske banovine 
znaša naročnina: mesečno Din 1 6 - , četrtletno Din 48-»-, polletno Din 9 6 - , letno Din 1 9 2 - in se mora plačevati vedno naprej. 

"•''"• Na » S l u ž b e n i l i s t « se l a h ko n a r o č i v s a k d o ! 

- ' L i s t o b j a v l j a vse za/Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 
uredbe, okrožnice kraljevske banske oprave, razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe v 
osebja itd.; razen tega paše vpise in Izbrise v trgovinskem in zadružnem registru^ dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razpise služb in razne objave. \ . • . • , 

L i s t j e v a ž e n z a v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

U pravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
*;.? ; • Dravske banovine« v Ljubljani. Gregorčičev* ulica št. 23. 

V..-: 

Udaja kraljeveka banske aprava Dravake banovine. Urednik: Pohat Robert » LJubljani 

Tlaka-,ln zalaga; Tlakama Merkui v Ш>Цап4; njen wedetavnlk: D. Mlcbalek v Ljublianl 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVME 
Priloga h kosu 96. letnika III. z dne 3. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

II. No. 16052/3-32 3738—3—2 

Razglas. 
Tvrdka Winter Slavko, lesna industri

ja Zreče, prosi za kolavdacijo izpre-
memb,izvršenih na vodni napravi, ležeči 
na parceli 830/1 v Žrečah, ki je last 
stranke. 

Izpremenila se je vtočna vodna na
prava in vzidala na novo francis turbi
na maksimalne moči 33 k. s. 

Zaradi naknadne dovolitve, odnosno 
kolavdacije teh izprememb se razpisuje 
o tem na podstavi §§ 9., 37. in 49. za
kona o izkoriščanju vodnih sil z dne 
30. junija 1931, »SI. list« št. 333/52, ter 
čl. 73. zakona o občem upravnem po
stopku na četrtek, 22. decembra 1932, 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 8. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v >Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
v javni vpogled med uradnimi urami 
pri sreskem načelstvu v Konjicah. 

K tej razpravi se pozivajo vsi inte
resenti s pristavkom, da morejo svoje 
pripombe glede poslovanja, ki se izvaja 
na razpravi, predložiti pismeno uprav
nemu oddelku kraljevske banske upra
ve v Ljubljani do dne 19. decembra 
1932, najkesneje pa pismeno ali ustno 
na razpravi sami, ker bi se sicer 
smatralo, da soglašajo 9 poslovanjem. 
Poznejši ugovori pa bi se mogli upo
števati samo ob pogojih iz čl. 76. zako
na o občem upravnem postopku. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 25. novembra 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

I. No. 6852/3. 

* 

Razpis. 
3799 

Na osnovi § 31. zakona.o banski upra
vi se razpisuje v območju sreskega cest
nega odbora v Slovenjgradcu službeno 
mesto banovinskega cestarja, in sicer: 
za progo od km 1'500 do km 9-500 na 
banovinski cesti II.. reda št. 49 Velenje 
—Št. I l j - P , lzela. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz ČL 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5-— Din kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, 

dokazilo o odsluženju kadrovskega ro
ka, zdravniško izpričevalo, nravstveno 
izpričevalo, potrdilo pristojnega obla-
istva, da niso bili obsojeni zbog kazni
vih dejanj iz koristoljubja, eventualna 
dokazila o strokovni usposobljenosti) je 
vložiti najkesneje do 31. decembra 1932. 
pri sreskem cestnem odboru v Slovenj-
gradcu. 

Kraljevska banska uprava Dravske ba
novine v Ljubljani, 

dne 30. novembra 1932. 

* 

K a d V No. 246/320. {5788—3-1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem gradbenih del III. etape v drž. 
bolnici za duševne bolezni Novo Celjo, 
in sicer za II., III., in IV. skupino del, 
za katere L Jicitacija ni bila uspela, 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 16. decembra 1932. ob 11. uri 

dopoldne 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napraivnih stro
škov dobivajo med uradnimi urami v 
sobi št. 42. 

Ponudbe naj se glase v obliki v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša: 154.985-26 
dinarjev ali za posamezne skupine del, 
in sicer: 
. II. kleparska dela Din 49.179-24 
III. mizarska, panke-

tarska, steklarska 
in tapetniška dela Din 89.50776 in 

IV. pleskarska in sli-
. karska dela Din 16.298'26 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz 

razglasa o licitaciji v >Službenih novi-
mah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 30. novembra 1932. 

* 

K V — No. 245/319. 3736-3-2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine -v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurja
ve, vodovoda in toplovodne naprave 
III. etape v državni bolnici za duševne 
bolezni Novo Celje 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 27. d e c e m b r a 1932. ob 11. 
uri dopoldne v sobi Št. 38 tehničnega 
oddelka v Ljubljani. Pojasnila in po
nudbeni pripomočki se proti plačilu na-
pravnih stroškov dobivajo med urad
nimi urami v sobi št. 48. 

Ponudbe za ves posel je predložiti v 
obliki z detajli dopolnjenega uradnega 
proračuna. Celotna vsota proračuna 
mora znašati manj ko Din 475.761-58. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. novembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Prede. 371 — 5/31—4. 3778 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljmbljani je 

imenovalo Meliharja Staneta, profesorja 
na državni realni gimnaziji v Mariboru, 
tolmačem za francoski in nemški jezik 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 18. novembra 1982. 
* 

3779 Prede. 642 — 13/31—4. 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Šfcofji Loki, 

Šink Števo, prestane poslovati dne 31. 
decembra 1932 in prične poslovati' kot 
novopostavljeni notar v Sko-fji Loki dne 
1. januarja 1933. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 22. novembra 1932. 
* 

Ne I 514/32—3. 3780 

Objava. 
Konkurz o imovini tvndke >Hed< d. 

z o. z. v Žalcu se ne uvede, ker pred
lagateljica v odrejenem roku ni polo
žila predujma. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 
dne 30. novembra 1932. 

* 
E 88/32—11. 8792 

Sklep. 
S tusodnim sklepom E 88/32—2 do

voljena prisilna dražba nepremičnin, 
vi. št. 20, k. o. Ledina, se v smislu § 
200, št. 3, i. r. ustavlja. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi 
se radi iste terjatve ne sme predlagati 
novo dražbeno postopanje. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. II., 
dne 24. novembra 1932. 

•J; 
E 1001/32—24 3789 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. decembra 1932- ob d e s e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 24 
dražlba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Bršljin, vi. št. 424, Daljni vrh, vložna 
št. 465 in 500. 

Cenilna vrednost: Din 83.611-60. 
Najmanjši ponudek: Din 51.207-74. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljaviti glede. 
nepremičnine v škodo -zdražitelja, ki je 
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ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče NOTO mesto, 
dne 28. novmbra 1932. 

•g* 
E- 489/32— 7. 3784 

Dražbeni oklic. 
Dne 21 . d e c e m b r a 19 32. ab 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Juršna vas, vi. št. 44, ob
stoječih iz gozda in pašnika. 

Cenilna vrednost: Din 18.558-10. 
Najmanjši pomudek: Din 12.372-10. 

.Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče SIOT. Bistrica, 
dne 16. novembra 1932. 

. «j; 
E 646/32—7. - 3764 

Dražbeni oklic. 
•Dne 24r d e c e m b r a 1932.dopol-

dne ob d è s e t i ћ bo pri podpisanem 
sodišču v-sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ogljenščak, vložna 
š t 36, obstoječih "iz hiše, pogorišča go
spodarskega .poslopja in zemljiških 
parcel. 

Cenilna vrednost: Din 85.45875. 
Najmanjši ponudek: Din 56.972'50. 
Pravice, ki.bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se. opozarja na dražbeni 
oklic,, ki 'je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . 

Okrajno sodišče Slov. Bistrica, 
dne, 18.. novembra 1992. 

' • ' • # 

E 458/32—15. 3785 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. d e c e m b r a . 1932 . ob 

p o l d e s e t i h bo pri. podpisanem so
dišču v sobi št. 19 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gančani vi. št. 73 B 25, 
83 B 9,' 456 B 1 4 9, 457 B 1 4 10, 470 
B 1 4 9. 

Cenilna vrednost: Din 71.500-—. ' 
Vrednost priMkline: Din 7450-—. 
Najmanjši ponudek: Din 47.672-—. 
Pravice, kj bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pni draž-
bènem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine ^ škodo zdražitelja. 
ki je ravnil v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic ki je nabit na uradni deski tega 
eodišćn! 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
dne 26. novembra 1932. 

E 802/32—13. 3786 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 3 2 . dopol

dne ob d e s e t i h bo pni podpisanem 
sodišču v sobi št. 19 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga k. o. ^lelmoi, vi. 
št. 19, B 18. 

Cenilna vrednost: Dim 3500"—. 
Najmanjši ponudek: Din 2234'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Dol. Lendava, 
dne 25. novembra 1932. 

E 616/32—6. 3769 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. j a n u a r j a 1 9 3 3. dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 32 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Višelnka, 
vi. št. 223. 

Cenilna vrednost: Din 12.680-—. 
Najmanjši ponudek: Din 8453-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 28. novembra 1932. 

E 364/32—6 3793 

Dražbeni oklic. 
.Dne 13. januarja 1933 dopoldne ob 

p o l e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dol. Leskovec, vložna 
št. 205. 

Cenilna vrednost: Din 2798'—; 
Najmanjši ponudek: Din 1865-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 25. novembra 1932. 

H* 
E 617/32—7. 3768 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. j a n u a r j a 1 9 3 3 . dopol

dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi- : 

sanem sodišču v sobi.št. 32 dražba ne^. 
premičnin: zemljiška knjiga Višelnica, 
vi. št. .122. 
. Cenilna vrednost: Din 71.065-—. 

Vrednost pritikline: Din 1085'—. 
. Najmanjši ponudek: Din 47.376-66. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražb*, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer "bi se ne mogle več uveljavljati 

f lede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
i je ravnal v dobri veri. 
V ostalem se opozarja na dražbeni 

oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 28. novembra 1932. 

E 465/32—4 3791 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. januarja 1933 ob d e v e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: stavbna parcela 
št. 212 pritlična hiša št. 106 zemljiška 
knjiga Rovte, vi. št. 288. 

Cenilna vrednost: Din 25.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 12.500-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču, najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi sé ne mogle več uveljaviti glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklica ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 21. novembra 1932. 

:{: 
E 494/32. 3766 

Dražbeni oklic. 
•Dne 19. j a n u a r j a 1 9 3 3. ob p o 1 • 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču i 
v • sobi št. 5 dražba polovica, nepremič-
nin, hiše, gospodar, poslopja, žage, zem
ljiška knjiga k. o. Tešova, vi. št., 41 
in 101; ' 

Cenilna vrednost: Din 71.279-20. , 
Vrednost pritikline: Din 1439-95'—, 

•Najjmanjši ponudek: Din 47.516-—. 
Pravice, ki bi nò pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki jè ravnal v dobri • veri. " '. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki jè nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 23. novembra 1932. 

* 
E 987/31. -. 3782 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. j a n u a r j a 1 9 3 3 . dopol

dne ob p o l d e v e t i h bo pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 6 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Brezno, vi. 
št. 6 ki 8. 

CeniiLna vrednost:1 vi. št. 6: 21.687-35 
dinarjev, vi. št. 8: 45.269-65 dinarjev. 

Najmanjši ponudek: vi. št. 6: 14.458'24 
dinarjev," vi. št. 8: 30.179-77 dinarjev. 

Vadiij 'znaša za.vi. št. 8 Din 4527, za 
vi. t t ; 6 Din 2169 in ga je položiti v go
tovini ali v tuzemskih drž. papirjih ali 
vložnih 'knjigah tuz. pupilairnovarnih 
hranilnic. 

i Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
.benem. naroku, pred začetkom dražbe, 
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sicer bi se ne mogi« več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Marenberg, 
dne 28. novembra 1932. 

* 
E 869/31. 3765 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j a n u a r j a 19 3 3. ob d e-

v e t i h bo pri podpisanem • sodišču v 
sobi štev. 5 dražba nepremičnin: graj-
ščine, parne žage, zemljišč; zemljiška 
knjiga k. o. Šmaievž, vi. š t 201,-98, 
167, 183. 

Ceniuna vrednost: Din 1,418.008'40. 
Vrednost pritikline: Din 72.066-—. 
Najmanjši ponudek: Din 840.00O—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču, najpozneje pri dražbe-
nem naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V. ostalem se opozarja na- dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni, deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dme,28. novembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
I z b r i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1497.'• -' ' ' ,: 

Sedež: Vuzenicaâ| 

Dam izbrisa: 24! novembra 1932. 
Besedilo: Janko Pahernik, trgovina 

z lesom v Vuzenici. 
Obratni,predmet: Trgovina z lesom. 
Zbog opustitve obrata. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 
dne 24. novembra; 1932. 

. Firm. 919/32 — Rg A I 221/5. 

Vpiši v zadružni register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
1498. 

Sedež : Goričane pri Medvodah. 
Dan vpisa: 27. septembra Ì932. 
Besedilo: ' Vodovodna zadruga v Go-

ričanah pri Medvodah, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Velikonja 
Narte, vpiše pa član načelstva Jenko 
Andrej, posestnik v Goričanah 23. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 16. septembra 1932. 
Firm. 771 — Zadr. IX 61/5. 

1499. 
Sedež: Maribor. 
Dan : vpisa: 24. novembra 1932. 
Besedilo: Pohorska železnica v Mari

boru registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbrišejo se dosedanji člani načelstva 
dr. Veble Andrej, Birgmayer Anton, 

Weixl Vilko, Oset Andrej, inž. Šlajmer 
Vladimir, Schober Franc, Beranič Josip, 
Sorak Ivan in Pajtler Ježe; vpišejo pa 
novoizvoljeni člani načelstva Ošlak Jo
sip, ravnatelj' Ljudske tiskarne v Mari
boru, JRoglič Drago,.tovarnar v Maribo
ru, Pugel Kari, vinski trgovec v Mari
boru, Tavčar; Janko, trgovec v Maribo
ru, Povodnik Josip, gostilničar v Maribo
ru, Valjak Gjuro, lastnik kina v Mari
boru, in Osojnik Jan, agrarni višji svet-

>nik, Sresko načelstvo v Mariboru. 
! Okrožno sodišče v> Mariboru, odd. III., 

'•• dne 24. novembra 1932. 
Firm. 995/32 — Zadr. IV 67/7. 

$ 
1500. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa:- 24. novembra 1932. 
Besedilo: Splošno vzajemno podporno 

in kreditno društvo registrovana zadru
ga, z omejeno zavezo v Mariboru. 

Namesto .dosedanjega predsednika 
Vogrin Frana se vpiše kot predsednik 
Bojk Friderik, podpredsednik pa Vo
grin Franc. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

• dne 24. novembra 1932. 
Firm. 925/32 — ZadT. V 30/6. 

* 
1501. 

Sedež: Podblica. 
Dan vpisa: 27. septembra 1932. 
Besedilo: Elcktrostrojna zadruga v 

Podblici, registrovana zadruga z omeje
no zavezo. 
,' Iabrišejo se člani načelstva Kordež 
Franc, Bester Anton, Katrašnik Franc 
in Zupan Mihael; vpišejo pa se člani 
načelstva: Bester Ivan, posestnik, Jam
nik; Fister Alojzij, posestnik, Jamnik; 
Lotrič Valentin, posestnik, Jamnik; Mo-
horič Jože, p os. sin, Podblica. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 23. septembra 1932. 
Firm. 791. — Zadr. VII 28/30. 

•g» 
1502. 

Sedež: Polhov gradeč. 
Dan vpisa: 27. septembra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Polhovem gradcu, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo. 

Izbriše sé član načelstva Koprive An
ton, vpiše pa se član načelstva Malovrh 
Jože, posestnik in kovač v Srednji vasi ! 

štev. 5. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 16. septembra 1932. 

Firm. 776; — Zadr I 76/60. 

H* 
1503. 

Sedež: Račje 
Dan vpisa: 24. novembra ,1932. 
Besedilo: Agrarna zajednica v Račjem 

registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 1. ma
ja 1932 se je zadruga razdružila in pre
šla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Auër'Pavéî; bösestnik v 
Racah, Veber Ivan, tiosesfnik v Racah, 
Hvanc Franc, posestnik v Racah. 

Likvidacijska firma: Agra*oa 'zajeetei-
ca registrovana zadruga z neomejeme 
zavezo v Račjem v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisuje
jo likvidatorsko firmo, tako, da postav
ljata kolektivno po dva likvidatorja pod 
njeno napisano, natisnjeno ali s štem-
piljko odtisnjeno besedilo lasfeiorocno 
svoja podpisa. . 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. Ш., 

dne 24. novembra 1932. 
Firm. 604/32 — Zadt EV-1^5. 

1 % 
1504. 

Sedež: Sv. Jurij ob Scarnici. 
Dan vpisa: 24. novembra, 1932/ 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica 

pri Sv. Juriju ob Scagnici registrovana 
zadruga z neomejeno zaveso. 

Zadružna pravila so sei ižpremeniUi 
v § 32. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL, 

dne 2i. novembra 1932. 
Firm. 996/32 — Zadr. I. 93/46. 

1505. 
Sedež: Veržej. 
Dan vpisa: 17. novembra 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Ver

ze ju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Zadružna pravila so se ižpremenila v 
§§ 1. in 9. 

Besedilo firme odšle}: Élektr$8çta 
strojna zadruga v Veržejii, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. ', 

Izbriše se dosedanji član načelstva 
Smrekar Ivan,, vpiše pa novoizvoljeni ; 

član načelstva Osterc Jožef, posestnik v 
Veržeju št. 12. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 17. novembra 1932. 
Firm. 983/32 — Zadr. III. 72/5. 

•j« 

1506. 
Sedež: Žabnica, 
Dan vpisa: 27. septembra 1932'. 
Besedilo: Živinorejska zadruga v Žar

nici, registrovana zadruga z, omejeno 
zavezo. 

Izbrišejo se člani načelstva' Kwralt 
Jože, Šifrar Janez, Hafner Anton, Šifrer 
Janez, Cegnar Janez in Šifrar Janež; 
vpišejo pa se člani načelstva: šifrer Pe
ter št. 7, načelnik; Dolenc Jože št. 57, 
podnačelnik; Šifrer Janez št. 50, Kuralt 
Franc št. 23, Bernik Martin št. 25, vsi 
posestniki v Žabnici in Hafner Kocjan, 
posestnik iz Dorfairjev št. 8. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Ш., 

dne 23. septembra 1932. 
Firm. 787 — Zadr. VIII 157/6. 

Konkurzni razglasi 
S 23/32—88. 3770 
1507. 
Določitev naroka za prisilno 

poravnavo. 
Konkurzna zadeva Koprive Franceta, • 

trgovca v Kranju. 
Prezadolženec predlaga prisilno po

ravnavo, s katero nudi upnikom III. 

а-<--Г..л--'-Ч" 



Stran 660. Štev. 96. 

razreda 20% kvoto njihovih ugotovlje
nih terjatev, plačljivo v б enakih zapo
rednih mesečnih obrokih, počenši v 
enem mesecu po odpravi konkurza. 

Narok za razpravljanje in eklepanje 
o tem predlogu se določa na dan 28. de
cembra 1932. ob 9. uri pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 8. 

Okrajno sodišče v Kranju, odd. L, 
dne 25. novembra 1932. 

Sa 95/32—2. 3795 
1508. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovdni Ratajca Ivana, gostilničarja v 
Farni vasi, Prevalje. 

Poravnalni sodnik: dr. Reichman Blaž, 
starešina okrajnega sodišča v Prevaljah. 

Poravnalni upravnik: dr. Senčar Du
šan, kr. notar v Prevaljah. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču dne 22. decembra 
1932. cb 10. uri. 

Rok za oglasiitev do 18. decembra 
1932. 

Poravnalna ponudba 40%. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd., III., 

dne 29. novembra 1932. 

Sa 12/32—18. 
1509. 

* 

Oklic. 

3774 

Poravnalna stvar o imovini dolžnika 
Ogrizka Josipa, trgovca v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu kot 
poravnalno sodišče odobruje v smislu 
§ 51. zakona o prisilni poravnavi izven 
konkurza na naroku dne 29. oktobra 
1932: po § 46. cit. zak. sprejeto porav
navo, ki jo je ponudil svojim upnikom 
Ogrizek Josip, trgovec v Novem mestu, 
da plača prvenstvene terjatve v celoti, 
ostale pa s 50% ugotovljenih in prizna-^ 
nih terjatev v 18 enakih zaporednih 
mesečnih obrokih, od katerih zapade 
prvi obrok v enem mesecu po pravo
moćnosti poravnave. 
Okrožno sodišče т Novem mestu, odd. II., 

dne 19. novembra 1932. 

S 3/32 112. 
1510. 

* 

Oklic. 

3773 

Stečajna stvar Pungerčiča Alojzija, 
prot. trgovca v Škocjanu. 

Pri naroku dne 5. novembra 1932 v 
smislu § 159. stečajnega zakona spre
jeta poravnava, da plača dolžnik upni
kom III. razreda 10% kvoto njihovih 
terjatev, in sicer, v treh enakih obrokih, 
od katerih dospe prvi v 2 mesecih, 
drugi v 5 mesecih in tretji v 8 mesecih 
po pravomoćnosti odobritve poravnave, 
ob poroštvu Pungerčiča Josipa, zaseb
nika v Škocjanu, se odobruje. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 19. novembra 1932. 
* 

Sa 26/32—13. 3772 
1511. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 26/32—7, e katerim je bila 
potrjena poravnava dolžnika Tomana 
ViMbalda, neprot. trgovca v Trbovljah, 
je pravomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Okrožno sodišče kot poravnalno sodišče 

v Celju, odd. I., 
dne 23. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 13.679/1. 3771 

Razglas. 
Okrajno sodišče v Kranju je z razsod

bo Kpr 505/32 z dne 3. oktobra 1932 po 
§ 55. k. z. prepovedalo Udirju Alojzu, 
roj. 18. junija 1894 v Sp. Besnici, obč. 
Sv. Jošt, srez kranjski, po poklicu mi
zarju, bivajočemu v Preddvoru št. 33, 
zahajati v krčmo za dobo enega leta. 

Prepoved je stopila, v veljavo dne 
4. oktobra 1932 in traja do dne 4. okto
bra 1933. 

To se objavlja v smislu § 54. uredbe 
o izvrševanju očuvalnih odredb »Služb, 
nov. kraljevine Jugoslavije« z dne 23. ja
nuarja 1930 št. 17/VI. 

Sresko načelstvo v Kranju, 
dne 24. novembra 1932. 

* 

3775 Štev. R. U. 127/23—32. 
Štev. R. U. 174/28—18. 
Agrarni primer: Starošinci. 
Agrarni primer: Jiršovci. 

Razglas o razgrnitvi načrtov 
a) o nadrobni delitvi in ureditvi 

skupnega sveta posestnikov iz Staro-
šincev; 

b) o nadrobni delitvi skupnega sveta 
posestnikov iz Jiršovcev. 

N a č r t 
ad a) o nadrobni delitvi in ureditvi v 

kat. obč. Cirkovci, sodni okraj Ptuj, le
žečih v zemljekn;ižni vlogi št. 51 iste 
kat. občine ter v zemljeknjižni vlogi 
štev. 60 kat. obč. Starošinci vpisanih 
факе1, 

ad b) o nadrobni delitvi v kat. obč. 
Jiršovci, sodni okraj Ptuj ležečih v zem
ljeknjižni vlcgi štev 166 iste kat. občine 
vpisanih parcel bó na podstavi § 95. 
zakona z dne 26. maja 1909, dež. zak. 
št. 44 cd dne 8. decembra 1932 do všte
tega dne 21. decembra 1932. 

ad a) v hiši vaškega župana Medveda 
Mihe v Starošincih št. 21, 

ad b) v občinskem uradu jiršovci 
razgrnjen na vpogled vsem udeležen
cem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu sa
mem se je že izvršila. 

Načrt se bo pojasnjeval 
ad a) dne 10. decembra 1932 v času 

od 11. do 12. ure v hiši Medveda Mihe 
v Starošincih št. 21, 

ad b) dne 9. decembra 1932 v času od 
14. do 15. ure v hiši udeleženca Bezjaka 
Alojza v Jiršovcih št. 4. 

To se daje splošno na znanje s pozi
vom, da morejo neposredno kakor tudi 
posredno udeležene stranke svoje ugo
vore zoper ta načrt v 30 dneh od prve
ga dneva razgrnitve dalje, to je od dne 
8. decembra 1932 do dne 7. januarja 
1933. pri podpisanem komisarju za 
agrarne operacije II v LjuMjani vložiti 
pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V Ljubljani, dne 29. novembra 1932. 
Komisar za agrarne operacije II 

dr. Maršič, 1. r. 

H* 
Štev. 11.955/11. 37fr. 

Razpis. 
Direkcija državnega rudnika Velenje 

razpisuje na dan 12. decembra t. 1. ob 
11. uri dopoldne 258 m jeklene žične 
vrvi 0 32 mm. Pogoji pri podpisani. 

Direkcija drž. rudnika Velenje, 
dne 25. novembra 1932. 

Razne objave 
3787 

Poziv 
na izvanrednu glavnu 

skupštinu. 
Udruženje Jugoslavenskih 

Muzičkih Autora 
održat će izvanrednu glavnu skupštinu 
u neđolju dne 18. decembra 1932. u Za
grebu u 10. sati u prostorijama ^dru
ženja, Draškovićeva ul. 33/1., sa slije
dećim dnevnim redom: 

1. Izvještaj predsjednika; 
2. prijedlozi ljubljanske grupe; 
3. eventualità. 

Izvršni odbor udruženja. 
Predsednik: Tajnik: 

K. Baranović v. r. dr. Majer v. r. 
* 

3781 
Likvidacija družbe in poziv 

upnikom. 
»Jelen« tvornica kemičnih izdelkov, 

družba z omejeno zavezo v Mariboru, jé 
prešla v likvidacijo in poziva s tem 
svoje upnike, da v zakonitem roku pri
glasijo morebitne terjatve. 

Ribarič Anton, 
posestnik v Krčevini 177, likvidator. 

* 
3783 

Preklic. 
Podpisani nisem plačnik za dolgove, 

ki bi jih napravljala moja žena Kovač 
Jerica. 

Kovač Franc s. r., 
škocijan pri Mokronogu. 

Izdaja kraljevske banska aprava Dravske banovine, urednik: Pobar Robert v LJubljani 
Tiska In zalaga: TIskarna Merkuz v LJubljani; njen predstavnik: 0. Michalak v LJubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BAIS K E UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 97. letnika I I I . z dne 7. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6676/40 3817 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 8. novembra do 14. novembra 1932 
Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 

S. br. 4У48 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice 
Cel]e . . . . . . . . 
Celje (mesto) . . » • 
DolDJa Lendava . • • 
Gornjierad » 
Kamnik 
Krani 
Konjice 
Krško 
Litija 
Ljubljana (srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bree 
Maribor (mesto) . . 
Novo mesto 
Radovljica . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . 
Smarie ori Jelšah . 

Vsesa . 

5 
9 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
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Griža. — Dysenteria. 

Brežice k 
Celje . . . 
Dolnja Lendava . • » . . 
Krani » . • » 
Kočevje . » 
Krško 
Litija w 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Novo mesto . . . . s » v 
Prevalje . . . . . . . . • 

Vseea . 

Škrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
Celje (mesto) . . • 
Krani 
Kočevje 
Krško 
Laško 
Litiia . 
Ljubljana (srez) . 
Ljubljana (mesto) 
Ljutomer 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 
Murska Sobota . . 
Novo meato . . . . 
Prevalje . . . . . 
Radovljica 

Vsega . . . I 61 26 19 

44 

1 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 

11 
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11 
2 

48 

— 

-
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. Ošpice. — Morbilli. 

Krani 
Krško . . . . . . • • • » 
Ljutomer . * • . . » . . • 
Ptuj • • • 

Vsega . . . 

Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice . . . . . . » » • • 
Celje . . . . . . 
Celje (mesto) . . . . . . 
Črnomelj 
Dolnja Lendava 
Gornjierad 
Kamnik. 
Kranj . • • 
Kočevje . • • 
Konjice 
Kršk . . . » 
Laško . . . . . . . . . . . . 
Litija 
Logatec * » • 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer 
Maribor desni bree . . 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . . . 
Metlika 
Murska S o b o t a . . . . . . 
Novo mesto . . . » » » » 
Prevalje 
Ptui 
Ptui (mesto) . . . . . . . 
Radovljica . » » 
Slovenjgradec . . . * » . 
Šmarje pri Jelsau . . . . 

12 
11 

1 
2 
2 
3 

7 
6 
6 

13 
5 
3 
7 

26 
10 

3 
2 

18 
10 

8 
6 
2 

22 
7 
2 
9 
4 

15 

222 

5 
5 
1 
2 
1 

1 
2 

.— 
4 
1 
6 

— 
1 
9 
6 
1 
3 

12 
2 

1 
1 

— 
12 

1 
10 

1 
6 

94 

— 
3 

— 
1 

— 
1 

4 
3 
3 
2 

— 
3 
2 
9 
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4 
1 

12 
1 

1 

— 
11 

8 
1 

— 
— 

1 

75 

— 
2 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 

1 

— 
1 

— 
— 
— 
— 

6 

17 
11 

2 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
7 

12 
10 

6 
26 
12 

3 
18 
11 
8 

11 
10 

2 
19 
ö 

20 

Vsega 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Brezica I I -

Vsega . 1 - -

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Gornjigrad 
Krško . . . 
Litija . . . 

Vsega 

Sen. — Erysipelas. 

1 
88 

— 
89 

11 

11 

1 
21 

— 
22 

— 
— 

67 
11 

Brežice 
Celje 
Celje (mesto) . . . . . . 
Crnomel » 
Kamnik . 
Krani . . 
Konjice 
Litiia • . 
Ljubljana (mesto) . . . 
Ljutomer • . . » 
Maribor levi bree . . . 
Vlaribor (mesto) . . . . 
Novo mesto 
Prevalle 
Ptui 
Rudpvljica 
Šmarje pri Jplšab • . . . 

.Vsega , , . 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
o 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
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1 
2 
1 

1 
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Krčevita odrevenelost. — Totani)*. 
Lit i ja. I —I 1 l - l - i t 
Novo mesto I 2 | — | 1 I — I 1 

Vseea . . . 

Vranični prisad. 
Smarie Dri Jelšah 

Vseea . . . 

Otrpnjenje tilnika. — PcIyoniyc'.UjS 
acuta. 

21-11 1 I - ; 

Anthrax. 

I l - I - ! - ! 

— 24 

Brežice . < 
Celje 
Dolnja Lendava . . • 
Kočevje , 
Konjice 
Krško . . . . . . . . . 
Laško • 
Loeatec , 
Ljubljana (srez) . , 
Ljutomer . . . . 
Maribor desni breg 
Maribor levi bree 
Murska Sobota . . , 
Novo mesto . . . . 
Prevalje . , 
Ptuj . . . . , 

. . . » . 

Vsega 22 3 5 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

1 
1 
2 

.— 2Ü 

Otročična vročica. — 
puerperal is . 

Črnomeli .1 1 

Sepsis 

Vsega . . . | 11 - | - | _ | 

Ljubljana, dne 19. novembra 19Л" 

Kralj, banska uprava Dravske bai.„. 

t Ljubljani. 

* 

II. No. 16052/3—32 3738—3—3 

Razglas. 
Tvrdka Winter Slavko, lesna industri

ja Zreče, prosi za kolavdacijo izpre-
memb, izvršenih na vodni napravi, ležeči 
na parceli 830/1 v Žrečah, ki je last 
stranke. 

Izpremenila se je vtočna vodna na
prava in vzidala na novost rancis turbi
na maksimalne moči 33 k. s. 

Zaradi naknadne dovolitve, odnosno 
kolavdacije teh izprememb se razpisuje 
o tem na podstavi §§ 9., 37. in 49. za
kona o izkoriščanju vodnih sil z dne 
30. junija 1931. »SÌ. list« št. 333/52. ter 
čl. 73. zakona o občem upravnem po
stopku na četrtek, 22. decembra 1932, 
komisijska razprava s sestankom komi
sije ob 8. uri na mestu samem. 

Predmetni načrti so od dne prve ob
jave tega razglasa v »Službenem listu 
kraljevske banske uprave Dravske ba
novine« pa do dne razprave razgrnjeni 
v iavni vpogled med uradnimi u r a m i 
pr i sreskem načelstvu v Konjicah. 
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K tej razpravi se pozivajo vsi inte
resenti s pristavkom, da morejo svoje 
pripombe glede poslovanja, ki se izvaja 
na razpravi, predložiti pismeno uprav
nemu oddelku kraljevske banske upra
ve v Ljubljani do dne 19. decembra 
1932, najkesneje pa pismeno ali ustno 
na razpravi sami, ker bi se 'sicer 
smatralo, da soglašajo s poslovanjem. 
Poznejši ugovori pa bi se mogli upo
števati samo ob pogojih iz čl. 75. zako
na o občem upravnem postopku. 

Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine v Ljubljani, 

dne 25. novembra 1932. 
Po pooblastilu bana, 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

* 

K a d V No. 245/320. 3788—3—2 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem gradbenih del III. etape v drž. 
bolnici za duševne bolezni Novo Celje, 
in sicer za II., III., in IV. skupino del, 
za katere I. licitacija ni bila uspela, 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 16. decembra 1932. ob 11. uri 

dopoldne 
v sobi št. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in ponudbeni, pripo
močki se proti plačilu napravnih stro
škov dobivajo med uradnimi- urami v 
sobi št, 42. 

Ponudbe naj se glase. v obliki v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša: 154.985-26 
dinarjev ali za posamezne skupine del, 
in sicer: 

II. kleparska dela Din 49.179-24 
III. mizarska, parke-

tarska, steklarska 
in tapetniška dela Din 89.507-76 in 

IV. pleskarska in sli
karska dela Din 16.298'26 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 30. novembra 1932. 

* 
K V — No. 245/319. • 3736—3—3 

Razglas o licitaci*!. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za izvr
šitev pralne naprave, centralne kurja
ve, vodovoda in toplovodne naprave 
III. etape v državni bolnici za duševne 
bolezni Novo Celje 
II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 27. d e c e m b r a 1932. ob 11. 
'.iri dopoldne v sobi št. 38 tehničnega 
Dddelka v Ljubljani. Pojasnila in DO-
nudbeni pripomočki se proti plačilu na
ri ravnih stroškov dobivajo med urad
nimi urami v sob' 5t. 48. 

Porudbe za ves DOSPI ie predložiti v 
obliki z detajli dopolnjenega uradnega 

proračuna. Celotna vsota proračuna 
mora znašati manj ko Din 475.761-58. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih ' novi-
nah« in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 25. novembra 1932. 

II No. 14150/4. . 3827 

Razglas. 
Odločba kraljevske banske uprave 

Dravske banovine v Ljubljani z dne 
23. junija 1932, II. No 14150/1, s katero 
je bilo razpuščeno Gospodarsko bralno 
društvo pri Sv. Urbanu nad Ptujem, se 
razveljavlja, ker se je naknadno poja
snilo, da društvo deluje in ni bilo po
voda za razpust. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 29. novembra 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

* 

Uradni razpust društev. 
S spodaj navedenimi odloki kraljev

ske banske uprave Dravske banovine 
v Ljubljani so bila razpuščena naslednja 
društva, ker že več let ne delujejo, ni
majo ne članov niti imovdne in torej ne 
morejo več izvrševati svojega statutar
nega delovnega področja: 

1. II. No. 18833/2 z dne 10. oktobra 
1932: Društvo za otroško varstvo in 
mladinsko skrb, v sodnem okraju Cerk
nica; 

2. II. No. 8912/4 z dne 12. oktobra 
1932: Katoliško izobraževalno društvo 
Sv. Peter na Medvedjem selu; 

3. II. No. 13475/4 z dne 12. oktobra 
1932: Katoliško prosvetno društvo Dra
gonja vas —Mihovci; 

4. II. No. 17629/3 z dne 25. oktobra 
1932: Godbeno društvo pri Mali Nedelji; 

5. II. No. 18510 z dne 25, oktobra 
1932: Godbeni klub v Brežicah; 

6. II. No. 23246/1 z dne 31. oktobra 
1932: Kolesarski klub Logatec; 

7. II. No. 23247/1 z dne 2. novembra 
1932: Podružnica krščanske šole v Gor
njem Logatcu; 

8. II. No. 21793/2 z dne 5. novembra 
1932: Podružnica za gojitev treznosti v 
Dolenjem Logatcu; 

9. II. No. 23361/1 z dne 5. novembra 
1932: Podružnica Saveza privatnih na
mještenika Jugoslavije v Logatcu; 

10. II. No. 21494/2 z dne 10. novimbra 
1932: Katoliško slovensko prosvetno 
društvo v župniji Suhor; 

11. II. No. 13825/4 z dne 12. novem
bra 1932: Podružnica Čebelarskega dru
štva za Slovenijo pri Sv. Urbanu nad 
Ptujem; 

12. II. No. 21589/2 z dne 18. novembra 
1932: Podružnica Rakek Osrednjega 
društva lesnih delavcev in sorodnih 
strok na slov. ozemlju v Ljubljani; 

13. II. No. 22518/3 z dne 24. novembra 
1932: Krekova družina Sv. Miklavž pri 
Ormožu, 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1149 3816 13/32-4. 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Metliki, Rant 

Franco, prestane poslovati dne 11. de
cembra 1932 in prične poslovati kot 
novopostavljeni notar v Metliki dne 12. 
decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 24. novembra 1932. 

* 
Preds. 835 — 13/31—8. 3815 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Ormožu, 

Sevnik Lavoslav, prestane poslovati dne 
14. decembra 1932 in prične poslovati 
kot novopostavljeni notar v Ptuju dne 
15. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 29. novembra 1932. 
* 

C 378/32-2 3811 

Oklic. 
Tožeča stranka Rosehberger- Josip, tr

govec v Rogaševcih, zastopan po. dr. 
Vadnalu Ludviku, odvetniku v Murski 
Soboti, je vložila proti toženi stranka 
Turzi Francu, delavcu neznanokje v 
Franciji, radi plačila 787 Din 50 p tožbo. 
• Narek za ustno sporno razpravo se je 
določil na 30. decembra 1932 ob 10. uri 
pri podpisanem sodišču v. soba št. .23. 

Ker je bivališče. tožene stranke . ne
znano, se postavlja Turza, Karol iz Ser-
dice za skrbnika, ki jo bo zastopa) na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ' ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla
ščenca. ••••' " •: 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. II., dne 26. novembra 1932. 

A VII 305/32—8. . . 3810 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

"Feguš Jakob, posestnik v Zaklu št. 41, 
je umrl dne 14. septembra 1932. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do zapu
ščine, se pozivljejo, na napovedo in .do
kažejo svoje terjatve pri tem sodišču 
dne 31. decembra 1932 dop. ob 9..uri 
v sobi št. 13 ustno ali pa do tega dne 
pismeno, sicer upniM, ki niso zavaro
vani' z ' zastavno pravico, ne bi imeli 
nikake nadaljnje pravice do te zapušči
ne, ako bi abog plačila napovedanih 
terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII., 
dne 2. decembra 1932. 

* 
A 149/32-8 3823 

Poklic dediča neznanega 
bivališča. 

Gosp. Krauzelbinder Jožef, prevžit-
kar v Drobtincih: štev. 24, ista'občina, 
srez Ljutomer, Dravska banovina, je 
dne 1. maja 1932. v Drobtincih št. 24 
umrl. Poslednja volja. se je našla. 

Dedič Kranzelbinder Ivan, čigar biva
lišče4 sodiišču ni znano, se pozivlje, da se 
tekom enega leta od danes naprej zgla-
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ei pri tem sodišču. Po preteku tega roka 
se bo f razpravi jala zapuščina z ostalimi 
dediči in z gospodom Gustavom Nova
kom, možem posestnice -v Drobtincih, 
ki je bil postavljen za skrbnika odsot
nemu Kranzelbinderju Ivanu. 
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, odd. I., 

dne 14. novembra 1932. 

" * 
E 538/32—5 3812 

Dražbeni oklic. 
Dne 4 januarja 1933 ob 10. uri se vr

ši javna dražba pri podpisanem sodišču 
soba št. 7: zemljišče, vlož. št. 119, k. o. 
Dobrova, obstoječe,iz enega gozda s 
služnostnimi pravicami, in zemljišče, vi. 
št. 23, k; o. Smiklavž, obstoječe iz sta
novanjske hiše v srednjem stanju, go
spodarskega poslopja, sušilnice za sad
je, drvarnice,' imlina na en tečaj, 1 
stavbne, 2 vrtnih, 6 njivskih, 3 travni
ških, 1 pašniške in 3 gozdnih parcel. 

Cenilna vrednost: Din 65.9137Ò. 
Nam an j ši-ponudek: Din 43.942-47. 
Pravice, ki bi. ne pripuščale dražbe, 

je priglasita sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v.dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. -

' Okrajno sodišče v Sloven jgradcu. 
odd. II., dne 21.4 novembra 1932. 

Љ 

E IX 2974/32-18 3819 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. januarja 1933. ob desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št." 11 
dražba nepremičnih: zemljiška knjiga 
Slivniško Pohorje, vi. št. 18. 

Cenilna vrednost: Din 179.317-90. 
Najmanjši ponudek: Din 119.545-26. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem paroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v , Mariboru, 
dine '21. novembra 1932 

H» 
E 645/32—9 3808 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. januarja 1933. dopoldne ob 

pol 9. uri bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 26 dražba nepremičnin: zemlj. 
knjiga Hraše, vii št. 132,'294. 

.Cenilna' vrednost: vL št. 132 à) po
slopja Din 69.500-—, b) zemljišča Din-
38-015-25 ; vlož. št. 294 a) za zgradbo 
kozolec Din 600:—, b) zemljišče..Din 
8.941-80.. . . 

Vrednost pritikline: Din 4.030-—. 
Najmanjši ponudek: a) vi. št. 132 Din 

74.363-50. b) vi. št. 294 Din, 6.361-20. 
Pravice, ki bi ne ; pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž*-
benem naroku pred začetkom dražbe.' 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnine v. škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 18. novembra 1932. 

* 
E 20/32—51 3797 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. januarja 1933 ob d e v e t i h 

dopoldne bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 21 dražba nepremičnin zem
ljiška knjiga: Moravče, vi. št. 924, 926 
in 928 (samo gozdovi). 

Cenilna vrednost znaša: 
pri vložni štev. 924 k. o. Moravče 

Din 33.074-—, 
pri vložni štev. 926 k. o. Moravče 

Din 115.611-— in 
pri vložni štev. 928 k. o. Moravče 

Din 972.285-—. 
Dražba teh nepremičnin se !bo vršila 

tako, da pridejo na dražbo najprej sle
deči, kompleksi: 

o . < " 

d) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6., 
7 . • 

8. 
: 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
.15. 
16. 
17. 
18. 
19..' 
20. 
21. 
22. 
23. 
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A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
0. 
P. 
R. 
S. 
T. 
u. 
v. 
z. 
Y. 
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Рч 

8-4 
21-5 
8-6 
13-6 
19-6 
11-3 
9-8 
11-6 
5-5 
9-6 
3-1 

12-0 
11-9 
6-0 
9-9 
9-8 

11-7 
8-3 
7-0 
7-1 
20-0 
13-4 
7-9 

n
il

n
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dn
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D
in

: 
œ > 5, 

29.198 
84.072 
30.094 
51.467 
63.970 
38.456 
63.194 
57.086 
23-611 
81.063 
13.420 
70.983' 
44.186 
22.652 
54.844 
39.493 
48.077 
27.075 
32.366 
24.678 
111.325 
70.051 
39.609 

jm
an

jš
 

an
ud

ek
 

D
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« & > 
19.466 
56.048 
20.064 
34.312 
42.648 
25.638 
42.130 
38.058 
15.742 
54.042 
8.948 

47.322 
29.458 
15.102 
36.564 
26.330 
32.052 
18.050 
21.578 
16.452 
74.218 
46.702 
26.406 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče, v Litiji, odd. IL, 
dne 27. novembra 1932. 

Po dražbi posameznih kompleksov 
bodo oklicani vsi tri zemljiškoknjižni 
vložki št. 924,'926 in 928 k. o. Moravče 
v celoti kot ena gospodarska celota za 
najmanjši, ponudek Din 747.314-—. 

. Pod najmanjšim ponudkom 4se ne bo 
prodajalo. 

Domik bo sledil enemu načinu pro
daje, ki bo kazal boljši uspeh. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je 

•ravnal v dobri veri. 
_ Dražbene pogoje in listine, ki se 

tičejo nepremičnin (zemljiškoknjižni iz
pisek, hipotekami izpisek, izpisek iz 
katastra, cenitvene zapisnike, zlasti- pri
loge št. 6 k redni št. 24 spisa, itd.) 
smejo tisti, ki žele kupiti, pregledati 

rpri spodaj oznameniènem «odnem od
delku med uradnimi urami. 

Konkurzni razglasi 
S 40/32-2 • 3826 
1512. 

Konkurzni oklic. 
_ Razglasitev konkurza o imovini Hrast

nika- Angeloslava, prot. trgovca v Ljub
ljani, Karlovška cesta 8. 

Konkurzni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik maser: dr. Fettiich Oton, od
vetnik v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri deželnem so-' 
dišču, soba št. 140 dne 15. decembra 
1932. ob devetih. 

Oglasitveni rok do 6. januarja 1933^ 
Ugotovitveni narok pri deželnem sodi

šču dne 14. januarja 1933. ob devetih. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. Ш., 

dne 2. decembra 1932. 
* 

S 8/31—58. 3802 
1513. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka zapuščina dne 8. de

cembra 1930 umrlega Černeta Blaža, zi
darskega mojstra v Ljubljani. 

Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opravilna številka. S 8/31—3 o imo
vini prezadolžene zapuščine .po Černetu 
Blažu, se odpravlja,. ker je bila razde
ljena vsa masa, po § 151. k z. 
Deželno sodišče y Ljubljani, odd. HL, 

dne 24. oktobra 1932. 
Sa 33/32—10. 3809 
1514. 

Sklep. 
Sklep z dne 16. novembra 1932. e ka

terim se je potrdila poravnava izven 
stečaja, ki jo je sklenila porav. dolžniča 
tvrdka >Triglav«, trgovačko društvo 
šumskim proizvodima Ferber & Her
zog. Slovenjgradec, se mora glasiti: 
ostali upniki pa dobijo 40% kvoto, plač
ljivo v enem letu po pravomoćnosti po
trjene poravnave, "to je 26.. novembra 
1932. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd.; L, dne 30. novembra 1932. "'" ' 

Sa 63/32-
1515. 

* 
3801 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja- o 

imovini Kórsunovsky Stratonika in Ma
rije, trg. z zelenjavo in sadjem na Bledu. 

Poravnalni ' sodnik: dr. Štular Josip, 
starešina okrajnega, sodišča v Radovljici. 

Poravnalni upravnik: Kofoler 'Fran, 
odvetnik v Radovljici. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču v Radovljici dne 11. 
januarja 1933 ob 10. uri. 

Rok za ogla sit ev do 5. januarja 1933 
na okrajno sodišče v Radovljici. 
Deželno ' sodišče v Ljubljani," oj'd". III., 

dne 30. novembra 1932. 



Stran 564. . Štev. 97. 

Sa 88/32-15. •. 3796 
1516. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Butolenom Antonom, 

trgovcem z irbovino in kožuhovino v 
Mariboru, Loška ulica štev. 18, in nje-
goviimi upniki pri poravnalnem naroku 
dne 21.- novembra 1932. pred okrožnim 
sodiščem v Mariboru sklenjena prisilna 
poravnava, se potrja. (Kvota 40%.) 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 24. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 13.116/1. 3790—2—1 

Razpis 
Z vlogo z dne 17. novembra t. 1. je 

prosil Theer Franjo, milar v Zavedni 
št. 13, občina Celje okolica, za obrtno-
oblastveno odobrenje za 

milarsko delavnico. 
O tem se odreja v smislu §§ 107., 108., 

109., 110. Ln 111. ob. z. obravnava za po
nedeljek, dne 19. decembra s sestankom 
na mestu ob 16. uri. 

Proti tej obravnavi je vložiti ugovore. 
če se niso prej ustmeno ali pismeno 
podali, sicer se bo dopustila izvršitev 
naprave, ako ne bo uradnih pomislekov. 

Mejaši in drugi interesenti so povab
ljeni, da obravnavi] prisostvujejo. 

Srosko načelstvo v Celju, 
dne 28. novembra 1932. 

* 
Štev. 4382/32. 3805 

Razpis. 
Upravni odbor občinske javne bol

nice V Krškem razpisuje službo bolnič-
nega upravitelja (ekonoma). 

Prošnje s potrebnimi dokazili o spo
sobnosti, je vložiti do 15, decembra t. 1. 

Prednost imajo prosilci občine Krško. 
Upravni odbor obč. javne bolnice 

v Krškem, dne 3. decembra 1932. 
* • • 

• • . . • • . 3 8 1 4 

Razpis. 
Mestno nače'lstvo razpisuje za leto 

1933. oddajo voženj pri mestni plinarni 
ljubljanski. Zapečatene ponudbe je po
slati ravnateljstvu plinarne pod značko 
^Ponudba voženj« do 15. decembra 1932. 
opoldne. Podrobni pogoji so na razpo
lago pri ravnateljstvu. 

Ravnateljstvo si pridržuje pravico od
daje neglede na najnižjo ponudbo. 

Ljubljana, dne 5. decembra 1932. 
Mestno načelstvo. 

* " 
Štev. E. r'. 1478/31,- 1507/31, 1512/31, 

1514/31, 1687/31, 1672/31, 1811/31, 
. 1979/31, 1982/31. 2016/31. 3800 

Razglas. 
Po §'130. zakona z dne 26. maja 1909, 

staj. dež. znk. štev. 44, se s tem razglaša 

zaključek postopanja, nanašajočega se 
na nadrobne delitve skupnih zemljišč 
vpisanih pod 

1. vi. št. 151 k.- o. Ter, sodni okraj 
gornjegrajski, 

2. vi. št. 98 k. o. Bočna, sodni okraj 
gornjegrajski, 

3. vi. št. 3 k. o. Ter, sodni okraj 
gornjegrajski, 

4. vi. št. 85 k. o. Ljubija, sodni okraj 
gornjegrajski, 

5. vi. št. 78 k. o. Podgorci, sodni 
okraj crmožki, 

6. vi. št. 77 in 100 k. o. Pustopolje, 
sod™ okraj gornjegrajski, 

7. vi. št. 16 k. o. Sv. Jeronim, sodni 
okraj vranskj, 

8. vi. št. 36 k. o. Krnica, sodni okraj 
gornjegrajski, 
vi. št. 18 k. o. Luče, sodni okrsj 
gornjegrajski, 
vi. št. 23 k. o. Raduha, sodni okraj 
gornjegrajski, 

9. vi. št. 25 in 27 k. o. Cven, sodni 
okraj ljutomerski, 

10. vi. št. 113 k. o. Sv. Janž, sodni 
okraj gornjegrajski, ker so te agrarne 
operacije popolnoma izvršene. 

Z dnevom, ko se objavi ta razglas 
.nega glede teh agrarnih operacij pristoj
nost agrarnih oblasti tako, da le-ta osta
nejo odslej pristojna samo še za razso
janje zahtev, navedenih v §§ 99. in 100, 
z^erpj omenjenega zakona. 

Komisija za agrarne operacije v 
Ljubljani, 

v dne 2. decembra 1932. 
Za predsednika: dr. Lukan, 1. r. 

Štev. 12220/H. 3820 

Razpis. 
Direkcija drž. rudnika Velenje raz

pisuje na dan 12. decembra 1932. ob 
11. uri dopoldne dobavo 

50.000 kg visokovrednega portland-
cementa. 

Pogoji pri podpisani. 
Direkcija drž. rudnika Velenje, 

dne 3. decembra 1932. 

* 
Štev. 1661/32. ' 3794 

Objava. 
Po § 8 adv. zakona se objavlja, da 

je gospod Marolt Marijan z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik advo
katov s sedežem na Vrhniki, Stara ce
sta št. 102. 

V Ljubljani, dne 2. decembra 1932. 
Za Advokatsko komoro v Ljubljani 

predsednik: 
dr. Žirovnik Janko 1. r. 

Razne objave 
3798 

Obiava. 
Izgubila sem izpričevalo o završ-

nem izpitu državne dekliške meščanske 

šole na Jesenicah za šolsko leto 1928./29. 
na. ime: Cecilija Kodrič, Jesenice.'Pro
glašam ga za.,neveljavno. 

Kodrič Cecilija s. r. 

* 

Vabilo 
na X. redni občni zbor 

delničarjev 
Greinitz, industrije željeza 
d. d. — železarna Muta v 

Mariboru, 
ki se. bo vršil 

dne 22. decembra 1932 ob 16. uri v 
pisarni gosp. dr. Iva Sorlija, notarja 

v Mariboru. 
D n e v n i r e d : . 

1. Poročilo upravnega sveta; (v zmislu 
§ 60. pravil) in predložitev letnega 
računa za leto 193L/32. 

2. Poročilo nadzorstvenega sveta o let
nem zaključku 1931./32! Sklepanje o 
tem in absolutorij upravnemu svetu. 

3. Volitve v upravni svet: 
4. Volitve v nadzorstveni svet in vo

litve namestnikov za leto 1933. 
5. Slučajnosti. . : • . . . . 

Delnice, potrebne v zmislu §§ 46. in 
52. pravil za izvrševanje glasovalne pra
vice, se morajo založiti do 16. decembra 
1932. pri blagajni Hranilnega in poso
jilnega društva r z. z n. z. v Celju. 

§ 53. pravil se glasi: »Na glavnoj 
skupštini imaju pravo glasa oni akcio-
nari, koji najmanje 6 dana prije glavne 
skupštine deponuju akcije, na kojim 
osnivaju svoje pravo glasa, na mjestu, 
označenom u objelodanjenom pozivu. 

Akciònarima, koji na ovaj način iz
kazu svoje pravo glasa, izdaju sé legi
timacije, glaseče se na njihovo ime, i 
u njima se naznačuje broj deponovanih 
akcija i na njih otpadajučih glasova.« 

§ 52. pravil se glasi: >Svakih deset 
akcija daje pravo na jedan glas, a uza 
sve to pripada svakom posjedniku 1 
manje broja akcija pravo, da osobno 
učestvuje na glavnoj skupštini. 

Pravo glasanja na glavnoj skupštini 
može akcionar, da izvršava ili osobno 
ili preko punomočnika, pa bili Ш ne 
bili oni akcionari.« 

Maribor, dne 5. decembra 1932. 

Upravni svet Greinitz industrija 
željeza d. d. Železarna Muta, 

* 

Objava. 
3807 

Izgubil sem orožni list,, glaseč se na 
puško dvocevko in samokres, ki mi ga 
je izdalo sresko načelstvo v Laškem pod 
No. 5836 z dne 10. novembra 1929 tei 
ga proglašam za neveljavnega. 
Inž. Josef Kloc s. r., rudniški ravnatelj, 

Rečica, p. Laško. 

* 

izdaja kraljevska baoska aprava Dravske banovina Dredoik: Pob ar Robert v Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik; Q. Mlchâlek s LJubljani 
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SLUŽBENI UST KRALJEVSKE BANSKE OPRAVE DRAVSKE BAPOV)NE 
Priloga h kosu 98. III. letnika z dne 10. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6675/41. 3818 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 15. novembra do 21. novembra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. marca 1930. 
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Skupina tifnznih bolezni. 

Brežice 
Celie 
Celje (mesto) . .•. . 
Dolnja Lendava . . . 
Gornjierad 
Kamnik 
Kranj . k . 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice ,. • • 
Krško • 
Ljubljana fsrez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Maribor desni bree 
Maribo.r i mesto) . . 
Radovljica ... ... . » 
Slovenjgradec. . . . . 
Šmarje pri Jelšab . . 
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6 
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4 
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1 
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7. 
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ö 
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1 
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Griža. — Dysenteria. 

Brežice' 
Dolnja Lendava . • 
Kočevje ; 
Krško . . ..••... 
Ljubljana (mesto). 
Ljutome, . . . . . 
Murska Sobota; . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje . . . . . . 
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1 
3 
.1 
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7 

10 

a 
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Skrlatinka. ^- Scarlatina. 

Celje • . ... . . . , 
Celje (mesto) . 'i i 
Kram . . . . 
Kočevje , » , . . c 
Krško . . . . . . . 
Las*, j . »••». i 
Litija . . . . . . . 
Ljubljana (srez),( , 
Ljubljana (mesto) 
L'ntomei . 
Maribor levi bree 
Maribor (me?tb) 
Murska Sobe a. , , 
Novo mesto . . . 
Prevalje 

Veeea 

Ošpice — Morbilli. 

Kranj , , , . . 
Krško • . k,k . . . . . . 
Ljutome- . . . . . . . . . 
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Davka. — Diphteria et *"!roup. 

Brežice . . . . . . . . 
Celje 
Celje (mesto) . . . . 
Crnomèïi .'.•'• •"'•". k 

' Dolnja Lendava l • » 
Gornjisrad 
Kamnik 
Kranj 
Kočevje . . . . . . . 
Konjice . . . . . . . k 
Krško . . . . . . . . 
Laško . . . . . k • k k 

! Litija . . . k k k » k , 
Loeatec . 
Ljubljana .(srez) . . 
Ljubljana (mesto) . 
Ljutomei • ; . 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree . 
Maribor (mesto) . . 
Metlika,; 
Murska Sobota . . » 
Novo mesto . . . . k 
Prevalje 
Ptuj ..'.' . . . . . . . . 
Ptui (mesto) 
Radovljica k 

. Slovenjgradeč . '. . . 

. Smarie Dri Jelšah_1 

Vseea . 
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1 
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3 
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12 
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11 
8 
6 
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10 
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19 
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20 1 
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10 

2 
2 
3 

4 
3 
5 

17 
7 
2 
8 

22 
13 

1 
7 

23 
10 

8 
2 
3 

14 
13 

1 
25 

5 
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Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Brežice . . . . . . . 
Ljubljana (srez) 

Vseea 

Dušljivi kašelj. — 

1 

1 -

Krško 
Litija 

Vseea 

Sen. — Erysipelas. 

- Pertussis 
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Brežice 
Celje 'mesto") . . 
Litija . . . . . 
Ljubljana (mesto) 
Maribor desni bree 
Maribor levi bree 
Maribor (mesto) 
Novo mesto . . 
Prevalje 
Ptui k k 
Radovljica . . . . 
Šmarje pri Jelšab 

Vaeea 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
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Novo mesto . 
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Vranični prisad. — Anthrax. 
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Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. . / 

Brežice . . . . . . . . k k '1 — ! 1 r̂  — 
Celje . . . . . . . , 3 . — j - , —. 3 
Dolnja Lendava . . k-, ... 1 — —, — 1 
Kočevje .'.. ,k k k 1 •— ~r —. 1 
Konjice . . . . . . . » • . 1 ~ ~ A , 
Krško 1 — l ' -1— — ' ' 1 ' 
Laško . . . . . - • • k . . .1 — 1' — — 
Logatec-. . . . . . . . . . 1 — — — 1 
Ljubljana (srez) . . . . 4;—-, 1, — 3 
Ljutomer . . . . . . . . 1 — — — 1 
Maribor desni bree ... 1 — ,1 — — 
Maribor levi bree . . . — 1 — — 1. 
Murska Sobota 1 — — — 1 
Novo mesto . . . . . . . 1 . 1 — — 2 
Prevalje '. . • 2 — l1 — 1 

Otročniška vročica. — Sepsis 
puerperales. -•-'' 

Črnomelj 
Logatec . 

. . . 1 :• 1 

. . . — 1 -1—1. 1 

. . . 1 1 2 

; Vseea . . . I 1-J-| — 1 - | 1 

Vseea 

Ljubljana^ dne 28. novembra 1932. 

Kraljevska banska пргата ђгатв&е 
banovine т LJubljani. 

• - , : . , - . . - . * - • r ' . . - : , 

K a d V No. 24573J20. 3788-Ф-3 

Razglas o licitaciji 
Kraljevska banska uprava : Dravske'1 

banovine ; v Ljubljani razpisuje za pre
vzem gradbenih del Ш . etape v drž. 
bolnici za duševne bolezni Novo Celje, 
in sicer za II., III., in IV. storpino del, 
za katere I. licitacija ni bila uspela, 

II. javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 16. decembra 1932. ob 11. uri 

dopoldne 

v sobi it. 38 tehničnega oddelka v Ljub
ljani. Pojasnila in. ponudbeni pripo
močki se proti plačilu napravnih' stro
škov dobivajo med uradnimi iiraini v 
sobi št. 42. ,, , 

Ponudbe naj se glase v obliki v od
stotkih (tudi z besedami).na.vsote odo
brenega proračuna,: ki znaša: 154.085'26 
dinarjev ali za posamezne skupine del, 
in. sicer: ' " ' ' '' 

II. kleparska dela Din 49.179-24. 
III. mizarska, parke-

tarska, steklarska 
in tapetniška dela Din 89.507-76 in 

IV. pleskarska in sli
karska dela Din т г з в ^ б , ' 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nah< in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 30. novembra. 1932. 

. . . ' . * - , ' ' . . , " • 
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Stran.'58в. smzw. 

Lasi sodišč 
in sodnih oblastev 

E •• 901/32^9-- 3829 

Dražbeni oklic. 
Dne 29. decembra 1932 ob d e v e t i h 

bo v Gančanih na mestu samem dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga K. o. 
Gančani, vi: št..284, 38, 61, 67, 162, 196, 
520,' 223, -5Ï8, 525, 555 in 564. 

Cenilna vrednost: Din 45.450*—. 
Vrednost pritikline:. Din 1120-—. 

^Najmanjši ponudek: Din 30.303-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred'začetkom dražbe, si
cer b i s e ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo, ždražitelja,, ki je 
ravnal v̂  dobri veri. • . 

•VÌ ostalem se opozarja na dražbeni 
oklicV kf ;je nabit na uradni deski tega 
sodišča.: " " . • . ; " : • 

, Okrajno sodišče Dolnja Lendava, 
i' ! dnfe'2é. novembra 1932. .'.' ' ••. 

'' . " ; . . ; * . ' 
E 934/32—7. 3843 

Dražbeni oklic. 
Dne 4.- januarja . 1933 ob d e v e t i h 

bo.^pri podpisanem- sodišču v sobi št. 4 
dražba nebremičnin: zemljiška knjiga 
Božje, vi. Št 15. 

Cenilna vcoStfe8t:Din-23.137-60. 
УсеДпсф p r i l l i n e : Din 1,440-—. . 
Najmanjši pojitiäok: Din. 15.425-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe,,si-;, 
cer bi se .ne mpgle„več uveljavljati glede 
neprerničhioe; v^ktodo ždražitelja, ki je 
ravnaj, v dobri. veri. •... .:.;... 

У ostalem se opozarja na dražbeni 
oklip', %X je, nabit na, uradni deski tega 
SOdiŠČa., :... \,.',.,.}\_i 

fi i Okrajno sodišče y Konjicah, , 
' , -4.; dne 26. novembra 1932. ; . 

* 
Б'<861/32-"-8 3847 

Dražbeni oklic. 
Djùé, 4. januarja, 1933 ob o spi i h bo 

prl:,pòapisaiièm;'sodišču v sobi štev. .4 
dra-Ња .pepremičnih: ,zemlj. knjiga . 'ji 
Božje, vi. št. 14:'' 

Cenilna vrednost: ,Din 26.902-80.. 
Vrednost 'pritikline: D,in 1,500-—. 
Najmanjši pipnudek: jDm 17.935-20. 
Pravice, ki ђГ.ne pripuščale dražlbe, 

Jé' priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naròku;p(red začetkom dražbe, si
cer bi se Пе mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo, ždražitelja.. ki je 
ravnal, y dobri veri. ,:„"' 

V 'ostalem se opozarja, na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišjSja. .. . ., 

;01раЈпр;. sodišče y Konjicah, 
,.'4;;,dne 17,' novembra.19^2. .. 

. . . . . . . . . . . . . .-,... ^..,..,., ; i .. 
E 359/32—10 ,:. <,:••: 3837 

Dražbeni oklic. 
Dne'13.' januarja 1933 ob d e v e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 

dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
k. o. Cirnik, vi. št. 42. -

Cenilna vrednost: Din 56.584-—. 
Vrednost pritikline: Din 210-—. 
Najmanjši ponudek: Din 37.862-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo ždražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. . . . 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit ha uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
; dne 26. novembra 1932. 

E. 1082/32—6 3841 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. januarja 1933 dopoldne ob 

e n a j s t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 32 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Rečica, vi. št. 86. 
; Cenilna vrednost: Din 47.616-—. 

Najmanjši ppnudek: Din 23.808-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne .mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v.škodo ždražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V. ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' •• 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
•.. dne 5. decembra 1932. 

E 1267/32-6 
* 

3824 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. januarja 1933. ob desetih bo 

pri--podpisanem sodišču v sobi št. 32 
dražba nepremičnin:' zemljiška knjiga 
•Studor, vi. št. 424. 
: Cenilna vrednost: Din 71.312-—. 
! . Najmanjši ponudek: Din 47.600-—. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž^ 
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se n: mogle več uveljavljati 

'glede nepremičnine v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

I . V • ostalem se opozarja na dražbeni 
•oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
^sodišča.;.. • : 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 2. decembra 1932. 

* 
E 35/32-15 3822 

Dražbeni oklic. 
Dne 19. januarja 1933 ob enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi štev. 3 
dražba Depremičnin: zemljiška knjiga 
Mrčnasela, vi. št. 30. 

Cenilna vrednost: Din 15:865-70. 
Vrednost, pritikline: Din 2.250-—. ;' 

Г Užitne pravice, ocenjene na 6000 Dan, 
ostane čista vrednost Din 12.115-70. 

'; Najmanjši ponudek: Din 18.115-70. 
Pravice, ki bi ne'pripuščale dražbe, 

;je priglasiti sodišču najpozneje pri dražr 
;heneai-чдгоки-'.-pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več •'uveljavljati 

glede nepremičnine v škodo ždražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je'nabit na uradni deski tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 29. novembra 1932. 

•j: 
E 649/31 3844 

Dražbeni oklic. 
D n e 17. j a n u a r j a 1933. d o p o l 

d n e ob. d e v e t i h bo' pri podpisanem 
sodišču, v sobi št. 4, dražba sledečih 
skupin nepremičnin: 

I. skupina: 
Zemljiška knjiga Ljutomer, vi. št. 31 

(ononadstropna hiša, vsa podkletena, 
obstoječa iz 21 različnih sob, 3 kuhinj, 
podstrešne kuhinje, 3 podstrešnih sob, 
nadalje njive, travniki, gozd in vrt). — 
VI. št. 168, 169, 319 (njive in travniki). 

Џ. skupina: . 
Zemljiška knjiga Ljutomer, vi. štev. 

354 (travnik). , 
III. skupina: 

Zemljiška knjiga Ljutomer vi.' štev. 
391 (gozd). 

IV. skupina: 
Zemljiška knjiga. Ljutomer vi. štev.. 

172 (pritlična hiša, obstoječa iz 2 sob, 
kuhinje in shrambe, nadalje gospodar
sko poslopje, vrt)., 

V. skupina: 
Zemljiška knjiga Ljutomer, polovica 

vL štev. 466 (skedenj- s tremi'razpre-' 
delkj) ; zemljiška knjiga Ljutomer, polo
vica vi. štev. 293 (travnik). • 

VI. skupina: 
Zemljiška knjiga Ljutomer, vi. štev. 

177 (enonadstropna vila obstoječa iz 4 
sob, 2 predsob, 2 kuhinj in.shramb; yi-
ničarija obstoječa iz sobe, kuhinje in. 
kle,ti, : nadalje ,preša, vinograd, pašnik,i: 
vrt, gozd, njiva, travnik). 

Zemljiška knjiga • Ljutomer, vi. štev. 
178 '(gozd).; : 
. Zemljiška knjiga Kamenščak, vi. štev. 
203 (zidana hiša obstoječa iz sobe, kuhi
nje, veže in kleti, nadalje hlev, huta). 
'•• Zemljiška knjiga 153, Kamenščak 
(pašnik, vinograd, njiva). 

VII. skupina: 
Zemljiška knjiga Ljutomer, vi. štev. ' 

171 :(pritlična hiša obstoječa- iz trgov
skega-lokala, 4 sob, kuhinje, shrambe*' 
.2 kleti, nadalje avtogaraža, hlev, ske-; 
dènji , • . . . . 

Zemljiška knjiga Ljutomer, vi. štev. 
404 ;(yrt). • 

VIII. skupina: . 
,' Zemljiška knjiga Noršinci, vi; štev. 73'' 
(travnik in gozd).: 

IX. skupina: 
, Zemljiška knjiga Grezovščak vi. štev. 

20 (viničarija. klet, huta, nadalje svi
njak, vinograd, sadovnjak, gozd. njive, 
pašnik). 

/ ' " " ' ; X. skupina: ; 

Zemljiška knjiga Grezovščak, vi. štev.: 
24 (vinograd, 2 viničariji s prešo, hlev, 
pašnik, igozd, njiva). • - ! 



3tf*öir8*7I 

;.;-..;.' .'••-• XL skupina: ••''••• 
Zemljiška knjiga Grezovščaik, vi. štev. 

88 '(brez viničarije) vinograd, gozd, nji
va; pašnik: 

XII. skupina: .,,.,..-.. 
Zemljiška knjiga Slamnjak, vi. štev. 

38 (2 leseni viničariji z gospodarskim 
poslopjem, 4 goveda; vinograd, sadov
njak, gozd, pašnik, njive, nadalje 3 vini
čarije z gospodarskimi' poslopji in pre
šo, hiša z veliko,^ obokano kletjo). 

ХГЦ. skupina: • 
Zemljiška knjiga Slamnjak,. vi. štev; 

44, vinograd (zidana vinska klet, vini-
čarija z . gospodarskimi poslopjem, paš
nik in njiva). ' : f :;J 

Cenilna vrednost iiti'najmanjši ponu
dek znašajo: •••. 

' Cenilna v Najmanjši . 
; -• vrednost; ":ponuđek' 

za L skupino: Din 1,026.558-10 684.372-10 
II. „ „' ^'1:949-50 1.299-70 

III. „ „ ' 4:352—..•••''2.901*6 
IV. „ „ 112.195-— 74.796-70 
V. „ „ 36.876-50 24.578-35 

VI. „ „. 226.941-10 151.294-10 
VIL „ „ 161.667— 107.778— 

VIII. „ „ 68.542-50 45.695— 
IX. „ „ 42.027-30 28.018-20 
X.- „ „ 110.Q22-90 73.348-60 

XI. "•' „ " „ 59.176-80 . 39.451-20 
XII.": '•„• „ 548.041-20 365.360-80 

XIII. „ „ '142.644-60 95.096-40 
Vrednost pritiklin, ki spada k vi. št. 

31', k. o. Ljutomer- (L skupina), znaša 
Din 23.500-—.:. .-• 

Vadij znaša "*7jjn'.'pj6iÖjSae.':vrednosti vsa-, 
ke skupine. '"'"' 

Dražba se bo vršila" ~pq- skupinah ka
kor navedeno'Zgoraj pod-L do XIII. 
Nato se bo poskusila še dražba vseh 
nepremičnin skupaj. Ako sé bo dosegel 
pri-tej dražbi vsaj najnižji ponudek, se 
bodo. domaknila vsa zemljišča najbolj
šemu ponudniku pri. te j skupni dražbi. 
Ako. bi pa dražiteljev za vsa zemljišča 
skupaj ne bilo, odnosno ako bi nobeden 
od njih ne ponudil vsaj. gori navede
nega najnižjega ponudka, se bodo do-
maknile nepremičnine po "skupinah I. 
do XIII. zdražiteljem teh -poedinih 
skupin. . 

Pri skupni dražbi vseh; nepremičnin 
znaša najnižji ponudek: . ,. . , 

a) v primeru,,,da pridejo, k dražbi 
kupci, za vse. poedine skupine, in po
nudijo za poedine skupine izvestne zne
ske v višini najnižjega ponudka za dor 
tično skupino ali pa več, vsoto najvišjih 
ponudkov, doseženih pri dražbi poedi--
nih skupin za poedine skupine; 

lb) v. primeru, da poedinih skupin-
nihče ne bo dražil, vsoto; gori navede
nih najnižjih ponudkov za poedine sku-; 

pine; . ' . ' . ' ' . : '.,•"'. ', 
ç) v primeru, da bi se'pri; dražbi po

edinih. skupin zdražile Ге /nekatere, sku-. 
pine drugé pa ne,."' vsótó ' najvišjih' po
nudkov. doseženih za pri skupinski 
dražbi zdražene skupine in vsoto naj
nižjih ponudkov kakor so gori navede
ne za skupine, ki bi se pri skupinski 
dražbi ne zdražile. . ' ••.•'••' 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit ha uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 30. novembra 1932., 

* 
E 1975/32—14 • 3806 

Dražbeni oklic. 
Dne 20. januarja 1933 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 4 dražba nepremičnin: zemlj. knjiga 
Zagrad, vi. št. 160. ' "••'''"• ( 

Čenilna vrednost: Din 16.432-35. 
Vrednost pritikline: Dan 385-—. ' 
Najmanjši ponudek: Din 10.954-90. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

priglasiti sodišču najpozneje pri dražbe-
'nem naroku pred začetkom "dražbe, sicer 
bi se., ne .mogle več uveljavljati glede 
'nepremičnine.v. škodo zdražitelja, ki je 
• ravnal .v dobri .veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic,.кл je nabit na uradni deski tega 
,sodišča. 

Okrajno sodišče Celje, 
....' dne 9. novembra 1932. 

* 

E 37/32-7 3838 

Dražbeni oklic. 
: Dne 21. januarja 1933 ob, d e v e t i h 
Ibo na mestu sainem v Gor..: Brezovici 
Št. 11 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga-Preserie, vi. št. 133 in Rakitna, 
vi.'št. 614.' 
; Genilna vrednost: Din 63.917-—. 
! Vrednost pritikline: Din 2.270-—. 
! Najmanjši' ponudek: Din 42.885-—. 
i Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
beneni naroku pred začetkom dražbe, 
sicer. bi. se ne mogle več uveljavljati 
glede,nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki-je ravnal v: dobri veri. 
' V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic,, lei je nabit na uradni deska tega 
sodišča. • 

Okrajno sodišče na Vrhniki, 
•dne- 2. decembra 1932. 

* 
È 845/32—8 •' . ' 3830 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. 'januarja 1933 ob p o i d e s e 

t i h. bo pri .podpisanem sodišču v. sobi 
št. 6 dražba nepremičnin': zemljiška 
knjiga Mengeš, vi. št. 1220.. 

Cenilna ; vrednost: Din 59.965-—. 
Vrednost pritikline: Din 9150-—. 
Najmanjši ponudek: Din 29.985-—. 

: • Pravice,-ki" bi ne pripuščale | dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem..naroku. ored'.začetkom dražbe, si
cer- bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v" škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri véri! 

V ostalem' : "se - opožarfa:. -Ü& dražbeni -
oklic, ki je nabit naч uradni «foskoitega 
sodišča ' . " ,-• '• "•"" "• "".' ' • ' . . . , , 

Okrajno sodišče v Кагаднки, 
dne. Ш± novembraДФ82. 

• ' : ! }{ f ' • • 

E 1194/32—&''4-., ••'.'. "3840; • 

Dražbeni; olcHc 
Dne 23. januarja. 19.33: dopoldne ob 

p o i d e s e t i h bo pri.: podpisanem so
dišču v sobi št. 32 dražba nepremičnin: 
zeml. knjiga Sàvicà;-"vL Št. 325 in Ü51. 

Cenilna vrednost: 
a) .vL št. 325 Din 8.10&—, . ,-,. ;, 
b) vi. št. 351 Din 140.584-—. " , V 
Najmanjši ponu.dek:.r,., , . , ••/ 
a) za vi. št. 325 Din »5.404-—, • 

. b) za 'vl..:št:351 Din. 70.292---.:^;,.••<• 
Pravice, ki. bi .me. pripuščale.. rdff.aSb©, 

je priglasiti sodišču najpozneje. ìprv4$Uì-. 
benem naroku pred začetkom draz£4.çâfr 
cer bi se ne. mogle, več .uv,elj.aviiati'''glède 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, '•• ki je nabit na uradni deski iejga 
SOdiŠČa. :,;V:;i,"..-. i•: ; r T ; • .. 

Okrajno sftailče: T Rađovijici, 
dne 5. decembra 1932- "•'•• 

* 
E 1079/32 3834. 

Dražbeni oklic. 
Dne 27..Januar ja r,19.§3.. popoldne- db 

p o 1 d e v e t i h bo. pri. podpisanem : so
dišču, v/spbi.^.. ,6 .dražba, дергеодсшдЈ^ 
zemljiška-kh.iiga,;.z: Kaplä, ,!< yl, šl,.20».,; 
2. vi. Št 28„ 3, v i št. 36л 4, yiy at- '7Gr 

Cenilna vrèdn.: ad i ) Din. 168.4^-60;-, 
ad2) Din454.964-—; àd3)Diml27.16&ia; ' 
ad 4) Din 18.163-50. . . , , ,-.•;. 

Vrednost pritikline : Din .14.400'-^,. fii 
je že všteta pri ad 2).' 

Najmanjši ponudek: ad 1) dinarjev 
112.277-25, adtr2.) Din 303,310-—, ad 3) 
Din 84.774- ad' 4) Din Ì2.100-—. •"* 

Vadij ad 1), Din 16.841-75,. ad 2Ydinar-
jev 45.496-50, ad 3) Din 12.716, ad ' i ) 
Din 1816:50.; , *'- ; , : Л . , ч . ' L ' •-: 

Vadij je položatiVbodael v gotovini 
bodisi v državnih •'vrednostnih'papirjih 
bodisi v vložnih knjižicah regulativnifc 
hranilnic: in posojilnic — zadrug- iz 
Dravske banovine. . ' '•• '' : 

Pravice, ki bi ne pripuščale diražTre, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž? 
benem. naroku pred začetkom djražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine' v. Škodo' zfliräzifel'jä,'. 
ki jè ravnal v dobri veri, . '' 

V ostalem, se opozarja: na dražbeni-. 
oklic, ki je nabit na uifadni deiki tègia > 
sodišča. . ' - . ' . 

Okrajno sodišče Marenberg,- ,'.•'.,., 
.••'... dne 21. novembra ,1982.: ..-• '; 

Konkurzni razglasi 
S4 96/32—2 
1517. 

3828 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Sime Karla, trgovca v Peklu 
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pri Poljčanah, registrovanega pod firmo 
Karol Sima. 

Poravnalni sođnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni' upravnik: : dr. Gozani 
Leon, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, soba št. 84 dne 
16. januarja 1933 ob 10. uri. 

Rok za oglasitev do 11. januarja 1933. 
Poravnalna ponudba: 40%. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
odd. III., dne 2. decembra 1932. 

S 20/32—3 , 3836 
1518. 

Konkurznl oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Mau-

rija Petra. trg. v Arclinu št. 38 p. Voj
nik, reg. pod A III 43. 

Konkurzni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip, sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

Upravnik mase: dr. Ogrizek Anton, 
odvetnik v Celju. 

Prvi zlbor upnikov za izvolitev odbora 
upnikov -ali predlaganje drugega uprav
nika mase pri okrožnem sodišču v Celju 
dne 24. decembra 1932. ob 9. uri. Kon
kurzni upniki naj prinesejo-s seboj do
kazila za izkaz o verjetnosti svojih fter-
jatev..Pri istem sodišču je oglasiti do 
24. decembra 1932. terjatve upnikov, 
tudi če teče pravda ò njih. J^pnikom, ki 
prijavijo terjatve kesneje, še utegnejo 
naložiti s tem povzročeni stroški, oni ne 
morejo oporekati prej ugotovljenih' ter
jatev, njih terjatve se pri prejšnjih raz
delitvah ne uvažujejp, 

Ugotovitveni, narok pri okrožnem so
dišču v Celju' dne 28. januarja 1933. ob 
8-30 uri. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

dne 7. decembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. ЗВЈЗ 

Stanje 30. novembra 1932. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna 
podloga . 1.980,787.100.43 (—16,289.557-23) 

Devize, ki ni
so v podlogi 1,160.043-32 (—28,282.105-27) 

Kovani no
vec v niklju 157,966.094-— (—16,878.28950) 

Posojila . . 2.538,163.591-96 (— 2,708.530-10) 
Vrednostni 
papirji . . 12,872.520-— 

Prejšnji pred
ujmi državi 1.811,872.931-66 <-)- 347.237-77) 

Začasni pred
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000'— 

Vrednosti re-
zervn. fonda 53,927.883-19 ( + 66.865-30) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . 2,631.552-76 

Nepremični
ne . . . . 168,383.092-29(4- i 76.391-62) 

Razna ak tiva 137,097.706-70 ( + 1,954.589-67) 
7.454,862.516-31 . 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . 
Rezervni 
tond . . . --, 

Ostali fondi 3,973.970-09 ( + 6.389'-) 
Novčanice v 

obtoku . . 4.712,256.380--(+122,317.340-—) 
Obveze na 

pokaz . . 834,743.469-50 (-187.860.081-681 
Obveze z ro

kom . . . 1.453,482.752-14(4- 27,857.226-10) 
Raznapasiva 207,347.498-18(— 23,934.271-16) 

7.454,862.516-31 
Obtok in ob
veze . . . 5.546.999.849-50 

Celotno kritje . . . 35-70% 
Kritje v zlatu . . . 31-8570. 

Obrestna mera: 
po eskompiu . . . . « • , • » 7И% 
po tombardu . - < • « • • . 8% 

No. 13.116/1. 3790—2—2 

Razpis 
Z vlogo z dne 17. novembra t. 1. je 

prosil Theer Franjo, milar v Zavodni 
št. 13, občina Celje okolica, za obrtno-
oblastveno odobrenje. za 

milarsko delavnico. 
O tem se odreja v smislu §§ 107., 108.. 

109., 110. in 111. ob. z. obravnava za po
nedeljek, dne 19. decembra s sestankom 
na mestu ob 16. uri. 

Proti tej obravnavi je vložiti ugovore,. 
če se niso prej ustmeno ali pismeno 
podali, sicer se bo dopustila izvršitel" 
naprave, ako ne bo uradnih pomislekov. 

Mejaši in drugi interesenti so povab
ljeni, da obravnavi prisostvujejo. 

; Sresko načelstvo v Celju, \ 
dne 28. novembra 1932. 

* 

180,000.000'-

63,058.446-40 
3,973.970-09 ( + 

* 
3832 

Štev. R U 568/27, 
Štev. R U 628/29. 
Agrarni primer: Iška Loka, 
Agrarni primer: Andrejčje II. 

Razglas o razgrnitvi načrta 
o nadrobni delitvi skupnih zemljišč 

a) posestnikov iz Iške Loke, 
b) posestnikov iz Andrejčjega. 
Načrt o nadrobni delitvi skupnih 

zemljišč, vpisanih 
k a) pod vlož. št. 821—823, 885—887, 

k. o. Iška Loka, 
k b) pod vlož. št. 28, 32, 33 in 50, 

k. o. Gradiško, 
bo na podstavi § 96. zakona z dne 
26. oktobra11887.. kranj. dež. zak. št. 2 
\7. leta 1888. 

od dne 14. do 27. decembra 1932 
razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

k a) Obmejitev načrta s kolci na me
stu samem se je že izvršila in se bo 
načrt pojasnjeval dne 14. decembra 1932 
od 12. do 13. ure v občinskem uradu 
v Iški Loki. 

k b) Obmejitev načrta s kolci na me
stu samem in pojasnjevanje istega sta 
s'e že izvršila. 

k a) in b). To se daje splošno na 
znanje s pozivom, da morejo neposred
no kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 
30 dneh, od prvega dneva razgrnitve 
dalje, t. j . od dne 14. decembra 1932 do 
dne 12. januarja 1933 pri podpisanem 
komisarju za agrarne operacije I v 
Ljubljani vložiti pismeno ali dati ustno 
na zapisnik. • 

Ljubljana, dne 5. decembra 1932. 
Komisar za agrarne operacije I 

Pokorn 1. r. 

Štev. 3477 3851 

Objava. 
Vas Sv. Križ pri Kostanjevici, kjèr je 

tudi. sedež občine z imenom Sv. Križ 
pri Kostanjevici, se odslej imenuje 
»Sv. Križ ob Krki«. 

Občinski urad Sv. Križ ob Krki, 
srez Krško, dne 5. decembra 1932. 

Slev. 1690/32 
* 

Objava. 
3831 

Po § 8. adv. zakona se objavlja, da 
je gospod dr. Znideršič Anton z današ
njim dnem vpisan v tukajšnji imenik 
advokatov s sedežem v Slov. Bistrici. 

V Ljubljani, dne 6. decembra 1932. 
Za odbor Advokatske komore 

v Ljubljani, 
predsednik: 

dr. Žirovnik Janko s. r. 

Razne objave 
Razid društva. 

3848 

Društvo Učiteljski dom v Mariboru se 
je po sklepu likvidacijskega občnega 
zbora v Mariboru z dne 12. jul. 1932. 
prostovoljno razšlo. 

Učiteljski dom v Mariboru, 
dne 22. novembra 1932. 

* 
3849 

Objava. 
Izgubil sem indeks juridične fakul

tete univerze v Ljubljani na ime: Hrast
nik Oskar, rodom iz Gorice. Proglašam 
ga za neveljavnega. 

Hrastnik Oskar s. r. 

* 

Objava. 
3842 

Izgubila sem letno izpričevalo 1931./32. 
III. b razreda mestne ženske realne 
gimnazije v Ljubljani na ime Kabaj 
Bogdana iz Slivja (Italija) ter ga pro
glašam za neveljavno. 

Kabaj Bogdana s. r. 

Izdaja kraljevska banska aprava Dravske banovine. Urednik: Pobar Robert v L)ubl)äiu 
Tiska In zalagat Tiskarna Merkur v Ljubljani] njen predstavnik: 0. Mlchâlek v Ljubljani 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 99. I I I . letnika z dne 14. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6676/42 3879 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 22. novembra do 30. novembra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. maroa 1930. 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Brežice • • » • 
Celje * » » ' 
Celje (mesto) . . • •. 1 
Dolnja Lendava . » • • • 
Gornjisrad 
Kamnik 
Kranj < 
Kočevje . . . 
Konjice .•••••••• 
Krško . « 
Ljubljana (srez) . . . 
Ljubljana (mesto) . . 
Maribor desni brea . 
Maribor levi bree . . 
Maribor (mesto) . . . 
Murska Sobota 
Ptuj 
Radovljica 
Slovenjeradec 
Šmarje Dri Jelšah . . 

Vseea . . . | 46 117 9 

2 
14 

1 
1 
6 
5 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
4 

Griža. 
Brežice 
Kočevje . . . . 
Ljutomer . . . . 
Murska Sobota. 
Novo mesto . . 
Prevalje . . . 

Dysenteria. 
1 
2 
1 
7 
3 
2 

16 

—' 
— 

— 
— 
— 

— 
1 

•7 
1 

— 
9 

— 
— 

-r 
— 
— 
-1 Vseea . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje • 
Celje (mesto) • . . . . . 
Dolnja Lendava 
K rani . . » . • 
Kočevje . . . . . . . . . 
Krško » . . 
Laško • • • 
Ljubljana (srez) . . . . 
Ljubljana (mesto) . . • 
Ljutomer . . . 
Maribor levi bree . . . 
Novo mesto 
Prevalje • 

Vseea 

Ošpice. — Morbilli. 

Kranj . . 
Krško • 
Ljutomer 

• 1 t » • • • 

. . . . . . . 

Vsega 7J 2 

64 

4 
1 

1 
22 

1 

9 
7 
3 

10 
6 
2 

.66 

1 
1 
1 

1 

1 
— 

7 

— 
12 

2 
— 
— 
9 

4 

4 

-
19 

— 
— 
— 
— 

z 
— 

-

- 59 
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Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice , , » . . 
Celje 
Celje (mesto) . , » » » » 
'Črnomelj » • » » 
Dolnja Lendava . . . . . 
Kranj ' . » . . ' . 
Kočevje . . » . » » . » . 
Konjice ..»••••»»• 
Kršk. . . . » » » • » • • . 
Laško i . . • 
Litija .-••••••.••• 
Logatec » • « 
Ljubljana (srez) . . » . 
Ljubljana (mesto) . • . 
Ljutomer • • 
Maribor desni brea • • 
Maribor levi bree . • • 
Maribor (mesto) . . . . 
Metlika 
Murska Sobota 
Novo mesto . . . . . . . 
Prevalje » 
Ptui . . . . . . 
Ptui (mesto) . . . . . . . 
Radovljica . . . . . . . . 
Slovenjgradec . . . . . . 
Šmarje pri Jelsan . . . . 

Vsega . . . 

11 
10 

2 
2 
3 
4 
3 
6 

17 
7 
2 
8 

22 
13 

1 
7 

23 
10 

8 
2 
3 

14 
13 

1 
23 

5 

10 
4 
3 
3 
2 
7 
5 
4 
5 

11 
8 

6 
10 

1 
4 

7 
9 
6 

229 121 

10 
9 
3 

3 
10 

1 
10 
16 

6 
4 
5 

16 
9 
3 
б 

26 
16 
8 
'4 
7 

11 
7 

33 
14 
13 

1248 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Brežic« ? I 1-1 — I — I — I \ 
Ljubljana (srez) I 11 — I — 1 I 1 

Vsega . 2 - -

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Krško 
Litija 16 — 

46 
10 

Vsega . . . I 62 I — 56 

Sen. — Erysipelas. 

Celie 
Celje (mesto) 
Krško 
Litija 
Maribor desni bree • • 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . . » . 
Novo mesto 
Prevalie . . . 
Ptui »'. 
Radovljica . 
Šmarje pri Jelšah • • • • 

Vsega 

_ 
1 

1 
1 
4 
1 
3 
1 

• 1 

2 
2 

1 I 7 

2 

1 

1 
3 
4 

— 
1 

1 

13 

1 
1 

„ 
— 2 

1 
1 
1 

^̂  
^ 

7 

— 
— 

-̂  — 
— 
— 
— 
__ 
~* 

- 1 

— 23 

Krčevita odrevenelost. — Tetanns. 

Maribor (mesto) . . . . I — t 1 1 - M I ~ 

Vseea 1 - 1 -

•i 7 

Vranični prisad. — Anthrax. 

Šmarje pri Jelšah • 1 1 l ~ I ~ I ' 
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Otrpnjenje tilnika. — Polyomyelitis 
acuta. 

Celje 
Dolnja Lendava . . 
Kočevje 
Konjice . . . . . . . 
Krško . . . . • ч . • 
Loeatec 
Ljubljana (srez) . 
Ljutomer . . 
Maribor levi bree 
Murska Sobota . . 
Novo mesto . . . . 
Prevalje 

Vsega . . 

Otročična vročica. -
puerperales. 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

17 

— 

— 

— 

1 

.— 

1 

— 

— 

3 
1 

lü 

Sepsis 

Crnomeli 
Gornjigrad 
Litija 
Ljubljana (srez) 
Novo mesto . . . 

1 
— 

1 

2 

— 
1 
1 

2 

4 

1 

— 
1 

— 
1 

— 
1 

.Vsega . . . 

Vsega . 

Ljubljana,, dne 5. decembra 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

T Ljubljani. 

* 

VIII. No. 6810/1 3872—2—1 

Razglas. 
Kranjske deželne e lektrarne so javi-

l e ^ d a so dovršile napravo, za katero je 
bila z odločbo VIII . No 2853/1 z d n e 
30. I I I . 1932 izdana odobritev; dovršena 
elektrifikacija občin Trzin, Depala vas, 
Loka, Mengeš, Moste, Suibadole, Podgor
je, Križ, Kaplja vas, Mlaka, Klane, Na-
sovče, Lahovče, Zalog, Vodice, Smled
nik, Mavčiče, Hrastje ter Voglje, le de
loma omrežje v Repnjah pr i Vodicah, 
Loki pri Mengšu in Mavčičah še ni do
grajeno. Kranjske deželne e lektrarne so 
zgradile tudi napravo, za katero je bila 
izdana odobritev z d n e '30. I I I . 1932, 
VIII . No. 1365/3; zgrajeni so elektrovo-
di ter transformatorske postaje z Viso
kega pri Kranju do Zaloga pr i Komendi 
preko občin Šenčur, Velesovo, Cerklje 
in Lahovče, v Polici pri Naklem pa je 
dograjena transformatorska postaja 
20.0OO/1O.0GO V do 1000 KWA. KDE so 
zgradile tudi priključek vasi Preserje 
na krajevno omrežje v občini J a r š e in 
zaprosile za dodatno odobritev. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob.' z.. §§ 84., odet. 2., 89., odst. 
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpisov 
in § 73. i. si", z. u. post. razpisuje komi
sijski ogled na kraju samem in obrav
nava 

na torek, dne 20. decembra t. 1. 
s sestankom komisije ob 7. u r i pred ka
varno >Evropa«, nakar obide komisija 
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najprej traso Podgorica — Domžale — 
Jarše, potem pa iz Trzina preko Meng
ša obe trasi prati Kranju. Po potrebi 
se bo obravnava nadaljevala naslednji 
dan. 

Interesenti se obveščajo, da so na
črti nameravane naprave razg/njeni do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovo
ri se ne bodo upoštevali, temveč se bo 
o projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

dne 7. decembra 1932. 
Po pooblastilu bana, načelnik 

oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 
dr. Mam s. r. 

* 
VIII. No. 294/3. 3871—2—1 

Razglas. 
Kranjske deželne elektrarne so za-

. prosile za odobritev elektrifikacije ob
lili in vasi Ihan, Dragomelj z Malo 
Loko in Podgorico, Id se priključuje na 
transformatorsko postajo pri radijski 
postaji v Domžalah. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3. 
gradb. z.,' zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73. i. s. z. u. post. razpisuje komisij
ski ogled na kraju samem in obravnava 

na torek, dne 20. decembra t. 1. 

s sestankom komisije ob 7. uri pred 
l;avarno »Evropa«, nakar obide komisija 
najprej traso Podgorica—Domžale. . 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razgrnjeni do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave 
pa v roke vodji komisije. Poznejši ugo
vori se ne' bodo upoštevali, temveč se 
bo o projektu odločilo brez ozira nanje, 
kolikor ne bo javnih zadržkov. Komi
sija se bo zglasila pri županstvih in naj 
interesenti tam počakajo nanjo. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 7. decembra 1932. 

Po pooblastilu bana 
načelnik oddelka za trgovino, obrt in 

industrijo: •• ... 
dr. Mara s. r. ' 

* 
II. No. 25.226/1. 3987 

Razglas. 
Direkcija državnih železnic namerava 

«daljšati klančino na železniški poetaji 
v Trebnjem, Na njeno prošnjo se raz-
•>'suje o tem na podstavi ministrske nà-
-edbe od 25. januarja 1879, drž. zak. 

ev. 19. in zakona od 18;.februarja 1878. 
arž. zak. štev. 30., politični obhod v. 

zvezi z razlastitveno razpravo za delno 
razlastitev zemljišč pare. štev. 276/1, 
276/1, 278/2, 267/1, 267/2, 260/1, 260/3, 
258/1, 257/1 in 504/2 kat. obč. Trebnje, 
ki so potrebna v gornji namen. 

Komisijska razprava se izvrši т četr
tek, dne 29. decembra 1932, s sestankom 
komisije ob ^10. uri na imenovani že
lezniški postaji. 

Seznaimek prizadetih zemljišč in do
tični načrti so od dneva objave tega raz
glasa v občini Trebnje pa do dne 28. 
decembra 1932. razgrnjeni pri občin
skem uradu v Trebnjem, kjer jih mo
rejo udeleženci med uradnimi urami 
vpogledati. 

Do dne 27. decembra 1932. lanko 
vloži vsak udeleženec pri sreskem na-
čelstvu v Novem mestu usten ali pismen 
ugovor zoper nameravano gradnjo in 
zahtevano razlastitev; najkesneje pa 
se morejo taki ugovori prijaviti ustno 
ali pismeno vodji razprave do njenega 
zaključka. Poznejši ugovori bi se y smi
slu § 16. odst. 4., cit. zakona ne mogli 
upoštevati. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 9. decembra 1932. 
Po pooblastilu bana 

načelnik upravnega oddelka: 
dr. Stare s. r. 

* 
3873—2—1 VIII. No. 2597/3. 

Razglas. 
Uprava zdravilišča Slatina Radenci je 

projektirala zgradbo elektrovoda viso
ke napetosti za 5000 V iz hidrocentrale 
v avstrijskem Radkersburgu, odnosno iz 
transformatorske postaje v gornjerad-
gonski opekarni, odkoder poteka v kab
lu do železniške proge, nato pa v pro
stem vodu do Slatine Radenci, kjer zo
pet v kablu preide v transformatorsko 
postajo. Iz poslednje transformatorske 
postaje se odvaja električno omrežje 
nizke .napetosti. . 

O tem projektu &e na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z. §§ 84., odet. 2., 89., odst. 3. 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73. i. si. z. u. post. razpisuje komisij
ski ogled na kraju samem in obravnava 

na četrtek, dne 12. januarja 1933. 

s sestankom komisije ob 10. uri pri 
uprava zdravilišča v Slatini Radencih. 

Interesenti se obveščajo, da so na
črti nameravane naprave razgrnjeni do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morobitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovo
ri se ne bodo upoštevali, temveč se bo 
o projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

dne 9. decembra 1932. •' 
Po pooblastilu bana zastopa načelnika 
oddelka za trgovino, obrt in industrijo 

banski svetnik 
Borštner š. r. 

I. No. 8180/1. 
Razpis 

3860 

Na osnovi § 31. zakona o banski upra
vi se razpisuje v območju sreskega cest
nega odbora v Mariboru 

službeno mesto banovinskega cestarja 
in sicer: na banovinski cesti št. 90. Slov. 
Bistrica—Pečke za progo od km 4-500 
do km 9480. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih državnih cestarjev in njih 
prejemkih in ne smejo biti mlajši od 
23 in ne starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
5 Din kolkovane prošnje, opremljene s 
pravilnimi in zadostno kolkovanimi pri
logami (rojstni in krstni list, domovin
ski list, zadnje šolsko .izpričevalo, doka
zilo o odsluženju kadrske^a roka, zdrav
niško izpričevalo, nravstveno izpričeva
lo, potrdilo pristojnega oblastva, da niso 
bili obsojeni zbog kaznivih dejanj iz ko-
ristoljubja, eventualna dokazila o stro
kovni usposobljenosti) je vložiti najkes
neje do 31. decembra 1932. pri sreskem 
cestnem odboru v Mariboru. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1932. 

I. No. 8227/1. 
* 

Razpis. 
3878 

Na osnovi § 31. zakona o banski upravi 
se razpisuje v območju sreskega cest
nega odbora v Mariboru službeno 
mesto banovinskoga cestarja, in sicer 
za progo: 

od ton 5'200 do km 11.200 na bano
vinski cesti II. reda,, št. 133, Vurberg— 
S.v. Lenart. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din 5'— kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi in zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski Mst, zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško /izpričevalo, ; nravstveno iz
pričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, 
da niso obsojeni zbog kaznivih dejanj 
iz koristoljubja, eventualna dokazila o 
strokovni usposobljenosti), je vložiti naj-
kesneje do 31. decembra 1932. pri sre
skem cestnem odboru v Mariboru. 

Kraljevska banska uprava Dravske ; 
banovine ... V 

v Ljubljani, dne.7. decembra 1932. 

I. No. 7625/2. 3877 

Razpis. 
Na osnovi § 31. zakona o banski upravi 

se razpisuje v območju sreskega cest
nega odbora v Novem mestu službeno 
mesto banovinskoga cestarja, in sicer 
za sledeče proge: 

1. banovinska cesta II. reda, št. 71, 
od km 11-00 do km 16.921. 
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2. dovozna cesta na železu, postajo v 
Mirni peči v dolžini 0.192- km. 

3. subvencionirana cesta Mirna peč— 
kolodvor v Mirni peči v dolžini 1-200 
kilometra. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnje
vati pogoje iz čl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in s kolkom za 
Din o'— kolkovane prošnje, opremljene 
s pravilnimi m zadostno kolkovanimi 
prilogami (rojstni in krstni list, domo
vinski list, zadnje šolsko izpričevalo, 
dokazilo o odsluženju kadrovskega roka, 
zdravniško izpričevalo, nravstveno iz
pričevalo, potrdilo pristojnega oblastva, 
da niso obsojeni zibog kaznivih dejanj 
iz koristoljubja, eventualna dokazila o 
strokovni usposobljenosti), je vložiti naj-
kesneje do 31. decembra 1932. pri sre-
skem cestnem odboru v Novem mestu. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
,banovine 

v Ljubljani^ dne 6. decembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 771 13/32—5. 

Objava. 
3992 

Notar na razpoloženju v Laškem, 
đr. Prislan Franc, . : prestane poslovati 
dne 8. decembra 1932. in prične poslo
vati kot novopostavljeni notar v Laškem 
dne 9. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 6. decembra 1932. 

* 

Cg la 232/32—1. 3854 

Oklic. 
Tu toži Goste Neža, iz Zaboršta št. 4, 

po drju. Režku Josipu, odvetniku v No
vem mestu, Goste Janeza, posestnika v 
Zaborštu št. 4. 

Prvi narok se je razpisal pri podpi
sanem sodišču v sobi št. 58, I. nadstr. 

ma dan 28. decembra 1932. ob desetih. 
Neznanega bivališča odsotnemu tožen

cu se je postavil kot skrbnik N. Kapler, 
župan na Bučki, ki bo Goste Janeza za
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler'se sam ne zglasi, odnosno ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v.Novem mestu, odd. La, 
dne 7. decembra 1932. 

C 960/32—1. . 3869 

Oklic. 
Markoč Franc, mlinar pri Sv. Juriju 

š t 122, zastopan po dr. Pinterju Niko
laju in dr. Flecku Frideriku, odvetni
kih v Murski Soboti, je vložil proti Fru-
menu Matiji, užitkarju v Nuskovi, ter 
Frumenu Alojzu in Ani, roj. Žido, sedaj 
v Argentini ji, radi plačila 168 Din k 
opr. št. C 960/32—1 tožbo. 

Narok za ustno sporno гаирта-vo se je 
določil na 

30. decembra 1932. ob 10. uri 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 28, 
razpravna dvorana. 

Ker je bivališče Fruimena Alojza in 
Ane neznano, se postavlja Frumen Ma
tija, užitkar v Nuskovi, za skrbnika, ki 
ju bo zastopaj na njuno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopita santa au 
ne imenujeta pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, o d i IL, 

dne L decembra 1932. 
* 

T 38/32—3. 3855 

Amortizacija. 
Na prošnjo županstva občine Mirna 

peč, se uvede postopanje za amortiza
cijo sledečih vrednostnih papirjev, ki so 
bili iz občinske pisarne ukradeni ter se 
njih imetnik pozivlje, da uveljavi tekom 
6 mesecev, počenši z dnevom razglasitve, 
svoje pravice, sicer bi se po poteku tega 
roka proglasilo, da so vrednostni papirji 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložna knjižica Mestne hranilnice v 

Novem mestu, glaseča se na št. 31.734 
in na ime »Ubožni zaklad občine Mirna 
peče v nominalni vrednosti Din 44.733-35. 
Okrožno sodiščem Novem mestu, odd. V'., 

dne 6. decembra 1932. 

P I 112/32— 1. 

* 

Sklep. 
3962 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 
9. februarja 1932., opr. štev. L I 2/32-6, 
je bila Žličar Marija, posestnica v St. 
Lovrencu št. 19 pri Preboldu, radi pi
jančevanja omejeno preklicana. 

Pomočnikom se imenuje Privošnik Jo
sip, posestnik v Št. Lovrencu št. 14. 

Okrajno sodišče v Celju. odd. L, 
dne 29. novembra 1932. 

E 809/32—12. "'.'-. 3853 

Dražbeni oklic. 
D n e 5. j a n u a r j a 1933. ob d e v e 

t i h d o p o l d n e bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga: a) Zabovci, vi. št. 151, 
b) Sp. Breg, vi. št. 513, c) Sv. Marko, 
vi. št. 127. 

Genilna vrednost: ad a) in b) skupno 
Din 46.339—, ad c) Din 6.125—. 

Vrednost pritikiine: ad ,.a). 4.250-— 
dinarjev. ' 

Najmanjši ponudek: ad a) in b) 
Din 33.725— in- ad c) Din 4.090. 

Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču, najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer* bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v-škodo zdražitelja. 
ki ie ravnal v dobri veri. 

V.ostalem se opozarja na^ dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IV. 
dne 17. novembra 1932. 

E 649/31—38. 3984 

Sklep. 
Zahtevajoča stranka: Mestna hranil

nica v Mariboru, ki jo vstopa dr. Juvan 
Alojz, odvetnik v Mariboru. 

Zavezana stranka: Žemljic Fric in 
Irana, posestnika v Ljutomeru, radi 
300.000 Din s prip. . 

Ker je v tueodnem sklepu z dne 30. 
novembra 1932, opr. št. E 649/31—37, 
pomotoma izostala vi. št. 125 d, o. Lju
tomer, se dražbeni oklic uradoma po
pravi tako, da se dne 17. januarja 1933 
ob pol 9. uri proda na javni dražbi tudi 
vL št. 125 d. o. Ljutomer, obstoječa iz 

pare. št. 348/28 njiva Din 3225—, 
pare. št. 330/2 njiva Din 2520-—, 
pare. št. 1064/1 travnik Din 456-40, 
ратс. št. 1064/2 travnik Din 10.649'80, 
pare. št. 1064/3 travnik Din 4642-40. 
VI. št. 125 d. o. Ljutomer se bo pro

dala pod VIL skupino, tako da znaša 
vrednost zemljišč pod VIL skupino 
skupaj dinarjev 183.442'60, najmanjši 
ponudek Din 122.295-10 in vadij Din 
18.344'30. Sicer se opozarja na dražbene 
pogoje, navedene v tus. sklepu z dne 
30. novembra 1932. 
Okrajno sodišče v Ljutomeru, odd. IL, 

dne 9. decembra 1932. 

* 
E 210/32—Î5. 3983 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. j a n u a r j a 1 9 3 3 . dopol

dne ob d e v e t i h bo na mestu samem 
na Brodu št. 16 pri. Boh. Bistrici dražba 
nepremičnin: ziemljiška knjiga Savica, 
vi. št. 92. 

Cenilna vrednost: Din 133.520-—. 
Vrednost pritikiine: Din 4600'—. 
Najmanjši ponudek: Din 89.013'50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski, tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 6. decembra 1932. 

* 
E 1331/32—6 3839 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. januarja 1933 dopoldne ob 

p o l d e v e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 32 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga: a) Sp. Gorje, vi. št. 77, 
b) Dobrava, vi. št. 156/7. 

Cenilna vrednost: skupna cenilna 
vrednost znaša Din 79.462-95. 

Vrednost pritikiine: Din 3.860—. 
Najmanjši ponudek: Din 52.975-30. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti, sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri vefi. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 5. decembra 1932. 
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Ne III 893/32—1 3845 

Proglasitev za mrtve. 
Okrožno sodišče v Mariboru je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešana za mrtve, ker se mora 

o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918, drž. zak. štev. 128, domnevati, da so umrli. 
Vsakdo, ki bi o kateremkoli teh pogrešancev kaj vedel, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešane« same pa 

pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime, rojstni dan, stan in bi
vališče pogrešancev 

1. Ritlop Matjai, rojem 9. ja
nuarja 1888., pos. sin v 
Hotizi. 

2. Emeršič Jakob, rojen 16. 
julija 1886., viničar v 

' Gradiscali. 
3. ErMicrïck Martin, rojen 

30. oktobra 1882. iz 
Rodnega vrha. 

4 Kaučič Jožef, rojen 18. 
marca 1S90., possestnik 
v Smolincih. 

5. Lovrec Anton, rojen 4. ju
ni ia 1882., pos. v Erjav
cih. 

i 6. Eaitman Jožef, rojen 15. 
i februcrja 1883., pos. na 

Tralah. 

7. Grc'-îoner Janez, rojen 31. 
julija 1895.. pos- 8 ' n v 

Pernici. 
j 8. Lainšfck Jožef, rojen 10. 
1 oktobra 1876., pos. v 
; Berkoveih. 

9. Boršt (Poršt) Jože. rojen 
24 februarja 1894. de
lavec v Bezeni. 

10. Belec Martin, rojen 6. ok
tobra 1877., delavec v 
Stročji vasi. 

11. Kaejan Jakob, rojen 14. 
juli;a 1883.. delavec v 
Vrliolah. 

12. Hofman. Alojz, rojen 17. 
junija 1892., pos. sin v 
Bučečovcib. 

13. Prcmzl Jožef, rojen 4. fe
bruarja 1885., zidar pri 
Sv. Miklavžu. 

14. Diindek Emerik, rojen 
12. aprila 1882., posest. 
v Skakovcih. 

15. Polancc Rudolf, rojen 4 
septembra 1873., pos. v 
Svetincih. 

16. Piivar Janez, rojen 11. 
julija 1875., posestnik v 
Kraini. 

Bistvene okolncsti, na katere se opira 
predlog 

Odšel_ leta 1914 k 20. poh. polku v Vel. 
KanJžo, od tam na rusko bojišče. Leta 
1917. baje umrl v vojaški bolnici v Slanici. 

Od takrat pogrešan. 
Vojak 87. peh. polka odrinil leta 1914. na 
gališko bojišče. Dne 14. oktobra 1914. je 

zadnjič pisal. Od takrat pogrešan. 
Leta 1914. odrinil s 87/ poh. polkom na 
rusko bojišče. Zadnjikrat'je pisal leta 1916. 

Od takrat neizvesten. 
Dne 16. februarja 1915. kot črnovojnik od
šel na rusko bojišče. Zadnjikrat je pisal 
iz Točke v Rusiji meseca decembra 1915. 

Od takrat naprej je pogrešan. 
Odrinil leta 1914. s 47. peh. polkom na ga
liško bojišče. Zadnjikrat je pisal meseca 

septembra 1914. Od tedaj pogrešan. 
Odrinil ob splošni mobilizaciji s 47. peh. 
polkom na italijansko bojišče. Zadnjikrat 
pisal meseca mejnika 1915. Od takrat po

grešan. ' 
Odrinil leta 1915. s 87. peh. polkom na 
italijansko bojišče. Zadnjikrat je pisal 10. 

decembra 1916. Od takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1914. v vojno službovanje v 
Košiee. Tam zbolel ter prišel v ondotno 

bolnico. Od tedaj poerešan. 
Odrinil med vojno s 47. peh. polkom na 
gališko bojišče. Zadnjikrat je pisal leta 

1918. Od takrat pogrešan. 
Prišel med vojno s 26. domobranskim peh. 
polkom na gališko ' bojišče in tam leta 

1915. v rusko ujetništvo. 
Odrinil meseca avgusta 1914. s 47. peh. 
polkom na rusko bojišče. Zadnjikrat je 
pisal meseca avgusta 1914. Od takrat po

grešan. 
Odšel s 87. peh. polkom leta ;1914. na 
rusko bojišče; tam baje meseca avgusta 

1914 padel. Od takrat pogrešan. 
Meseca junija 1914. odrinil s 47. peh. pol
kom na gališko bojišče;. 14. septembra 
1914. je zadnjikrat pisal. Od takrat po-: 

grešan. 
Odrinil z 20. domobranskim peh. polkom 
leta 1914. na rusko bojišče. Od takrat po

grešan. 
Odrinil leta 1915. 8 87. peh. polkom na 
gališko bojišče, pozneje prišel na itali
jansko bojišče, odkoder je zadnjikirat pisal 

julija 1918. Od takraj ^pogrešan. 
Odšel meseca januarja 1916. 9 83. peh. pol
kom na rusko bjjišče. Zadnjikrat je pisal 

meseca juliia 1916. Od takrat pogrešan. 
17. Bohak Pavel rojen,10. 1 ( ) , ., 4 ? h , к о ш ш l 9 1 4 . n a 

januarja_ 1883., delavec , s k ^ ^ fä t e d a j p o g r e š a n . 
v Pobrezju. 1 • . 

18. Babil Maksimilijan, rojeu 
9 oktobra 1882.. Jan 
ževski vrh. 

19. Vukan Miltael. rojen 19 
aprila 1874.. poe. v Pu 
žpvcih. 

Odšel, leta 1914. s 87. peh. polkom na ita
lijansko bojišče, kjer je baje mesece de
cembra 1915. padel. Od takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1914 z 18. peh polkom na ru-
munjko bojišče. Baje leta 1918. tam padel. 

Od takra' pogrešan. 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

oče 
Ritlop Janoš 

žena 
Emeršič Jožefa 

žena 
Hriberšek Antonija 

žena 
Kaučič Marija 

hči 
Lovrec Terezija 

sin 
Bauman Jože ml. 

očim 
Lešnik Vincenc 

žena 
LainšČek Terezija 

oče 
Boršt. (Poršt) 

Jože 

žena 
Belec Julijama 

žena 
Kacjam Ana 

oče 
Hofman Tomaž 

žena 
Premzl Antonija 

sin 
Diindek Anton 

žena 
Polanec RozaMja 

žena 
Piivar Alojzija 

žena 
Bohak Terezija 

žena 
Habit Jera 

sin 
Vukan Štefan 

Ime In bivališče 
skrbnika, ki Je 
bil postavljen 
pogrešoncem 

— 

Wellner Leo
pold, sodni 

uradnik v pok. 
T Ptuju 

,» n 

Wallner Leo
pold, sodni 

urerln k v pok. 
v Pluju 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

— • 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

T 66/32-5 

T 68/32-3 

T 69/32-4 

T 73/32-4 

T 75/32-3 

T 85/32-4 

T 97/32-3 

1 101/32-4 

T 108/82-4i' 

T 111/32-4 

T 89/32-3 

T 94/32-3 

y 

T 118/32-3 

T 120/32-3 

1 121/32-3 

I 122/82-3 

T 124;32-3 

I 104/32-4 

T 123/32-8 

Oklicni rok 
poteče 

15. junija 
1933. 
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1* 
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Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 5. decembra 1932. 
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Proglasitev za mrtve. 
Okrožno sodišče v Mariboru je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešano za 

o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918, drž. zak. štev. 128, domnevati, da so umrli 
Vsakdo, ki bi o kateremkoli teh pogrešancev kaj vedel, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku, 

pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem? ako še žive,, ali naj mu dado to kaiko drugače n a znanje. 

СЈГетЧде-таота 

pa 

Ime, rojstni dan, stan in bi
vališče pcgrešaoicev • 

1. Dvoršak Ira.ii, rojen 25. de
cembra 1882., čevljar v 
Mariboru. 

2. Kaiser Mihael, rojen 10. 
septembra 1874., viničar 
v Hrastju. 

3. Lorbek Ivan, rojen 8. apri
la 1882., delavec v Roš-
pohu. 

4. MHnšek _ Jakob, rojen 12. 
julija 1876., Žagar v Me
žici. -

5. Krebs Anton, rojen 31. 
maja 1877., viničar v 
Vrhovem dolu. 

6. Harnik Alojz, rojen 17. ju
nija 1876.', kovač na Muti. 

7. Sau perl Anton, rojen 8. ju
nija 1878., delavec v 
Limbušu. 

8. Babic Janez, rojen 7. ju
nija 1885., zidar v Sliv-

"• niči. 

9. Šintler Franc, rojen 29. ju-
• nije 1878., delavec v 

.. * Vršniku. 
10. Jelen Ferdinand, rojen 

20." maja' 1879., žaga.r v 
Rudečem bregu. 

11. Marko Alojz, rojen 7. ju
nija 1885., viničar v 
Vršnik.u. 

12. Kušer Franc, rojen 27. 
marca 1889., delavec v 
Cinžatu. 

18. Kunčnik Matevž, rojen 7. 
septembra 1874., kočar 
v Vasi 17. 

14. Rodošek Janez, rojen 81. 
marca" 1875., delavec V 
Brezuleih. ' 

15." ftras' Franc, rojen 18. no-
" 'vembra 1886., viničar v 

' • Melju. ' 

16. Stepiinik Štefan, rojen 
.30. maja 1886, delavec 
v Lelmu. 

17. RoSker Ivan, rojen 28. 
oktobra . 1884.,. delavec 
Pobrežje p. M. 

18. SelinSek Franc, rojen 5. 
oktobra 1888., delavec v 
Mariboru. 

19. Kotnik Jurij, rojen 16. 
aprila 1886., kamnosek 
Lehnu. 

20/Potočnik Janez, rojen 20. 
marca 1878.. viničar v 
Pivoli. 

y 

Bistvene okolnosti, na kateTe se opira 
predlog 

Odšel leta 1915. z 20. lovskim bataljonom 
na bojišče v Karpate, odkoder je 3. junija 
1915. zadnjikrat pisal. Od takrat pogrezam. 

Odrinil leta 1916. na rusko bojišče. Zadnji
krat je pisal dne 2. julija 1916. Od takrat 

pogrešan. 
Odrinil v jeseni leta 1917. s 47. peh. pol
kom na italijansko bojišče, kjer je bil še 

isto leto ujet. Od tedaj se pogreša. 
Odšel leta 1914. z dežel, bra rab. baonc-m 
'156 na: bojišče, bojna pošta '324, m se po

greša od 17. julija 1915. naprej. 
Odrinil leta 1914. s 26. peh. polkom na 
rusko bojišče. Zadnjikrat je pisal leta 

1916.; od tedaj pogrešan. 
Odrinil s 87. peh. polkom na italijansko 
bojišče; tam baje 10. oktobra 1916. pri 4. 

ofenzivi padel. Od takrat pogrešan. 
Redov 47. peh. polka odrinil 15. februarja 
1915-na. rusko bojišče. Prišel, potem v neko 
bolnico v Budimpešti in tam baje dne 18. 

avgusta 1915. umrl. 

Oäraoil s 47. peh. polkom leta 1914. na gar 

liško bojišče. Od takrat pogrešan. 

Odšel leta 1914. s 26. peh. polkom na ga-
liško bojišče. Zadnjikrat pisal 8. f&bruarja 

1915. Od takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1914. na gališko'bojišče. Dne 
3. novembra 1914. je zadnjikrat pdeal. Od 

tega časa pogrešan. 
Odšel s 26. domobranskim peli. polkom 
leta 1914. na gališko bojišče. Zadnjikrat 
pisal dne 19. novembra 1914. Od takrat 

: pogrešan. 
Odrinil januarja 1915.' s 26. domobranskim 
peh. poikom na rusko bojišče. Zadnjič pi
sal 16. januarja 1915. Od takrat pogrešan. 

Odrinil leta 1915. na italijansko bojišče. 
Od tedaj naprej pogrešan. 

Odrinil s 26. domobranskim peh. polkom 
mesca maja 1915.' na italijansko 'bojišče. : 

Od istega -časa pogrešan; 
Odšelleta 1914. s 47.. pen.: polkom na ru
sko bojdšče. Nazadnje prišel na italijansko 

.fronto. Zadnjikrat je pisal 20. oktobra 1918. 
Od takrat pogrešan. 

Odšel s 15. bataljonom 1. komp. Lir 4 leta 
1914. na gališko bojišče. Od takrat po

grešan. 

Odirinil s 47. peh. polkom leta 1914. na ga-
. liško bojišče. Od takrat pogrešan. 

Odrinil s 26. domobranskim peh. polkom 
21. junija 1914. na rusko bojišče. Od ta

krat pogrešan. 
Leta 1915. odrinil z nekim peh. polkom 
na italijansko bojišče, kjer je bil ujft. Tz 
ujetništva je zadnjikrat pisal 12. septem

bra 1917. Od takrat pogrešan. 
Odšel s 26. domobranskim peh. polkom 
leta 1915. na rusko bojišče. Iz ujetništva 
pisal zadnjikrat 13. junija 1915. Od tedaj 

pogrešan. 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

žena 
Dvoršak Julijama 

žena 
Kaiser Magdalena 

žena 
Lorbek Helena 

• žena 
• Mlinšek Jerica 

žena 
Krebs Ana 

žena 
Harnik Marija 

žena 
Sau peri Luoija 

žena 
Babic Jožeta 

žena 
Šintler Marjeta 

žena 
Jelen Antonija 

žena 
Матко Elizabeta 

žena 
Kušer Ivana 

žena 
Kunčnik Alojzija 

žena 
Rodošek Terezija 

žena 
Fras Jožefa 

"žena • ' 
Stepišnik Ljudmila 

žena 
Rošker Terezija 

žeua 
Selinšek Jožefa 

žena 
Kotnik Antonija 

žena 
Potočnik Jožefa 

Ime bi bitallice 
skrbnika, ki Je 
bil postavljen 
pogreiancem 

— 

— 

— • 

Kopic Franc, 
»Iš.pls. oflcljal 
pri okr. sodišču 

v Mariboru 

— 

Qrizold'Ivan. 
ofer na Zg. 

Gortini 

— 

— 

. T - ' - ' 

— 

— 

— 

Golob Simon 
pos. in župan 
naRemšniku 

:-- — 

— • ' • 

f ornezi Jos., 
posestnik 

v .loBipdolu 

• _ ': 

— 

' — • 

— 

Dan 
in opr. št, 

oklica 

T 82/32-4 

T 84/32-3 

T 87/32-7 • 

T 88/32-3 

T 90/32-4 

T 92/324 

T 93/32-4 

T 95/32-4 

T 96/32-4 

T 98/82-4 

T 99/32-4 

T 103/32-4 

T 105/32-4 

T 106/32-4 

T 107/32-4 

T 109/32-4 

T 110/32-4 

T 118/32-3 

T 114/32-3 .. 

T 115/32-3 

OkHcni rok 
potečo 

i 

15. junija 
1933. 
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n 
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n 
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n 

. ,. . n. 

n 
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n 
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« 
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Ime. rojstni dan, stan in bi
vališče pogrešancev 

21. JemiS Vid, rojen 5. janu-" 
arja 1879., viničar v Gru-
šovi. 

22. Lorbck Avguštin, rojen' 
29. julija 1873., vinicar 
v Gor. Slatinskem dolu. 

23. Grubclnik Peter. ' rojen 
18. februarja 1884., роз. 
v Ojstrici. 

24. Nerat Franc, rojen 3. 
anrila 1881., viničar v 
Hrencih. 

25. Rcînik Franc, rojen 24. 
novembra 1888., drvar 
v Slivnici. 

Bistvene okolnosti, na katere se opira 
predlog 

Odrinil 15. marca 1915. e 26. domobran
skim peh. polkom na : bojišče v Karpate, 
odkoder je 1. junija 1915. zadnjikrat pisal. 

Od takrat pogrešan. 

.Odšel z 26. domobranskimi peh. polkom 
leta 1914. na italijansko bojišče. Zadnji
krat, pisal leta 1915. Od takrat pogrešan. 

Odšel leta 1915. v vojno službovanje v 
Celovec, odtam na rusko bojišče. Zadnji
krat je pisal meseca julija 1915. Od takrat 

pogrešan. 

Odrinil 17. aprila 1915. z 20. .lovskim ba
taljonom na rusko bojišče. Zadnjikrat pi

sal 6. junija 1915. Od takrat pogrešan. 

Vojak 47. peh. polka' odrinil leta 1914. iz 
Maribora na rusko bojišče. Meeeca avgu
sta 1914. zadnjikrat pisal. Od takrat po-

1 . grešan. 

1 

Proglasitev za 
mrtvega predlaga 

žena 
Jenuš Ivana 

žena 
Lorbek Alojzija 

žena 
Grubelnik Ivana 

žena 
Nerat Neža 

sestra 
Capi Marija . 

Ime In bvalliče 
skrbnika, ki Je 
bil postavljen 
pogrešancem 

— 

— 

— 

— 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

T ' 116/32-3 

T 119/32-3 

T 117/32-3 

T 125/32-3 

T 127/32-3 

Oklicnl rok 
poteče 

15. junija 
1933. 

1> 

» 

1» 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 5. decembra 1932. 

E 550/32 3866 

Dražbeni oklic. 
Dne 2-1. januarja 1933. ob 10. uri bo 

pri podpisanem sodišču- v sobi št. 3 
dražba nepremičnin: zemljiška ,knjiga 
Sopote, vi. št. 80, polovica. 

Cenilna vrednost: Din 17.866-30, po
lovica: Din 8933-15. 

Vrednost pritikline: Din 435*—, polo
vica Din 217-50. 

Najmanjši ponudek: Din 4725'65. 
Varščina: Din 473'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je. priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom" dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal > dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na-uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 6. decembra 1932.. ; 

' . , . : . • * 

E 41/32 ' 3867 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. januarja 1933. ob 10. u r i b o 

. pri podpisanem sodišču v sobi št, 3 
dražba nepremičnin: zemljiška knjig?. 
Virštanj, vi. št. 324..325. 

Cenilna vrednost: Din 10.061-10. 
Vrednost pritikline: Din lol4-—. 
Najmanjši 'ponudek: Din 5575-10. 
Varščina: Din 1157'50. 
Breme užitka: Din. 60C0-—. 
Čista vrednost: Din 5575-10. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 

sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine y škodo zdražitelja, 
k: je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. . , 

Okrajno sodišče v Kozjom, 
dne 7. decembra 1932. 

' • • " * 

E IV 69/31 3863 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. januarja 1933 ob 9. uri bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba 
nepremičnin zemlj. knjiga k. o. Grajska 
vrata, Maribor, vi. št. 36. 

Cenilna vrednost: Din 564.274-25. ' 
Najmanjši ponudek: Din 282.13710. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti .sodišču najpozneje pri draž-, 
benem naroku pred -začetkom, dražbe, 
sicer bi se! ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičninei v škodo zdražitelja, 
ki.je ravnal v-dobri veri.' • 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča: i ' . 

Okrajno sodišče V Mariboru, 
dne ; 25. novembra 1932. 

* 
E 2744/32 3864 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. januarja 1933. dopoldne ob, 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so^ 
bi št. 4 dražba nepremičnin:?zemljiška 
knjiga k. o. Zagrad, vi. št. 252. 

Cenilna vrednost: Din 213.663-—. 
Najmanjših ponudek: Din 213.663-—. 
Pravice, ki b: né pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-

tenem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
„'lede nepremičnine /škodo zdražitelja, 
k; je ravnil v dobri veri. 

V ostalem 9e opozarja na -dražbeni 
iklic, ki je,nabit na uradni ieefci: tega 
sodišča. ,-| 

Okrajno sodišče Celje, 
dne 17. novembra 1932. 

* 
E 2188/32—9 . 3865 

Dražbeni oklic. 
Dne 31. januarja 1933 dopoldne ob 

10. uri bo pri podpisanem sodišču v so
bi št. 4 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Vojnik okolica, v! št. 108. 

Cenilna vrednost: Din 20.648'—. 
Najmanjši ponudek: Din 13.765-36.- ; 
Pravice, ki bi ne pripuščale, dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom,.dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo-,zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Celje, 
dne 18. novembra 1932. 

* 
E 1096/32—6 3868 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. februarja 1933. ob pol 10. uri 

bo pri podpisanem sodišču v šobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemlj. knjiga Čr
na, vi. št. 33. 

Cenilna; vrednost: Din 53.531-23. 
Najmanjši ponudek: Din 35.687-50.. 
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Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na đražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 6. decembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1519. . 

Sedež: Celje-Gaberje. 
Dan vpisa: 7. decembra 1932. 
Besedilo: Kari Koštomaj, splošno kle-

parstvo Celje-Gaberje. 
Obratni predmet: splošno kleparstvo. 
Imetnik: Kari Koštomaj, kleparski 

mojster v Celju^Gaberje, Tovarniška 
ulica št. 10. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče т Celju, 

odd. L, dne 7. decembra 1932. 
Firm, 392/32 — Rg A III 160/2. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1520. 

Sedež:; Brežice. 
: DAQvypiea: 30. novembra 1932. 
Besedilo: Kolenz & Kušljan, lesna tr

govina T Brežicah. 
Obratni predmet: Nakup in" prodaja 

žaganega, stavbenega in jamskega' lesa. 
Izbriše se vsled smrti javni družab

nik Kolenz Albert, vstopi pa v družbo 
Kolenz Herta, pos. v Brežicah. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
dne 30. novembra 1932. 

Firm 384/32 — Rg A H 177/5. 

Konkurzni razglasi 
2. 3857 S 25/32 

1521. 

Konkurzni oklic. 
^ Razglasitev konkurza o imovini dolž-
nice Izvozna zadruga jugoslovanskih vin 
v Mariboru, registrovane pod firmo: Iz*-
vozna zadruga jugoslovanskih vin v Ma
riboru, reg.-zadruga z omejeno zavezo v 
likvidaciji, 

Konkurzni sodnik: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr.. Schaubach Franc, 
odvetnik v Marilboru. 

. Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba štev. 84, dne 19.. decem
bra 1932. ob enajstih. 

Oglasitveni rok do 20. januarja 1933. 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ugotovitveni narok pri imenovanem 
sodišču dne 30. januarja 1933. ob deve
tih, soba št. 84. • ' " " , . " • 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. decembra 1932. 

S 20/32-3. -3858 
1522. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Mavri 

Petra, trg. v Arclinu št. 38, p. Vojnik, 
reg. pod Rg A III 43.. 

Konkurzni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip, sodnik okrožnega sodišča v Celju. 

•Upravnik mase: dr. Ogrizek Anton, 
odv. v Celju. 

Prvi zlbor upnikov pri okrožnem so
dišču v Celju dne 24. decembra 1932. 
ob devetih. 

Oglasitveni rok do 24. januarja 1933. 
Ugotovitveni narok pri okrr.'.aem sodi
šču v Celju, dne 28. januarja 1933, ob 
pol devetih. 

Okrožno sodišče Celje, odd. L, 
dne 7. decembra 1932. 

S 26/32-1. 
1523. 

* 
3852 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini zapu

ščine po pok. Scharner Leopoldu, dež-
nikarju v Ptuju. 

Konkurzni komisar: dr/ Poznik Ale
ksander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Upravnik mase: dr. Schneditz Ivan, 
advokat v Ptuju. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, dne 19. decembra 1932. ob de
setih. 

Oglasitveni rok. do 14. januarja 1933. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 16. januarja 1933., ob de
setih. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 6. decembra 1932. 

* 
3986 Sa 14/32—1. 

1524. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovina Cimpriča Antona, trgovca v Ko
čevski reki.št. 7. ''•'•' ' 

Poravnalni sodnik: starešina okraj
nega sodišča v Kočevju dr. Lavrenčič 
Matija. 

Poravnalni upravitelj : dr. SàjoVic Ivan, 
advokat v Kočevju. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
okrajnem sodišču y Kočevju dne 19. ja
nuarja 1933. ob pol enajstih. 
. Rok za oglasitev terjatev pri okraj
nem sodišču v Kočevju do dne 14. janu
arja 1933. . . ; , • i '. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL; 

dne 10. decembra 1932. 

Sa 64/32-2. 
1525. ' 

* 
3862 

Poravnalni oklic. 
_ -Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini Ivančica Josipa, prêt, trgovca v 
Ljubljani, Prešernova ul. 54. 

•Poravnalni;sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani., 
. Poravnalni upravnik: dr. Tavčar Ivan, 
odvetnik v Ljubljani. ч 

NaTok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140, dne 21. ja
nuarja 1933. ob devetih. 

Rok za oglasitev do 15. januarja 1933. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. ÏÏL, 

dne 9. decembra 1932. 
Ä 

Sa 44/32—3. 3856 
1526. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini neprot. tvrdke >Manot<, meha
nične pletarne (lastnik Manojlovič Vla
dimir) v Žalcu. 
] Poravnalni sodnik: dr. Dolničar Jo
sip, sod. okrož. sod., Celje. 
. Poravnalni upravitelj: dr. Vrečko 
Dragotin, ekiv. v Celju. 

Narok- za sklepanje poravnave pri 
okrožnem sodišču v Celju, soba št. 2, 
dne 28. januarja 1933. ob desetih. 

Prijavni rok do 23. januarja 1933. 
Poravnalna kvota 40%, plačljiva v 4 

tromesečnih obrokih. 
Okrožno kot poravnalno sodišče Celje, 

odd. L, dne 7. decembra 1932. 

* 
Sa 97/32—2. 3875 
1527. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Santaka Franca, krojača v Dol. 
Lendavi. 

Poravnalni sodnik: dr; Fabian Fride
rik, starešina, okrajnega sodišča v Dol. 
Lendavi. 

Poravnalni upravnik: dr. Cerne Ferdo, 
advokat v DoL Lendavi. *'.;•.•. 

Narok za sklepanje poravnave, pri 
imenovanem sodišču, dne.20.- januarja 
1933. ob 9. uri. : 

Rok za oglasitev. do 15. januarja 1933. 
Poravnalna. ponudba 40%. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 6. decembra 1932. 

* 
3876 'Sa 72/32—8. 

1528. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Brenčicem Alojzom, 

trgovcem v Ptuju, m njegovimi upniki 
pri poravnalnem naroku dne 15. : okto
bra 1932 pred okrajnim sodiščem v 
Ptuju sklenjena prisilna poravnava se 
potrja. 

Okrožno sodišče v Maribora, 
dne 2. decembra 1932. 

* 
3835 Sa 36/32—7 

1529. 

Potrditev poravnave izven 
stečaja. • 

Poravnalna zadeva: Zupane Karol, 
neprot. trgovec v Lokah 270. 

•Potrjuje se poravnava, ki jo je sklenil 
poravnalni dolžnik s svojimi upniki pri 
naroku dne 15. novembra 1932. in ki 
določa, da je prednostne terjatve in za
htevke, ki jih poravnava ne doseza, 
prvenstveno plačati, ostali upniki pa do
bijo 70% kvoto v enakih zaporednih 
12 mesečnih obrokih, plačljivih do 10. 
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vsakega meseca, kojih prvi zapade 2 
meseca po potrditvi poravnave. 

Tej poravnavi pristopijo kot poroki in 
plačniki Šifer Franc, trg. v Ljubljani, 
Mestni trg št. 19 do 60% obroka, Zu
pane Franc, železničar v pok. in pos. 
v Laškem, in Zupane Franc mL, želez, 
uradnik v Ljubljani pri direkciji držav
nih železnic, oba skupaj nerazdelno do 
40% vsakega obroka, vsi z učinkom 
§ 60. zakona o prisilni poravnavi izven 
stečaja. 
Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 

odd. L, dne 30. novemibra 1932. 
* 

3825 Sa 37/32-32 
1530. 

Potrditev poravnave. 
Poravnalna zadeva prot. tvrdke Kos 

Marije, trgovke v Zagorju. 
Prisùbaa poravnava izven konkurza, 

•sklenjena na poravnalnem naroku pred 
pkrajnim sodiščem v Litiji dne 13. okt.>-
bra 1932. med doižnico in njenimi up
niki, se potrja. 
Deželno sodiSže v Ljubljani, odd. III., 

dne 22. novembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

Razpis. 
3850 

Javna borza dela v Ljubljani razpisuje 
v smislu'določb §§ 4., 5., 7., 11. in 13. 
pragmatike uslužbencev Javne službe 
posredovanja dela (Radnička zaštita, 
štev. 8., leto XIV., od 1. avgusta 1932.) 
mesto stalnega uradiùka-vodje ekspozi
ture Javne borze dola т Murski Soboti 
s plačo, ki mu po pragmatiki pripada. 

Prvenstveno se bodo upoštevali stalni 
uslužbenci Jbd. v Ljubljani, ki izpolnju
jejo pogoje za razpisano mesto v smislu 
določb službene pragmatike. 

Prošnji je priložiti: 
1. krstni list, 
2. domovnico, 
3. izpričevalo o šolski «aobrazbi in 

spričevalo o dosedanjem službovanju, 
4. vojaško odpustnico, 
6. zdravniško izpričevalo, 
6. nravstveno izpričevalo. 
Po predpisih kolkovane prošnje je vlo

žiti v teku 15 dni po objavi *ega razpisa 
pri podpisanem predsedniku upravnega 
odibora Javne borze dela v Ljubljani. 
Čopova ulica št. 1. 

V Ljubljani, dne 6. decembra 1932. 
Predsednik 

Upravnega odbora Javne borze dela: 
Dr. Karlin s. r. 

* 
3994 

Razpis. 
Bolniška blagajna Trg. boln. in podp. 

društva v Ljubljani raspisuje mesto po
godbenega zdravnika-specialista za ušes
ne, nosne in vratne bolezni v Mariboru. 

Mesečini prejemki znašajo Din 1000'— 
in je prošnje, opremljene s potrebnimi 
dokazi, vložiti do 31. decembra t. 1. pri 
Bolniški blagajni v Ljubljani, »Trgovski 
dom«, Gregorčičeva ul. 27., kjer se dobe 
tudi vse potrebne informacije. 

* 

Narodna banka kraljevine 
Jugoslavije. з-.tsi 

Stanje 8. decembra 1932. 
Aktiva. . Dinarjev 

Metälnfl 
podloga . 1.970,826.334.49 (— 9,960.765-94) 

Devize, ki ni
so v podlogi 927.461-18 (— 232.69214) 

Kovani no
vec v niklju 105,975.748'— ( + 8,009.664*—) 

Posojila . .2.526,017.436-29 (-12,34G.156-67) 
Vrednostni 

papirji . . 12,872.520-— 
Prejšnji pred
ujmi državi 1.812,203.409-05 ( + 330.477'89) 

Začasni pred- ' 
ujmi gl. drž. 
blagajni . 600.000.000--! 

Vrednosti re-
zervn. fonda 63,926.883-19 (— l.OCO'—) 

Vrednosti 
ostalih fon
dov . . . !?,631.562'76 .•;..-. 

Nepremični- ' 
ne . . . . 158,707.940-92(4- 324.848-63) 

Razna aktiva 138,968.324-50 (-+- 1,870.617-80) 
7.442,857.600-38 

Pasiva Dinarjev 
Kapital . . 180,000.000;-. 
Rezervni 
rond . . . 63,360.14610 (+. 301.699-75) 

Ostali fondi : 3,974.067-41 (-p . 97-32) 
Nov6anioé v ..••!••. 

obtoku . .' 4.602,493.400-^-(— 19,762.980-—) 
Obveze na 

pokaz . . 829,986.604-28 (— 4.807.865-22 
Obveze z ro

kom . . . 1.442,382.300-80 (— 11,100.451-251 
Raznapasiva 230,712.081 -65 ( + 23,364.683-47) 

7.442,857.600-38 
Obtok in ob
veze . . . 6.622.429.004-28 . 

Celotno kritje . ...35-68% 
Kritje v zlatu 31-91»/, 

Obrestna mera: 
DO e skampi u . . . , . , 
oo lom bardu ; . . . V « 

Razne objave 

7И% 

3991 

Vabilo 
na redni občni zbor 

delničarjev, 
ki ga bo imela 

Splošna maloželeznlška 
družba d.d. v LJubljani 

v četrtek, dne 29. decembra 1932., ob 
17-S0 uri v sejni dvorani mestnega mar 
gistrata v Ljubljani s sledečim , 

d n e v n i m r e d o m : 
1. Poslovno poročilo upravnega sveta in 

predložitev bilance ter računa izgube 
in dobička za leto 1931. 

2. Poročilo odbora za pregled računov. 
3. Odobritev poslovnega poročila in bi

lance ter računa izgube in dobička za 
poslovno leto 1931. ter odobritev ko-
optacije enega člana upravnega sveta. 

4. Volitev S članov upravnega sveta. 
5. Volitev 3 članov odbora za pregled 

računov. 
6. Slučajnosti. 

V smislu § 22. družbenih pravil daje 
posest ene delnice pravico do enega 
glasu. Glasovati sinejo le oni delničarji, 
ki poleže 2 dni pred občnim zborom, t. 
j . do 27. decembra 1932., svoje delnice 
s kuponskimi polarni pri mestni blagaj
ni v Ljubljani ali pri blagajni tvrdke 
Šiemens-Schuokert Werke, Wien. 

Upravni svet. 

3869 
* 

Razid društva. 
Društvo »Ljudska knjižnica« v Mot-

n}ku, se je po sklepu občnega zbora z 
dne 27. novembra 1932. prostovoljno 
razšlo. Celokupno premoženje se je v 
smislu društvenih pravil oddalo »Sokol
ski četi« v Motniku. 

Motnik, dne 4. decembra 1932. 
Anfon Mlinar s. r., 
bivši predsednik, 

Motnik 46. 
* 

3861 

Likvidacija družbe in poziv 
upnikom. 

Družba "Maks Leben in drug, družba 
z o. z. s sedežem v Ljubljani, je na svo-. 
jem izrednem občnem zboru družabni
kov dne 21. novembra 1932. sklenila 
razdružitev in prešla v likvidacijo. 

Upniki družbe se pozivljejo, da more
bitne terjatve, ki jih „imajo do družbe, 
prijavijo podpisanemu likvidatorju. 

V Ljubljani, dne 10. decembra 1932. 
Leben Maks s. r., 

likvidator. 

3870 

Oglas. 
Radi dediščine se išče Bevk Marija, 

rojena leta 1877. v Trebnjem. , , r 
Njen naslov naj se sporoči Bevku An

tonu, Dol. Stara vas, pošta Št. Jernej, 
Dolenjsko. 

Ignac Frančič s. r. 
Št.. Jernej, Dolenjsko. 

• * 
3980 

Obiava. 
Izgubil sem legitimacijo tehniške fa

kultete univerze v Ljubljani na ime: 
' Fpglar Albin, rodom iz Bugojna. 

Proglašam jo za neveljavno. . 
Foglar Albin s. r. 

Izdaja kral)*>v»ka banska nprave Dravske banovina urednik: Pobar Roberl » Ljubljenj 
Tiska tu zalaga; Tiskarna Merkut v LJubljani; njen predstavnik; O. Michâlek v Ljubljani 



SLUŽBEN LIST KRALJEVSKE BANSKE UPR4VE DRAVSKE 
Priloga h kosu 100. III. letnika z dne 17. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

Ш./5. 8866/1. 4003 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 10. decembra 1982. 

O p o m b a : 'Imena sedežev sreskih na
čelnikov (mestnih magistratov) so natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami;kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a : 
Ljubljana: Podgorica (Sv. Jakob ob 

Savi, 1 dv.). Maribor 1. br.: Dobrenje 
(Dcbrenje 1 dvorec). Ljubljana mesto: 
Klavnica. Maribor mesto: Klavnica. 

V r a n i ö n j p r i s a d : 
Dol. Lendava; Dol. Lendava (Dol. 

Lendava 1 dv.), Dolina (Dolina 2 dv.). 

Š u š t a v e c: 

Ljuton.cr: Grabonoš (Grabonoš 1 
dvorec). 

S t e k l i n a : 
Murska Sobota: Murska Sobota (Mur

ska Sobota 1 dv.). 

S v i n j s k a k u g a : 

Brežice; tîloboko (Mali vrh 1 dvorec, 
Piršenberg 7 dv.). Celje: Celje okolica 
(Babno 2 dv., Lokrovce 4 dv., Lopata 1 
dvorec, Nova vas 2 dvorca, Spodnja Hu-
dinja 2 dvorca), D rami je (Marija Dobje 
2 dv., Svetelka 1 dv.), Gomilsko (Go-
milsko 1 dv.). Griže (Migojnice 2 dv.), 
Petrovce (Kasaze 1 dv.). Sv. Pavel pri 
Preboldu (Sv. Pavel pri Preboldu 1 dv.), 
Šmartno v Rožni dolini (Rožni vrh 
1 dv., Loče 2 dvorca), Teharje Lipa 1 
dv.). Kranj: Kovor (Kovor 1 dv., Hudo 
7 dv.), Križe (Golnik 1 dv.). Krško: Cer
klje (Brod 1 dv., Skcpice 9 dv. in Vel. 
Podlog 6 dv.), Št. Jernej (Št. Jernej 1 
dvorec). Logatec: Stari trg (Babino po
lje 1 dvorec, Podgora 4dv.). Ljubljana: 
Šmartno ( Z a v r h l dvorec). Ljutomer: 
Štrigova (Banfi 1 dv., Šafarsko 2 dv., 
Štrigova 6 dv.). Maribor desni breg: Je-
šenca (Ješenca 1 dv.), Morje (Morje 1 
dvorec), Orehova vas (Orehova vas 1 
dvorec), Studenci (Studenci 1 _dv.), Bi
strica pri Limbušu (Bistrica pri Limbu-
šu 1 dv.). Maribor levi breg: Sv. Marjeta 
(Ložane 4 dv.), Sv. Peter (Vodole 1 dv.), 
Partinje (Partinje 1 dv.). Metlika: Me
tlika (Metlika 1 dv.), Radovica (Slanina 
vas 4 dv.), Suhor (Bevečavas'5 dvorcev). 
Prevalje: Dravograd (Dravograd 1 dv.), 
Mežica (Takraj 1 dv.). Tolsti vrh (Do
brava 1 dv.), Vuzenica (Št. Janž 1 dv.). 
Radovljica: Dovje (Mojstrana 4 dvorci), 
Kranjska gora (Kranjska gora 6 dv.), 
Srednja vas (Stare Fužine 2. dvorca). 
Školja Loka: Poljane (Hotovlje 1 dv.). 
Ljubljana m«sto: 4 dvorci. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Celje: Sv. Pavel pri Preboldu (Lat-
kova vas 1 dv.). Gornji grad: Nova Štifta 
(Sv. Miklavž 1 dv.). Kamnik: Moravče 
(Cešnjice 1 dv.). Konjice: Konjice oko
lica (Gabrole 1 dv.), Žice (Ziče 1 dv.). 
Kočevje: Loški potok (Srednja vas 1 
dvorec). Litija: Št. Vid pri Stični (Po
tok 1 dv.), Temenica (Vrh 2 dvorca). 
Logatec: Cerknica (Cerknica 1 dvorec), 
Rovte (Rovte 1 dvorec), Žiri (Jarčja 
dolina 1 dvorec). Ljutomer: Godemar-
oi (Godemarci 1 dvorec), Grlova (Ba
novci 1 dvorec), Iljaševci (Iljaševci 
2 dv.), Ključarovci (Ključarovci 1 dv.), 
Moravci (Mcravci 1 dv.), Radoslavci (Ra
doslavci 1 dv.). Maribor levi breg: Rož-
poh (Rcžpoh 1 dv.). Ptuj: Sv. Lovrenc 
na Dravskem pclju (Apače 1 dv.), Že-
rovinci (Cerovee 1 dv.). Slovenjgratlec: 
Mislinja (Mala Mislinja 1 dv., Zgornji 
Dolio 1 dv.). Šmarje pri Jelšah: Po
nikva ob. j . ž. (Dobovec 2 dv.). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a : 

Ljutomer: Gor. Radgona (Gor. Rad
gona 1 dv.). 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 
Ljutomer: Cveu (Gcr. Krapje 1 dvo

rec), Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2 
dvorca). 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine v Ljubljani. 

dne 10. decembra 1932. 

* 

I. No. 8240/1. 4006 

Razpis. 
Razpisuje se služba banóvinskega 

zdravnika združene zdravstvene občine 
Cerklje, s sedežem v Cerkljah, s plačo 
uradniškega pripravnika in pripadajočo 
potno povprečnino. Prosilci morajo ime
ti pogoje za sprejem v državno službo 
ter dovršeno zdravniško pripravljalno 
službo (staž) in poleg tega vsaj šest me
secev bolnične porodniške prakse. Proš
njo je vložiti pri kraljevski banski upra-
v'i v Ljubljani do 26, decembra 1932. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1932. 

* 
I. No. 6524/2. 4005 

Razpis. 
Razpisuje se v javni bolnici v Murski 

Soboti mesto primarnega zdravnika — 
specialista za kirurgijo s kvalifikacijo 
po § 20. zakonao bolnicah. 

Prošnje s potrebnimi dokumenti je 
vložiti pri kraljevski Kinski upravi 
Dravske banovine do 31. decembra 
1932. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 10. decembra 1932. 

* 

VIII.' No. 5793/4. 4CC4 

Razglas. 
Na osnovi § 5. zakona z dne IS. julija 

1892, državni zakon št. 202, se je od
redil vpis socialnega zavarovalnega dru
štva »Humanitas«, registrirana pomožna 
blagajna v Ljubljani, v register pomož
nih, blagajn pri banski upravi v Ljub
ljani na podlagi pravil, ki so jih pred
ložili gospodje Kotier France, ravna
telj kcnzumnega društva v Ljubljani, in 
tovariši. 

Imenovana pomožna blagajna se bo 
v okviru navedenega zakona in odobre
nih pravil bavila z zavarovanjem po
grebnine. 

Blagajna je vpisana v tukajšnjem re
gistru pr.mcžnih blagajn pod zapored
no številko 14. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1932. 

* 
VIII. No. 6810/1 3872—2—2 

Razglas. 
Kranjske deželne elektrarne so javi

le, da so dovršile napravo, za katero je 
bila z odločbo VIII. No 2853/1 z dne 
30. III. 1932 izdana odobritev; dovršena 
elektrifikacija občin Trzin, Depala vas, 
Loka, Mengeš, Moste, Subadole, Podgor
je, Križ, Kaplja vas, Mlaka, Klane, Na-
sovče, La novce, Zalog, Vodice, Smled
nik, Mavčiče, Hrastje ter V oglje, le, de
loma omrežje v Repnjah pri Vodicah, 
Loki pri Mengšu in Mavčičah še ni do
grajeno. Kranjske deželne elektrarne so 
zgradile tudi napravo, za katero je bila 
izdana odobritev z dne 30. III. 1932, 
VIII. No. 1365/3; zgrajeni so elektrovo-
di ter transformatorske postaje z Viso
kega pri Kranju do Zaloga pri Komendi 
preko občin Šenčur, Velesovo,* Cerklje 
in Lahovče, v Polici pri Naklem pa je 
dograjena transformatorska postaja 
20.000/10.000 V do 1000 KWA. KDE so 
zgradile tudi priključek vasi Preserie 
na krajevno omrežje v občini Jarše in 
zaprosile za dodatno odobritev. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 
3., gradb. z., zadevnih cestnih predpisov 
in § 73. i. si. z. u. post. razpisuje komi
sijski og'ed na kraju samem in obrav
nava 

na torek, dne 20. decembra t. 1. 

s sestankom komisije ob 7. uri pred ka
varno »4vropa«, nakar obide komisija 
najprej traso Podgorica — Domžale — 
Jarše, potem pa iz Trzina preko Meng
ša obe trasi proti Kranju. Po potrebi 
se bo obravnava nadaljevala naslednji 
dan. 

Interesenti se obveščajo, da so na
črti nameravane naprave razgrnjeni do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljav-

i 
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sftl banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovo
ri se ne bodo upoštevali, temveč se bo 
o projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

dne 7. decembra 1932. 

Po pooblastilu bana, načelnik 
oddelka za trgovino, obrt in industrijo: 

dr. Mam s. r. 

* 

VIII. No. 291/3. 71—2—2 

Razglas. 
Kranjske deželne elektrarne so za

prosile za odobritev elektrifikacije ob-
biu in vasi Ihan, Dragomelj z Malo 
Loko in Pcdgorico, ki se priključuje na 
transformatorsko postajo pri radijski 
postaji v Domžalah. 

0 tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z., §§ 84., odst. 2., 89., odst. 3. 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov in 
§ 73. i. s. z. u. post. razpisuje komisij
ski ogled na kraju samem in obravnava 

na torek, dne 20. decembra t. 1. 

s sestankom komisije ob 7. uri pred 
kavarno »Evropa«, nakar obide komisija 
najprej traso Podgorjca—Domžale. ' 

Interesenti se obveščajo, da so načrti 
nameravane naprave razgrnjeni do 
dneva komisijske obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave 
pa v' roke vodji komisije. Poznejši ugo
vori se ne bodo upoštevali, temveč se 
bo o projektu odločilo brez ozira nanje, 
kolikor ne bo javnih zadržkov. Komi
sija se bo zglasila pri županstvih in naj 
interesenti tam počakajo nanjo. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 7. decembra 1932. 

Po pooblastilu bana 
lačelnik oddelka za trgovino, obrt in 

industrijo: 
dr. Marn s. r. 

* 

VIII. No. 2597/3. 3873—2—2 

Razglas. 
Uprava zdravilišča Slatina Ra lenci je 

projektirala zgradbo elektrovooa viso
ke napetosti za SCOO V iz bidrc sentrale 
v avstrijskem Radkersburgu, odnosno iz 
transformatorske postaje v gernjerad-
gonski opekarni, odkoder poteka v kab
lu do železniške proge, nato pa v pro
stem vodu do Slatine Radenci, kjer zo
pet v kablu preide v transformatorsko 
postajo. Iz poslednje transformatorske 
postaje se odvaja električno omrežje 
nizke napetosti. 

O tem projektu se na podstavi §§ 110. 
in 122. ob. z. ?§ 84.. odst 2.. 89., odst. 3. 
gradb. z., zadevnih cestnih predpisov iu 

§ 73. j . si. ž. u. post. razpisuje komisij
ski ogled na kraju 'samem in obravnava 

na četrtek, dne 12. januarja 1933. 
s sestankom komisije ob 10. uri pri 
uprava zdravilišča v Slatini Radencih. 

Interesenti se obveščajo, da so na
črti nameravane naprave razgrnjeni do 
dneva komdsijsike obravnave pri podpi
sanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
v roke vodji komisije. Poznejši ugovo
ri se ne bodo upoštevali, temveč se bo 
o projektu odločilo brez ozira nanje, ko
likor ne bo javnih zadržkov. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine, 

dne 9. decembra 1932. 
Po pooblastilu bana zastopa načelnika 
oddelka za trgovino, obrt in industrijo 

banski svetnik 
Borštner s. r. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Freds. 1142 13/32—5. 4009 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Rogatcu, d r. 

I v a n š e k F r a n , prestane poslova
ti dne 14. decembra 1932. in prične po
slovati kot novopostavljeni notar v Or
možu dne 15. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 10. decembra 1932. 

* 

3993 Preds. 1104-13/32-4. . 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Radečah, d r . 

J e r e b P e t e r , prestane poslovati 
dne 31. decembra 1932. in prične poslo
vati kot novopostavljeni notar v Rade
čah dne 1. januarja 1933. 
Predsedništvo višjega deželnega sodi

šča v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1932. 

* 

Preds. 1151 13/32—3. 4008 

Objava. 
Za Rogatec novopostavljeni notar, 

Š k r a b a r V i k t o r , prične poslovati 
dne 15. decembra 1932. 
Predsedništvo višjega deželnega sjdišča 

v Ljubljani, 
dne 10. decembra 1932. 

* 

Preds. 1305—5/32—1 4022 

Razglas 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo gospoda dr. Novaka Josipa, 
odvetnika v Mariboru, tolmačem za nem
ški jezik pri okrož. sodišču v Mariboru. 
""r^eilniSfvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, dne 12. decembra 1932. 

A 446/32-4. 3999 

Oklic, 
s katerim se sklicujejo zapuščinski 

upniki. 
Pinkava Ljubo, sreski načelnik v La

škem je dne 2. decembra 1932. umrl. 
Vsi, ki imajo kake terjatve do zapu

ščine, se pozivljejo, da jih napovedo in 
dokažejo pred tem sodiščem v sobi š t 
3, ustno 

dne 17. januarja 1933. ob 10. uri, 
aH ipa do tega dne pismeno. 

Upniki, ki svojih terjatev do tega dne 
ne bi ustno aH 'pismeno prijavili, nima
jo nobene pravice do. zapuščine, ako bi 
zaradi plačila napovedanih terjatev po
šla. 

Okrajno sodišče v Laškem, odd. I., 
dne 10. decembra 1932. 

* 
Cw a 986/32—1. 
Cw a 987/32—1. 
Cw a 988/32—1. 

Oklic. 
3989 

Ležeči zapuščini po dne 27. oktobra 
1932. umr-li Šmon Marici iz Rodice št. 7 
se postavlja za skrbnika na čin g. Šmon 
Franc iz Rodice št. 7 pri Domžalah in 
mu je vročiti menične tožbe z dne 12. 
decembra 1932., opr. št. Cw a 986/32 
— 1 , in Cw a 987/32—1, in Cw a 988/32 
—1 radi Din 20.000-—, Din 5.000-— in 
Din 28.C00-— s prip. 

Ta skrbnik bo zastopal v označenih 
pravdnih zadevah njene koristi. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Hau 

dne 12. decembra 1932. 

* 

T A V 520/32—4. 4017 

Amortizacija. 
Na prošnjo Beuč Helene iz Maribora, 

Vrbanova ul. št. 21, se uvede postopa
nje za amortizacijo sledečih vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilka baje izgubila, 
ter se njih imejitolj pozivlje, da uve
ljavi tekom šestih mesecev od dneva, 
ko se razglasi ta oklic v >Službenem 
listu«, svoje pravice. Sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da eo vred
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilnica knjižica št. 6152 Spodnješta-
jereke ljudske posojilnice v Maribora, 
glaseča se na ime Selinšek Marija z imo
vino 2504 Din. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 13. decembra 1932. 
* 

Ne IV 249/32—3. 4011 

Amortizacija. 
Na prošnjo gosp. Senegačnika Franca, 

posestnika pri sv. Tomažu, se uvede po
stopanje za amortizacijo isledeče hranil
ne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil, 
ter se njen i mejite! j pozivlje, da uveljavi 
tekom šestih mesecev počenši danes 
svoje pravice. Sicer bi se po poteku tega 
roka proglasilo, da je hranilna knjižica 
brez moči. 



st. îoo. 

Ozna-menilo vre inos to in papirjev: 
Hrani lna knjižica štev. 2021 z imovino 
po 1370-65 Din, glaseča se na ime Ku-
kovič Antonije, posojilnic© v Vojniku. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 12. decembra 1932. 

E 288/32—9. ' 3996 

Sklep. 
• P r i prisilni dražbi d n e 25. novembra 
1932. se ni stavil nikak ponudek. Zato 
se s sklepom tega sodišča E 288/32—3 
dovoljena izvršba z dražbo polovice ne
premičnine, vi. št. 52, k r ; o . Brezje, v 
smislu § 151. i. r. ustavi. 

Pred potekom pel leta od dražbenega 
naroka se ne more predlagati vnovična 
uvedba dražbenega postopanja. 

Okrajno sodišče v Sevnici, odd. II . , 
d u e 25. novembra 1932. 

•k 

E 587/32-13. 4Q27 

Dražbenl oklic. 
D n e 2. j a n u a r j a 1 9 3 3 . d o p o l d n e 

o b d e s e t i h bo pr i podpisanem sodi
šču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kandija, vi. št. 834, 
Gotna vas, vi. št. 331 in 386, Dobindol, 
vi. št. 1098, Smihel, vi..št. 194. 

Cenilna vrednost: Din 340.969-—. 
Najmanjši ponudek: Din 227.312-06. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pr i draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer b i se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, k i je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
•oklic, ki je nabit na u r a d n i deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Novo mesto, 
dne 2. decembra 1932. 

E 2264/32—16. 3998 

Dražbeni oklic. 
D n e 2 0 . - j a n u a r j a 1933. dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga k. o. mesto Celje, vi. 
št. 606. • 

Cenilni skupna vrednost: dinarjev 
327.050-—. 

Vrednost pr i t ik l ine: Din 65.682'—. 
Najmanjši ponudek: Din 218.034-—. 
Pravice, ki b i ne pripuščale dražbe, 

;je priglasiti sodišču najpozneje pr i draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
•sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, 
d n e 10. novembra 1932. 

• Stotin .'579. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e s o . s e n a s t o p n e f i r m e : 

1531. 

Sedež; Celje. 
Dan vpisa: 7. decembra 1932. 

"Besedilo: Theer Franjo & Co. družba 
z omejeno zavezo. 

Obratni predmet : Izdelovanje mila, 
parfumov in kemičnih izdelkov. 

Družbena pogodba z d n e 5. decembra 
1932.' 

Visokost osnovne glavnice: 10.000-— 
dinarjev. 

Na to vplačani zneski v gotovini: Din 
10.0C0-—. • ' 

Poslovodje: Theer Franjo, obrtnik 
v Zavedni št. 13, Miki Slavko, zasebnik 
v Zavedni. 

Za namestovan^e upravičena in îir^io 
podpisujeta oba poslovodji tako, ' d a ; 
podpišeta pod njeno napisano,- natisnje
no a l i . s štampiljko odtisnjeno besedilo 
kolektivno svoje ime. 

Oglasi se izvršujejo po priporočenem 
pismu. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. L, 
d n e 7. decembra 1932. 

Firm. 393/32 — Rg.. C II '68/2:.' 

* 

Proglasitev za mrtve. 3990 

Deželno sodišče v Ljubljani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci za mrtve, k e r se more o 
njih po § 240 o. d. z. odnosno po § 1. zak. z^dne 31. marca 1918, drž. zak. št. 128 domnevati, da so umrl i . Pogrešance navedeno 
sodišče pozivlje, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj -mu dajo to kako drugače na znanje. '••' ' . -_•' 

Po preteku spodaj označenega roka in po sprejemu dokazov bo sodišče razsodilo o dokazu smrti. — Vsakdo, k i . b i 

kaj vedel p katerem teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču. . 

Ime, rojstni dan, stan in bi
vališče pogrešancev 

Bistvene ckoinosti, na katere se predlog 
. opira. 

Uvedbo postopa
nja predlaga 

Dan 
in o-pr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
•"• poteče 

Markelj Anton, roj. i. junija 
1879, delavec v Boh. Beli 
št. 77. 

Biček Janez, rojen 27. aprila 
1Ç88. v Davòi št. 43. 

Eržen Peter, roj. 7. januarja 
i, <7. .v tvelcan. 

Vertič Franc, rojen 12. de
cembra 1873., mizar v: Vdž-' 
marjih. 

Vesel Franc, rojen 30. avgu
sta 1887 v CeŠnjicah št. 15. 

SvoljSak Franc, roj. 14. no
vembra 1883. v Bodvolju.' 

Odšel ob izbruhu vojne s 4. domobranskim polhom na 
gališko fronto, zadnjič pisal koncem oktobra 1915. Po 
izjavi pok. župana iz Boh. Beje je Markelj baje uimrl 

za kolero v Novem mjastu v Galiciji 

Odrinil začetkom svetovne vojne s 6 stot. 17._ peb. pol
ka v Galicijo, odkoder se ni več javil. 

Leta 1914. odšel s 17. peh. polkom na gališko bojišče, 
odkoder je zadnjič pisal avgusta 1914. 

Odšel leta 1914. s 27. domobranskim p. p. na srbsko 
bojišče, pozneje je služil pri 9. stotniji na Hal. bojišču. 
Po zasebnih sporočilih je spremljal nekega častnika v 

boj, iz katerega se nisla več- vrnila. 

Odrinil leta 1914. s 17. peh. policom na gališko fronto,, 
zadnjič pisal koncem sept. 1914., pozneje se ni več javil. 

Kunst Kai JI, üsnj. pòm. v Tr
žiču, rojen 13. novembra 
1874. 

Gorlic Blaž. roj. 4. februarja 
1888., pos. sin v Dobu. 

S 17. p. p. odrinil ha gališko fronto 1. 1914., odkoder 
je prišla vest, da je padel. 

zana 
Markelj Frančiška 

žena 
Bdček Ana 

žena 
Eržen Ana. 

žena 
Ana Verbič 

mati . 
Vesel Frančiška, 

Odrinil leta 1914. na gališko fronto s 17. p. p.'ali. 4. 
domobr. p. Od tam se ni več javil. 

Odšel 1. 1914. z boln. četo 17. p. p. na gališko fronto, 
bil 23. decembra 1.914. ujet in interniran v Skobiljevu, 

Turkestan. Poslednjič se je javil 1. februarja 1915. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. V., 
due 1. decembra 1932. 

mati 
Svoljšak Marjana 

30. X. 1932. 
T 93/32-2 

30. X. 1932. 
T,95/32-2 

3. XI. 1932. 
T 97/32-2 

3. XI. 1932. 
T' 98/32-2 

30. X. 1932. 
T/46/32r2' 

30. X; Ï932. 
T 57/32-2 

1. maja 
1933. 

1. maja 
1933. 

1. junija 
1933. 

1. junija' 
Ï938. 

,1. maja 
1933. 

žena 
Kunst Katarina 

mati 
Gerlič Ivana 

30.X. 1932. 
T 87/32-2 

30. X. 1932. 
T 88/32-2 

1. maja 
1933. 

1. maja 
. 1933. . 

1. maja 
1933. 
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1532. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 12. novembra 1932. 
Besedilo: Ahačič & šifrer. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom na debelo in drobno. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 10. novembra 1932. 
Družabniki: Ahačič Franc in Šifrer 

Franc, oba trgovca v Kranju, Kokrsko 
predm. št. 1. 

Za namestovanj© upravičen: Družbo 
zastopa vsak izmed družabnikov samo
stojno in podpisuje zanjo tudi samo
stojno na ta način, da lastnoročno zapiše 
besedilo firme. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm. 924/32 — Rg. A VII 108/1. 

* 
1533. 

r.edež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. novembra 1932. 
Besedilo: Novotny in drug. 
Obratni predmet: Izdelovanje in pro

daja kruha in peciva. 
Družbena oblika: Javna trgovska 

družba od 10. novembra 1932. 
Družabniki: Novotny Teodor, slašči

čarski mojster v Ljubljani, Jegličeva-
Masarykova ulica; Cesnik Leopold, pe
kovski mojster v Ljubljani,, Livarska 
ulica. 

Za namestovanje upravičen: samo 
družabnik Novotny Teodor. 

• Podpis firme: <.• Družabnik Novotny 
Teodor podpisuje za družbo samostojno 
na ta način, da lastnoročno zapise be
sedilo firme. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm. 925/32 — Rg A VII 109/1. 

1534. 
Sedež: Ljubljana. 
Dam vpisa: 29. oktobra 1932. 
Besedilo: »Umetniška propagandar 

družba i o , ! . 
Obratni predmet: Založba knjig in 

umetnin. 
Družbena pogodba z dne 14. oktobra 

1932. Družba je ustanovljena za nedo
ločen čas. 

Višina osnovne glavnice: Din 21.000. 
Na to vplačani zneski v gotovini: Din 

2i:000-—. 
Poslovodja: Ing. Uhliï Hugo, graščak, 

in, Uhldf Marica, roj. Jelene graščakova 
soproga, Ruda pri Zidanem mestu. 

Za namestovanje upravičen: Družbo 
zastopata in njeno tvrdko podpisujeta 
poslovodji vsak zase samostojno na ta 
način, da pod pisano, tiskano ali s 
štampiljko odtisnjeno besedilo pristavi 
eden izmed poslovodij lastnoročno svoj 
podpis. 

Deželno kot trgovineko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 21. oktobra 1932. 
Firm. 850/32 — Ra C V 94/1. ! 

1535. 
Sedež: Veliki Mengeš. 
Dan vpisa:, 12. novembra 1932.. 
Besedilo: Mulej & Golob, izdelovanje 

kisa, družba z o. z. 
Obratni predmet: Izdelovanje in raz

prodaja špiritovega in vinskega kisa. . 
Družbena pogodba z dne 24. oktobra 

1932. 
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Visokost glavnice: Din 12.0001—. 
Na to vplačani zneski v gotovini: Din 

12.000-—. , . 
Poslovodji: Mulej Josip; -posestnik in 

trgovec v Vel. Mengšu št. 167, in Golob 
Alojzij, posestnik v Stožicah št. 101. 

Za namestovanje .upravičen:. Posa
mezni poslovodja zastopa družbo samo
stojno in podpisuje zanjo samostojno na 
ta način, da podpiše svoje ime pod be
sedilom tvrdke, k i j e od kogarkoli na
pisano, tiskano ali s štampiljko odtis
njeno. . 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 3932. 
Firm. 818/32 — Rg C V 96/1 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
1536. .. • . » 

Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 2. decembra 1932. 
Besedilo: Tovarna dežnikov d. d. Dol

nja Lendava. .'.'"'•'' 
Vpiš&ta se'-nova : člana ravnateljstva 

Neubauer Josip, priv, uradnik, in Bal-
kanji Ernest, trgovec, oba v Dolnji Len
davi. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dno 2; decembra .1932. 
Firm 1023/32 — Rg B II 9/18. 

* 
1537. 

Sedež: JarSe-Mengeš. 
Dan vpisa: 29. novembra 1932. 
Besedilo: Grajsko-kolovška lesna in

dustrija Feliks Stare> Kolovec. 
Obratni predmet: Izdelovanje in raz-

.pečavanje lesnih izdelkov. 
Zaradi vstopa javnih družabnikov je 

nastala javna trgovska družba od dne 
1. novembra 1832. 

Odslej': 
Sedež: Kolovec. 
Beeedilor Grajsko-kolovška lesna in

dustrija Feliks Stare. 
Obratni predmet: Izdelovanje in raz

pečevanje lesnih izdelkov. 
Družabniki: 1. ing. Stare Vladimir, 

industrialec v Ljubljani, Novi trg, .2. 
Stare Feliks, zasebnik v Ljubljani, Go-
sposvetska cesta 5, 3. Stare Saša, po
sestnik in trgovec v Mengšu, 4. Rus 
Hela, zdravnikova soproga v Ljubljani» 
Gosposvetska cesta, 5, in 5. Lenarčič 
Ninka, industriaica soproga v Josip-^ 
dolu. 

Za zastopstvo' je' upravičen::Stare Sa
ša, trgovec v Mengšu. 

Podpis firme: Tvrdfeo podpisuje Sta
re Sala samostojno tako, da podpisuje 
lastnoročno besedilo firme. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

'• dne 25. novembra 1932. ' 
Firm. 954 Posam I 323 — Rg A VII 

112/3. 

* 
1538. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. novembra 1932. 
Besedilo: Jugoslovenska električna 

delniška družba Brovn Boveri, podruž
nica Ljubljana. 

Vpišejo se člani upravnega sveta: 
Dr. Valter Boveri, bančnik v Zürichu; 

.Josip Neumann, gen. ravnatelj Bos. ind. 
;in trg. banke v Zagrebu; direktor Bo
židar Popović v Beogradu; ing. Matko 
Prelovšek, direktor mest. grad. urada 
y Ljubljani; Rudolf štebi, direktor v 
Ljubljani; ing. Julij Štern, direktor na 
Dunaju X,- Gudrunstrasse 187; Feliks 
Stranskv, upravni svetnik na Dunaju, 
Am Hof št. 2. 

Izbriše-se prokura Milosavljevića Jo
vana' in Tuječa Evgena. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v. 
Ljubljani, odd. III., 

dne 28. oktobra 1932. 
Firm. 882 — Rg B JI,166/2. 

1539. 
Sedež: Ljubljana. 

' Dan vpisa: 9. novembra 1932. 
Besedilo; Kos, trgovina z mešanim 

blagom. ) 
Izbriše se dosedanji imetnik tvrdke. 

Kos" Ivan, vpiše pa nova lastnica Kos '•_ 
Elza, roj. Kocijančič, trgovka v Ljub- -
ljani, Celovška cesta 63. 

Deželno kot trgovinsko sodišče Y 
Ljubljani, odd. III., 

dne 28. oktobra 1932. 
Firm. 885 — Rg A VI 253/2. 

# • • • • : • 

1540. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. nov&mbra 1932. 
Besedilo: »Obnova« akcijonarsko dru

štvo za izkoriščivanje sirovina, podruž* 
niča v Ljubljani. 
' Izbrišeta ee člana upravnega sveta 

dr. Gustav Schönberg-in Vlatko Ostric. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v 

Ljubljani, odd. III., 
dne 21. oktobra 1932. 

Firm. 832 — Rg B III 53/2. 

: V" 
1541. 

Sedež: Ljubljana. 
- Dan vpisa: 31. oktobra 1932. 

Besedilo: »Slavija« jugoslovanska" za
varovalna banka. 

Vpiše se član upravnega sveta 
Vodnik Alojzij, kamnoseški podjetnik v 
Ljubljani/ . ' ; 

Dežehio kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 21. oktobra 1932. 
Firm. 852 — Rg B II 76/8. 
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1543. 
Sedež: Ljubljana. e 
Dan vpisa: 31. oktobra-1б32.>-
Besedilo:. Svečama Pax, Kopač •& Ste

le, družba z o. z.» ; • .. >';..--t 
Na izrednem občnem zboru družab

nikov z dne 1. septembra 1931. se je 
sklenila izprememba družabne pogod
be z dne 31. maja 1929. glede odstavka 
>Šestič« in prvega, stavka odstavka 
>0smič« te pogodbe. 

Vpiše se nov poslovodja Hrastelj 
Fran, podravnatelj družbe »Tiskarna 
sv. Cirila v Mariboru*' : družba z omeje
no zavezo< s sedežem-v Mariboru. 

Deželno kot trgovinsko Sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 28. oktobra 1932. 
'Fîrm. 874 — Rg C I V 44/3.' 

* • 
1543. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. decembra 1932. t • 
Besedilo: Tiskarna sv. Cirila v Mari

boru družba z omejeno zavezo. .•;... 
Izbriše se poslovodja dr. Jerovšek 

Anton, vpiše pa novi-poslovodja Krajne 
Marko, podravnatelj Spodnještajerske 
ljudske posojilnice.-v Mariboru.^ 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne: 2.. decemlbra 1932. -• 
Firm. 1022/32 — .Rg C II 70/5. 

* 
1544. 

Sedež: Mirna. 
Dan vpisa: 3. decembra 1932. 
Besedilo: Brata Kolènc nà Mirni. ; 
Po sklepu okrajnega, sodišča .v Treb'-

njejrt: od ' 27v oktobra '1932., "opr. 'štev. 
E Š2&/32—2, se vpiše prisilna uprava 
tej firmi lastne nepremičnine • vi. št. 
638, k. o. Mirna.. 

Prisilni upravnik je Lipovž Ante, biv
ši knjigovodja na Mirni." ' ;»•''_••. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 

dne 3. decembra 1932. 
Firm. 204/32 — Reg. A 218/9. 

I z b r i s a l e so se. n a s t o p n e " f i r m e : 

1545.' , . •'•"' ..•••:"'̂ ;.:.. ' • ,, ,-. 
Sedež: Brezno-Ribnica. , . : > . . : , 
Dan izbrisa: 2. decembra :1932, j 
Besedilo: Germuth Franc. 
Obratni predmet: trgovina, z lesom. 
Zbog opustitve trgovine;. , 

Okrožno kot trgovinsko sodišče 
v Mariboru, 

dne 2. decembra 1932. 
Firm. 927/32 — Rg Einz. I 330/11. 

1546. 
Sedež: Mokronog; 
Dan ozbrisa: 22. novembTa 1932. ; 
Besedilo: Errath Jose!.- ~ ' . 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom. 
Zaradi smrti imetnika in opustitve tr

govine. • . , . ' . . r. .,•.. -.. 
Okrožno sodišče y Novem m e a ^ odd. IL, 

dne 22. novembra 1932.. 
Firm, 156/32 -^ Pos,;.;1,40/2. 

1547. 
Sedež: Tezno. 
Dan izbrisa: 2. decembra 1932. 
Besedilo: Podlipnik Franc. 
Obratni predmet: trgovina in izvoz 

lesa. 
Zbog opušta obrta. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v 

Mariboru, 
dne 2. decembra 1932.' 

Firm. 989/32 — Rg A III 60/6. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a se je n a s t o p n a z a d r u g a : 
1548. 

Sedež: Lesno brdo. 
Dan vpisa: 29.. oktobra 1932. 

: Besedilo: Vodovodna zadruga na Les
nem brdu pri Vrhniki, registrovana za
druga z omejeno zavezo. 

Obrat in predmet: Zadruga ima na
men oskrbovati svoje člane z vodo za 
gospodarstvo in gospodinjstvo ter zgra
diti v ta namen potrebne zgradbe in na
prave, predvsem vodovod. 
• Zadružna pogodba (statut) z dne 23. 
septembra 1932. 
' Vsak zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa z njegovim tri
kratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z enkratnim 
oklicem pred cerkvijo na Vrhniki in 
Bevkah. . _ 
; Načelstvo- sestoja iz načelnika, podna-
čelmika in petih odbornikov. Člani na-

'čeTetva so: 
; Dolenc Anton, Lesno brdo. št. 18, (na
čelnik)-; Leskpvec Franc, Lesno brdo 
Št. 30 (podnacelnik) ; Rus Ivan, Drenov-
gric" št. 22; Kržič Matija, Lesno brdo št. 
24; Vrhovec Franc, Drenov grič št. 16; 
Jesenko Franc, Lesno bfdo št. 34 in Kor 
privée Janez, Lesno brdo št. 21. 

Naoelstvo zastopa zadrugo in podpi
suje zanjo na ta način, da se podpišeta 
pod zadružno tvrdko dva člana näcel-
stva ali en član nacelstva in k sopodpi-
sovanju pooblaščeni uradnik zadruge. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. Ш., 

dne 21. oktobra 1932. 
Firm. 816/32 — Zadr. X 296/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1549. •..*;;&<>, 
Sedež: Homec. 
Dan vpisa: 4. novembra 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga na 

Homcu, registrovana zadruga z omeje
no zavezo. 

Na obenem-zboru dne 5. maja" 1932 
so bila sprejeta nova zadružna pravila. 

Firma zadruge odslej: 
Živinorejska selekcijska- zadruga na 

Homcu, registrovana zadruga z omejeno, 
zavezo. 
: Načelstvo sestoji iz načelnika, tajnika, 
blagajnika in 3 odbornikov. . 

Zadrugo zastopata na zunaj in podpi
sujeta v njenem imenu po dva člana, na
celstva. . ' 

. Občni izbor se skMfe: z razglasom na 
objavni deski zadruge. 

Iabriše se član nacelstva-Rode Viktor, 
vpišeta pa se člana -nacelstva: 

Svetic Jože, posestnik v Smarci št. 28, 
in Rode Franc, posestnik v Ntižicah št. 4. 

Deželno kot trgovinsko sodišče, v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 21. oktobra 1932. 
Firm. 493 — Zadr, .VI.7/30.. . ' " ' 

s& 
1550. 

Sedež: Horjul. ' 
Dan vpisa: 9. novembra 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadrega v Hor

julu, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 16. ok
tobra 1932. se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Čepon Andrej, posest
nik v Horjulu 4; Rozmane Andrej,/go
stilničar v Horjulu 12; Vrhovec Anton, 
zasebnik, Horjul 15; Zakelj Pavel, po
sestnik, Št. Jošf '24; Slbvša. Janez,/po
sestnik na Vrzdencu 5." 

Likvidacijska firma: kakor' doslej,z 
dostavkom »v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo.. 

Izbrišejo se člani nacelstva Čepon-An
drej, Rozmane Andrej, Škof Janez, Po
hleven Peter in Prebil Valentin. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 28, oktobra 1932. 
Firm. 881 — Zadr. IV 162/55, 

* " • . • ' . - . • 

1551. 
Sedež: Igranj. . • • 
Dan vpisa: o. novembra 1932. 
Dan vpisa: Kmetijska okrajna zadru

ga v Kranju, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

•' Na izrednem občnem zboru dne 15. 
septembra 1932. so se izpremenüa. za
družna pravila v § 19. ' ... 

Načelstvo sestoji .'iz .načelnika, njega 
namestnika in 7 do 9 odbornikov. 

Izbrišejo se člani nacelstva Jamnik 
Franc, Molj Franc, Kristan Janko,. Sa- " 
-jovic Ciril, Starman Valentin,- Triller 
Janèz, Golmajer Vinko, Mršol Ivan in ; 

Dolinar Valentin. •••••• 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., . : , „ ; , 

dne 21. oktobra 1932. , r ' 
. Firm. 833 — Zadr. IX 260/5.»;. ' 

* 
1552. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. novembra-1932. 
•Besedilo: Stavbena zadruga »Šent

jakobski dom« v Ljubljani, registrova
na zadruga z omejeno zavezo. \ 

Izbrišejo:se člani' nacelstva Čec--'Ka-
rol, Ogrin Ivan in-Šerjak .Jernej, vpišejo 
pa se člani nacelstva:' dr.. GregW Peč
jak, profesor, rnsgr. Vüdor'. Steska,.kne-
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zoškofijski kancler v pok., in Anton 
Šerjak, trgovski sotrudnik, vsi v Ljub
ljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm. 914 — Zadr. IX 22/5. 

* 
1553. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. decembra 1932. 
Besedilo: Zadruga državnik uslužben

cev za nabavo potrebščin v Ljubljani, 
rogistïovana zadruga z omejeno zavezo. 

Ka občnem zboru dne 1. julija 1932. 
so bila sprejeta ncva pravila v smislu 
zakona o zadrugah državnih uslužben
cev od 5. februarja 1932. 

Upravni odbor podpisuje za zadrugo 
tako, da ped izpisano, tiskano ali s 
štamp: :jko odtisnjeno firmo zadruge 
pristavita • svoja lastnoročna podpisa 
predsednik cziiroma podpredsednik in 
en čla.i upravnega odbora, ali če so ti 
zadržani, dva člana upravnega odbora. 

Besedilo firme odslej: Nabavljalna 
zadruga državnih uslužbencev v Ljub
ljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

ßezclno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 5. decembra 1932. 
Firm. 644 — Zadr. VII 88/24. 

* 
1551 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. novembra 1932. 
Besedilo: Zveza gospodarskih zadrug 

za Jugoslavijo v Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Jeram 
Jurij ;n Cvrtilo Mirko; vpišeta'pa se čla
na nrjelstva Klenovšek Jakob, načel
nik Delavskega doma v Trbovljah, in 
Čolnar Ivan, član načelstva Produktiv
ne zrdruge ljubljanskih mizarjev na 
Glincah pri Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm. 927 — Zadr. VIII 105/9. 

* 
1555. 

Sedež: Lokavec. 
Dan vpisa: 9. decembra 1932. 
Besedilo: Posojilno društvo občin Lo

kavec, Rozengrund, Trata, Vratna vas, 
Vratni vrh, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Izbriše se dosedanji clan načelstva 
Semlie Ignac, vpiše pa novoizvoljeni 
član načelstva Ornik Anton, posestnik 
v Lok aveu štev. 45. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 9. decembra 1932. 

Firm. 1047/32 — Zadr. II 107/12. 

* 
1556. 

Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 22. novembra 1932. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v No

vem mestu. r. z. z n. z. 
Izbrisal se je izstopivši načelstveni 

član Pečnik Ivan, vpisal pa novoizvolje
ni član načelstva Turk Viktor, župnik 
v Šmihelu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. IL, 
dne 22. novembra 1932. 

Firm. 211/32 — Zadr. III 9/15. 

* 
1557. 

Sedež: Rovi. 
Dan vpisa:'4. novembra 1932. 

Besedilo: Mlekarska zadruga na Rovih, 
registrovaaia zadruga z omejeno zavezo. 

Po skiepu občnega zbora z dne 16. ok
tobra 1932 se je zadruga razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načel
stva. 

Likvidacijska firma: Mlekarska zadru
ga na Rovih, registrovana zadruga z o. z. 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani odd. III., 

dne 21. oktobra 1932. 
Firm. 849 — Zadr. III. 11/30. 

* 
1558. 

Sedež: Savije. 
Dan vpisa: 5. novembra 1932. 
Besedilo: Strojna zadruga v Savijali, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Izbriše se član načelstva Hvastja 

Ivan, vpiše pa član načelstva Jeromen 
Matevž, posestnik iz Kleč 22. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v ' 
Ljubljani odd. III., 

dne 4. novembra 1932. 
Firm. 900 — Zadr. IV 192/55. 

* 
1559. 

Sedež: Serica. 
Dan vpisa: 4. novembra 1932. 
Besedilo: Elektrostrojna zadruga v So-

rici, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Izbrišeta se člana načelstva Mikuž 
Janez in Grohar Anton; vpišeta pa se 
člana načelstva: Pintar Alojz, posest
nik, Sp. Sorica 5, in Pfajfar Janez, po
sestnik, Sp. Sorica 4. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani odd. III., 

dne 21. oktobra 1932. ' 
Firm. 751 — Zadr. VI 33/32. 

* 
1560. 

Sedež: Spodnja Polskava. 
Dan vpisa: 2. decembra 1932. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v Spod

nji Polskavi, registrovana zadruga 'z 
omejeno zavezo. 
-, Izbrišeta se dosedanja Člana načel
stva Rajšp Stanko in Brančič Ludvik, 
vpišeta pa novoizvoljena člana načel
stva Le-pej Jožef, posestnika sin v Sp. 
Polskavi (nače1riik), in Vertnik Simon, 
posestnik v Sp. Polskavi. 
Okrožno kot trgov, sodišče v Mariboru, 

dne 2. decembra 1932. 
Firm. 1020/32 — Zadr. I 115/28. 

1561. 
Sedež: Št. Jernej. 
Dan vpisa: 22. novembra 1932. 
Besedilo: Zadružna elektrarna v Št. 

Jerneju, r. z. z. o. z. 
Izbrisal se je načelstveni član Brulc 

Josip, vpisal pa član načelstva Campa 
Ivan, posestnik in gostilničar v Št. Jer
neju. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, 

dne 22. novembra 1932. 
Firm. 217/32 — Zadr. III 49/8. 

1562. 
Sedež: Va5e pri Medvodah. 
Dan vpisa: 16. novembra 1932. 
Besedilo: Vodovodna zadruga v Va-

šah pri Medvodah, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo. 

Izbrišejo' se člani načelstva: Duhov
nik August, Zirovnik Andrej, Bertoncelj 
Janez in Hafner Tomaž, vpišejo pa čla
ni načelstva: Štajer Anton, posestnik, 
Vaše št. 16, Jarc Franc, posestnik, Va
še št. 8, Jenko Jože, posestnik, Vaše št. 
27, Cvajnar Janez, posestnik, VaSe 
št. 33. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. 
Firm. 913 — Zadr. VIII 258/9. 

I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a 
z a d r u g a : 

1563. 
Sedež: Osilnica. 
Dan, izbrisa: 3. decembra 1932. 
Besedilo: Slovenska hranilnica in p» 

sojilnica v 0silnici, r. z. z o. z. v likvi 
daciji. 

Zbcg izvršene likvidacije. 
Poslovne knjige hrani Vertnik Aloj

zij v Osilnici. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, 

dne 3. decembra 1932; 
Firm. 219/32 — Zadr. II 98/35. 

Konkurzni razglasi 
2. 4015 S 27/32 

1564. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Jeg-

litscha Karla, trgovca z mešanim blagom 
v Novi vasi pri Mariboru. 

Konkurzni sodnik: dr. K ovca Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dT. Irgolič Franc, ad
vokat v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 84, dne 22. decembra 
1932. ob pol enajstih. 

Oglasitveni rok do 13. januarja, 1933. 



Ugotovitveni mairok pri Imenovanem 
sodišču dne 19. januarja 1933. ob de
setih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 
dne 12. decembra 1932. 

S 14/32-27. 4000 
1565. 

Potrditev prisilne 
poravnave v kcnkurzu. 

Konkurzna zadeva: Gorenjak Konrad, 
čevljarski mojster, Celje, Gosposka uli
ca 22. 

Potrjuje se prisilna poravnava, ki jo 
je sklenil prezadolženec s svojimi up
niki na naroku dne 3. decembra 1932, 
ki določa, da je terjatve I. in II. razre
da plačati v vsem obsegu, da ostanejo 
pravice' ločilnih in izročilnih upnikov, 
neokrnjene in da dobijo upniki III. raz
reda 75 odstotno kvo|o, plačljivo v 10 
mesečnih enakih obrokih, počenši 60 
dni po sprejemu poravnave od upnikov. 

Poravnavi pristopa kot porokinja in 
plačnica Gorenjak Neža, žena prezadol-
ženca v Celju, Gosposka ul. 22. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 

odd. I., dne 7. decembra 1932. 

* 
Sa 99/32—2. 4016 
1566. 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini dolžnice Marije Fettich-Frank-
heim omožene Scheiber, lastnice frizer
skega salona v Mariboru, Ulica 10. okto
bra štev. 3. 

Poravnalni sodnik: dT. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Poravnalni upravnik: dT. Rapoc Jo
sip, odvetnik v Mariboru. 

Narok za sklepanje poravnave pri 
imenovanem sodišču, ' soba štev. 84, dne 
23. januarja 1933. ob devetih. 

Rok za oglasitev do 17. januarja 1933> 
Poravnalna ponudba 40%. 

Okrožno sodišče v Mariboru^ odd. III., 
dne 13. decembra 1932. 

* 
3985 Sa 8/32—3. 

1567. • . 

Sklep. 
V poravnalni stvari Tabora Vinka, 

čevljarskega mojstra v Radečah, se odo
bri, pri naroku dne 27. septembra 1932 
v smislu § 46. zakona o prisilni porav
navi izven stečaja dosežena poravnava, 
da plaža ' dolžnik svojim upnikom 40%. 
kvoto njih terjatev, plačljivo v 4' obro
kih v 3, 6, 9 in 12 mesecih po pravomoć
nosti poravnave. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 
dne 6. decembra 1932. 

* 
3988 Sa 38/32—54." 

1568. 

Sklep. 
Poravnalna zadeva izven konkurza 

dolžnice tvrdke »Berko<, lastnik Ivan 
Učak, Ljubljana, Dunajska cesta. 

Poravnava izven konkurza, sklenjena 
med dolinico in njenimi upniki na po
ravnalnem naroku dne 29. oktobra 1932., 
se odobruje. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 29. oktobra 1932. 

Sa 67/32—9. 4012 
1569. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Je-

lovška Josipa, trgovca v Ljutomeru, je 
končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. decembra 1932. 

Sa 34/32—04. 4019 
1570. 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep Sa 34/32—47;, s katerim je bila 
od sodišča potrjena poravnava dolžnika 
Krell Josipa, neprot. trg. v Celju, je 
pravomočen. 

Poravnalno postopanje se iareka za 
končano. 

Okrožno kot poravnalno sodišče v Celju, 
odd. L, dne 7. decembra 1932. 

* 
Sa 76/32—8. 
1571. 

4013 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika: Neu

mann Gvidon, trgovec in posestnik v 
Turškem vrhu, registrovan pod firmo 
Neumann Gvidon, trgovina z vinom, ja-
bplčnikom in žganjem na debelo in trgo
vina s sadjem, je končano. 

Okrožno sodišče т Mariboru, odd. III., 
dne 2. decembra 1932. 

* 
Sa 68/32-5. 4018 
1572. 

Potrditev poravnave. 
. Med dolžnikom Polakona Radom, tr
govcem z mešanim blagom v Ormožu, 
in njegovimi upniki pri poravnalnem 
naroku dne 15. oktobra 1932 pred okraj
nim sodiščem v Ormožu sklenjena pri
silna poravnava se potrja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 2. decembra 1932. 

Sa 80/32—6. 4014 
1573. 

Potrditev poravnave. 
Med dolžnikom Vivod Stankom, mi

zarjem v Ormožu in njegovimi upniki 
pri poravnalnem naroku dne 5. oktobra 
1932 pred okrajnem sodiščem v Ormožu 
sklenjena prisilna poravnava se potrja. ' 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 2. decembra 1932. i 

Razglasi raznih 
uradov in orlaste v 

No. 10.964/3—32. 399Ö 

Razglas. 
V smislu § 54 uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (»Službene novine«, 
štev. 17/6, od 23. januarja 1930.) se raz
glaša, da je glasom sodbe okrajnega so
dišča v Celju z dne 27. oktobra 1932., 
štev. Kzp VII/620, prepovedano Turku 
Francu ml., roj. 10. oktobra 1901. v ob
čini Sv. Ema, srez Šmarje pri Jelšah, 
stanujočemu v Pristavi štev. 42, občina 
Sv. Ema, srez Šmarje pri Jelšah, Drav
ske banovine, zahajati v krčme za dobo 
2 let, začenši od 3. junija 1933. do 3. 
junija 1935. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsakdo, 
fei ve za razglašeno prepoved iz § 55. 
kaz. zakonika, pa vendarle postreže ta
ki osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 5.' decembra 1932. 

* 
Broj 48.201/1932. ' 4002 

Oglas licitacije. 
Središnji ured za osiguranje radnika 

u Zagrebu držati će dne 12. januara 
1933. u službenim prostorijama Okruž
nog ureda za osiguranje radnika u 
Skoplju u 10 sati prije podne javnu 
pismenu ofertalnu licitaciju za izdava
nje sledečih instalacionih radova na no
vogradnji Okružnog ureda za osiguranje 
radnika u Skoplju: 

1. Električni instalacioni radovi jake 
i slabe struje. 

2. Instalacioni radovi centralnog gre-
janja, vodovoda i kanalizacije prema 
sledečim grupama: 

a) kotlovi, 
b) centralno grejanje, priprema tople 

vode, vodovod tople in hladne vode, 
uredjaj za odstranjivanje magle, 

c) kanalizacija, 
d) sanitarni uredjaji i praonica, 
e) postrojenje za omekšan je vode od

nosno sprečavanje da se stvara kamen 
kotlovac. 

Ponude se imaju staviti posebno za 
električarske instalacione radove jake 
i slabe struje, a posebno za instalaci
one radove centralnog grejanja, vodo
voda i kanalizacije. Osim toga mogu se 
staviti ponude za pojedine grupe pod 
a), b ) . c ) , d) le)-:. 

Cjelokupni radovi izdaće se uz obra
čunavanje po stvarnoj izmjeri faktične 
izvedbe, a po jediničnim cijenama 
predračuna 
/Ponude se imadu biljegovati prema 
odredbama T. Br. 25 taksene tarife Za
kona o izmenama i dopunama Zakona 
o,taksama od 25. marta 1932. (»SI. N.< 
26/3, br. 196) i to: 

1. za poslove do 20.000 Din 50-— Din, 
2. preko 20.0C0-— do 100.000-— Din 

100-— Din, 
B. preko 100.C00-— do 5OÓ.0CO-— Din 

200-— Din, 

ifltóitiV .,r.4M»iVL .-.J, 
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4. preko 500.CCO-— do 1,000.030'— 
Din 3G0-— Din, 

б. za poslove preko 1,000.000-— Din 
za svaki započeti milijun još po 1C0-— 
Din. Ponude, koje moraju bili oprem
ljene po uslcvima licitacije, treba pre
dati u zapečaćenom omotu do gore 
označenog roka u iiručbem zapisnik 
Okružnog ureda za osiguranje radnika 
u Skoplju. Na ometu valja napisati: 

î-Pcnuda za izvedbu raspisanih rado
va za novogradnju Okružnog ureda za 
osiguranje radnika u Skcplju na ogias 
licitacije Br. 48.201/1932.« 

Kauciju u iznosu cd 5% za domaće 
državljane, a 10% za strane imade sva
ki nudioc na dan licitacije položiti kod 
bh'gajne Okružnog ureda za osiguranje 
radnika u Skoplju do 9-30 sati, ili na 
blagajni Središnjeg ureda za osigura
nje radnika u Zagrebu najkasnije do 
6. jauuara 1933., te potvrdu o tome uru
čiti komisiji prije otvaranja ponuda. 

Kao kaucija mogu služiti: 1. N'evinku-
lirane uložile knjižice kòje velebanke 
ili gotovi novac, 2. Državni vrednosni 
papiri računajući ih po otpisu .Min. Fi-
nansija od 11. maja 1932., Br. II-Ö5.644, 
3. Uložnica Državne hipotekarne ban
ke, založnica i komunalna obveznica, 
koje je Ministar finansija oglasio po
desnima za kaucije i priznao im pupi-
larnu sigurnost sve po berzanskom te
čaju ali ne preko nominale, konačno 4. 
Garantno pismo novčanog zavoda prvog 
reda regi strova no kod generalnog in
spektorata Ministarstva finansija samo 
kao privremena kaucija, koju doataoc 
u roku od 8 dana izmenjuje sa jednom 
od ostalih spomenutih kaucija. 

Dostaoc radnje imade ovu kauciju po
visiti prigodom potpisa ugovora na 10% 
(strani na 20%) proračunate svote. 

Ponudjači dužni su ponudi priložiti 

pismenu izjavu da su im uslovi licita- • 
čije poznati, te da pristaju po istima se 
nadmetati. Ujedno imadu priložiti pis
meno očitovanje, da su im sve mjesne-
prilike kao i one gdje se radovi imadu 
izvesti, dobro poznate. 

Svaki nudice ima doprineti pismeno 
uvjerenje svoje nadležne trgovačko-
cbrtničke komore, esnafa ili sindikata 
te uverenjo Ministarstva gradjevina o 
pravu učestvovanja kod javnih licita
cija. 

Isplata zaslužbine izvršavat će se na
mirama prcvidjenim taksenim marka
ma u iznosu cd 0'5% svote koja se po
diže nakon odbitka državne takse cre
ma odredbama T. Br. 262 i 2G3 taksene 
tarife Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o taksama od 2б. marta 1932. 
(»SI. N.< 26/3, br. 196) te banovinske 
prenosne takse. Kod potpisa ugovora 
plaća poduzetnik 1% ugovorne svote u 
ime državne takse za pravni posao. 

Ponude, koje ne bi odgovarale propi
sanim uslovima, neće se uvažiti, isto 
tako naknadno i brzojavno podnesene 
ponude. 

Uslove licitacije, opšte i posebne 
uslove, predračune mogu nadmetači do
biti kod Središnjeg ureda za osiguranje 
radnika u Zagrebu, te kod Okružnog 
ureda za osiguranje radnika ,u Skoplju. 

Za vreme raspisa mogu interesenti 
dobiti eventualna nužna razjašnjenja 
kao i uvid u nacrte projektiranih in
stalacija u uredovnici Središnjeg ureda 
za osiguranje radnika n Zagrebu, Mi-
hancviceva ul. 3, soba br. 417. 

Kopije nacrta zgrade *nogu interesen
ti na zahtev dobiti kod Središnjeg ure
da za osiguranje radnika u Zagrebu uz 
cenu koliko bude stajala izrada tih ko
pija. 

Cena uslova i predračuna je: 
za električne instalacione radove Din 

100-—, 

za instalaciju centralnog grejanja, vo
dovoda i kanalizacije Din 400-—, 

za pojedinu grupu pod a), b), c), d) 
i e) Din 100-—. 

U Zagrebu, meseca decembra 1932. 

Središnji ured za osiguranje radnika u 
Zagrebu. 

AA. 

Razne objave 

Izjava. 
4001 

Podpisani Kccbek Viktor, trg. v Ljub
ljani, sem izgubil vozno dopustilo (šo
fersko izkaznico), izdano od sreskega 
načelslva v Kranju dne 16. decembra 
1924. pod št. 24. Najditelj naj to vozno 
dopustilo odda pri s reškem načelstvu v 
Kranju. 

Ljubljana, dne 13. decembra 1932. 
Kocbek Viktor s. r. 

* 

Objava. 
4007 

Izgubil sem evidenčno številko avto
mobila 2—1323, ter jo proglašam za ne
veljavno. 

Bleiveis Franc s. r. 
Medija-Izlake. 

* 

Ob*ava. 
4021 

Izgubil sem izpričevalo III. razreda 
cbrtno-nadaljevalne šole v Ljubljani 
(Ledina) iz 1. 1928./1929. na ime: Košto-
maj Friderik rodom iz Štor pri Celju. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Koštomaj Friderik s. r. 

Z a Slmžfceni lisi kraljevske banske uprave Dravske banovine 
znaša naročnina: mesečno Din 16'—, četrtletno Oin 48*—, polletno Din 96'—, letno Din 192'—in se mora plačevati vedno naprej. 

Na » S l u ž b e n i l i s t « se l a h k o n a r o č i v s a k d o ! 

L i s t o b j a v l j a vse za Dravsko banovino veljavne zakone in kraljevske : uredbe, uredbe osrednje vlade, banove 
uredbe, okrožnice kraljevske banske pprave. razne občeveljavne odredbe, razne objave iz »Službenih novin«, izpremembe V 
osebju itd.; razen tega pa še vpise in izbrise v trgovinskem in zadružnem registru, dražbene in druge sodne oklice, licitacije, 
razpise služb in razne objave. 

L i s t j e v a ž e n za v s a k o g a r : trgovca, obrtnika, občine, šole, razna društva, podjetja itd. 

Upravništvo »Službenega lista kraljevske banske uprave 
Dravske banovine« v Liubliani Gregorčičeva ulica št. 23. 

izdaja kraljevska banska uprava Dravske banovine, urednik: Pohar Robert » Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkm v Ljubljani; njen predstavnik; Q. MJchâiek $ Ljubljani 



Štev. 101. 

SLUŽBENI LIST KIMLIEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 1Ò1. III. letnika z dne 21. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
bauske uprave 

I. No. 8378/1—32. 4054 

Razpis. 
Razpisuje so služba bano vinskega 

zdravnika združene zdravstvene občine 
Muretinci (srez Ptuj), Planina (srez 
Brežice), Stari trg pri Črnomlju in Fara 
pri Kostelu (srez Kočevje) s plačo 
uradniškega pripravnika in s pripada
jočo potno povp-ečnino. 

Prosilci morajo imeti pogoje za spre
jem v državno službo ter dovršeno 
zdravniško pripravljalno službo (staž) 
in poleg tega vsaj šest mesecev bolnične 
porodniške prakse. 

Prošnje je vložiti pri kraljevski ban
ski uprava Dravske banovine v Ljublja
ni do 10. januarja 1933. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 16. decembra 1932. 

# 

VI No 28680/1. 4042 

Izprememba v imeniku 
zdravniške zbornice za 
, Dravsko banovino. 

Dr. Mayr Avgust, banovinski zdravr 

nik v Cerkljah, je umrl in je zaradi 
tega črtan iz imenika zdravniške zbor
nice za Dravsko banovino. 

Ravnotako je črtan iz imenika dr. Kess
ler Milan, vojaški zdravnik, ker je pre
meščen v Osijek. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine 

v Ljubljani, dne 7. decembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblaštev 

Preds. 674 5/25—54. 4029 

Objava. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

določilo za leto 1933. po § 24. zakona z 
dne 18. februarja 1878., št. 30 drž. zale, 
sledeče gospode za izvedence za razla
stitve v železniške namene: 

Zupančiča Franca, inž. v Ljubljani, 
Vošnjakova ulica št. 16, 

Matjana Josipa, posestnika v Viž-
marjih, 

Benkoviča .Franceta, posestnika v 
Blagovici, 

Kersnika Antona, graščaka na Brdu, 
Krajca Antona, posestnika in lesne

ga trgovca v, Grahovem, 
Medena Antona, posestnika v Begu

njah pri Cerknici, 
Skoka Antona, posestnika v Domža

lah, 
Pavlina Alojzija, posestnika v Pod-

breaju- sraz Kranj, 

Zupana Josipa, posestnika in lesnega 
trgovca v Dovjem, 

Berdajsa Leopolda, posestnika na Sa
vi pri Litiji, 

Brusa Franceta, posestnika v Če-
vicah št. 42, srez Logatec,. 

Riharja Ivana, posestnika in trgovca 
v Gornjem Logatcu, 

Schauto Leona, graščinskega oskrbni
ka na Snežniku pri Starem trgu, 

Zabukovca Stanka, posestnika v Lo
žu št. 9, v 

Pogačnika Antona, posestnika in tr
govca v Pcdnartu št. 13, 

Muleja Valentina, posestnika in les
nega trgovca v Lancovem, 

Hafnerja Josipa, posestnika v Škofjl 
Loki št. 42, 

Lončarja Ivana, posestnika v Tržiču, 
Furlana Franceta, posestnika na Ver

du pri Vrhniki, 
Drašlerja Antona, posestnika in go

stilničarja v Borovnici št. 126, 
Mikliča Jožefa, posestnika v Lukov-

ku št, 10, občina Trebnje, 
Penco Franceta, tvorničarja in po

sestnika v Mokronogu, 
Stovička Karla, posestnika v Gornjem 

Mar-cfu. obS. Krško. 
Červinko Franca, inž. inN ravnatelja 

rudnika v Krmelju, občina Št. Janž na 
Dolenjskem, 

lica Franceta, posestnika in industri-' 
alca v Ribnici št. 104, 

Jenčiča Frana, inž. v pokoju v Ko
čevju, 

Goljo Ivana, posestnika v Metliki, 
Miillerja Karola, posestnika, trgovca 

in župana v Črnomlju, 
Sevnika Frana, avt civ. inž. v Go

renji Straži, obč. Prečna, 
Detelo Otona, veleposestnika Na Tur-

nu pri Preddvoru, 
Novaka Ivana star., posestnika in mi

zarja v Kočevju, 
Koprivca Ivana, posestnika in gostil

ničarja v Vel. Laščah it. 4, 
Radeja Josipa, posestnika v Predgrađu, 

št. 66 pri Starem trgu, 
Petrovčiča Jurija, župana na' Viču, 
Goedererja Josipa,, nadupravitelja v 

Namršlju pri Zelimljah, 
Volčanšeka Ivana, posestnika in re-

stavraterja v Brežicah, 
Cimperška Karla, trgovca v Sevnici, 
Janžekoviča Ivana, posestnika v Ko-

šakui, 
Šego Antona, ravnatelja kmetijske šo

le v p. in posestnika v Ptuju, 
Jurineca Matijo, posestnika v Ber-

kovoih št. 3, 
Lahovnika Franca, industrialca na 

Prevaljah, 
Lahovnika Friderika, inž. na Preva

ljah, 
Jel enea Josipa, inž. in stavbenega 

podjetnika v Mariboru, 
Černeta Albina, inž. in mest. gradb. 

nadsvetnika v Mariboru, 
Barana Josipa, inž. in mestnega grad

benega svetnika v Mariboru, 

Recerja Franca, posestnika pri Sv. 
Lenartu v Slov. goricah, 

Kočarja Matijo, posestnika v Ska-
kovcih, 

Lanščaka Franca, posestnika v Mur
ski Soboti, 

Mikuža Frana, inž. in upravitelja ve-
leposestva v Beltincih, 

Čuša Ivana, posestnika v Hlaponcih, 
Jeriča Ivana, posestnika v Dokležovju, 
Hanželiča Franca, posestnika na Har-

deku, ; 

Mravljaka Josipa, posestnika in žu
pana v Vuzenici, 

Mravljaka Petra, veleposestnika v 
Vuhredu, 

Pogačnika Hinka, veleposestnika in 
industrialca v Rušah, 

Zinkoviča Franca, posestnika in žu
pana v Boračevi, 

Janiča Maksa, veleposestnika v Celju, 
Elsbacherja Konrada, veletrgovca v 

Laškem, 
Lipolda Vladimirja, inž. in rudarske

ga nadsvetnika v pok. v Celju, 
Komposcha Simona, gozdarskega svet

nika v pok. na Dobrni, 
Jeschounigga Ivana, veleposestnika v 

Arjivasi, , 
Marčiča Frana, posestnika in lesnega 

trgovca v Slovenjem Gradcu, 
Hrastnika Frana, lesnega industrialca 

v Konjicah, 
Jenčiča Milana, inž. podpolkovnika v 

pok. v Zastranju, Šmarje, pri Jelšah-
okolica. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 12. decembra 1932. 

Preds. 175 13/32—6. 4028 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Konjicah, 

J e r e b R a d o , prestane poslovati 
dne 31. decembra 1932. in prične po
slovati kot novopostavljeni notar v Ko
njicah dne 1. januarja 1933. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, j 
dne 12. decembra 1932. 

C 476/32—2 
* 

Oklic. 
4040 

Tožeča stranka ndl. Mikelj Emilijan iz 
Boh. Cešnjice po varuhu Hribovšku Ja
nezu z Radovljice je vložila proti toženi 
stranki Ravhekarju Josipu, mesarskemu 
pomočniku bivajočemu nazadnje v Boh. 
Bistrici, sedaj neznano kje v Belgiji, ra
di priznanja očetovstva s prp. k opr. 
štev. C 476/32—1 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo
čil na 10. januarja 1933! ob 9. uri dop. 
pred tem sodiščem v izbi št. 32. raz-
pravna dvorana. 



Stran 586.. Štev. 101. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. dr. Dobravec 
Ivam, odvetnik v Radovljici za skrbni
ka, ki jo bo zastopal na njeno nevar
nost in stroške, dokler ne nastopi sa
ma ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Radovljici, odd. II., 
dne 13. decembra 1932. 

* 

P VIII 200/32—8. 4059 

Razglasitev preklica. 
S sklepom okrajnega sodišča v Ljub

ljani z dne 30. septembra 1932, opr. 
štev. L VIII 54/32—7, je bil Cadež An
ton, stanujoč v Studenčicah, zaradi pi
jančevanja in zapravljivosti omejeno 
preklican. 

Za skrbnika-pomočnika je bila po
stavljena Čadež Marijana, pos., Studen-
čice št. 15. 
Okrajno sodišče v Ljubljani,'odd. VIII., 

dne 4. novembra 1932. 

. * . 
A. I. 883/32—9 4053 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Poznič Alojzij, upok. pleskar drž. že
leznic v.Ljubljani, Franketova ulica št,< 
4, je umrl dne 27. avg. 1932 v splošni 
bolnici v Ljubljani in ni zapustil nobe
nega sporočila, poslednje volje. 

Je H kaj dedičev, sodišču ni znano. 
Gospoda Hibšer Ivana, sodnega pod-

uradnika v pok., Ljubljana, pos'd-Ija 
sodišče za skrbnika zapuščine. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, 
mora to v enem letu od danes naprej ja
viti sodišču in izkazati,. svojo dédiTi9K0 
pravico. 

Po preteku tega roka se bo layuiüei-
na, v kôlikot so zahteve izkazane, iz
ročila, v kolikor se to ni zgodilo, pa se 
bo zasegla državi v prid. 

Okrajno sodišče т Ljubljani, odd. I., 
dne 21. -novembra 1932. 

•j; 

E 1140/31—8. !••-•• 4049 

Dražbeni oklic. 
©ne 17. j a n u a r j a 1 9 3 3 . ob de

v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 18 dražba-nepremičnin: zemlji
ška knjiga Korovci, 6/32 vi. št; 36, 106 
in 77. 

Cenilna vrednost: Din 5801*68. 
Vrednost pritikline: Din 400-—. 
Najmanjši ponudek: Din 3867,78. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe. 

ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe. 
über bi se ne mogle več uveljavljati 
»lede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
'*' \e ravnal v dobri veri: 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
iKlte. ki ie nabit na uradni, leski tega 
-odfšča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 18. novembra 1932. ' 

E 32/32—16. 4039 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. j a n u a r j a 19 3 3. ob d e 

v e t i h bo na mestu samem na Dreno
vem griču št. 18 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Blatna Brezovica, vi. 
št. 894, 122, in 763 in zemlj. knjiga Vel. 
Ligojna, vi. št. 507. 

Cenilna vrednost: Din 472.256'—. 
Najmanjši ponudek: Din 265.827-—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic,. ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki. 
dne 29. novembra 1932. 

E 743/32. 4051 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j a n u a r j a 1 9 3 3 . ob d e 

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi štev. 5 dražba nepremičnin: (hiše, 
zemljišča) zemljiška knjiga k. o. Reka, 
vi. št. 248. 

Cenilna vrednost: Din 52.467'85. 
Vrednost pritikline: Din 73"—. 
Najmanjši ponudek: Din 52.470*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča.. 

Okrajno sodišče Vransko, 
dne 10. decembra 1932. 

* 

E V 3086/32-^9 4055 

Dražbeni oklic. 
Dne 27. januarja 1933 dopoldne ob 9. 

uri bo pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 16 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Zgornja šiška, vi. št. 242, 
243. 

Cenilna vrednost: Din 150.431. 
Pravice.. ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe", 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal y dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski'tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. V., 

dne 24. novembra 1932. 

. . . . * • -

E 719/32—15. ,4033 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. j a n u a r j a 19 3 3. dopoldne 

ob e n a j s t i h bo pri. podpisanem so
dišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Hraše, vi. št. 313. 

Cenilna vrednost: Din 196.092'—. 
Vrednost pritikline: Din 12.000*—. 
Najmanjši ponudek: Din 130.728*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 15. decembra 1932. 

* 
E 867/32-8. 4032 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 3 3 . dopoldne 

ob d e s e t i h bo pri podpisanem so
dišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rečica, vi. š t 55. 

Cenilna vrednost: Din 71.480'—. 
Najmanjši ponudek: Din 47.640'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom, -dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 2. decembra 1932. 

* 

E 232/32—15. 3997 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. j a n u a r j a 1933. dopoldne 

ob' d e v e t i h bo pri podpisanem sodi
šču v sobi št. 31 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zeleče, vi. št. 467. 

Cenilna vrednost: Din 118.375 s pri-
tiklino in vodno močjo. 

Najmanjši ponudek: Din 78.916*66. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
«sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 10. decembra 1932. 

* 

E 442/32. 4038 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1. j a n u a r j a 19 3 3. ob d e~ 

s e t i h bo pri .podpisanem sodišču v 
sobi št. 3 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Kozje, vi. št. 163; zemljiška knji
ga Вдсе, vi. št. 94; zemljiška knjiga 
Lastnic, vi.'št. 263. 

Cenilna vrednost: Din 111.414*70. 
Vrednost pritikline: Din 5010'—. 
Najmanjši ponudek: Din 77.616'50. 
Varščina: Din 11.642*50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

jo priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
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benem naroku pred začetkom dražbe, 
^.sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 12. decembra 1932. 

E 582/32—10. «020 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke Kmet

ske posojilnice ljubljanske okolice, r. 
z. z n. z. v Ljubljani, bo dne 3. februar
ja 1933. ob 9. uni pri tem sodišču v so
bi št. 2, dražba sledečih nepremičnin: 
zemljiška knjiga Banjaloka, vi. š t 57,. 
164, 200, 201, (hiša št. 2a in 2b v No
vih selih s pripadajočimi gospodarski
mi poslopji in zemljiščem), 

Cenilna vrednost: Din 330.000'—. 
Najmanjši ponudek: Din 22Ö.0O0-—. 
Vadij: Din 33.000-—. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne pro

daja. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je, 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit' na uradni deski tega 
sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Kočevju, odd. П., 
dne 9. decembra 1932. 

E 401/32—9. 4047 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 3 3 . ob d e 

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 2 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Tržič, vi. št. 261, 304 in 353. 

Cenilna vrednost: Din 446.054'—. 
Vrednost pritdkline: Din 2700'—t. 
Najmanjši ponudek: Din. 237.226-32. ,:., 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pridraž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle, več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Tržiču 
dne 23. novembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l a se je n a s t o p n a f i r m a : 
1574. 

Sedež: Podpeč št. 3,6 pri Preserju. 
' Dan vpisa: 6. decembra 1932. 

Besedilo: F. Golja, družba z o. z. les
na trgovina, Preserje. 

Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena pogodba z dne 28. novem

bra 1932. 
Družba je sklenjena za nedoločen čas. 
Visokost osnovne glavnice: 10.000 Din. 
Na to vplačani zneski v gotovim. Din 

10.000. 

Poslovodje: Golja Franjo, trgovec • v 
Podpeči št. 36 pri Preserju. 

Za namestovanje upravičen: Poslo
vodja zastopa đinižbo samostojno in 
podpisuje družb ino firmo samostojno na 
ta način, da pristavi svoj podpis pod 
besedilom firme, ki je lahko tiskano, s 
štampUjko odtisnjeno ali od kogarkoli 
napisano. ;•'• 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 5. decembra 1932. 
Firm- 985/32 — Rg C V 98/1. 

V p i s a l e so se i z p r e r n e . n b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 
1575. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 25. novembra ' 1932. 
Besedilo: Ferdinand Sajovic.. 
Izbriše se zbog ' smrti dosedanji ionét-

nik^tvrdke Sàjovic Janko in pirokuristi-
nja Sajovic Jeanetta in vpiše nova im et
nica tvrdke Sajovic Hani, trgovka v 
Kranju. . 

DežoLno kot trgovinsko sodišče т 
Ljubljani, 

dne 18. novembra 1932. 
Firm. 943. — Posam. I 273/5. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l i s t a s e n a s t o p n i z a d r u g i : 
1576. 

Sedež: Lahoviče. 
' Dan vpisa: 23. novembra 1932. 

Besedilo: Zadružna elektrarna v La-
hovičah, regi s tro vana zadruga z omeje
no zavezo. 

Obrat in predmet: 
Zadruga ima namen pospeševati gor 

spodarske koristi svojih članov s tem, 
da: . , . . 

1. dobavlja svojim Članom električni 
tok (silo) na skupen račun in nevar
nost; tok dobavlja iz lastne ali tuje 
elektrarne; 

2: izvršuje za svoje člane potrebne in-: 
štalacije; .. .,., : 

3. dobavlja svojim članom za raz
svetljavo in .obrat. potrebne stroje, sve-, 
tiljke in druge v ta namen potrebne 
predmete. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. 
julija 1932. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim dvakrat
nim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po razglasu na 
zadružni deski v Lahovîcàh. 

.Načelstvo sestoja .iz načelnika,;njego
vega namestnika in 3 odbornikov. Čle
ni načelstva so: Likozar Franc, Dežtnan 
Ivan, Koželj Jože, Kotnik Franc in, Zor-
man,Ignac, vsi.posestniki v Lahovičah. 

Načelstvo zastopa, zadrugo, in podpi
suje ; za, njo na ta : način, da< pristavita 
dva člana načelstva od kogarkoli,;naoi-
sanemu. ali natisnjenemu besedilu za
družne tvrdke svoja lastnoročna pod
pisa. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. III., 

dne 11. novembra 1932. ,., 
Firm. 923/32. — Zadj\ X 299/L 

1577. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1932. 
Besedilo: Stavbna zadruga vojnih do-

brovoljcev, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v LJubljani. 

Obrat in predmet: 
Namen zadruge je, da ustanovi v 

Ljubljani monumentalno in arhitekton
sko zaokroženo dobrovoljsko naselje, s 
primernim spomenikom, v trajen spo
min na aktivno in požrtvovalno udelež
bo Slovencev v svetovni vojni za svobo
do in zedinjenje južnih Slovanov. 
Ustrezno temu namenu, zadruga zbira 
potrebita'' sredstva na način, določen v 
§ 3. ter za račun svojih članov gradi 
zgradbe, pridobiva in vmovcuje nepre
mičnine. 

Zadružna pogodba, (statut) z dne 25. 
oktobra 1932. 

Vsak 'zadružnik jamči s svojimi opra
vilnimi deleži in pa z njihovim pet
kratnim zneskom. • ' ' " 

Oznanila se , izvršujejo z razglasi v 
zadružni pisarnici. 

Načelstvo sestoja iz načelnika, podna-
čelnika in treh odbornikov. Ciani na
čelstva so: .dr. MeršoJ Valentin, prima-
rij v Ljubljani, načelnik; 'Lorger АНопз, 
ravnatelj v Ljubljani, Igriška ulica 8, 
podnačelnik; Prinčič Eduard, učitelj, 
Ljubljana, Dunajska cesta; Nosan Franc, 
bančni uradnik, Ljubljana, Rimska ce
sta 6; Radešček Franc, korektor, Ljub-, 
ljama, Herbersteinova ulica 22. • 

Načelstvo zastopa zadrugo in. podpi
suje zanjo:;na,,ta način, da se podpišeta 
dva Člana' načelstva pod zadružno 
tvrdko. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, odd. IIL, 

dne 18. novembra 1932. 
Firm. 942/32. — Zadr. X.301/L . 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
1578. 

Sedež: Brezovica 
Dan vpisa: 25. novembra 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga na 

Brezovici, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo. 

Izbriše se član načelstva Remškar 
Andrej, vpiše pa član načelstva Japelj 
Martin, posestnik iz Vnanje Gorice 16. 

Načelnik zadruge je že vpisani ШЏ 
načelstva Kremžar Henrik. ' M'\\ 

Deželno kot trgovinsko sodišče v 
Ljubljani, 

dne 18. novembra 1932. 
Firm. 934 — Zadr. V 197/34. 

* 
1579. 

Sedež: Komenda. ' 
Dan vpisa: 25. novembra 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica т 

Komendi, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Izbriše "se Član načelstva Čebul Franc, 
vpiše pa. Član načelstva škbfic Franc, 
mlinar v Kaplji vasi št. 9. 

Deželno kot trgovinsko sodišče r 
Ljubljani, 

dne 18. novembra 1932. 
,.; .' Firm.,932. — Zadr. III 189/45. 
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1580. 
Sedež: Maribor. 
Dan -vpisa: 2. decembra 1932. 
Besedrlìo: >Dom« železniška stavbena 

zadruga, registrovana zadruga z omeje
no zarezo. 

Po sklepu občnega zbora z dne 14. 
novembra 1932. se je zadruga razdru-
žila in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Kejžar Ivan, Kitak Ivan 
in Pagon Franjo, vsi dosedanji člani na-
čelstva. 

Likvidacijska firma: »Dome železni
ška stavbena zadruga, registrovana za
druga z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji skupno 
podpisujejo likvidacijsko firmo. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 2. decembra 1932. 
Firm. 1014/32 — Zadr. IV. 44/6. 

Konkurzni razglasi 
S 28/32—1 4034 
1581. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Bayer-

Swaty Frančiške, imduetrialke in po-
sestaice v Mariboru, registrovane pod 
firmo Franc Swaty in pod firmo C. Pickel 
v Mariboru. 

Konkurzni komisar: dr. Kovča Franc, 
sodnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Skapin Karol, 
odvetnik v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri imenovanem 
sodišču, soba št. 79, dine 31. decembra 
1932 ob 9. uri. 

Oglasitveni rok do 31. januarja 1933. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 13. februarja 1933 ob 9. uri, 
soba štev. 84. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 15. decembra 1932. 

S 16/32—36. 
1582. 

* 

Oklic. 

4046 

• V konkurzni zadevi Premelča Ivana, 
trgovca v Zagorju, se na predlog kon-
kurznega upravitelja vrši sodna dražba 
vsçh v konkurzno maso spadajočib pre
mičnin, zlasti zaloge raznega blaga v 
trgovini, dne 23 januarja 1933 cb pol 
desetih na mestu samem v Zagorju, v 
hiši št. 152. 

Vzklicno ceno tvori cenilna vrednost, 
pod katero se ne sme predajati. 

Predmeti, ki pridejo na dražbo, so raz
vidni iz zapisnika o popisu in cenitvi 
pri.tem sodišču v sobi št. 23, oziroma 
se lahko ogledajo pred dražbo na me
stu samem. 

Okrajno sodišče v Litiji, odd. I., 
dne 9. decembra 1932. 

S 1/32—14. 4024 
1583. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Stoöger Drago v Kr

škem. • 
Konkurz, ki je bil razglašen s skle

pom opr. št. S 1/32—1 o imovini pre-
zadolženca, se odpravi, ker se je skle
nila prisilna poravnava, po § 169. k. z. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. II., 

dne 6. decembra 1932. 

S 38/32—12 * 40Ó6 
1584. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Werlgoni France, pro

tokolaran trgovec v Ljubljani, Celovška 
cesta 49.. 

Konkurz, ki je bil razglašen s skle
pom opravilna številka 38/32—2 o imo
vini prezadolženca, se odpravlja, ker ni 
pokritja za stroške postopanja, po § 
178 odst. 2 k. z. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

dne 9. decembra 1932. 
* 

4025 Sa 4/32—47. 
1585. 

Oklic. 
V poravnalni stvari Grilca Alojzija, 

trgovca' in posestndka v Novem mestu, 
se s sklepom Sa 4/32—1 otvorjeni po
stopek proglaša dovršenim, ker je po
ravnava pravomočno pdobrena. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IL, 

dne 6. decembra 1932. 
* 

4035 Sa 83/32—55 
1586 

Sklep. 
Dplžnica: Bayer Swaty Frančiška, in-

dustrialka in posestnica v Mariboru. 
Po predlogu dolžnice o njeni imovini 

uvedeno prisilno poravnalno postopanje 
izven konkurza se ustavi po §.u 56., 
točka 4., por. zak. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odđ. III., 

dne 15. decembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No 11.241/1. 

Razglas. 
4044 

Okrajno sodišče v Cerknici je s sodbo 
Kps. 156/32 z dne 18. novembra 1932. 
1. po § 55. k. z. prepovedalo Kušljanu 
Josipu, roj. 30. junija 1903. v Cerknici, 
občina Cerknica, istotja pristojnemu, 
srez Logatec, samskemu delavcu iz Cerk
nice hšt. 223, zahajati v krčme za dobo 
dveh let. 

Prepoved je stopila v veljavo dne 18. 
novembra 1932 in traja do 18. novembra 
1934. leta. 

To se objavlja v smislu § 54. uredbe 
o izvršvanju ocuvalnih odredb; »Služb. ' 
nov. kraljevine Jugoslavije« z dne 23. 
januarja 1930, št. 17/VI. 

Srceko načelstvo v Logatcu, 
dne 15". decembra 1932.. 

* 
4023 

Oddaja lokalov v carinar
nici. 

Mestna občina ljubljanska razpisuje 
za četrtek, dne 12. januarja 1983. ob 12. 
uri v sobi št. 11 v gospodarskem uradu 
ponovno ustno licitacijo za oddajo dveh 
lokalov v carinarnici. Lokala sta name
njena za delikatesno trgovino ali kaj 
stičnega. 

Pismeni licitačni pogoji se dobe v 
mestnem gospodarskem uradu, soba 
št. 12. , 

Mestna občina ljubljanska. 

Razne objave 
Dražbeni oklic. 

4045 

Dne 22. decembra 1932. ob 14. uri se 
vrši v javnem skladišču tvrdke Javna 
skladišta, družba z o. z. v Ljubljani, 
ïyrseva (Dunajska) cesta 33 javna draž
ba rabljenega pohištva in rabljenih 
predmetov hišnega gospodinjstva, dne 
30. decembra 1932 ob 14. uri pa istotam 
javna dražba rabljenih trgovskih šteia/. 

Ljubljana, dne 19. decembra 1932. 
Skladiščna uprava. 

4053—3—1 

Likvidacija zadruge in 
poziv upnikom. 

Splošna gospodarska poslovalnica, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Mariboru je po sklepu občnega zbora z 
dne 13. junija 1932 prešla v likvidacijo. 
Upniki zadruge se pozivajo, da svoje 
zahtevke prijavijo podpisanemu načel
niku. 

Splošna gospodarska poslovalnica, 
r. z. z o. z. v Mariboru v likvidaciji. 

Načelnik: Gajšek Simon s. r. 

* 
4041 

Objava. 
Izgubil sem potni list, glaseč se na 

ime Ivan Einfalt, izdan od srezkega na-
čelstva v Šmarju pri Jelšah pod štv. 
2 E. Proglašam ga neveljavnim. 

Einfalt Ivan s. r 

4043 

O bi ava. 
Ukraden mi je bil orožni list št. 6707, 

izdan dne 8. julija 1929 od sreskega na-
čelstva Maribor levi breg na ime: Ploj 
Anton, posestnik v Spodnji Velki za do
volitev posesti lovske puške. Proglašam 
ga za neveljavnega. 

Ploj Anton s. r. 

Udaja kraljevika banska aprava Dravske banovine. Orednik: Pobar Robert • Ljubljani 
Tlaka in zalaga: Tlakama Merkur v LJubljani; njen predstavnik: O. Mlchâlek v LJubljani 
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Priloga h kosu 102. III. letnika z dne 24. decembra 1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 546 — 13/19—12. 4079 

Razglas. 
Okrožno sodišče v Celju poziva v smi

slu § 19 zakona o notarjih vse one, ki 
imajo na kavciji dne 21. julija 1926 
umrlega javnega notar ja, Goloba Olmar-
ja v Kozjem: zastavno, pravico, ali vcbee 
pravico do poravnave iz kavcije, da v 
roku 2 mesecev prijavijo svoje zahtevke, 
ker bo po pireAeku tega roka sodišče ne-
glede na njih zahtevke izreklo, da je, po
ložena imovina prenehala služiti za 
kavcijo. , ... 

Predsedništvo okrožnega sodišča 
v Celju, dne 21. decembra 1932. 

C 623/32—4. 
Oklic. 

4071 

Tožeča stranka: Merlale Primož in Te
rezija, posestnika v St. Lenartu št. 25. _ 

Tožena stranka: Setrajčič Jože in Emi
lija, pos. v Brezini št. 2, radi Din 6110-— 
s pripadla. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 3.1. januarja 1933. ob 10. uri dop. pri 
tem sodišču v sobi št. 12. 

Ker je bivališče tožene stranke ne
znano, se postavlja g. Grubič Martin, 
posestnik v Crncu za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca 

Okrajno sodišče v Brežicah, odd. II., 
dne 14. decembra 1932. 

* 
Ne IV 250/32-3. ' 4 0 6 2 - 3 - 1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pečar Marije, posestnice v 

Trnovljah Št. 33, pošta Celje, se uvede 
postopanje za amortizacijo sledečih hra
nilnih knjižic, ki jih je prosilec baje iz
gubil, ter se njih imejitelj pozivlje, da 
uveljavi tekom šestih mesecev počenši 
danes svoje pravice. Sicer'bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so hranil
ne knjižice brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 1. 
hranilna knjižica št. 5689/7934 z imovino 
po Din 7680-65; 2. hranilna knjižica 
št.. 5336/7903 z imovino po Din 7238-76; 
3. hranilna knjižica št. 3780/6383 z imo
vino po Din 800-10' in 4. hranilna.knji
žica št. 5688/610 z imovino po Din 72'91, 
vse ћгапЉз knjižice Ljudske posojilni
ce v Celju. .... , 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 13. decembra 4,932. 

% 
E IV 4442/32. 4061 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. j a n u a r j a 1 9 3 3 . ob d e 

v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 27.dražba nepremičnin: zemlji

ška knjiga Grajska vrata, vi. št. 474. 
Cenika vrednost: Din 862.570-80. 

' Najmanjši ponudek: Din 852.570-80. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
: dne 16. decembra 1932. -

* 
E 439/32—13. ' 4075 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. j a n u a r j a 1 9 3 3. dopol

dne ob d e v e t i i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi štev. 4 d.ražba nepremič-

'nine: zemljiška knjiga Radoslavci, vi. 
št. a) 92, bj 297. 

, Cenilna vrednost: a) Din 99.197'—; 
b) Din 9685-—. 

Vrednost pritikline: ad a) Din 7250-—. 
Najmanjši ponudek: ad a) Din 70.965, 

: ad b) Din 6457. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeDi 
: oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 3-. decembra 1932. 

* 
E IX 4047/32—6. 4072 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. f e b r u a r j a 1 9 3 3. dopol

dne ob e n a j s t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga 1. k. o. Jurski vrh, 
vi. št. 22, 4; 2. k. o. Pesnica, vi. št. 55. 

Cenilna vrednost: ad 1. Din 88.36875 
in Din 47.604-60; ad 2. Din 9339-75. 

Vrednost pritikline: Din 7945-— (ki 
je zgoraj všteta). 

Najmanjši ponudek: Din 97.008-74. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražlbe. 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se rie mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelia. ki ie 
ravnal v dobri veri. 

Мг ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 5. decembra 1932. 

* 
E 882/32—13. 4050 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. f e b r u a r j a 1 9 3 3. ob de

v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 

sobi št. 18 dražba,nepremičnin: zemlji
ška knjiga Rogačovci, vi. št. 77; Serdica, 
vi. št. 404 in % vi. št. 260; Sv. Jurij, vi. 
št. 479; Nuskcva, K vi. št. ;377. 

Cenilna vrednost Din 279.540-33. • 
Pritikline ni. 
Najmanjši ponudek: Din 196.270*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je pnglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred 'začetkom'dražbe,' 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. ; , . , . . . 

V ostalem se opozarja na' dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sod.šča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 10. decembra 1932. 

* 
E 735/32—10. • • 4C63 

Dražbeni oklic. 
Na predlog zahtevajoče stranke: Ttnret-

ske posojilnice v Ljubljani bo dne 10.;. 
februarja 1933 ob 9. uri, pri tem sodi
šču, v sobi št. 2 na podstavi s tem odo-;; 

brenih pogojev dražba sledečih nepre
mičnin: zemljiška knjiga Mala gora, vi. 
št. 166 (hiša št. 7'v Novem bregu s pri
padajočim zemljiščem in solastnino do 
vložka 175 ista k. o. (V^tinka). 

Cenilna vrednost: Din 25.000-—. 
Najmanjši ponudek: Din 16.667'—. 
Vadij: Dim 2500'—. • • •• 
K nepremičnini' spadajo sledeče pri

tikline: 1 krava, 1 lojterski voz, 1 bra
na, 1 pljug, 2000 kg sena in nekaj go
spodarskega orodja v cenilni vrednoeti 
Din 2170—. 

Pod najmanjšim ponudkom se h© 
prodaja. 

Okrajno sodišče т Koïevju, odd. II., 
dne 12. decembra 1932. 

* .J : • =! i: 

E 2516/31-57. . :;;:-,:•;? ^ 7 6 

Dražbeni oklic 
Dne 14. f e b r u a . r j a 1-333. dopai; 

dne ob d e v e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v šobi št. 4 dražba nepremičnini 
zemljiška knjiga Sv. Peter, vi. št. 34.'' 

Cenilna vrednost: Din 932.999:40. 
Vrednost pritikline: Din 48:19^-— 
Najmanjši ponudék: Din 621.999-40. 

. Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 
ie priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se; ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem še opozarja na dražbeaii 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. III., 
dne 12. decembra 1932. 

# 
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E 426/32—7. 4082 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 6. f e b r u a r j a 19 3 3. ob d e-

s e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 5 dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga k. o. Krtina, vi. št. 12, 113; k. o. 
Dob, vi. št. 202; k. o. Sv. Miklavž, vi. 
štev. 52. 

Cenilna vrednost: Din 72.343'55. 
Pritrklin ni. 
Najmanjši ponudek: Din 48.229-04. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe„si-
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki ie 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, 
dne 7. decembra 1932. 

* 
l 

E 780/32. 4037 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. f e b r u a r j a 1 9 3 3 . ob 

d e v e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 5 dražba nepremičnin (hiša, 
gospodarska poslopja, zemljišča): zem
ljiška knjiga k. o. Prekopa, vi. št. 113, 
259, 308 in 333. 

Cenilna vrednost: Din 391.162-80-—. 
Vrednost pritikline: Din 29.119-—. 
Najmanjši ponudek: Din 260.780-—. 
Pravice, ki b: ne pripuščale dražbe. 

« priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
fcenem naroku pred začetkom dražbe. 
sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
?lede nepremičnine v škodo zdražitelja. 
kj je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče Vraneko, 
dne 15.-decembra 1932. 

* 

E 464/32—5. 4048 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. m a r c a 1 9 3 3 . ob d e v e t i h 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Bistrica, vi. št. 32 in 33 (hiša in zem
ljišče). 

Cenilna vrednost: Din 82.716-—. 
Vrednost pritikline: Din 95'—. 
Najmanjši ponudek: Din 55.208'—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-' 
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer bi se ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki jé nabit na uradni de&ki tega 
sodišča. i 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne.14. decembra 1932. 

Vpisi v trgovinski register 
V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 

d o d a t k i p r i n a s t o p n i f i r m i : 

1587. 
Sedež: Mirna. 
Dan vpisa: lo. decembra 1932. 
Besedilo: Brata Kolenc. 
Temeljem sklepa okrajnega sodišča v 

Trebnjem od 3. decembra 1932, opr. 
št. E 326/32—9, se z današnjim dnem v 
trgovinskem registru pri firmi Brata 
Kolenc na Mirni izbriše zaznamba pri
silne uprave iz sklepa okrajnega sodišča 
v Trebnjem cd 27. oktobra 1932, opr. 
št. E 326/32—2, ker je prisilna uprava 
ustavljena. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 
dne 15. decembra 1932. 

Firm. 224/32. — Eg. A I 218/32. 

Vpisi v zadružni register 
V p i s a l a se je n a s t o p n a z a d r u g a : 

1588. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 15. decembra 1932. 
Besedilo: Zaščita registrovana zadruga 

z omejeno zavezo. 
Obrat in predmet: 
Zadruga je gospodarska institucija, ki 

ima namen pospeševati gospodarstvo 
svojih članov z zavarovanji na podlagi 
vzajemnosti. 

Predvsem'spada v njen delokrog: 
1. Zivljenska zavarovanja za slučaj, 

smrti in doživetja, zlasti tudi ljudska 
zivljenska zavarovanja; 

2. zavarovanja dete in sredstev za go
spodarsko osamosvojitev; 

3. zavarovanja živine za slučaj po ne
zgodah ali kužnih boleznih; ' 

4. zavarovanja premičnin in nepre
mičnin proti škodi požara; 

5. nezgodna zavarovanja za slučaj te
lesnih poškodb; 

6. zavarovanja dvokolesza slučaj od
tujitve potem tatvine ali ropa. 

Zadružna pogodba (statut) zdne7.de-
cembra: 1932. 

Vsak"zadružnik jamči s svojim opra
vilnim deležem in pa še s petkratnim 
zneskom istega. 

Oznanila se izvršujejo po objavi na 
tabli v zadružni pisarni. 

Nacelstvo sestoja iz 6—12 zadružni
kov, člani паГ-elstva so: 

1. dr. Jurečko Ivan, zdravstveni in
špektor Maribor, (predsednik); 2. Golo-
uh Rudolf, podžupan in novinar v Ma
riboru, (podpredsednik): 3. dr. Rapotec 
Vinko, odvetnik v Mariboru; 4. dr. Jan 
Juro, odvetnik v Mariboru; 5. Valjak 
Juro, posestnik in gostilničar v Maribo
ru; 6. Povodnik Anton, pos. in gostilni
čar v Mariboru: 7. Božiček Franc, pò-, 
sestnik in gostilničar v Mariboru; 8. 
Kunst Vaclav, pošlni uradnik v Mari
boru: 9. Šereo Josip, posestnik in ka-
varnar v Mariboru: 10. Vantar Miha, 
knjigovez in tržeč v Mariboru; 11. Oset 
Andrej, hotelir v Mariboru. 

Pravino zastopati zadrugo ima: pred-
црЛп!1' ali v njegovi odsotnosti podpred
sednik. 

Podpis firme: Besedilo firme podpi
sujeta skupno predsednik ali podpred
sednik in še en član .načelstva ali s skle
pom načelstva in nadzorstva v to po
oblaščeni zadružni uradnik. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v 
Mariboru, 

dne 16. decembra 1932. 
•Fkotn. 1060/32 — Zadr. V 40/1. 

V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
1589. 

Sedež: Fara pri Kostelu. 
Dan vpisa: 15. decembra 1932. 
Besedilo: Živinorejska zadruga v Fari 

pri Kostelu, r. z. z o. z. 
Vpiše se sprememba pravil: 
Zadruga ima namen povzdigniti živi

norejo svojih članov s smotrom, da do
seže čimboljše in Čim donosnejše pleme. 

V ta namen zadruga: 
1. komisijsko izbira in določa moške 

in ženske živali za pleme; 
2. komisijsko ocenjuje (klasificira) ži

vali, ki jih je treba obdržati za nadaljnjo 
plemenitev; 

3. križa zadružne ženske živali s ple-
menjaki plemenite pasme; 

4: vodi rodovnike (matične knjige) ; o 
poreklu vse zadružne živine; 

5. označuje zadružno živino z vidnimi 
znaki, da se lahko kadarkoli spozna; 

6. jedrio cepi vso zadružno živino zo
per1 nalezljive bolezni in oskrbuje zdrav
ljenje živine; 

7. za člana nabavlja plemenite živin
ske pasme, potrebno, krmo, zdravila in 
druge potrebščine za umno živinorejo 
ter posreduje pri prodaji odvisne -pie* 
menske živine; 

8.. potrebščine in plemensko živino 
dobavlja članom le proti takojšnjemu 
plačilu; • ' 

9. poučuje zadružnike o umnem vzga
janju' in krmljenju živine ter varovanju, 
pred boleznimi; 

10. kupuje in oskrbuje zadružne ple-
menjake; 

11. zgradi skupno zadružno plemensko 
postajo ter ostale potrebne zadružne 
prostore in naprave; 

12.-prireja živinske razstave in oglede 
ter se istih udeležuje; , 

13. sprejema od svojih članov mleko 
in ga v predelanem ali nepredelanem 
stanju vnovčuje. 
. Javni razglasi zadruge se vršijo s pis

menimi obvestili, posameznih članov ter 
po potrebi z oglasi v listih. , 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

dne 15. decembra 1932. " 
Firm, 227/32 — Zadr. III 126/3.' 

•j; 
1590. 

Sedež: .Trebelno. 
Dan vpisa: 15. decembra. 1932. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Trebelnem, r. z. z n. z. 
Izbrisal se je izstopivši načel stveni 

član Cvetan Janez, posestnik iz Vrha pri 
Trebelnem. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, odd. II., 

' 'dne 15. decembra 1932. 
Firm. 226/32 — Zadr. I 87/34. : 
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Konkurzni razglasi 
Sa 97/32—4. 
1591. 

4073 

Sklep. 
Dolžnik: Santak Franc, krojač v Dol

nji Lendavi. 
Za dobo bolezni poravnalnega upra

vitelja dr. Čemela Ferda, advokata v 
Dolnji Lendavi, se mu postavi za na
mestnika g. Ude ' Alojz, advokatski pri
pravnik v Dolnji Lendavi. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 20. decembra 1932. '"•' 

Sa 66/32-
1592. 

-2. 4086 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o 

imovini Beliča Josipa, trgovca v Brestu, 
p. Ig pri Ljubljani. 

Poravnalni sodnik: .Avsec Anton, sod
nik okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Adlešič Juro, 
odvetnik v Ljubljani. . 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, šoba gtl 140, dne 28. ja
nuarja 1933 ob devetih. 

Rok za oglasitev do 23. januarja 1933 
na deželno sodišče. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 20. decembra 1932.;., , 

* ' 

Sa 65/32-
1593. 

4084 

Poravnalni oklic. 

4057 Sa 32/32—38 
1595. ' 

Konec poravnalnega 
postopanja. 

Sklep opr. št. Sa 32/32—33, s.kate
rim je bila od sodišča potrjena porav
nava dolžnice tv. Florjančič in drug, 
javne trgovske družbe, izdelovanje in 
prodaja čevljev na debelo in drobno v 
Smartnem pri Litiji, registrovane pod 
navedeno firmo, je pravnomočen. 

Poravnalno postopanje se izreka za 
končano. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. ì l i . , 

dne 9. decembra 1932. 

* 
4081 Sa 88/32—18. 

1596. 

Konec poravnave. 
Poravnalno postopanje dolžnika Bu-

tolena Antona, trgovca z irhovino in ko-
žuhovino. v Mariboru, Loška ulica 18, je 
končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 15. decembra 1932. 

Uvedba poravnalnega postopanja o 
imovini dolžnikov Gorupa Draga,./tr
govca v Ljubljani/Miklošičeva cèsta, in 
Kavšek' Marije, šivilje v Ljubljani, Ilir
ska ul. 19, kot'javnih družabnikov javne 
trgovske družbe Drago Gorap & Co. v 
Ljubljani. 

Poravnalni sodnik: Avsec Anton, sod
nik okrožnega, sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Kandare 
Fran, odvetnik v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri de
želnem sodišču, soba št. 140, dne 1. fe
bruarja 1933 ob devetih. • 

Rok za oglasitev do 25. januarja 1933 
na deželno sodišče v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
• •'••' dne 2d. decembra 1932. 

* 
«r- 4036 Sa 86/32—53 

1594; ' • 
Konec poravnalnega 

postopanja. 
Poravnalno postopanje dolžnika Bra

čko Josipa, trgovca v Mariboru, Zrinjski 
trg 6, je končano. 
Okrožno sodišče v Mariboru,^odd...III.,. 

' dne 2 decembra 1932. 

* 

1932 med Hedžet Matejem, lastnikom 
tvrdke Hedžet & Koritnik, manufakturna 
trgovina v Ljubljani, Frančiškanska uli
ca št. 4, in njegovimi upniki. 

Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 9. decembra 1932.. 

# 
4074 Sa 59/32—9. 

1597. 

Potrditev poravnave. 
-Med dolžnikom Peterčičem Francem, 

trgovcem v Križevcih pri Ljutomeru, in 
njegovimi upniki pri poravnalnem na
roku dne 29. septembra 1932 pred okraj
nim sodiščem v Ljutomeru sklenjena 

;prisilna poravnava se potrja. 
Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 9. decembra 1932. 

* 
4060 Sa 54/32-69 r 

1598. 

Sklep. 
Prisilna poravnava izven. konkurza, 

sklenjena med dolžnikom Schusterpm 
Antonom, trgovcem v Ljubljani, Mestili 
trg st.. 25. in njegovimi upniki, na po
ravnalnem naroku dne 17. nov. 1932, se 
odobruje. 
Deželno sodišče v Ljubljani, odd. III., 

•: dne 9. decembra 1932. 

Sa .7/32—48. 
1599. 

* 

Oklic. 

4026 

V poravnalni stvari Pence Franceta, 
posestnika v (Jotni vasi in usnjarja v 
Novem • mestu, se s sklepom Sa 7/32—1 
otvorjeni postopek proglaša dovrše
nim, ker je poravnava pravomoćno 
odobrena. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. II., 

dne 6. decembra 1932. 

sj: 
Sa 57/32—136. 4086 
1600. 

Potrditev poravnave. 
' Potrja se poravnava, sklenjena pri po

ravnalnem naroku dne 26: novembra 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No; 13740/1. 

* 

Razglas. 

4080 

Širše Vinkotu, rojenemu 3. februarja 
1906 v Arjivasi št. 83, obč. Petrovce, 
srez Celje, je z razsodbo okrajnega so
dišča v Celju Kps VI 377/32—4 z dne 
7. oktobra 1932 izrečena prepoved za-
haianja v gostilne za dobo 2 let in sicer 
•xf 22'. oktobra 193? do 22. oktobra 1934. 

Sresko načelstvo v Celiu, 
dne 19. decembra 1932. 

* 

É&i iâ&*\hi 
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V. št. 53.015/32. 4078-3—1 

Objava. 
Mestna občina ljubljanska razpisuje 

dobavo pisarniških potrebščin za 1. 1933 
za mestne urade in podjetja. Dobavni 
pogoji in drugi pripomočki se dobe v 
mestnem gospodarskem uradu soba 12. 

Pravilno kolkovane ponudbe je vlo
žiti v mestnem gospodarskem uradu 
soba št. do 23. januarja 1933 opoldne. 
Ponudbe morajo biti zapečatene in 
onremljene z nadpisom ^Pisarniške po-

Gospodje delničarji naj polože delnice 
najke-neie do dne 10. januarja 1933 pri 
Ljubljanski kreditni banki, podružnici 
v Mariboru, kjer dvignejo dotične iz
kaznice. 

Upravni svet. 

4065 

Vabilo na občni zbor. 
Občni »bor Pašne zadruge za občino Ko-

vor, r. z. z o. z. v Kovorju pri Tržiču, se vrši 
v nedeljo dne 15. januarja 1933. ob 3. uri 
popoldne v prostorih gosp. načelnika Joška 
Šlibarja v Kóvórju št. 11 s sledečim dnev
nim redom: 1. Čitanje zapisnika zadnjega 
občnega zbora. 2. Čitanje revizijskega poro
čila. 3. Poročilo na&lstva. 4. Odobritev ra
čunskega zaključka za 1. 1932. 5. Sprememba 
pravil. G. Volitev načelstva v smislu pravil. 
7. Volitev nadzorstva y smislu pravil. 8. 
Razni nasveti. 

V slučaju nesklepčnosti se v smislu § 23.. 
zadružnih pravil vräi na ietem kraju in po 
istem dnevnem redu čez pol ure drug občni 
zbor, ki bo veljavno sklepal neglede na 
število navzočih članov. 

Pašna zadruga Kovor r. z. z o. z. v Kovorju, 
dne 18. decembra 1932. 

* 
4053—3—2 

Likvidacija zadruge in 
poziv upnikom. 

Splošna gospodarska poslovalnica, re-
gistrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Mariboru je po sklepu občnega zbora z 
dne 13. junija 1932 prešla v likvidacijo. 
Upniki zadruge se pozivajo, da svoje 

zahtevke prijavijo podpisanemu načel
niku. ' 

Splošna gospodarska poslovalnica, 
r. z. z o. z. v Mariboru v likvidaciji. 

Načelnik: Gajšck Simon s. r. 

* 

Razid društva. 
4066 

Društvo državnih upokojencev in upo
kojenk v Ljubljani, podružnica v Mari
boru se je po sklepu likvidacijskega obč
nega zbora v Mariboru z dne 10. de
cembra 1932. prostovoljno razšlo. 
DruStvo drž. upokojencev in upokojenk, 

podružnica v Mariboru, 
dne 10. decembra 1932. 

Bivši predsednik Matevž Vrbnjak s. r. 
Maribor, Gajeva ul. 41. 

* 

Obdava. 
4070 

Izgubil sem pred dvema mesecema 
svojo planinsiko legitimacijo, orožni list, 
sokolsko legitimacijo in potni list, ka
tere listine proglašam s tem za neve
ljavne. 

Zaletel Ivan s. r. 
Stanežiče p.'Št. Vid n/ Ljubljano. 

4052 

„KOVINA" prva jugoslovanska metalurgična industrija 
d. d. v Mariboru 

Bilanca per 31. decembra 1931. Akti va Pasiva 

Blagajna . . . . . . 
Efekti 
Terjatve . . . . . . 

Investioije: 

Nepremičnine . . . . 
Prenos izgube . . . . 
Izguba . . . . . . 

Din 
1.850-08 

35.751-— 
1,996.705-59 
2,865.'662-67 

2,558.817-79 
1,811.566-61 
1,699.211-59 

283.077-80 

11,252.643-13 

Delaiäka glavnica . . . . 
Upniki . . . . . . . . 

/ 

Din 
3,750.000--
6.692.515-48 

810.127-65 

11,252.64313 

Izguba Račun izgube in dobička. Dobiček 

1 Režijski stroški . . . 
[ Odpisi 

Din 
3,94?.2G4-67 

311.007-93 

4.2*8.272-1)0 
l 

Din 
3,970.194-80 

283.077-80 

4,253.272-60 

Upravni svet 

Ud aia kraljevska banska aprava Dravske banovina Urednik: Pohar Robert « Ljubljani 
Tiska in zalaga: Tiskarna Merkur v Ljubljani; njen predstavnik) 0. Mlchâlek v LJubljani 



Poštnina plačana v gotovini 

K R A L J E V I N A J U G O S L A V I J A 

S L U Ž B E N I LIST 
KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 

103. kos. V LJUBLJANI, dne 28. decembra 1932, Letnik Ш. 
V S E B I N A : 

797. Uredba o podpornem skladu pomožnega osebja v državni službi. 
798. Odločba o hranilnih vlogah pri Poštni hranilnici. 

Uredbe osrednje vlade. 
797. 

Uredba 
o podpornem skladu pomožnega 

osebja v državni službi.* 
L Obëe odredbe., , 

Člen 1. 
Podporni sklad .pomožnega osebja v državni službi, 

ustanovljen z odredbo drugega odstavka § 56. finančnega 
zakona za leto 1932./1933., služi za izplačevanje podpore 
njegovim vlagateljem in njihovim rodbinam in se za 
druge namene ne sme uporabiti 

Sklad se ustanovi pri Državni hipoteikairni banki in 
ga upravlja minister za finance. 

Člen 2. 
Podporo sestavljajo: 

' 1. osebna podpora; 
2. rodbinska podpora; 
3. podpora za zdravljenje; 
4. podpora za pogreb. 

delo v državni 

Člen 3. 

Vlagatelji sklada so: 
1. dnevničarji, ki se jemljejo na 

službi po zakonu o uradnikih; ».'•.. 
2. honorarni uslužbenci, ki se jemljejo v tem rvanju 

nà d e b v državni službi z določenim mesečnim honorar
jem* bodisi po zakonu o uradnikih bodisi po odredbah 
Dosebnih zakonov. x 

Člen 4. 
Dohodki sklada so ti-le: 
1. mesečni vlogi; 
2. enomesečna nagrada vlagatelja, ki prvič vstopi na 

delo v državno službo; 
* »Službene novine kraljevine Jugoslavije! z dne 

8. novembra 1982., št. 26Q/XGIX/696. 

3. enomesečni; zvišek nagrade; 
4. enomesečna razlika med novo in poslednjo na

grado ob vnovičnem vstopu na delo v dieaivno službo; 
5. obresti od glavnice sklada. 
Vlagatelj, ki je bil, preden je bil sprejet na dele-v 

državni službi, aktiven, državni uslužbenec ali upokoje
nec, se smatra glede vlagalne obveznosti za vlagatelja, 
ki stopa prvič na delo. v državni službi 

Člen 5. 
1 Mesečni vlog znaša б % osnove, za vJagamj©j oenowtt 

za vlaganje pa je mesečna nagrada v kosmatem zneakn. 
Dohodki iz točk 2., 3. in 4. Člena 4. pripadajo skladu 

v kosmatem znesku. . , 
Člen 6. . 

Pravica in obveznost vlaganja se začneta z dnem p -
stopa dolžnosti, prestaneta pa z dnem, do katerega^ je vla
gatelj nagrado prejeL 

Člen 7. 
Pravico do povračila vplačanih vlogov ima samo ti

sti vlagatelj, ki je vlagal več ko 10 let, pa mu prestane 
služba po § 173. ali- z odpovedjo od države po § 178. 
zakona o uradnikih. 

Če tak vlagatelj ne dvigne vlogov, obdrži pravico, da 
se mu računi, ko zopet stopi na delo v državni službi, 
čas prejšnjega vlaganja za pridobitev pravice do pod
pore. 

Prav tako ima pravico do povračila vplačanih vlogov 
samo rodbina tistega vlagatelja, ki je umrl kot tak, a je 
vlagal več ko 5, toda manj ko 10 let. 

. Vlogi se vedno vračajo brez obrestì. 
S povračilom vlogov izgubita vliagatlsëlj in njegova 

rodbina vse pravice proti skladu. 

IL Osebna podpora. 

Člen 8. i 

Pravico do osebne podpore pridobi vtagaJelL če po
stane po 10 letih vlaganja duševno ali telesne nesjpoeo-
ben za službo vobče. 

Nesposobnost mora biti ali trajna ali pa takšna, da 
ni upanja, da bi se spet osposobi! za službo. Neepoeob-

' . ' v •'- • ii b ç • "• •• ^кмшА^Шк :--\> foH: : -ikZ'XtèL ШЈИш 
a:»Ai?--a | |^a^j£atóggjÌ 
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nost za službo se ugotovi komisijski po odredbah zakona 
o uradnikih. 

Po dovršitvi 60 let starosti in 36 let vlaganja ali 40 
let vlaganja se mora določiti vlagatelju osebna podpora, 
če to zahteva. 

Člen 9. 

Podpora se sme določiti samo na vlagateljevo ла-
htevo. Zahteva mora biti podana pred prestankom službe. 
Izjemoma ee sme, бе je služba prestala po § 173. zakona 
o uradnikih, podati zahteva najdlje v 30 dneh po izteku 

- 60 dni bojovanja. 
.*• - Člen 10. 

Osnova -določitvi osebne podpore Je poslednja na
grada vlagateljeva. 

Člen 11. 

Vlagatelju, ki je pridobil pravico do osebne podpore, 
•pripada za prvih 10 let 40 % osnove za določitev osebne 
'podpora Za vsako nadaljnjo polovico leta mu pripada po 

, 1 % tako, da dobi po 40 letih popolno podporo, ki se ne 
da več povezati. 

Člen 12. 

Vlagatelju, ki postane, preden pridobi pravico do 
osebne podpore, trajno nesposoben za nadaljnjo službo 
in mu zbog tega služba prestane, se sine izplačati kot 

' podpora 25 odstotkov poslednje nagrade, če je vlagal več 
ko 5 let, ako nima drugih dohodkov in je nesposoben za 
kakršnokoli delo ali pridobivanje. 

Ta podpora se sme izplačevati tudi vlagatelju, ki ni 
vlagal 5 let, če se brez svoje krivde pri kakšnem dr
žavnem poslu ali ob povodu takšnega posla tako poško
duje, da postane zbog zadobljenih ran ali poškodb ne
sposoben za nadaljnjo službo. 

V obefr primerih se ugotovi nesposobnost po tretjem 
odstavku člena 8. 

Člen 13. 

Osebna podpora pripada od dne, od katerega je pre
stala vlagatelju pravica do nagrade, in teče do dne, ko 
nastopi izguba pravice do podpore. 

Člen 14. 
Osebna podpora se izgubi: 
1. z vstopom v.državno ali samoupravno službo; 
2. z obsodbo zaradi zločinstva; 
3. pb bivanju v inozemstvu nad 3 mesece brez dovo

litve ministra za finance; 
4. z vstopom v službo .tuje države; 
5. e pridobitvijo dohodkov, odnosno z usposobitvijo 

za pridobivanje v primerih iz člena 12.; 
6. ob prejemanju podpore iz kakšnega drugega skla

da, ustanovljenega po tuji državi. 

Člen 15. 
Minister za finance lahko odredi zdravniški pregled 

uživalca osebne podpore in obvesti, če se s tem pregle
dom ugotovi, da je usposobljen za službo, o tem pristoj
nega ministra, ki pozove uživalca podpore, naj se vrne 
v službo. Če se uživalec temu pozivu ne odzove, izgubi 
pravico do osebne podpore. 

Člen 16. 
Uživalec osebne podpore, ki izgubi podporo po členu 

14.. lahko pridobi to pravico iznova samo, če postane z 
VBtopom v službo iznova vlagatelj podpornega sklada in 
izpolni katerega, izmed pogojev. člena 8. _ . r. 

III. Rodbinska podpora. 

Člen 17. 
Pravico do rodbinske podpore pridobi rodbina vla

gatelja, ki je bil ob smrti vlagatelj podpornega sklada 
in je v ta sklad vlagal najmanj 10 let aii je umrl kot 
uživalec osebne podpore. 

Člen 18. 

Če je vlagal vlagatelj vež ko 10 let v podporni sklad 
in umrl kot vlagatelj uradniškega pokojninskega skjada 
prej, nego je pridobil pravico do rodbinske pokojnine iz 
uradniškega pokojninskega sklada, ima njegova rodbina 
pravico do podpore iz podpornega sklada. Če je pridobil 
ta vlagalec pravico do rodbinske pokojnine, nima njego
va rodbina pravice do rodbinske podipore niti do povra
čila vplačanih vlogov. 

Člen 19. 

Če je bil vlagatelj, za. svojega službovanja vlagatelj 
uradniškega pokojninskega sklada in podpornega sklada, 
pa umre kot vlagatelj enega teh skladov, preden je pri
dobil pravico bodisi do rodbinske pokojnine, bodisi do 
rodbinske podpore, ima njegova rodbina pravico do rod
binske podpore iz podpornega sklada ob teh-le pogojih: 

1. da je vlagal umrli vlagatelj v oba sklada več ko 
10 let; 

2. da je vlagal v podporni sklad več ko 5 let, in 
3. da vplača rodbina razLiko vlogov do 10 let, pri 

čemer je vzeti za osnovo poslednjo nagrado, na katero je 
vlagatelj vlagal v podporni sklad. 

Člen1 20. 
S pravico.iz člena 19. se 'ne more koristiti rodbina, 

ki uživa pomoč po odstavku (2) § 96. zakona o uradnikih. 
Prav tako se tudi ne'more koristiti s to pravico rod

bina vlagatelja, ki je po odredbah zakona o uradnikih 
dvignil svoje vloge iz uradniškega pokojninskega sklada. 

Člen 2Ï! 
Rodbinska podpora pripada po enakih delih vlaga

teljevi zakonski ženi in otrokom, rojenim v zakonitem 
zakonu ali pozakonjenim. 

Več zakonskih žena vlagatelja muslimana se računi 
skupaj za enega rodbinskega člana. 

Če nastopi potreba, da prejemajo uživalci rodbinske 
podpore svoj del ločeno, odloči o tem organ, ki je pri
stojen za določanje rodbinske podpore. 

Člen 22. 
Osnova za določitev rodbinske podpore je osebna 

podpora, ki jo je vlagatelj imel ali bi jo imel, če bi se 
mu bila podpora na dan smrti določila. 

Člen 28. 
Rodbinska podpora znaša za enega uživalca rodbin

ske podpore 50%, za dva 65%, za tri 75%, za 4 ali več 
85 % osebne podpore kot osnove za določitev rodbinske 
podpore. 

Če je več uživalcev rodbinske podpore, pa pri enem 
izmed njih nastopi primer, da mu prestane pravica do 
rodbinske podpore, se zmanjša podpora ostalim po stop
njah, ugotovljenih v predhodnem odstavku. 

Člen 24 
Če se vlagatelj brez svoje krivde na kakšnem dr

žavnem poslu ali ob priliki takega posla do mrtvega po
nesreči ali se tako poškoduje, da zbog zadobljenih ran 
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ali poškodb umro, pa ini vlagal 10 let, pripada rodbini 
kot podpora 20 % nagrade, ki jo je imel vlagatelj ob 
smrti. 

Ta podpora pripada tudi rodbini vlagatelja, ki, je 
umrl kot uživalec podpore po členu 12., če nima od imo
vine ali osebnega dela dohodka, ki bi bil večji od te 
podpore. 

Člen 25. 

Rodbinska podpora pripada od prvega dne meseca, 
ki nastopi po vlagateljevi smrti, in teče do dne, ko na
stopi izguba pravice do podpore. 

Člen 26* 

Pravica do rodbinske podpore ne pristoji: 
1. če je žena zakonito razvezama; 
2. če je žena po predpisih rimskcHkatoliske vere lo

čena ; 
3. če ni zakon sklenjen najmanj leto dni pred vla

gateljevo smrtjo, razen če je ostal iz tega zakona zakon
ski otrok ali če je ostala vdova noseča; 

4. če je sklenjen zakon za uživanja osebne podpore, 
pa vlagatelj ni iznova stopil v službo in v njej ostal naj
manj leto dni; 

5. če je dovršil vlagatelj na dan, ko je stopil v zakon, 
50 let starosti in je žena bila nad 20 let mlajša od njega. 

Člen 27. 

Vdova izgubi rodbinsko podporo: 
1. če stopi v državno ali samoupravno službo, do

kler služba traja; 
2. če prejema kakšno drugo podporo od države ali 

javne ustanove, dokler podpora traja; 
8. če prejema podporo iz kakšnega drugega sklada, 

ki ga je ustanovila država; 
4. če se obsodi zaradi kaznivega dejanja, zbog ka

terega bi tudi vlagatelj osebno podporo izgubil; 
5. če biva v inozemstvu nad 3 mesece brez dovolitve 

ministra za finance; 
6. če dobi dohodke v primerih iz člena 24.: 
7. če se zopet onioži. 

Člen 28. 

Otroci izgube rodbinsko podporo: 
1. če dovršijo 16 let starosti, hčere pa tudi že prej, 

če se omože; 
2. če se,obsodijo zaradi kaznivega dejanja, zbog ka

terega bi tudi vlagatelj pravico do osebne podpore iz
gubil; 

3. če prejemajo štipendije od drŽave ali kakšne jav
ne ustanove v denarju ali naravi, in to, dokler štipendija 
traja, in če je štipendija večja od rodbinske podpore, ki 
otroku pripada; 

4. če prejemajo podporo iz kakšnega drugega sklada, 
ki ga je ustanovila država; 

5. če dobe dohodke v primerih iz člena 24. 
Če se otrok redno šola, se kljub točki 1. podaljša 

izplačevanje podpore, dokler dovrši 18* let starosti; če pa 
je duševno aH telesno nesposoben, se podaljša izplače
vanje, dokler nesposobnost traja, toda s pogojem, da ni
ma drugega vzdrževanja. 

Člen 29. 

Vlagateljeva vdova, ki pridobi pravico do osebne in 
do rodbinske podpore, ne more prejemati obeh podpor, 
marveč ima pravico izbirati; 

Vlagateljevim otrokom, ki imajo pravico do rodbin
ske podpore po sonarti obeh roditeljev, pripada. samo-eoa, 
in to večja podpora. 

Ölen 30. 

Vdovi al hčeri, ki se zopet omoži, odnosno omožl, »e 
sme izplačati enkrat za vselej enoletni znesek rodbinske 
podpore, če jo edino ona uživa. 

IV. Podpora za zdravljenje. 

Člen 3L 

Vlagatelji in njih rodbine imajo pravico do brezplač
nega zdravljenja v javnih bolnicah po pogojih, predpi
sanih od ministra za socialno politiko in narodno zdravje. 

Člen 32. 
Vlagatelju, ki mu je prestala služba po § 173. za

kona o uradnikih pred dovršenimi 10 leti vlaganja, se iz
plača iz podpornega sklada kot podpora za zdravljenje: 

1. polovica mesečne nagrade, če je vlagal 2 leti; 
2. popolna mesečna nagrada, če je vlagal 5 let; 
3. poldruga mesečna nagrada, če je vlagal 8 let. 
Nagrada po prednjem odstavku se računi v kosma

tem znesku. 

V. Podpora za pogreb. 

Ölen 33. 
Po smrti vlagatelja, ki je kot tak umrl, se izplača iz 

podpornega sklada kot podpora za pogreb njegovi rod
bini, odnosno tistemu, ki je pogreb oskrbel: 

1. polovica mesečne nagrade, če ni vlagal eno leto; 
2. popolna mesečna nagrada, če je vlagal več ko 

eno leto. 
Nagrada po prednjem odstavku se računi v kosma

tem znesku. 
Člen 34. 

Po smrti vlagatelja, ki je umrl kot uživalec osebne 
podpore, se izplača kot podpora za pogreb rodbini, od
nosno tistemu, ki je pogreb oskrbel, enomesečna vlaga
teljeva podpora, in to v kosmatem zneeku. 

VI. Končne odredbe. 

Člen 35. 
Vse, kar je predpisano v tej odredbi za nagrade, ve

lja tudi za honorarje uslužbencev iz točke 2. člena 3. 

Člen 36. 
Odločbo o osebni podpori, kakor tudi o povračilu 

vplačanih vlogov izda minister za finance po predlogu 
organa, ki je upravičen sprejemati vlagatelje na delo v 
državni službi. Odločbo o rodbinski podpori izda mini
ster za finance na prošnjo rodbine. Pravico, izdajati te 
odločbe, sme prenesti minister za finance na svoje po
močnike skladno s § 2. zakona o organizaciji finančne 
uprave. 

Dokler se ne določi osebna ali rodbinska podpora, 
se izplačujejo */B podpore., ki bi se utegnila priznati po 
predloženih listinah. Odločbo o tem izda tisti, ki mora 
izdati odločbo o osebni in rodbinski podpori 

Člen 37. 
Odločbo o podpori za zdravljenje in o podpori za 

pogreb izda organ, ki je pooblaščen, za sprejemanje vla
gateljev na delo v državni službi. 
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(Stem. З а 
Izplačilo vseh vrst podpor kakor tudi .povratak) vpla

čanih vlogov vrš^*!fmančne direkcije v breme »Podpor
nega sklada pomožnega osebja v državni službi« in po 
nalogu organa, ki izda odločbo o odmeri podipore, od
nosno o povračilu vplačanih viogow. 

ČOeai 89. 
Odtegljaji za sklad skladno s členoma 4. im 5. se više 

po uradni dolžnosti ob izplačevanju nagrade. 
Vlog se mora plačati tudi za mesec, v katerem vla

gatelju ne pripada nagrada, in se odtegne od prve na-
. slednje vlagateljeve nagrade. 

Odtegnjene vsote se pošljejo >I>ržavni hipotekami 
. banki« v 20 dneh od dne odtegljaja. Računodajnik, ki 
ne pošlje odtegnjenih vsot v tem roku, plača nanje 6 % 
obresti v korist sklada. 

Člen 40. 
Državna hipotekarna banka mora predložiti vsako 

leto miiiTiiatini za finance poročilo o stanju sklada in iz
pisek računa letnih razhodkov in dohodkov. 

Računi o razhodkih in dohodkih sklada se predlože 
po izteku vsakega koledarskega leta glavni kontroli v 
pregled in se objavijo s klavzulo glavne kontrole o razre
šitvi računa v »Službenih novimah«. 

Člen 41. 
Če ne zadoščajo za izplačilo podpore dohodki sklada, 

dotira država sklad s potrebnimi vsotami. 

Člen 42. 
Podrobnejša navodila za izvrševanje odredb členov 

38., 39. in 40. predpiše oddelek za državno računovodstvo 
ministrstva za finance. 

Člen 43. 
Za državne terjatve se sme postaviti prepoved do 

50 % osebne in do 30 % rodbinske podpore, in to po 
administrativni poti. 

Člen 44. 
Iz rodbinske podpore se ne morejo izterjavati' dol

govi umrlega vlagatelja. 
Člen 45. 

Za uživanje podpore v inozemstvu nad 3 mesece je 
treba posebne dovolitve ministra za finance. 

Člen 46. 
Vlagatelji in njih rodbine se opraščajo plačevanja 

vseh taks za vloge in zahteve, ki se nanašajo na osebno 
in rodbinsko pravico po tej uredbi skladno e §§ 97. in 
164. zakona o uradnikih z dne 31. marca 1931. 

Člen 47. 
Vsa pojasnila zaradi uporabe te uredbe daje obči 

oddelek ministrstva za finance. 

VIL Prehodne odredbe. 

Člen 48. 

. Od časa, ki ga je prebil vlagatelj v državni službi 
kot dnevničar ali honorarni uslužbenec od dne 30. maja 
1922. kot dne, ko je stopil v veljavo zakon o zavarovanju 
delavcev, pa do dne 1. aprila 1932. se računi v rok iz 

člena 8. ena polovica brez obveznosti, vloge naknadno 
vplačati, druga polovica pa po naknadnem •vplačilu vlo
gov." Kot osnova za vlaganje služi nagrada, ki jo je imel 
vlagatelj i na dan 1. aprila 1932. Čas pred dnem 30. maja 
1922. se za pridobivanje pravice do osebne in rodbin
ske podpore ne jemlje v pošte v. 

Naknadno vplačilo vlog se shie položiti naenkrat ali 
polagati v mesečnih obrokih. Mesečni obrok ne sme biti 
manjši od rednega mesečnega vloga, pri čemer*je vzeti 
za osnovo nagrado, kL jo je imel vlagatelj na dan 1. aprila 
1982. 

Če dobi; tak vlagatelj osebno podporo prej nego 
vplača vse naknadne vloge, se mu računi za osebno pod
poro toliko časa, za kolikor je vlogov plačal, in to po 
velikosti mesečnega vloga iz predhodnega odstavka. Prav 
to velja tudi za rodbinsko podporo. 

S pravico iz tega člena se morejo koristiti samo tisti 
dnevničarji in honorarni uslužbenci, ki so se kot taki 
zatekli v aktivni državni službi na dan 1. aprila 1932. 

Člen 49. 
Vloge, izterjane po naredbi št. 11.802/1 z dne 17. 

marca 1932. do časa, ko dobi ta uredba moč, se pošljejo 
Diržavni hipotekami banki za габип »Podpornega sklada 

, pomožnega osebja v državni službi«. 
Osebam, ki v členu 3. te uredbe niso omenjene, se 

vrnejo vsi vplačani vlogi iz depozita, ustanovljenega po 
naredbi št. 11.802/1 z dne 17. marca 1932. 

Člen 50. 
Ta uredba se je predpisala na osnovi § 56. finanč

nega zakona za leto 1932./1933. in dobi obvezno moč od 
dne, ko s# razglasi v »Službenih novinah«. 

V Beogradu, dne 2. novembra 1932.; št. 48.300/1. 

Minister za finance 
dr. Mil. R. Đorđević s. r. 

798. 

Hranilne vloge 
pri Poštni hranilnici.* 

Na osnovi člena 5. zakona o izpremembah in dopol
nitvah zakona o poštno-hranilničnem, • čekovnem in vire-
mentnem prometu kraljevine Jugoslavije z dne 30. no
vembra 1921. 

o d r e j a m : 

Poštna hranilnica plačuje izza dne 1. januarja 1933. 
na vse hranilne vloge 4% obresti na leto. 

Ta odločba nadomešča odločbo št. 401 z dne 31. ja
nuarja 1929.,** kolikor se nanaša na višino obrestne mere, 
in prestane veljati odločba št. 4060 z dne 31. decem
bra 1930-

V Beogradu, dne 3. decembra 1932. 

Minister za promet 
Laz. Radivojevid s. r. ! 

* >Službene novine kraljevine Jugoslavije« z dne' 
20. decembra 1932., št. 295/СХ/765. 

** »Uradni list« št. 61/14 iz 1. 1929. 

Izdaja kraljevska banska oprava Dravske banovine; njen predstavnik io urednik: Pohar Robert « Ljubljani. 
Jieka*in salaga; Tlakama »Meeker« s Ljubljani; njen predstavnik; Qtmax Micbalek v Ljubljani. 
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SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE B4NSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE 
Priloga h kosu 104. III. etnika z dne 81. decembra 1932. 

Razglasi kraljevske 
banske uprave 

VI. No. 6675/43 ' 4140 

Pregled nalezljivih bolezni 
v Dravski banovini 

od 1. decembra do 7. decembra 1932 

Po naredbi ministrstva za narodno zdravje 
S. br. 4948 z dne 21. maroa 1930. 

S r e z 

o — 

SS 

Skupina tiîuznih bolezni. 

Brezice . . . . . . . . • • 
Celje .,«••» 
Celje fm es to) ..•••» 
Dolnja Lendava . • • • » 
Gornjizrad 
Kamnik > . 
Kranj . . . • • . . • » . 
Kočevie . . • , , . . • > 
Konjice .••••»»••• 
Krško ••••> 
Litija . . . . 
Ljubljana (srez) . « • , 
Ljubljana (mesto) . . » 
Maribor desni bree . • 
Maribor levi bree • • » 
Murska Sobota 
Prevalje >, , 
Ptuj » s > 
Radovljica . . . . . . » • » 
Slovenjeradec . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

1 
2 
2 
8 
1 

2 
14 

1 
1 

6 
5 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
4 

3 

1 

— 

1 

9 

— 

1 

1 
— 

— 

— 

1 
1 

— 

3 
1 

1 

_ 
2 

— 

1 
— 

— 

— 

— 

__ 
— 

Griža. — Dysenteria. 

Vseea 

Ošpice. 

Kran) • « 
Krško 
Šmarje pri Jelšab 

.Vsega 

Morbilli. 

1 
2 
2 

11 
1 
l 
2 

12 

1 
1 
6 
4 

2 
1 
1 

1 
2 
2 

Vseea . . . I 64 | 91 9 | 11 63 

4 , 4 4 4 • » 

t a . . . » , , 
• • • • • t » 

Vsega . . . 

1 
1 
1 

2 
2 

7 

— 

z 
3 

3 

z 
i 
i 

2 

— 

1 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

7 

Brežice . 
Kočevje 
Ljutomer 
Murska Sobota. 
Novo mesto 
Prevalje . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 3 - 1 1 1 
Celie (mesto) . . . . . . 2 — 1 — 1 
Dolnja Lendava . . • • • 1 — — —' . 1 
Kamnik . . . . . , . • » . — 1 — — 1 
Kranj . • . . . • • • • • . 1 — 1 — *~ 
Kočevje . • » i • » , » , 1 4 — 8 — 6 
Krško . . . » • . . » » • . 1 1 — — 2 
Laško . . . . , > . • » . . 1 — — T 1 
Litija - 1 — — 1 
Ljubljana (srez) . » >, 6 — 2 — 3 
Ljubljana (mesto) . n 7 2 1 — 8 
Ljutomer . , » » 3 — — — 3 
Maribor levi bree • • • 13 3 — ~" 1*> 
Novo mesto 6 — — — 6 
Prevalje . 2 — 2 — — 

50 

' 
• » • » 
• . . » 

i . - . . -

1 
6 

7 

— 1 
l i 
l i 1 

T -

— 

1 
5 

.1 

.7 

S r e z f i 

Davica. — Diphteria et Croup. 

Brežice . , . . • • » • » » 
Celje 
Celje (mesto) . . » • » » 
Dolnja Lendava 
Kamnik » «. 
Kranj '. .' • •'»••/»••» 
Kočevje . . » . » . , . » 
Konjice .»»•!•>••• 
Kršk> . • • • » • • • § • » 
Laško • • t > » • • • • » • 
Litija . » . . . » » • » • » 
Logatec . . » » » 
Ljubljana (srez) . . » . 
Ljubljana (mesto) . » • 
Ljutomer > 
Maribor desni bree » • 
Maribor levi bree . . • 
Maribor (mesto) . . . . 
Metlika • 
Murska Sobota. . • t » » 
Novo mesto . . • • » • » 
Prevalje . . . » > < > • > 
Ptui • ч l • i » 
Ptui (mesto) . • . . » • • 
Radovljica . . . « t i » » 
Slovenjeradec •••••. 
Šmarje pri Jelsan . . . . 

Vsega 

10 
9 
3 
3 

10 
1 

10 
16 

6 
4 
Б 

16 
9 
3 
5 

26 
16 

8 
4 
7 

11 
7 

32 
14 
13 

248 105 93 9 251 

Nalezljivo vnetje možganov. 
Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Brezica . . . . . . 
Ljubljana (srez) 
Ljubljana (mesto) 

Vsega 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 

Litija .: • * • • ! «I l l - l - l ? 

• • » • 

• * • 

1 
1 

— 
2 

— 
— 

1 
1 

— 
1 

— 
1 

— 
— 
— 
— 

1 
— 

1 
2 

Vsega в 1 - - 7 

Sen. — Erysipelas. 

Celje •»•»»••••»» 
Krško . 4 . » » , . • » • . 
Litija . . . . 4 
Maribor desni bree » • 
Maribor levi bree . . . 
Maribor (mesto) . » » . 
Novo mesto . ..>••» 
Prevalje . . . . . . . . . 
Ptui »»•»»•» 
Radovljica » » 
Šmarja pri Jelšab • . . . 

Vsega 

1 
1 
1 

— 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
3 

23 

1 
— 

2 
— 

1 
— 
— 

— 

4 

1 
2 
1 

2 

_ 
1 
1 

— 
8 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
.— 

— 

-- 19 

Krčevita odrevenelost — Tetanus. 

Maribor desni breg • • — I 11 — I •— I 

Vseee - 1 - -

Vranični prisad. — Anthrax. 

Šmarje pri Jelšab I t I -

Vsega . . 4 I l l -
H -
lJ-

S r e z 
Â 
«d 
Л 

O 

Sa 
a 0 

»•s 

> 
u 
•e 
O 

T-
а 
o 

n 
IS 
o* 
= = 3 

Otrpnjenje tilnika. — 
acuta. 

Celje 
Dolnja Lendava . • » . . 
Kočevje » > 
Konjice . . . » » . . . . « 
Krško . . . • » . . 4 , , , 
Loeateo • » . 
Ljubljana (erez) . . . V 
Ljutomer 
Maribor levi bree ». » 
Murska Sobota . . • » » 
Novo mesto . . . . . . . 
Provalje ....•» . . . -

PolyomyeHtis 

Vsega . 

3 
1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

16 

— 

1 

— 

1 
1 

— 
3 

— 

1 

3 

1 
— 

1. 

6 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

3 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
3 

— 13 

. . . . 4 

• • 1 . ' 

. . . . . . 
ga . 

1 
1 
2 

• • — 

4 

— 
• S — 

— 
1 
1 

— 
1 

— 
— 

1 

— 
- f 1 

— 
— 
? — 

1 
i — 

2 
1 
4 

Otroëiëna vročica. — Sepsis 
puerperalis. 

Litija . . . . . 
Ljubljana (srez) 
Novo mesto 
Prevalje . . 

Ljubljana, dne 12. decembra 1932. 

Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, , 

III./5. 9079/1. 4138 

Izkaz živalskih kužnih 
bolezni v območju Dravske 

banovine 
po stanju z dne 27. decembra 1932. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskin na
čelnikov (mestnih magistratov) «o natis
njena z debelejšimi, imena občin pa z 
navadnimi črkami;kraji s številom zaku-
ženih dvorcev so navedeni y oklepajih., 

S l i n a v k a i n . p a r k l j e v k a : 
Ljubljana: Podgorica (Sv. Jakob ob 

Savi, 1 dv.). Maribor 1. br.: Dobrenie 
(Dobrenje 1 dvorec). Ljubljana mesto: 
2 dv. Maribor mesto : Klavnica. ! ' 

V r a n i č n i p r i s a d : 

Krško: Sv. Križ (Premogovci 1 dv.). 

S t e k l i n a : 

Celje: Vel. Pirešica (Gorica 1 dv.), 
Šmarje pri Jelšah: Tekačevo (Tekačevo 
1 primer). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d : 

Maribor 1. br.: Kamnica (Kamnica 1 
dv.), Rožpoh (Rožpoh 5 dv."). , ; ' 

S v i n j s k a k u g a : 

Brežice: Brežice (Brežice 2 dv.). Celje: 
Celje okolica (Lokròvce 4 dv.), Dramlje 
(Marija Dobje 2 dv., Svetelka 1 dv.), 
Gomiisko (Gomilsko 1 dv.). Griže (Mi-, 
gojnice 2 dv.), Petrovce (Kasaze 1 dv.), 
Šmartno v Rožni dolini (Rožni vrh 
1 dv., Loče 2 dvorca), Teharje Lipa 1 
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dv.). Konjfae: Oplotnica (Malahorna 2 
dv., Markačica 1 dv.), Skomarje (Sko
marje 1 dv.). Kranj: Križe (Golnik 1 
dv.). Krško: Cerklje (Brod 1 dv., Vel. 
Podlog 6 dv.),. Krško (Ardro 2 dv.). 
Ljutomer: Grlava (Banovci 1 dv.), Štri-
gova (Banfi 1 dv., Šafarsko 2 dv., Štri
kova 6 dv.). Maribor desni breg: Bistri
ca pri Limbušu (Bistrica pri Limbušu 
1 dv.), Fram (Eram 1 dv.), Morje (Mor
je 1 dv.), Ruše (Ruše 3 dv.). Maribor 
levi breg: Jelovec (Jelovec 1 dv.), Par-
thije (Partinje 1 dv.), Sp. Jakolbski dol 
(S'atenek 1 dv.), Sv. Peter (Vodale 1 
dv.), Zikarce (Žikarce 1 dv.). Metlika: 
Metlika (Metlika 1 dv.), Radovica (Slam
ila väs 4 dv.), Suhor (Berečavas 5 dv.). 
Prevalje: Crna (Črna ' 5 ' dv.), Mežica 
(takraj 1 dv.). Tolsti vrh (Dobri je1 
dvorec), Trbonje (Trbonje 1 dvorec). 
Radovljica:' Dovje (Mojstrana 4 dvorci). 
Kranjska gora (Kranjska gora 2 dv.), 
Srednja ,vas (Stare. Fužine 2 dvorca). 
škof ja Loka: Poljane (Hotovlje 1 dv.). 
Ljubljana mesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a : 

Celje: Šv. Pavel pri Preboldu (Lat-
kova vas 1 dv.). Gornji grad: Nova Štifta 
(Štajngrob 1 dv.). Kamnik: Moravče 
(Česnjice 1 dv.). Laško: Sv. Lenart (Ži-
gon 1 dv.). Logatec: Bloke (Runarsko 
1 dv.)» Ljutomer: KljuČarovci, (Graben 
1 dv.). Maribor levi breg: Jarenina (Ja-
reninski dol 1 dv.). Ptuj: Sv.r Lovrenc 
na:Dravskem polju (Apače.1 dv.), Že-
rovinci (Cerovec 1 dv.). Slovenjgradec: 
Mislinja (Mala Mislinja 1 dv., Zgornji 
Dolič 1 dv f). 

G n i l o b a č e b e l n e z a l e g e : 
Ljtiiomer: Cven (Gor. Krapje 1 dvo

rec), Lukavci (Lukavci 1 dvorec). Mur
ska Sobota: Predanovci (Predanovci 2 
dvorca). 

Kraljevska hunska uprava Dravske 
banovine • Ljubljani, : 

' " " dne 27. decembra 1932-. 
* 

IIL'No/2909/4. 4Ì42 

Razglas. 
Z odločbo z dne 26. septembra 1932 

III. No. 2909/2 sem odkazal po 61. 12 
uredbe o ribaretvu z dne 28; oktobra 
1928., >Samouprava« št. 56/15, samo
svojemu ribarskemu okraju št. 113 — 
Rpvte te-le sosednje ribje vode: potok 
Hotenjco s pritoki, zlasti tudi s potoč
kom, ki priteče v Hotenjco izpod Rav
nika1 in vodotok, Id stopi na dan v grapi. 
Ici ' veže dolino Žeje s Hotederšico in 
pred Hotederšico zopet ponikne. 

Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine .., 

v Ljubljani,- dne 22, decembra 1932. 
. Namestnik bana, pomočnik: 

dr. Pirkriiajer s. r. 

* 
VIII, N,o.; 5644/3. . 4118—2—2 

Razglas. 
Berjak Franc : namerava na parceli 

š t 451 k. o. Kfanj zgraditi tvornico ke

mičnih, proizvodov. Podrobnosti se vi
dijo iz predloženih načrtov in tehnične
ga popisa. - •' • 

O tem projektu se na podstavi §§ 110 
in 122 ob. z., §§ 84,.odst. 2, 89, odat. 3., 
gradb. zakona, zadevnih cestnih pred
pisov dn § 73 i si. z. u post. razpiše ko
misijski ogled na kraju samem in obrav
nava 

v ponedeljek, dne 16. januarja 1933 

s sestankom komisije ob 13. uri na 
kraju samem. 

Interesenti se obveščajo, da eo načrti 
nameravane naprave razpoloženi do 
dneva komisijske obravnave pri pod
pisanem uradu na vpogled. Morebitne 
ugovore zoper nameravano napravo je 
do dneva obravnave vložiti pri kraljev
ski banski upravi, na dan obravnave pa 
'v' roke vodji komisije,- Poznejši ugovori 
se ne bodo upoštevali, temveč se bo o 
projektu odloČilo brez ozira nanje, ko
likor jne bo javnih zadržkov.. 

Kraljevska banska uprava Dravske ' 
banovine 

; v Ljubljani, dne 19. decembra 1932. 
Po pooblastilu bana 

•načelnik oddelka za trgovino, obrt in 
industrijo: 

dr. Marn s. r. 

* 
V. No. 70/103 4130 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Kraljevska banska uprava Dravske 

banovine v Ljubljani razpisuje za pre
vzem regulacijskih del na notranji Muri 
iz kredita po part. 519 drž. budžeta 
1032./33. -. 
prvo javno pismeno ponudbeno licitacijo 
na dan 17. januarja 1933, ob 11. uri dop. 
v. prostorih hidrotehničnega odseka v 
Ljubljani, Stari trg 34/11: Pojasnila se 
dobivajo med uradnimi urami pri hidro-
tehničnem odseku. 

Ponudbe naj.se glase v obliki popu
sta v odstotkih (tudi z besedami) na 
vsote odobrenega proračuna, ki znaša 
Din 470.057-32, 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz 
razglasa o licitaciji v »Službenih novi-
nahc in na razglasni deski tehničnega 
oddelka. 
Kralj, banska uprava Dravske banovine 

v Ljubljani, : , 
• dne 23. decembra'1932. 

Razglasi sodišč 
in sodnih oblastev 

Preds. 1139 13/32—3 ; * 4155 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Mariboru, 

B a r t o l A n t o n , prestane poslovati dne 
31. decembra 1932. in prične poslovati 
kot novopostavljëni notar v Mariboru 
dne 1. januarja 1933. 
Predseđništvo višjega deželnega sodišča 

.•-':.";>*:: v Ljubljani. ' 
dne 20. decembra. 1932.: ........... 

Prede. 325 13/31—6' 4159 

Objava. 
Notar na razpoloženju v Ptuju, C a r l i 

A n t o n , prestane poslovati 31. decem
bra 1932. in prične poslovati kot novo
postavljëni notar v Ptuju 1. januarja 
1933. 
Predseđništvo višjega deželnega sodišča 

0 v Ljubljani, 
dne 28. decembra 1932. 

* 

4158 Prede. 1143 13/32—2 

Objava. 
Notar v Murski. Soboti, J e z o v š e k 

V l a d i m i r , prične poslovati 1. januar
ja 1933. 
Predseđništvo višjega deželnega sodišča 

i ; v Ljubljani, 
dne 27. decembra 1932. 

* 
Preds. 1147 13/32—2 4157 

Oblava. 
, Notar na razpoloženju v Murski So
boti in vršilec dolžnosti javnega notarja 
v Šmarju pri Jelšah, K r i ž a n F e r d o , 
prestane poslovati 31. decembra 1932. 
in prične poslovati kot novopostavljëni 
notar v Šmarju pri Jelšah 1. januar
ja 1933. 
Predseđništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
dne 26. decembra 1932. 

* • . . • ' . ' . • 

Preds. 205 5/30—3 4156 

Objava. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je 

imenovalo gospoda dr. Z n i d e r š i č a 
Antona., advokata v Slovenski Bistri
ci, tolmačem za nemški jezik pri okraj
nem sodišču v Slovenski Bistrici. 
Predseđništvo višjega deželnega sodišča 

v Ljubljani, 
' dne 24. decembra 1932.. 

: & ' • • ' 

Ne 1 4 6 / 3 2 — 1 . •.,•'•• 4 Ì 3 5 

Amortizacija. 
Na prošnjo Hribar Marije, užitkarice 

iz Klečet št. 7,, s® uvaja postopanje za 
amortizacijo naslednjih vrednostnih pa
pirjev, ki jih je. prosilec baje izgubil, 
•tej se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
tekom 3 mesecev počenšis 14. decembra 
1932 svoje, pravice, sicer bi se po po
teku tega raka proglasilo, da so vred
nostni papirji brez moči. 

' Oznamènilo ' vrednostnih papirjev: 
1 hranilna vložna knjižica Posojilnice, 
r. z. z n. z. v Žužemberku št. 5717, gla
seča se. na ime Hribar Marije te Klečet 
št. 7,.s hranilno vlogo po stanju z dne 
24. novembra 1932. 1544 Din 5 par. . 
'• Okrajno sodišče v Žužemberku, 
. . . dne 14. decembra 1932. 

Ne IV 250/32—3. 
* 

4062-3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Pečar Marije,, posestnice v 

Trnóvljah št. 33, pošta Celje;'se uvede 
postopanje: za amortizacijo sledečih hra-
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nilnih knjižic, ki jih j© prosilec baje iz
gubil, ter se njih imejitelj pozivlje, da 
uveljavi tekom šestih mesecev počenši 
danes svoje pravice. Sicer bi se po po
teku tega roka proglasilo, da so hranil
ne knjižice brez moči. 

Oznameiiilo vrednostnih papirjev: 1. 
hranilna knjižica št. 5689/7934 z imovino 
po Din 7680-65; 2. hranilna knjižica 
št. 5336/7903 z imovino po Din 7238-76; 
3. hranilna knjižica št. 3780/6383 z imo
vino po Din 800-15 in 4. hranilna ' knji
žica št. 5688/610 z imovino po Din 72'91, 
vse hranilne knjižice Ljudske posojilni
ce v Celju. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV., 
dne 13. decembra 1932. 

A 167/32—29. 
* 

Oklic. 
4146—S—1 

s katerim se sklicujejo sodišču neznani 
dediči. 

Okrajno sodišče Črnomelj naznanja, 
da je umrl dne 4. septembra 1932. Mat-
kovič Ivan, delavec v Dobličah št. 73, 
ne zapustivši nikake naredbe poslednje 
volje. 

Ker je temu sodišču neznano, ali in 
katerim osebam gre do njegove zapušči
ne kaka dedinska pravica, se pozivljejo 
vsi tisti, kateri nameravajo iz katerega 
koli pravnega naslova zahtevati zapu
ščino za se, da naj napovedo svojo de-
dinisko pravico v enem letu od spodaj 
imenovanega dne pri podpisanem so
diseli in se zglase izkazavši svojo de-
dinsko pravico za dediče, ker bi se sicer 
zapuščina, kateri se s tem postavi za 
skrbnika gospod Vrtin Rudolf, posest, v 
Dobličah št. 28, obravnavala z onimi, ki 
se zglase za dediče in izkažejo naslov, 
svoje dedinske pravice, ter se jim pri
sodila, dočim bi zasegla nenastopljeni 
del zapuščine, ali če bi se nikdo ne 
zglasil za dediča, celo zapuščino država 
kot brezdedično. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. L, 
dne 18. decembra 1Ó32. 

A 205/32—10.' 4145—3—1 

Oklic, 
s katerim se sklicujejo sodišču neznani 

dediči. 
Okrajno sodišče Črnomelj naznanja, 

da je umrla dne 30. novembra 1932. Zu
pančič Ana vdovljena_ Grahek rojena 
Matkovič, pbsestaica vDobličab št. 73, 
ne zapustivši nikake naredbe poslednje 
volje. 

K,er je temu sodišču neznano, ali in 
katerim osebam gre do njene zapuščine 
kaka dedinska pravica, se pozivljejo 
vsi tisti, kateri nameravajo te 'katerega 
koli pravnega naslova zahtevati zapu
ščino za se, da naj napovedo svojo de-
dinsko pravico v enem letu od spodaj 
imenovanega' dne pri podpisanem so
dišču in se zglase izkazavši svojo de-
dinsko pravico za dediče, ker bi se sicer 
zapuščina, kateri se s tem postavi za 
skrbnika gospod Vrtin Rudolf, posest, v 
Ddbličah št. 28, obravnavala z enimi, ki 
se' zglase za dediče in izkažejo naslov 

svoje dedinske pravice, ter se jim pri
sodila, dočim bi zasegla nenastopljeni 
del zapuščine, ali če bi se nikdo ne 
zglasil za dediča, celo zapuščino država 
kot brezdedično. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, odd. I., 
dne 23; decembra 1932. 

:&• 
E 658/32—9 4128 

Dražbeni oklic. 
D n e 28. j a n u a r j a 1933. d o p o l 

d n e ob d e s e t i h bo pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Spod. Potekava, vi. š t 
634, obstoječih iz stanovanjske hiše, 
drvarnice, vodnjaka, dvorišča in vrta. 

Cenilna vrednost: Din 30.653-—. 
Najmanjši ponudek: Din 30.653*—. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

oglede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistriei, 
dne 7. decembra 1932. 

tj* 
E 1094/32-18. 4131 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. j a n u a r j a 19 3 3. oib p o l 

d e s e t i h bo pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zemlji
ška knjiga Črna, vi. it. 34. 

Cendtaa vrednost: I. skup. 63.348-40 
dinarjev; II. skup. Din 52.212'15. 

Vrednost pritiikline: Din 1100-—. 
Najmanjši ponudek: I. skup. 42.232-40 

dinarjev; 'II. skup. Din 34.808*10. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dTažbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče r Kamniku, 
dne 17. novembra 1932. 

E V 675/32—17. 4153 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 3 3 . ob d e 

v e t i h bo pri podpisanem sodišču v 
sobi št. 16 dražba nepremičnin : zemlji
ška knjiga k. o. Rudnik, vL št. 273. 

Ceniina vrednost: Din 23.346*26. 
Najmanjši ponudek: Din 15.564-50. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri draž-
benem naroku pred začetkom dražbe, si
cer b i s e ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja. ki je 
ravnal v dobri veri. 

V ostalem se. opozaria na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
•sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
,,••••• ' dne'16. decembra 1982. 

E V 43=1/32—20. • 4*60' 

Dražbeni ottHe. 
Dne 3. f e b r u a r j a 19/33. oibd'e-

v e t i h bo pri podpisaraein sod!iÜe% v 
sobi št. 16 dražba перте-таовзм: zemlji
ška knjiga k. o. Štepanja vas, vi. š t 1359: 

Cenüna vrednost: Dim 31.265'—. 
Najmanjši ponudek: Din 2<X843'33. 
Pravice, ki bi ne pripuščale dražbe, 

je priglasiti sodišču najpozneje pri d*ež-
benem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdrcaSitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. 

V ostalem se opozarja na dražbeni 
oklic, ki je nabit na uradni deski tega 
sodišča. 
Okrajno sodišče т Ljubljani, odd. Va., 

dne 16. decembra К&З, 

Konkurzni msgteei 
S 29/32—1 4424 
1606. 

KonkurznI oklic. 
• Razglasitev konkurza o imovina Ptuj
ske tiskarne, r. zadr. z om. zavezo v 
Ptuju, registrovane pod firmo Ptajska 
tiskarna, reg. zadr. z omejeno zavezo. 

Konkurzni komisar: dr. Poznifc Ale
ksander, starešina okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

Upravnik mase: dr. Horvat Anten, 
advokat v Ptuju. 

Prvi zlbor upnikov pri okrajnem sodi
šču v Ptuju dne 5. januarja 1993. ob 
desetih. 

Oglasitveni rok do 11. februarja 1933. 
Ugotovitveni narok pri okrajnem, so

dišču v Ptuju dne 21. februarja 1933. 
ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IH., 
dne 24. decembra 1932. 

S 30/32—1. 4146 
1607. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev komkmrza o imovini tvrd-

ke Kuhar & Hrovat v Mariboru, Alek
sandrova cesta, registrovane pod firmo 
Kuhar & Hrovat v Mariboru^ Aleksan
drova cesta. 
• Konkurzni копшваг: dr. Kovča Frame, 

sodnik okrožnega sodišča v Mariboru» 
Upravnik mase: dr. Veble Andrej, od

vetnik v Mariboru. 
Prvi zbor upnikov pri imenovanem 

sodišču, soba štev. 84, dne 12. januarja 
1933 ob desetih. 

Oglasitveni rok do 10. februarja 1933; 
Ugotovitveni narok pri imenovanem 

sodišču dne 20. februarja 1983. ob de
vetih. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. decembra 1932. 
* 

4134 Sa 46/32—3. 
1608. 

Poravnalni oklic. 
Razglasitev poravnalnega postopanja 

o imovini Prve južnoštajeTske vinarske 
zadruge v'Celju r. z. z o. z., registrovane 
pod Zadr. II 100. 
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Poravnalni sodnik: dr. Delničar Jo
sip, sodnik okrož. sodišča v Celju. 

Poravnalni upravitelj: dr. Pintar Ri-
hard, odvetnik v Celju. 

Narek za sklepanje poravnave pTed 
okrožnim sodiščem v Celju dne 14. fe
bruarja 1933 ob devetih. Prijavni rok do 
30. januarja 1933. 

Poravnalna kvota 40%. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. I., 

dne 28. decembra 1932. 

Razglasi raznih 
uradov in oblastev 

No. 12.497/1—32. 4143 

Razglas. 
V smislu § 54 uredbe o izvrševanju 

očuvalnih odredb (»Službene novine« 
štev. 17/6 od 23. januarja 1930) se raz
glaša, da je glasom sodbe okrajnega 
sodišča v Rogatcu z dne 24. oktobra 
1932 Kzp štev. 328/32 prepovedano Stra-
šeku Francu, posestniku, roj. 5. oktobra 
1873 v dbčini Sv. Peter na Medvedjem 
selu, srez Šmarje pri Jelšah, stanujo-
čemu v Perneku, občina Sv. Trojica, 
srez Šmarje, banovina Dravska, za
hajati v krčme za dobo 1 leta, začenši 
od 16. novembra 1932 do 16. novembra 
1933. 

Po § 268. kaz. zak. se kaznuje vsakdo, 
ki ve za razglašeno prepoved iz § 55 
kaz. zakonika, pa vendarle postreže 
taki osebi z opojilom. 

Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 
dne 23. decembra 1932. 

* 

No. 8225/1—32 4132 

Razglas. 
Okrožno sodišče v Celju je obsodilo 

Pirša Vida, roj. dne 6. junija 1909 v 
Zbelovem, pristojnega v občino Zbelo-
vo ter stanujočega v Zbelovem, zara
di prestopka §§ 176 do 184/III-502/1 
in 2-61-62-63., 76/11-71/3-71/4-74., kaz. 
zak. Ur. 1. 313/7-1929., SI. 1. 474/67-1931. 
s pravnomočno sodbo z dne 6. decem
bra 1932., Kzp. VI 672/32/78 med dru
gim na prepoved zahajanja v gostilne za 
dobo eneea leta v smislu § 55. k. z. 

Ta prepoved je stopila v veljavo 
6. decembra 1932. in ima moč do dne 
6. decembra 1933. 

Po določilih § 268. k. z. 310/74-29 se-
kaznuje z zaporom 6 mesecev in v de
narju do 5.000-— Din vsakdo, (ne samo 
gostilničarji ter kavarnarji), ki vedoč za 
prepoved po § 55. k. z. Ur. 1.310/74-1929. 
postreže takim oeebam z alkoholnimi 
pijačami. 

Sresko načelstvo v Konjicah, 
dne 19. decembra 1932. 

* 

Štev. 4125/E-Ing. S. 4133 

Razpis. 
Mestna elektrarna ljubljamslka razpi

suje dobavo 300 komadov kostanjevih 
drogov. 

Potrebne podatke dobi ponudnik v 
pisarni mestne elektrarne, Krekov trg 
štev. 10/11. med uradnimi urami. 

Ponudbo je poslati v zaprtem ovoju 
do 10. januarja 1933 opoldne z napisom: 
»Ponudba za kostanjeve drogove«. 

Ravnateljstvo mestne elektrarne 
ljubljanske, 

dne 28. decembra 1932. 
* 

4147 

Razpis. 
Mestna plinarna ljubljanska razpisuje 

dobavo 500 števcev (suhi sistemi), veli
kost 5, 10, 30, 40 in 50 plamen. 

Cene je navesti frco Ljubljana ocari
njeno vštevši vse odtegljaje za davke in 
pristojbine ter je ponudbi priložiti slike 
s popisom. Dobave se bodo izvršile po
stopoma. 

Ponudbe je poslati v zaprti kuverti z 
označbo »Ponudbe z a plinomere« do 
10. januarja 1933. 

Ravnateljstvo mestne plinarne 
v Ljubljani, dne 29. decembra 1932. 

* 
Opr. št. 150/42—54. 4141 

Razpis. 
Okrožni urad za zavarovanje delav

cev v Ljubljani razpisuje pri svojem 
zdravilišču Radio-Therma Laško v La
škem 
dela za preureditev kuhinje in napravo 

stranišč v restavracijskem traktu. 
Ponudbe, kolkovane z Din 100—, z 

vsemi prilogami, naj se vlože v zapeča
tenih ovojih z napisom: »adaptacijska 
dela v Radio-Therma Laško« v vložišču 
urada v Ljubljani, Miklošičeva c. št. 20, 
soba št. 205, do 
15. januarja 1933 do 10. ure dopoldne. 

Komisionalno odpiranje došlih po
nudb se vrši dne 15. januarja 1933 ob 
10. uri v prostorih urada, Miklošičeva 
c. št. 20, soba št. 202. 

Vse za razpis potrebne pripomočke 
dobe interesentje v pisarni urada, Miklo
šičeva c. 20, soba št. 201, proti plačilu 
Din 50'—. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev 

v Ljubljani, 
dne 27. decembra 1932. 

Razne objave 
4149—3—1 

Llkvidaeiia zadruge In 
poziv utmlkom. 

Mlekarska zadruga na Rovdh, r. z. z 
o. z. je prešla v likvidacijo in poziva 
upnike, da ji prijavijo svoje terjatve. 

Rova. dne 15. decembra 1932. 
Likvidatorji. 

4136 
Vabilo 

na XI. redni občni zbor, 
ki ga bo imel 

Akademski kolegij, stavbna 
In konsumna registrovana 
zadruga z o. z. v LJubljani, 
v torek, 10. januarja 1933. ob sedem
najstih v pisarni Akademskega kolegija 
v Ljubljani, Kolodvorska ulica štev. 22. 

S p o r e d : 
1. Poročilo predsednikovo, 
2. Poročilo tajnikovo. 
3. Poročilo blagajnikovo. 
4. Poročilo nadzorništva o računskem 

zaključku za minulo poslovno leto. 
5. Odobritev bilance in podelitev abso

lu torij a načelstvu. 
6 Slučajnosti. 

O p o m b a : Če bi ob napovedani uri 
občni zbor ne bil sklepčen, se otvori 
po § 25. zadružnih pravil pol ure kes-
neje občni zbor z istim sporedom; ta 
občni zbor bo sklepčen ob vsakem šte
vilu navzpčnih ali zastopanih članov. 

Ljubljana, dne 28. decembra 1932. 

Za Akademski kolegij, stavbna in kon
sumna reg. zadruga z o. z. v Ljubljani: 
Ribnikar Adolf s. r., Jcran Fran s. r., 

predsednik. tajnîk. 
* 

4160 

Razglas. 
Družba »Commerce« d. d. vabi svoje 

delničarje na izredni občni zbor, kateri 
se bo vršil dne 16. januarja 1933. ob 
15. uri v prostorih Ljubljana, Krekov 
trg št. 10, drugo nadstropje. 

Dnevni red: Volitev dveh revizorjev 
in enega namestnika. 

Po § 14. družbenih pravil se smejo 
udeležiti občnega zbora oni delničarji, 
ki so položili pri družDeni blagajni v 
Ljubljani, Krekov trg št. 10/11., šest dni 
pred zborovanjem vsaj po deset delnic 
x nezapadilimi kuponi vred. 

Za druižbo »Commerce« d. d. 
predsednik upravnega sveta: 

Kompare s. r. 

4139—3—1 

Likvidacija zadruge In 
«poziv upnikom. 

Železniška stanbena zadruga »Dom« v 
Mariboru je prešla v likvidacijo. Pozi
vamo upnike, da do 15. januarja 1983 
prijavijo svoje terjatve. 
Železničarska stanbena zadruga »Dom« 

v likvidaciji. 
Ivan Kejžar s. r. Ivan Kitak s. r, 

Franc Pagon s. r., l 

likvidatorji. ч 

* 

Udaja kraljevske banika aprava Dravikp banovina urednik: Pohar Robert t Ljubljani 
Tiska In «daga; Tiskarna Merkui v Ljubljani; njen predstavnik; Q.Mlchâlek v LJubljani 
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